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Prosloví.

Ve slovníku tom zahrnuty jsou spisy tyto: Dramata Ačschylova tři,
t. Prométheus, Sedm proti Thébám, Peršané; Sofokleových všech sedm
drámat úplně zachovaných; Buripidových drámat šest, t. Ifigeneja v Aulidě,
If. v Taurech, Médeja, Hippolyta, Bakchovky a Foiničanky ; Hérodotových
devět knih dějin; Thúkydidových osm knih o válce Peloponnésské ; Xeno
fómntovyspisy všechny; z rozmluv Platónových třináct, t.: Obrana Sókratova,
Kritón, Faidón, Euthyfron, Euthvdémos, Prótagoras, Gorgias, Menón,
Charmides, Laches, Lýsis, Faidros, Symposion; řečí Lýstových osm, t. 12.,
13., 19., 22., 24., 25., 30., 31. Isokratových pět, t. 1., 4., 7., 9., 12.; Démo
sthenových dvanáct, t. 1-—9., 18.—20.; Aischinových jedna, t. 2.; konečně
ze spisův Aristotelových tři knihy o řečnictví a kniha o básnictví. Teztu
těch spisův užil jsem z vydání nejnovějších,;pokud mi bylo možno, zaři
zuje i novější opravy mluvnické, j. οἰκτίρῳ νθᾶ]ο οἰκτερω, s 1 subscr.
μμνῄσκω, σῴζω a j. Znamení délky při č, t, v přidáváno při slovech při
slušných jen po prvé; ale při verbech v km. prs. vynecháváno znamení
to, není-li délka zár. ve km. verbálním(j. v xpívo).

Vlastní jména osob jen z Hérodota přijata všechna, z ostatních spi
sovatelů jen ta, která se mi zdála býti poněkud důležita; však vlastní
jména geografickái z jiných spisovatelů vytčena, ovšems výkladem stručným.

Slova, která sice nevyskytují se ve spisech vytčených, ale původem
jsou jiným slovům odvozeným v těch spisech obyčejným, zde jsou buď
o sobě vřaděna (j. dxóvy, Azouodávoc, dXém), nebo k odvozeným slovům
v závorce přidána (Srv. Hds)uyuím). — Slovo -ἔν-νεύωvřadil jsem proto, že
od něho dle analogie Jépe jest odvoditi v Sof. Tr. 396. zžvyzácuchu,než
Od ἀνχ-νεόω.

Ve volbě citátů přihlíženo hlavně ku Zvláštnostem syntaktickým a če
skému překladu(j. při ytyvopm1. a. «) gen. Axostou£.), poněkud ik rozmanitosti
tvarů (v. šéznívyg).Aby tvary impf., aor., prf. patrně se rozeznávaly, schválně
mnohdy přidány citáty s příklady českými (1. ν ἀποκαλέω k impť. ἄπεχάλει,
v šmězuée k impf., aor. a prf. (srv. Pl. Eutd. 9189ο. ἐπεδημησάτηῳ a PL
ΥΠΗΡ. 119. ο. οὐκ ἐπιδεδήμηκεν); ουχ]. π básníků citována místa, k nimž po
dlouhém přemyšlování přičiněn překlad český (1. ν΄ἑλίσσω 1, α.).



V překladu českém snažil jsem se sice vypodobiti příslušně original
řecký; avšak často byl jsem nucen jedno slovo řecké dvěma českýma
přeložiti (j. ducatov nebohý živáček, dvažkymrocnecita necitlivý), chtě jen
poněkud přiblížiti se ráznému významu řeckému. Obzl. slovní figury básni
cké nápodobil jsem, pokud možno rázu českému (j. v doyóg?. b): dypov
Xoyóv ornici nezoranou; V ἀδεής: ἀθεὲς δέος δεδιέναι; Υ ἀλγέω, Ὦ): ἀλγήσετ'
ἄλγος; ἀλόγιστος 2, a): AA- λογίζεσθαι; ν. ἵ ἀμαθής, ἁμιάρτημ.α, ἁμαρτία, ἀπάγω
9, a., δικάζω, δύσφρων).

Rozmanité významy slova řeckého seřaďoval a rozřaďoval jsem tak,
aby přehled pořádkem souvislým byl jasný. Ve příčině té výklad některého
slova ve slovníku mém jest buďobšírnější buď stručnější neb jinak uspo
řádán a rozčlánkován než v jiných slovnících řeckých. (srv. 2. žxov, ἀληὺδης,
ἀλήθδεια, ἀλλάσσω, ἀμελέω, duvýuov — i S Výz. pass. —, dvxAícxe, ἀνέλπιστος

ἀνέχω, ἀντ- ἀποδίδωμι (1. Β., α---β), ἄντικρυς, ἀντιλέγω, ἀποδιδράσκω, ἀπόμνυμι,
ἀσαφῆς, ἀτυχέω, ἀφαιρέω, ἀφυλακτέω, βαστόζω, δοχέω, δόξα (1---9.), εἶδος, εἰκάζω,
ἑκάτερος---Ώ., ἐκλείπω 9, α., ἐπιλέγω, ἐπιμέλεια, ἐπίσταμαι, ἐπιψηφίζω). Obzl. pron.
pers. a poss. (čyW,0- šu.0c,σός©.) rozřadil jsem dle češtiny co do významurefl.

K dilu svému ovšem hojnou měrou použil jsem vydání spisů zde
vytčených německými výklady opatřených, jakož i těch vydání, které vyšly
s českými výklady. Ze slovníků řeckoněmeckých všímal jsem si obzl.
Papeova a Schenklova,. Z překladů českých, co se mi nejlépe hodilo k ci
tátům, to vybíral jsem, dle úsudku vlastního měně, pokud kázala jednak
stručnost jednak syntaktická zvláštnost.:

Avšak ač při těchto pomůckách se snahou bedlivou a s úmyslem
upřímným dílu svému jsem oddán, přece mnohdy nedaří se mi vystihnouti
zcela té jadrnosti a krásy, kterou se stkví original řecký; proto snažně
žádám, aby páni kollégové v oboru tom, kteří postihnou některé vady
v díle tom, laskavou zprávu mi dali a tak přispěli ku zdokonalení jeho.
Zároveň uctivé diky vzdávám všem, kteří už dříve nápomocni mně byli
úvahami a poznámkami buď veřejnými buď soukromými, obzvláště pak
velectěným kollégům pánům prof. Antonínu Truhlářovi a Dru Ignáci Vysokému.

V JIČÍNĚ, dne 11. ledna r. 1899.

Fr. Lepař.



abs. —= absolůtní.
ace, =— Aaccusativus.
act. =— activum.
adi, =— adiectivum.
adv. =— adverbium.
advb. =—=adverbiální.
Aig. — Aigaiský.
Aischl. — Aischylos.
Aischn. — Aischinos.
a0r. == aoristus.
appell. == appellativum.
Arst. —=Aristoteles.
Ath. — Athény, Athénský.
att. — atticky.
augm. = augmentum.

básn. —=básnicky.
bezpř. == bezpříznaký (dle

verb, na -1u).
bl. — blízko.

C. = Cum.
coll. — ocollectivum.
com. == commodi.
comp. comparativus,

-tívní.
concr. == CGoncretum.
conces. == concessívní,
CONi. == coniunectivus.
constr. == constructio,
Gorrel. —=correllativum.

č. = česky.
čísl, — číselní,
čl. — člen.
Čs. — Čas, časy.
čšt, — čeština.

Zkralky.
Dan. == Danajský.
dat. =— dativus.
def, — defectivum,
Dém. — Démosthenes.
demnst. — demonstrati

vum.
distr. — distribůtivně.
dok. == dokonaný.
dór. — dórsky.
du. = dualis.
dyn. — dynamické (med.)

110. Ξ-- Egyptský.
enkl. — enklitický,
ep. — epieky.
Eur. = Eurípides.
Eux. — Euxeinský.

f. — finis.
fact. =— faotitivum.
fem. — femininum.
fin. — finální,
fint. == finitum.,

gen. — genitivus.
gn. == gnómický.

Hér. — Hérodot,
hist. —=historické (prs.)
hl. — hlavní.
hom. — homérovský.
hyp. — hypothetický,

fi. — Ilias.
impf, == imperfectum,
imprs. == impersonale.
jmpí, == imperativus.

ind. — indicativus.
indef. — indefinitum.
inf. =—=infinitivus.
instr. == instrumentalis.
intens. == intensivní.
intr. =——intransitivum.
intry. == interrogativum.
ión. == lónsky.
irón. == írónský ; írónický.
Isok. — Isokrates.
iter. — iterativní.

Jj. = Jako.
jd. == jinde.
jdnd. — jednoduchý,
jdnsl. == jednoslabičný.
jm. == jméno.
jn. = jiný.

km. — kmen.
koř. == kořen.
kr. — král. "
král. — královský.

Lak. — Lakedaimonský.
lak. — lakónsky.
loe. = localis.
loel. — locální.
Lýs. — Lýsias.

m. == místo.
Mak. — Makedonský.
mase. == masoulinum.
med. == medium.
metapl. =——metaplastický,
min. == minulý.
MI. — Mladší.



mnž. = manžel.
mnžk, == manželka.
mor. == moravsky,
ms. = město.
mýth. —=mýthický.

m. — nebo; neboli,
nál. == nález (v řečech

Dém.)
napr. == naproti.
nár. == národ.
násl. == následující; ná

sledovný.
náslv. — náslovní.
nedal. == nedaleko.
nedok, == nedokonaný.
neg. == negace.
negt. —=negativní.
někt. —= někteří.
neob, == neobyčejný.
neosh, — neosobní,
nepr. == nepravý.
nepř. — nepřímý.
nepřát. — nepřátelský,

-sky.
nerefl. == nereflexivní, -ně,
neskl, -— nesklonné.
nestž. == nestažený.
neurč. =—=neurčitý.
neut. == neutrum.
neživt. == neživotný.
nom. == nominativus.
noml. == nominální,

obi. — obiectum.
ohiv. == obicotívní.
obr. == obrazně.
obyč. =— obyčejný; -ně.
obyv. — obyvatelé.
obzl. — obzvláště.
Od. — Odysseja.
odd. == oddělen.
ods, == odsuvka.
ok. = okolo.
onomt == onomatopoctický
op. —= opak.
opt. == optativus.
or, == oraculum (u Hér.)
08. == osoba.
osb, == osobní.
Ustr, == ostrov

ostt. — ostatní,
of. == otázka.
0X. == Oxytonon.

9. = podobný, -ně.
part. — participium
partie. — particula,
partt. = partitivus.
pass, — pássivum.
pers. == personální.
Pers. —=Perský,
pl. = pluralis.
Pl. — Platón.
plgpf. — plusguamper

fectum.
podm, == podmínečný.
polov. — polovice.
pom. == pomořské
pos. == positivus.
posit. — positívní, -ně.
poss. == possessivum.
postp. == postpositum.
pot. —= potentialis, -ální.
praed. == praedicatum,
praep. == praepositio,
prť. —= perfectum.
priv. —=privativum.
prokl, —=proklitické,
pron. == pronomen,
pronl, == pronominální,
prop. — proprium.
prs. — praesěns,
prův. — průvodový (dat.)
přát, — přátelský, -sky.
předch, == předcházející;

předehodný.
předl, — předložka.
předm, — předmět.
předs. == předsuvné (pro

theticum).
předv. — předvětí.
přechd. = přechodník.
přid. — přídech.
příp. = přípona.
připšt. =—=připouštěcí,
přirovn. == přirovnavací.
přízn, — plíznakový (a0r.)
pův. — původ.
půvd. — původně, -ní.

redupl. — veduplicatio;
reduplikace,

refl, — reflexívně, -ní,
rel. — relativum.
rozd, == rozdílný.

ř. —= řeka.
řec. — řecky,

samhl. == samohláska,
samohly. — samohláskový.
sesil, =—sesilovací.
SCY,= severní.
sg. —=singularis.
simpl. = simplex.
skyt. == Skythský,
sl. == slovo, slova.
sluč. —= slučovací (copu

lativum).
slž. — složené; složenina,
slžt. — složitý (a0r.)
sm. == smysl.
Sof. —= Sofokles.

souhl. — souhláska,
souhlv. == souhláskový.
souř, == souřadný.
Spart. —= DSpartský.
SIV. == Sfovnej.
st., St. == starší, Starší.
std. == starodávný.
strón. == starojónsky.
stl, == století (před. Kr.)
stř. == středo
střd. — střední,
stž. == staženo ; staženina.
subi. == suhiectum.
subst. —= substantivum.,
substt, == substantivované.
sup. == superlativus,
svěd == svědectví; svě

domí (v řečech Dém.)

Saf. = Safaříkovy staro
žitnosti Slovanské,

1. — totiž.
6. j. = to jest.
taz. — tazací.
temp. — temporální.
Vhes. — Thessalský.
Thr. == Thrůcký.
Thúk,. — Thůkydides.
tr. — trausilivum.



trae. — tragicky (n hás
níků trag.)

Tj. — Trojský.
ty. == War (grammat.)

urč. —= určitý.

v. = viz.
vedl, — vedlejší,
vl. — vlastní; -ně.
του, — Vvocativus.
vt. — věta.

vůb. = vůbec.
vých. — východní, -ně.
vým. —=výminečný (podm.)
výpr. — výprava.
význ. — význam.

Xen. — Xenofón.

zač. = začátek.
záp. == západní, -ně.
zár, = Zároveň.

by ,= ====Z ==

zát. == zátoka,
záv. —= závětí.
zkr. — zkratka, zkráceno.
zosb. == zosobněné,
zosbn. == zosobenina,
Zp. == zpěv.
zř. — zřídka,
zv. —= zvaný.
zvl. — uvláště, -tní,

živí. — životný.



A.

Α. ᾱ--- ἄλφα, 16, neskl. (ď — « — čes.
a; A — česk.á), první písmě v alfabétě, —
Známka čísl.: a) o — 1.— b) „«— 1000.

K- ve slž. 1. d- záporné, negt., priva
tivum, privans (v. 4. dv-). — 2. 4 sluč.,
copulativum, půvd. d- (0x) — Se- ; S- ; s0U-.
ἅ-πας, ἀθρόος, ἀ-δελφός, Ú-me00g (STV. 0
ve slž. 1.). — 3. ú- sesilovací, intensi
vum (původ. — 4- 2.) d-ysípo, ἁ-τενῆς. -
4. 4 předs., předsuvka, protheticum, pro
thesis, beze zvl. význ., ἄ-σταχυς, ἁ-σταφίς,
ú-ucíbu. (srv. č- předs,, 0- 2.)

ἆ, ἀότ.--- ἡ (člen.).— 4, dór. —%, τε].
©, rel. neut. pl. sl. ὅς.

G slůvko citu. 1. úžasu, žalu, útrpnosti:
ach! 6! i několikateré, Sof. « 4%4 4. —
2. nevrlosti: ha! ou! nech! 9ο,

Ἅβαι 1Ἆραί, ai. Aby, ms. v sev. vých.
Fócku se std. věštírnou Apollónovou.

d-BÁNyYEvTOG2. (-Buxyeúo) nebakcho
vitý; Bakchovi nezasvěcený. Eur.

Ἄβαντες, oi, km. Thr. n. st, ión., půvd.
ve Fócku (v. "ABar),potom na Euboji střd.,
odkud čásť vystěhovala se s Jóny do Malé
Asie.

Ἄβαρις, Log,dle Hér. divotvorný Hyper
borejan, jenž putoval po veškeré zemi nose
šíp a nepožívaje pokrmů. (Dle pozdějších
pověstí byl věšteem Apollóna, od něhož
obdržev zlatý šíp lítal prý vzduchem a
hojil všeliké nemoci zaklínáním; býval
prý za Solóna v Řecku.)

Ἀβαρνίς, ίδος,Ἡ, předhořív Helléspontu,
sev. záp. od Lampsaka. Xen.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

Ἄβας, ovvog,1. mýth. kr. v Argu, syn
Lynkeův a Hypermnéstřin, otec Akrisiův
(a Proitův), děd Danain. 2. v. ApBuvrec.

ᾱ-ῥασάνιστος 9, (-BuoxviCe) nezkou
šený. Thúk. adv. beze zkoušky.

d-PaclAsvToc 2. (-Buctheúe) nepoddaný
králi, vládě král.; beze vlády král.; bez
králů. Thúk., Xen.

U-PuTog 2. (-Bu-lvo) 1. a) nepřekroče
ný; nepřekročitelný; nepřechodný. Hér.
ὄρος. Xen. 0 Ť. — b) «) neschodný; ne
schůdný. Xen. čĎura neschůdná m. —
P) nepřístupný. Eur. αἰθέρος Eds. — 2.
a) nepřístupný ; posvátný. Eur. zédov. Pl.
ἱερόν. Sof. neut. pl. posvátná místa. b) ne
přístupný (zlému, nečistému); neporuše
ný; čistý. Pl. φυχη.

Ἄβδηρα, τά, Abdéry, ms. Thr., sev.
vých. od ústí ř. Nesta.

Ἀβδηρίτης, ου, ὁ (οᾶἌρδηρα), Abdéřan.
ἀρελτερία, Ἡ (ο ἀβέλτερ-ος), πθᾶοβρξ

lost (na mysli); nejapnosť; zpozdilost;
hloupost. att.

d-péArepoc 2. i 8. (-βελτ-ίων) nedo
spělý (na mysli); nejapný; zpozdilý;
hloupý. Pl., Dém.

ᾱ-βίοτος 9. Βατ, (51Υ.ἀβίωτος). τ. κα
ταχονά.

ᾱ-βίωτος(-βιόω) πεζή; παζἰ{ε]ηΥ; πθ
životný. Xen. βίοςἀ. život neživotný. aiv
věk-.

d-pAapůg 2. (-BX4Gm)beze škody; bez
újmy. 1. neškodný ; ne na škodu, na újmu.
Thůk. omověde ddoXove ἀβλαβεῖς smlouvy

1



2 ἀρουλία.

beze lsti, bez ublížení (z nichž nepojde
újma). —2. škody nemající; bez úrazu;
bez trudu; beztrudný. Sof. Ptoc.—Aischl.
o os. — Xen. neraněný.

ἀβουλία, Ἰόπ. -- ἴη, % (οἆ ἄβουλ-ος),
1. nerádnosť; neopatrnost v radě; neroz
vážlivost; nepovážlivost; nerozumnost;
zpozdilost, Sof. č, 4BovAluc meceiv z neroz
umnosti— (v. i dtypdova). i pl. neroz
umnosti; zpozdilosti. Aischl., Hér. —2.
nerozhodnost; neodhodlanosť. Thúk. vedle
βραδυτής.

ἁρουλόμην -- ἃ ἔβ--. Έτ.
A-BovAoc 2. (-βουλή) a) nerádný; ne

opatrný radou, v radě; nerozvážlivý; ne
povážlivý; nerozumný. 0 0s. i věcech. —
Hér. 4BovAec nerozvážně. sup. dBovAúrava.
— b) zlorádný. vii někomu. Sof.

apPpo-bárat (-Bu-ivo) Aischl. o Per- |
šanech: bujnošlápkové; lepokročáci.

ἁβρό-γοοι, {επι., Aisohl. jen při IIco
cídec útlokvilné Peršanky.

ἄβρο-δίαιτος 9. (-δίαιτα) bujného, roz
mařilého živobytí, života; bujnoživý ; roz
košnický ; rozmařilý. Aisch. Audof. Thúk,
substt. neut. rozkošnictví; rozmařilost,.

ἁβροχόμας, ἆότ.--- -ης, ου -κόμη) Ῥτ]
novlasý. Eur. o stromě: bujnolistý.

A Bpomóumc 1. u Hér. Peršan, syn kr.
Dareja. (2. u Xen. -pac, satrapa Perský.)

aBpó-mAovToc 2. bujné hojnosti; pře
hojný. Eur.

áBpo-revdS 9. (-πένῦος) v. Axpo
πενθῆς.

ἀβρός 3. (srv. áraXóc). 1. a) bujný;
plný vzrůstem; bujně dospělý; vyspělý.
Sof., Eur. o ženě i: půvabná. — Eur.
Bóorovyos bujná kadeř. b) «) bujný; nád
herný ; ladný; lepý. Eur. aBpovn. ἀβρῶς
Bxívev bujně, nádherně kráčeti, vykračo
γα. ΕΙ. καλόν καὶ ἁβρόν Krásno a ladno.
B) nádherný; stkvostný; vzácný. Xen.
ἁβρότατον χτῆμα -- Ῥοκ]αά. -- 2. bujný;
rozkošný ; rozmařilý. Hér. Boórarvot ἄνδρες
rozkošem nejvíce oddaní—; nejrozmaři
lejší—,

ἁβρότης, yT0g, 7 (od ἀβρός), 1. 8) Ῥα]
nosť. b) nádhernosť, obzl. v šatstvu. Xen.

ἀγανός.

: Μήδων στολὴ καὶ . Médův kroj a nád
hernosť. 2. bujnosť; rozmařilost. Pl. Xen.
(srv. yudÝ, IAMěnivo,Tp0pY, uaaxiu).

2
ἄ-βροτος i d-ufBpovoc2. básn. 1. ne

smrtelný; božský. voc. dyufBpor(c)Ἀθάνα
božská, bohyně Athéno! —Sof. duBpórTov
ἐπέων Za nadšených (božstvem vnuknu
tých) zpěvů. 2. Aischl. bez lidí, lidu
prázdný. ἐρημία. 

ἄβρο-χίτων, ovoc, 0, %,básn. nádher
ného obleku. Aischl. súvat . lože měkko
krytá (měkkých pokryvek), měkkounká.

ἄ-βροχος 2.(-Ppéye)nesmáčený, Aischn,
ἀῤρύνω (ἀβρός) bujně, nádherně zdobím ;

obyč. meď. pyšním, vypínám, honosím se.
Ἐ]. ἐκαλλυνόμην τε καὶ Ἱβρυνόμην ἄν vy
chlouhal i pyšnil bych se, —rmviněčím.
Sof., Xen.

Ἀβρώνιχος Athéňan, syn Lýsikleův,
za Themistoklea, posel u Leónidy v Ther
mopylách. Hér., Thúk.

A Bvěmvéác3. (od "ABučoc)Abýdský, subst.
mase. Abýdan.

Ἄβυδος, 4, ms. na Asijském pobřeží
Hellésponta naproti Séstu, osadaMiléťanův.

4-pvacoc 2. a) bezedný. Hér. πηγαὶἄ.
— Eur. — yáou«. b) obr. ὈοπθᾶηΥγ; ne
smírný. Aischl, gAoWros.

ἄγ-, dya- ve slž. — Zyav. (SIv. dy
fvop ἀγά-στονος).

ἀγαγ-, ν. ἄγω.
ἀγανοεργίη, 7, (ο ἀγαδοεργ-ός) do

brodějství. u Hér. dobrý, záslužný, vla
stenecký čin, skutek (u Peršanů králi
prokázaný); zásluha, záslužnost (vlaste
necká). i pl. 9

ἀγανο-εργός, 9. (-ἔργον) dobrodějný;
subst. dobroděj (vlastenecký). Ve Spartě
dle Hér. byli dyatosoyol státní, obecní do
hrodějové,volení znejstarších rytířů (stráž
níků král.) každého roku, aby konali po
selství ve věcech obecných všelikého
druhu; bývalo jich vždy pět.

Ἀγανοκλῆς, čovc,jm, několika mušů
znamenitých; u PL. sofista a hudebník,
učitel Damónův.

dyatdóc 3. (comp. a sup. dpelvov, dot
στος a jn. v. zvl.!) dobrý. 1. 0 0s. a) α)



Ἀγάνυρσοι.

dobrý; statný; udatný. Pl, Xen. ᾱ. τὰ
zoXeuxa statný ve věcech válečných, Xen.
i πολέμῳ i eig goAeuovvýborný válečník,
— modg τὰ Čevá udatný proti nebezpe
čenstvím. 8) dobrý ; hodný; řádný (v čem
kolivěk); pravý. ἆ. Ὑεωργός, Ὀεράπων,
φίλος, ὠνητής, δηµ.ηγόρος, ἐπῳδός. Sof, d.
vvoumv hodný myslí, smýšlením; s inf.,
Xen. ᾱ. λέγειν καὶ πράττειν Ἰοάπγ v mlu
vení a jednání. — x«X0g κἀγαθός doko
nalý (beze stupňování. ale v. i b)!). y)
milý. obzl. ve voc. ὦ ἼὙαδέ n. wyadé
můj milý; o milý! (někdy irón.). b) dobrý;
urozený ; šlechetný; v obci: mocný (svou
urozeností proti sprostým, neurozeným;
aristokrat). Thúk. x«Xoi xkyadot konser
vatívní šlechtici, šlechta (proti lidu ne
stálému, dému). 2. o věci: a) adi. «)
dobrý; prospěšný. Xen. -v?, oa dobrá,
úrodná země, krajina. ©)zdárný ; příznivý;
δίαςίπγ. ΤπήΚ, ἐν εἰρήνῃκαὶ ἀγαθοῖς πράγ
uxow v míru a zdárných pohodách, pří
znivých okolnostech, Xen. ovxosen šťastný,
blahověstný. b) σέ. neuť. «) dobro;
prospěch. Thůk., Xen. xorvov a. společné,
obecné dobro. č7Ť dyadě ku prospěchu.
ἄλλα ἀγαθά jiné prospěchy, výhody. 9)
věc nádherná, stkvostná, vzácná; klenot;
šperk; stkvost. Hér. dyada uupíxstkvosty
nesčíslné; pl. i zboží; jmění; statky. Hér,
4. mavvotu zboží všeliké (na lodi). i: zá
soba potravin, potřeb. Xen.

Ἀγάνυρσοι, nár. snad Thr. v nyněj
ším Sedmihradsku za doby Hér., později
dále na sever. Dle Hér. byl jejich pra
otec Avadvocog, syn Hérakleův a Echid
nin, bratr Gelónův a Skythův.

Ἀγάνυρσος, v. předch.
Ἀγάνων, ωνος,Α{Π.básník trag., přítel

Pausaniův, Sókratův a Platónův.
ἀγαίομαι,Ἠέι.--- you,
dyd-nAavToc 2. (-xAxlo) v. násl.

ἄγα-χλειτός ὃ. (- 2. κλείω, -κλέω)Ράρπ.
rozhlášený ; pověstný. Sof. z4toc pověstná
pohroma. (dle někt.: dyd-xAxurov: vele
smutná. — truchlivá —.)

ἀγάλλω (.ν ἀγλαός) act. zř. zdobím.
Eur. sůvac ἀγῆλαι postel ozdobiti. medď.
Jen prs. a impf. 1. básn. velebím:; oslavuju.

Ἀγαμεμνονίδᾶς. 3

Eur. *y«Aoópevau deóv. —2. 1 att., a) ho
nosím, chlubím, pyšním 96, τινὶ něčím.
Hér. oúvouam (op. ἐπαισχύνομαι). Thůk.
i o zosbn. olg ὁ πόλεμος ὀγάλλεται věci,
jimiž se válka pyšní, stkví. -ěxíTepyšním
se pro něco; pýchám z něčeho: zakládám
si na něčem. Thúk., Xen. —b) těším se
(pyšně). vim něčemu; ční Tim Z něčeho.

ἄγαλμα, τό (ἀγάλλω), οπάορα. 1. ἀΐ]ο
stkvostné; obzl. obraz; podobizna; socha.
Φεῶν, δαίµονος, Περσέος i s gen. subi.
Pl. AuudáhovdydAuava Daidalovy (od Dai
dala zhotovené) sochy, obrazy. — Hér.
τῶγαλμα --- TO 4y—. 2. pýcha; ehlouba,
obzl. o dětech k rodičům; ale i o rodi
čích k dětem. Eur. Nmpém: dydAuarva 0
Néreovnách. Sof. i se dvojím gen. Txvp0g
εὐκλείας τέχνοις ἄγ.

ἄγαλματο-ποιός, ὁ (ἄγαλμα, ποιέω),
obrazník; sochař; řezbář. Hér., ΕΙ.

ἄγαμαι, Hér. i dyulouu, dle někt.
ἀγέομαι (ἄγη. -- αῦ. ἀγάσομαι, 80Τ. Ἰγάσ
dmv, dle někt. i ἠγασάμην) 1. 8) Ῥο-, οϐ
divuju se. s ace. něčemu, někomu. Hér.
τὰ ἄλλα οὐχ č. ostatním věcem neobdi
vuju se. Xen. γάσθη αὐτόν podivil se
mu; oblíbil si ho. žy. Tivog žasnu nad
ηδδίπι, Ῥ]. ἀγασθέντες τῆς σοφίας užasše
nad moudrostí. —τινά τινος po-, obdivuju
se někomu pro něco. Xen. Toůrov dyaodei
Te ToxóvyTog tomu podiviv se pro líbez
nost—. i Z. vivoc, Óm. n. Otóm— obdivuju.
se (tomu u někoho) někomu, že—, pro
tože—. b) libuju, zalibuju si Te v někom,
v něčem. Hér. dyxu.cvo: Tý mupíy libujíce
si v pární lázni, Xen. órav mim ἀγασὺῶ
rv ovoxaTieTávkdykoli si zalíbím v ně
kterém z vojínů—. Pl., Arst. ἀγαμένως
se zalíbením. —2. za přílišné, za zlé po
kládám ; závidím; nepřeju. wi někomu.
Ἠότ. ἀγαιόμενοί τε καὶ obovéovTEc αὐτὴ
nepřejíce i závidějíce jí; pohlížejíce závi
stivě na ni-.

Ἀγαμεμνόνειος | -νιος ὃ. {-νεός,odAya
uéuvav, srv. násl.) Agamemnonův. Eur.
Ayaueuvoveluc rau060cAgamemnonovy dcery.

Ayapepvovídac, dór. — -(Šng, ov (od
Avanéuvov, srv. předeh.), Agamemnono
vec (t. Orestes) Sof., Hér. or.

1*



4 Ἀγαμεμνόνιος.

Ἀγαμεμνόνιος δ., . Ἀγαμεμνόνειος.
Ἀγαμέμνων, ovog,Ag-, Atreovec, bratr

Meneláův, vnuk Pelopův, pravnuk Tan
talův, mnž. Klytaimnéstřin, otec Orestův,
Ífigenejin, Elektřin, Chrýsothemidin, kr.
Mykénský, vůdce výpr. Dan. proti Troji.

ú-vapoc 2. bez manželství. trag. obyč.
fem. nevdaná. —y4uoc 4. manželství ne
manželské (jež nemělo býti), nešťastné,
neblahé, nežehnané.

dyav, neskl. (ve slž. dya- « ἄγ-ω)
prudce ; příliš ; přes míru ; náramně ; velmi.
μηδὲν Ž.'nie přes míru! vše jen s mírou!
i j. attr., Xen. mpog Toůg Z. véove s příliš
mladými. Dém. ἐκ τῆς ἀμελείας τῆς G.
z nedbalosti přílišné, náramné, —zř. ve
slž., i: pře-; vele- (ἀγά-στονος).

dyavamtém 1. trhání, štípání, píchání
mám ; trhám sebou. Ρ]. ἀγανακτεὶ καὶγαρ

αλίζεται má štípání (píchání) a svrbění.
2. nevrlý, mrzut jsem; nevrlost jevím
(posuňky, slovy). PL. xAxtovzz ἀγανακτῶν
pláče a (nevrle si počínaje) běduje. s dat.
οὐκ. ἀγανακτῶν Ὀανάτῳ nemrze se smrtí,
na smrť. ἠγανάκτησα ἐπί ττινι rozmrzel jsem
se při něčem, pro něco. —s pouhýmace.,
i s násl větou 5 ὅτι--. Ε]. ταῦτα ἀγονακτεῖ,
ὅτι-- Ῥτοίο 56 ΠΙΥΖ{,to ho mrzí, že—. p. is
si—. jestliže—.

ἀγανάχτῆσις, swe 7 (οἳ ἀγανακτέω),
1. trhání; píchání. Pl. — 2. nevrlost;
mrzutost; rozhořčení. Thúk. dyaváxrmam
čyev rozhorčení, pohoršení míti, působiti.

ἀγαναχτητός 8. (οὔ ἀγανακτέ-ω)6η
Pl. neut. sg. pohoršlivé; popudlivé; na
rozhořčenou.

ἀγανόρειος -008063. (odἀγᾶνωρ) Aischl.:
a) velezmužilý. Axóc. b) svévolný; své
volně spáchaný. dydvópex zaxu.

dyavópsoc, v. předch.

, dy-vwp, 090g, 0, dór. (ορ. ἀγ-ῆνωρ,
ἄγκ-ν, ἀνῆϱ), ΛΙΒΟΠΙ.(51Υ. Ρἵεᾶςῇ.) 8) vele
možný ; zmužilý. b) svévolný.

dvanám (fut.dyarýce, ©.) 1. a) rád
vidím; rád mám; miluju. ftvé n. Ti ně
koho, něco. Pl. dyamáv xx oíetv. b) vážím
si vi něčeho. i pass. Pl. Ta λιθίδια τὰ
žyanoueva kamínky vážené, drahocenné,

v

ἀγγελία.

drahé. 2. a)rád mám; libuju si. Ti něco,
v něčem. b) spokojuju se, spokojen jsem
něčím; přestávám na něčem. Xen. 6 Tor
ἀγαπῶν kdo tím se spokojuje. Dém. va
παρόντα Kyzmýcev Že se spokojí s věemi
nynějšími.— i 8 πάς], ὅτι, si—.

ἀγαπητός 3. (oddyurde) 1.vítaný ;mi
lovaný ; milený ; milý. Xen. exře syn—. ra
ἀγαπητὸὰdy milé povahy. 2. a) uspokojený.
ἀγαπητῶς se spokojením, spokojeností. b)
dostatečný ; postačitelný. Xen. dyxmyrov
ei—dostačí (třeba býti spokojeným), jestli
že—. i s inf. Dém. xávanyvov ἣν ἑκάστῳ
καὶ τιμῆς καὶ ἀρχῆς μεταλαβεῖν ἃ Ῥο5{αδ110
každému i v hodnosti i v úřadě podíl vzíti.

Ayaplory, u Hér. 1. dcera Kleisthena
Sikyónského, mnžk. Megaklea Ath., matka
Kleisthena Ath. a Hippokrata MI., babička
Agaristy druhé. 2. Ath., dcera Hippokra
tova, vnučka Agaristy 1., mnžk. Xanthip
pova, matka Perikleova.

Ἀγασιχλέης, u Hér. Halikarnassan
v 6. stl. př. Kr.

ἀγά-στονος 9. básn. prudko—; vele
stoný; velejekotný. jen fem. pl., Aischl.

ἀγαστός 8. (ἄγαμαι) Ῥοβΐα, obdivu
hodný. Pl. vii někomu. Xen. dyaorov,
-τως.

Ayvaúm, mýth. deera Kadmova, mnžk.
„Echíonova, matka Pentheova. Eur.

΄

ἀγαυός ὃ. (. dyzum) básn. obdivu
hodný ; slovutný. Aischl. [léocou—.

ἀγαυρός 8. (« dyavós, vavpós) pyšný.
Ἠότ. ἀγαυρότατα velepyšně.

Ἀγβάτανα, τά, |. --- Ἐκβάτανα. Ἠότ.,
Aischl. 2. ms. Syrské. Hér.

dyvapýlov, vo, dle Hér. rychlopošta
u Peršanů, t. j. jezdci poštovní (Xyyxpor)
v příslušné vzdálenosti rozestavení tak,
aby jízdou co nejrychlejší jeden druhému
po řadě odevzdávali poselství uložené.

dyyslov, Tó(čyyoc), sehránka; nádoba
(ku všelikým věcem). Pl., Xen. «

ἀγγελία, Ἡ (ο dyyekoc), ohlášení;
ohláška; zvěst; zpráva; poselství. Xen.
ἦλθεν 4 davy ἀ. -- αἱ ἀγγελίαι ἦλθον ἐκ
τῶν πολεµίων. -- Τά]. Ἡ ἆ. τῶν πόλεων



ἀγγελιη-φόρος.

ὅτι ἀφεστᾶσιν ΠΡιάνα o městech, že od
stoupila.

dyveAvn-gópoc, 6 (-pépo), Hér. doru
čovatel zpráv ; ohlašovatel (u Persk. dvora
služebník, podávající králi všechny zprávy
a ohlašující každého, kdo žádal za dovo
lenou ku králi).

ἀγγέλλω (ἄγγελ-ος -- Ματ, ἀγγελῶ,
801. Ίγγειλα, pass. jyyéAdyv, teprve poz
δή 1 ἠγγέλην) 1. hlásím; ohlašuju; zvě
stuju; oznamuju. a) Ti něco; 0 něčem.
Thúk. šmeubav πρέσβεις ἀγγέλλοντας (|.
οοπ{.) τήν τε τοῦ ΠΤλημμυρίου λΏψιν καὶ
τῆς ναυμαχίας πέρι, ὡς- S opt. vyslali
posly se zvěstí (aby zvěstovali) i o do
bytí Plémmyria i o lodním boji, Ζθ--, τινὶ
někomu. Xen. πρός τινα přináším zprávu
k někomu. b) 4., oT1—. —že—. s inf.
Sof. ač ἀγγέλλουσί or TAŽva— 0 tobě
ohlašují mi, že jsi se odvážil—. při pass.
i osobní oonstr., i ace. c. inf. Pl. ἤγγελται
Ἡ τε μάχη πάνυ ἰσχυρὰ γεγονέναι καὶ TOA
λοὺς τεθνάναι οππάπιεπο, ὅθ i bitva velmi
prudkou se stala, i že mnoho jest mrtvých.
— ©) «) s part. při ace. Xen. čr. arů
Kůpov čmioToxTEVovTaπρῶτος Ίγγειλα ἄο
jemu o Kýrově nepřátelské výpravě jsem
první zprávu dal. —$) i s pouhým adi.
ἘΠή], τὰ ἐνΣικελία βελτίω ἤγγελλον νδσί
v Sicilii za lepší ohlašovali. pass. dyysh
λοίμεδα ὃ) Avěmi TO mAsfov a zpráva 0 nás
podávala by se na zvýšenou, na zvětšenou.
— 2. a) ohlašuju; vypovídám. Pl. %0As
wovválku. b) meď. o soběhlásám; pro
hlašuju. 9ο, Τεύκρῳ ἀγγέλλομαι εἶναι φί
λος Teukrovi prohlašuju, že jsem mu
přítelem.

ἄγγελμα, τό (οἆ ἀγγέλ-λω), οπ]άξοπί;
zpráva (daná); poselství. Thúk.

ἄγγελος, α) ὁ, 1, «) hlasatel; posel;
poslice; poselkyně. častěji mase, —Thúk.
ἀπέστειλαν τοιήρη ἄγγελον τῆς νίκης ode
slali loď třířádon(i. Poslici) : poselstvím
0 vítězství. B) básn. i o věci. Aischl.
(v. dvavšoc). b) ó— posel; poslanec, obzl.
pl., Xen. dmooTékXhaτοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν
αὐτοῖς Ἀειρίσοφον.

ἄγγήιον, lón. — ἀγγεῖον.
Ἀγγίτης, o, dle Hér. přítok Strýmona

(Anghista).

.
ἀ-γένειος. Ď

AYY0G, T6 (srv. dyystov), básn. i ión.
a) schrána; schránka; skříně. Sof. i na
šaty: truhla. b) nádoba. Sof. i popelnice.

Ἄγγρος, ὁ, dle Hér. ř. v Illyrsku,
přítok Bronga, snad Morava Srbská (dle
někt. Drina).

ἄγε, dysre, půvd. impt. prs. sl. ἄγω,
obyč. před jn. impt. n. coni n. před. ot.
(srv. lat. age, agedum): nu 'nuže! vzhůru!
žys ipři pl., j. Aischl. XX ἄγε, Πέρσα,
—opovrídu Hóuedx Než vzhůru, Peršané,
starost si uložme, učiňme! Xen. žys dý,
réubare nuže tedy, Ῥοβιείο--! ἄγετε δή,
TÍ uv deňseode nuže tedy, k čemu bu
dete žádati nás užiti—?

ἀγείρω (4 sesil., vyso-« gre-x. —fut.
AvEpů, a0r. Žyepx, prf. pass. zyňyspuau)
shromažďuju: sbírám; sháním. a) s obi.
os., vojska. Xen. dysloxg τὴν στρατιάν SE
brav, sehnav vojsko. Hér. oroxrov. Sof,
στράτευμα. Thůk. συμμάχους, ἐρέτας. -
Xen. čumópovc. b) s obi. věci. Hér, ἤγειρον
δωτίνας ἐκ τῶν moAlov sbírali podárky
z měst. i bez obi, xysiosiv σφι τὰς γυναῖκας
že jim sbírají dary ženy.

ᾱ-γείτων, ονος, ὁ, 4, obyč. básn. bez
souseda ; bez sousedství; osamělý. Aischl.
πάγος.

ἀγελαῖος ὃ. (οἡ ἀγέλη) 1. a) stádní;
ze stáda; pasný. 5of. Bosgdyehařou. Xen.
ἵπποι-- ΚοΡΥΙΥ--.Ὦ) 148να; sprostý. Isok.
—comiovxí. 2. spolčující se v hejno, v dav.
Hér. iydůe— ryby tažné.

d-y8AnoTÍ (-ysXuoróc). bez úsměchu;
bez usmání. PI. žvaoyčodu.

ἀγέλη, ἡ (»ν ἄγω), 1. a) (hnané ;) stádo.
Boav stádo dobytka, hovězí. Xen. oiv τε
καὶ αἰγῶν καὶ βοῶν ᾱ. i ovcí i koz i do
bytka (hovězího) stádo. b) o lidech: množ
ství; dav. Xen. oíXov 4. — 2. hejno. 9901.
eTyvdvdvéku peřenců (ptáků) hejna. Eur.
εἰνὶπαταναϊς ἀγέλαις πιο]ἱ ορεζεπύ πηῖΠΘΙΠΥ;
mezi hejny opeřencův.

ἀγελγηδόν (οἳ ἀγέλη) ep. a ión. sho
nem; stádem; hejnem, Hér. o rybách
valem; ve valném množství; davem.

ἄγθμ», ἀ6τ. --- Ίγευ.--.
ᾱ-γενειος, ὁ (-γένειον)holobradý ; holo

brádek. Xen,



6 ᾱ-γένητος.

ᾱ-γένητος 9 (-Ύενε-,Τ. Ὑίγνομαι) a)
nenarozený ; nepočatý; bez původu. PL,
b) nestálý; neučiněný. Sof.—Pl. od γὰρ
ἂν τό ye moxyděv dyčvytov deh neučinil
by zajisté stalé nestalým, skutek ne
skutkem.

ᾱ-γεννής 9. (-γέννα) a) neurozený;
nešlechtický; nízký; sprostý; Χεῃπ.τῆν
Úvyňy oůx G. výp duší nikoli sprostý muž.
PI. odx ἀγεννῶς nikoli sprostě, neslušně,
b) o věci, Aisohn, odx ἀγεννεῖς διχτριῤαί
nikoli, ne sprostá zaměstknání. PI. γραφή
žaloba.

dyšopa, dór. — fyčov.m, ale ἀγέομιι
dle někt. u Hér, — dyalovm.

ᾱ-γέραστος π. ἀ-γέρᾶτος (-γέρας)obyč.
básm. bez pocty; nepoctěný. Eur, dyéparov
OVOU.%.

ᾱ-γέρᾶτος, v. předch.
ἀγερμός, ὁ (ἀγείρω), shánění; sbírání,

Arst. shánění výpravy (proti Troji).
ἄγερσις, 7 (ἀγείρω), Πόπ, ἐποιέετο στρα

τιῆς ἄγερσιν hotovil si sebrání vojska;
sháněl si vojsko k výpravě.

ᾱ-γευστος 9. (-γεύομαι, V. Vede) ne
okusilý; nezkusilý; který neokusil ne
zkusil. Tivog něčeho. Sof. olot xaxůáv G.
αἰών jimž beze zakoušení trpkostí jest
život. Xen. Tv τερπνῶν οὐθενὸς Ž. ἔση
z rozkoší žádné (k okušení) nebudeš po
strádati.

ἄγη, 7 (Zyu-uou, rozd. od násl,), básn.
a lón. 1. úžas; úžesť; 2. závist; ne
přízeň. Ἠότ. φθόνῳ καὶ Zyr ypeóuevoc zá
visti a nepřízní povoluje, se oddávaje;
ze závisti a nepřízně,

ἀγή, Ἡ (άγ-νυρι τοπᾶ,οὰ Ρϊθάς].), básn.
zlomek; ú-; odlomek; kus (odlomený)
Aischl. xwrův vesel.

ἀγηλατέω π. ἆγ- (ἄγος, ἔλα-ύνω)básn.
a lón. a) za proklatce vyháním. Hér.
b) v kletbu dávám, s obi. τάδε, 998,

ἄγημα, τό (ἡγέ-ομαι, ἄγω), tah voje;
voj v tahu, v pochodu, vedený. Xen,
o vojště Lak,

Ἀγηνορίδης (οᾶ Ἁγήνωρ) Ασόποτοτες,
Eur. gen. pl. Ayyvooddžyo Thébanech.

ἄγ-ήνωρ, Υ. ἀγάνωρ.

ἄγχιστρον.

Av“vtp, 090gmýth. kr. Foinický (syn
Libyjin), otec Kadmův, Európin, Kilikův
a. jn.

ᾱ-γἠρᾶτος 9. (-γηρά-σκω) a) nese
stárlý ; nestárnoucí. Xen. o pořádkuvšeho
míra b) Sof. oýrevu 4. rostlina nevad
noucí, srv. násl.

ᾱ-γήρως 2. (ep. ᾱ-γῆρπος, "Ὑῆρας)att.
nestárnoucí. Sof, o Diovi 4. ypóvo nestár
noucí časem. Thúk, —ža:vo< nestárnoucí,
nepomíjející chvála.

3 / , Υ ,
AymofAaoc, Prokleovec, výtečný Kr.

Spartský, II. odr, 400—358., syn Archi
dáma [ho a otec Archidáma ΤΠ 1ο, οᾱ
půrce Athéňanů, Thébanů i jn. Reků,
přítel Xenofóntův (u Hér. v, Ἡγησίλεως).

AymTog Spartan Alleidovec ve 2. pol.
6. stl, př. Kr., přítel kr, Aristóna, Hér.

c / δα. σαE
WYYTWP,dór. = VyýTo.

ἁγίζω. (ἄγι-ος) básn. světím; σᾶ-;
posvěcuju. Sof. čoriav oltář (obětí).

dytvém (žye) ep.; ión. jen prs. a impf.
1. a) vodím; přivádím. Ἠότ. ἀγινέοντες
κατὰ ἕνα ἕχαστον přivádějíce po jednom
každého. meď. dávám si přiváděti. b) no
sívám, přinášívám, Hér. dx dylvsov
dary —. 2. vozím; přivážím; Hér. s obi,
potravin.
„ Kytog 3. (-%y-0g, srv. 4ťe) posvátný;

zasvěcený. Hér., isóv božnice—. %Acogháj—.

Ἅγις, 180gkr, Spartský. 1. Hér. γις,
10g,v 10. stl. př. Kr. Eurysthenovec, pra
otec Agidovců (Eurysthenovců). 2. ku
konci 5. stl. př. Kr. (od r. 426,) Archi-.
ἀάϊποτεο, starší bratr Agěsiláův, vůdce
ve válce Peloponnéské, 3. u Ἠόν, Ἅγις,
ος Ξ--Ἠγησίλεως,

ἁγιστεύω (ο πθοῦ. ἁγιστός οἳ ἁγίζω)
čistým zachovávám. Eur. Morav.

ἄγ-καλ-, Αἱβο]],--- ἄνα-καλ-.
9 7 e 3/ > /

ἀγκάλη, ἡ (3 ἄγκτος, ἂγκ-ών) oheb;
ohbí, 1. loket; rámě (ohnuté), pl. ná
ručí, 2. ΑΙΦΟΠΙ.ἆγ. πετραία ohbí, nároží,
(náručí) skalní.

P Ν / 3/

ἄγχιστρον, τό (ν ἄγχ-ος uno-us),
udice (háček). Thúk.



ἄγχος.

ἄγχος, τό (» ἀγχκ-άλη, ἀγκ-ών), οΏβί
(v horách); úval; úžlabí; roklina. Eur.
ἀμφίκρηυνον.

ἀγχύλη, 1 (srv. násl, a ἄγκ-ος)oheb;
ohyb; obzl. a) smečka; smyčka (na ře
meni a p.) řemen. Xen. b) tětiva. 9ο,
gen, pl. dyxvAdy.

ἀγχυλητός (οὔ ἀγκύλη) básn, ohbím
opatřený; 0-; zahnutý.

dymůAoc 3. (srv. předoh. a násl.)
ohnutý; křivý.

ἀγχυλωτός 8. (οἆ ἀγκυλό-ω, ἀγχύλο-ς)
u Éur. dle někt. m. ὀἀγκυλητός.

ἄγπδρα, ἡ (- ἀγκύλη. 8ΠΟΟΙ8,ΑΠΚΕΤ),
kotva; kotev; kotvice. Eur. Hér. att.

ἀγλκών, ὤνος, ὁ (ν ἄγκ-ος ἀγκ-άλη),
ohbí. 1. a) loket; rámě (ohnuté). Xen.
voy: TV dyxávov až k ramenům. b) záhyb,
rameno (řeky). Hér. c. «) zátoka; chobot;
9) obr. vytáčka. Pl, yAvxůg.2. a) rameno;
odbočka(zdi). Hér. b) záhyb (hory); úval;
rokle, Sof. ΡΙ. ἕσπεροι--.

ἀγλαῖα, ἡ (ἀγλα-ό), a) stkvělost;
krása; nádhera. Χθῃ, ἀγλαΐχς ἕνεχα pro
krásu (nádhernou). b) rozkoš; veselí, Sof.
μηδέ ποτ ἀγλαῖχς ἀποναίατο a kéž nikdy
rozkoše neužijí.

ἀγλαίζω (srv. předch. a násl.) básn.
zdobím.

ἀγλάισμα, τό (ο předch.) αρ
ozdoba; dar (na ozdobu, na poctu). 906,

ἀγλαός 3. i 2.(© dyšdho) obyč.básn,
stkvělý; nádherný; slavný. Sofť,(Οἥβαι.

Ἀγλαοφῶν, ὤντος τ 5. stl. malíř
z Thasa, otec Aristofóntův a Polygnó
tův. PL

Ἄγλαυρος, Ý, v Ἄγραυλος.
ἄγλα-ώφ, ὥπος, ἡ, básn. lesklo-; jas

nohledý ; jasnosvětlý; jasně zářící. DSof.πεύκα.

-VAcvnýc 2, (-yXvxůe)nesladký ; od
porný; trpký. Xen. ἀγλευκέστερον 8 větší
nechutí,

Ἀγλώμαχος občan Kyrénský v 6, stl,
př. Kr. Hér.

ᾱ-γλωσσος 2. («γλῶσσα) bezjazyký;
Sof, cizojazyčný ; nehellén,

ἄγνοια. τ

ἀγμός, ὁ (Έαγ-, dy-vuus),lom (skalní).
Eur.

ú-yvaptToc 2. neohebný; neoblomný,
Aischl. νόος.

ἀγνεία, %(dyvsůo), stydlivost (z úcty
zbožné); čistota. Sof, Aóyov čovaovTe v ře
čech i činech.

ἀγνεύω (yvóg) stydlivý, čistý jsem
(z úcty zbožné) ; ostýchavý, bázlivý jsem,
Ἠότ, ἀγνεύουσι ἔμψυχον μηδὲν κτείνειν bá
zlivi jsou, zdržují, varují se, aby žádného
živočicha nezabíjeli; bojí, ostýchají, va
rují se některého živočicha zabíjeti.

ἁγνίζω (ἀγνός, srv. předch.) 1a) čistím ;
očistuju; smývám; (na smířenou). Šof,
Mud dyvicac čyac poskvrny, viny očistě
své—, b) očisťuju; (pootou); pochová
τόπι; Ῥομϊρίτάπι, 906, τὸν θανόντα ἁγνίσαι
nebožtíka pohřbiti (poslední službou po
otiti). 2. zasvěcuju, obětuju (ha smířenou).
Bur. pass. dymodsi; oóvo vydán byv na
oběť smrti.

ἄγνοξω (ἀ-, ἀν-, Ύνο- Υ. γι-γνώ-σχω,
srv. ďyvorx) neznám; nepoznávám m ně
čeho, dyvoňcac nepoznav, s aco, 0s. Xen.
ἀγνοοῦντες καὶ Ἡμ.ᾶς καὶ ἑαυτούς πθροσηά
vajíce ani nás ani sebe (00 do síly).s aco.
part. Dém, Tig odrac evýdne, doru dyvoeř
τὸν πόλεμον δεῦρ᾽ Ῥξοντ'--; kdo tak blá
hový, který by nepoznával o válce, že sem
přijde? — s or: —. Dém, oůdeic dyvost ni
komu neznámo není —. s nepř, ot, Xen,
ἀγνοοῦντες, εἰ διαβατέον εἴη 'τὸ νάπος ne
znajíce, nevědouce, zda by lze bylo pře
jíti úvalem. — oi dyvooúuevot buď meď.
kteří sebe vespolek neznají; n. pass. ne
známí. — neut, Isok. mepi πραγμάτων ἀγ
νοουμένων καὶ μ.η ZotVV O věcech nezná
mých a nikoli vůb. známých. Pl. dyvosřrau
ὑπὸ τῶν πολλῶν, ὅπη ὀρθῶς ἔχει nepoznává
se od lidu, neznámo jest lidu, jak asi po
právu, po pravdě jest, jak asi věci po pravdě
se mají.

ἄγνοια básn. i dyvola, 7 (Srv. dyvo
č), neznalost; nevědomost ;nevědomí.Xen,
dyvoíx neznalosti; nevědomostí, Pl, dv
ἄγνοιαν καὶ ἁμαθίαν Z neznalosti a ne
rozumnosti; pro neznalost —. Arst. ἐξ
ἀγνοίας εἰς γνῶσιν z neznalosti ku poznání



8 ἀγνό-ρυτος.

σ. γνώμη. Aisehn. ᾱ. τινος περί τινος ηθ
znalost, nevědomost něčí o něčem.

ἀγνό-ρυτος, ὁ, jen Aischl, dyvopůTov
movauv čistotokých proudův.

ἀγνός 3. (od dy-, Yἅζω, ἄγ-ος, ἅγ-ιος)
1. a) úcty hodný; velebný; posvátný.
Sof. dyvov Zmvoc céBac posvátná Diova ve
lebnost; dyva důuara posvátné oběti.p. pl.
ἱερά--. ΑΙδΟΠΙ. dyvov τέλος posvátný los.
PI. Bádoov. b) dovolený. Φοῇ, χῶρον οὐχ
ἀγνὸν πατεῖν τα. nedovolené krokům. 2. a)
čistý «) (duší. xxdxoóc čistý tělem). d.
mivócčistý něčeho, od něčeho. Sof.is ace.
vztahu; v něčem. — Xen. ἁγνῶς ἔχων
s čistou myslí, β) i o obětech. Sof. Boog
dyvůs kravice čisté. Xen. duoíoe dyvorepmobřadyobětní,obětičistší.b)čistý| oči
stující; posvěcující ; posvátný. Υ.λουτρόν.
c) čistý; prázdný; prostý. Sof. 00" č. ἦν
když byl prázden, prost služby.

ἄγνος, ὁ, drmek, víba mořská, (vitex
agnus). Pl.

Ἀγνοῦς, odvroc, dědina att. (v. násl.)
Ἀγνούσιος 3. (od předeh.) Hagnúnt

ský; Hagnůúntan.Dém. Poxoxryc.
ἄγνυμι (Fxy-. ostt. čsy v. při κατ

dyvou:) obyč. básn. a ión. lámu ; rozrážím.
Φᾷδ6. -- 86. Ἠότ, ποταμὸς περὶ καμπὰς
dyvůuevoc Ťeka ok. ohybů se rozrážejíc.

KyVWLOVÉM(kyvávov) nesoudně, ne
rozumně jednám. Xen.

ἀγνωμοσύνη, Ἡ (ἀγνώμων), 1. a) ne
znalost; nevědomost; nerozumnosť. Πέτ,
(ορ. σοφίη chytrost). mpdc dyvou.ocůvny
τραπόμ.ενοι Υ Nerozumnost se oddávajíce.
b) nedorozumění. Xen, pl. — 2. a) neu
znalost; nemilostivost, Sof, ueyzAnv 9εοῖς
KYVAU.OGÝVYYεἰδότες ἔργων Ἱπρασσομένων
velikou bohům (u bohů) neuznalosť znajíce
v činech konaných—. b) zpupnosť; úrput
nost; vzdorovitost, Hér. dyvopocúvy yom
σάµενοι zpupnosti povolivše, v. i dtxyod
ou.. Dém. v. Buoxavix.

Á-vvduLWY, ovoc 2. — a) neznalý; ne
vědomý ; nerozumný ; nesoudný ; nerozváž
livý. Pl. dyvámzove, du«deče nerozumní,
nevzdělaní. Xen. dyvouovsoraáTovelmi ne
rozumní. neut. Sof, ἐπεί σε µ.ιανθάνωὈνητὴνφρονοῦσανΌνητὰκοὺχἀγνώμονα-| poně

«

ἀγορά.

vadž poznávám, že j. smrtelná smýšlíš po
smrtelnu a nikoli po nerozumu—. dyvo
µόνως nerozumně. Xen., Dém. — b) ne
uznalý ; nemilostivý: krutý. Hér. vvovm
ἀγνωμ.ονεστέρη mínění krutější. Sof. o Eri
nyích. — Xen. dyvopove, dyZpioTo. Ne
uznalí, nevděční. i comp. —adv. při čvdvu
μεῖσν-αι. v

Ayvov, voe, Ath. v 5. stl. př. Kr.
syn Níkiův, jenž založil a pojmenovalosa
du Amfipoli z. 473.), otec Thérámenův.
Thůk.

Ἀγνώνειος 3. (od Ayvov Hagnónův,
Hagnónský. Thůk.

ᾱ-γνώς, ὥτος, ὁ (γι-γνώ-σκω, Srv. ὁ
vvá-u.ov) 1.pass. a) neznámý, Thůk. Pl.
τινὶ někomu (ορ. yvopi.oc). 0 věci. Sof.
odóvyog nepoznaný. b) nepoznaný; nepo
znatelný ; nejasný. Sof. dóxyouw. 2. act.
a) neznalý: nepoznávající. Sof. — Thúk.
s gen. ἀγνῶτες dAAfAovneznající se ve
spolek, Xen. s násl. ot. — b) neuznalý.
Sof. oů τυχὼν ἀγνῶτος v tobě naleznuv
neuznalce,

dyvwota, 1 (od dyvác), neznalost; ne
známost. Thúk, di% τὴν ἀλχήλων ἀγνωσίαν
pro neznalost sebe vespolek; poněvadž
neznají sebe vespolek.

A-yvwoToG 2. —a) neznámý. Eur, v.
Arst, TO dyvecrov neznámé. b) nesroz
umitelný; nezřetelný; nejasný. Thůk,

- / a .
(S A0. ἀγνωστότατοι γλῶσσαν velmi ne
srozumitelní jazykem, nářečím (velmi ne
snadno rozuměti nářečí jejich).

Ú-vvWTOG— předch, (vůb. nejisté),

ἄ-γονος 9. (-Ύεν- ν΄ γίγνοµαι) 1. πεηᾶ
rozený. Eur. — 2. nerodný ; neplodný;
planý. Sof. Tóxo0gporod planý, nešťastný.

úGyoo0g2. Aischl, neoplakaný.

ἀγορά, Ἰόπ, -ρή, Ἡ, (ἀγείρω) 1. Ἠτο
mada; shromáždění, obyč. k rokování.
Hér. šyívovro dyooaí děly, konaly se hro
mady, schůze, Xen. ovvayoryslyaůTáv dy0
ράν svolati hromadu jejich. 2. a) shro
maždiště; obzl. trhoviště; tržiště; ná
městí (kde lidé scházivali se i na trh
i k veřejnému obcování, jednání ; obyč. po
doby čtverhranu dostatečně prostranného).
att. duo D, Tepl ἀγορὰν πλήνδουσαν ok.

«



Ἀγορά.

doby náměstí plného, hlučného (kdy ná
městí bývá plno občanstva scházejícího
se; dle našeho počtu: ok. 10.—12. hod.
dopol.); ok. doby předpolední. Hér, dyop?s
πληθούσης το předpolední v. i πληδώρη,
i διάλυσις). Xen. mpiv 7 d. Avdý dříve
než by náměstí bylo opuštěno (než by
nastalo poledne, kdy občanstvo se roz
cházelo z náměstí,) b) «) trh (kde potra
viny byly ku koupi, ku prodeji). Xen.
ὁ ἐν ἀγορᾷ πωλῶν καὶ ἀποδιδόμενος Ἰάο
na trhu obchod má (překupuje) a pro
dává. $) potrava, potraviny ku koupi,
ku prodeji; zásoba (potravin na prodej).
Χεῃ, ἀγορὰν ὄγειν, κομίζειν, παρέχειν po
traviny přivážeti, dopravovati, poskytovati
(na prodej). Thúk. oů δέχεσθαί τινα ἀγορᾶ
οὐδὲ Zore. nepřipouštěti někoho na trh
(ku koupi potravin) ani do města. Xen.
ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ἔζων z trhu (z potravin
na trhu koupených) žili, c) «) obchod;
prodej. B) clo tržní, z obchodu. Xen.,
Dém.

Ἀγορά, ión. -o4 (Tržiště, Tergeste),
ms. ve Thr. Chersonésu mezi ms. Kar
dií a Paktyí. Hér,

ἀγοράξω (od ἀγορά) a) na náměstí
dlím ; po náměstí chodím, obcházím. Hér.
Thůk., Xen. —Hér. i ἠγόραζε ἐν τῇ Ἠέμφι
po náměstí chodil, se procházel ντΜεπιβάό,
b) kupčím; kupuju (na trhu). Xen. dyopx
aavrec nakoupivše, — meď. —si. Xen. obi.
τὰ ἐπιτήδεια,

ἀγοραῖος 9, (οἆ ἀγορά) 1.3) Ἀτοπιβᾶπ{;
náměstský ; hromad, náměstí se týkající;
obecný ; veřejný. Zeůc 4. Zeus obecenství,
ochránce veřejného života společného;
Z, společenský. b) po náměstí se toula
jící ; blatošlap ; toulal (zahálčivý); obecný ;
sprostý. Pl, ox0Xor xxi dryooxiot dvůpono:
hrubí a sprostí lidé. — 2. tržní. oi dyo
pačoLpřekupníci ( na náměstí, na trhu);
hokynáři; kramáři, Hér., Xen.

ἄγορᾶ-νόμος, ὁ ((νέμω),správce tržní
(t. j. dozorce při koupi a prodeji tržných
věcí na náměstí; jen obilí nebylo pod do
zorem jeho, v. otropůAač); úředníkům
tém zamezovati bylo podvody a předražo
vání na trhu (v Athénách bývalo jich 5,
tolikéž i v Pejrajeu). Xen., Lýs.

Ἄγρα. 9

ἀγοράομαι (ο ἀγορά) básn. a ión.
a) ve hromadě, ve shromáždění, veřejně
mluvím s dat. ἩἨόν, σφὶ καὶ ἄλλοι Ἴγορόωντο| mezinimi(ποἵε]ιδ){jinímlu
vili, b) rozmlouvám. Sof. ἠγορῷ ξέναις
rozmlouval jsi s cizinkami,

ἀγοραστής, οὔ, ὁ (οὔ ἀγοράζω), Κι
povač; otrok posýlaný na trh. Xen,

ἀγορεύω (ἀγορά, 51Υ. ἀγοράομαι V. i
ἐρῶ, εἴπον.) 8) γο ΠΓοππδᾶδ, γεἴε]ηδ πι]τι
vím, hlásám, Hér. i o řečníkovi i o hla
sateli. xpunag, οἱ τὰ ἑντεταλμένα Ἰγό
pevov —hlásali (veřejně). réurmov χήρυχα
Yyópevécpu Táče posýlaje hlasatele ohla
Šoval, oznamoval, (dával hlásati) jim toto,
Χοη, εἰς τὸ χοινὸν ἀγορεύειν do veřejnosti
ohlašovati. Ὠόπι, τίς ἀγορεύειν βούλεται;
kdo řečniti chce? (na sněmě). — b) mlu
vím; povídám; pravím. Hér. s násl.
s opt. že prý— s ind.

Ayopog, ó(kyoo4), shromáždění ; schůze.
Eur.

Ayoc, ró (dle někt. i ἄγος, v násl),
1. skvrna; poskvrna; vina; provinění.
a) neos, Hér. %. čxdúczobor vinu, skvrnu
svou (obětí) odčiniti, smazati, Sof, X. φεύ
γοντος ὥς j. by kdo viny, provinění ubíhal,
se vyhýbal. b) o 05. Bof, (v. dx4AvrrTos).
2. kletba. (pro vinu). a) Πότ, αὐτὸν ἐν τῷ
ὄγει ἐνέχεσθαι že jest kletbou obtěžován;
že do kletby se vydává. b) o os. Thúk,
TO A., τὰ ἄγη ἐλαύνειν kletbu, kletby,
proklaté vyháněti.

ἄγος n.i ἄγος,τό(ν ZČo v. i předch. !)
básn, bázeň viny (aby vinu na sebe neu
valil), očista, Sof. τοσοῦτον ὡς ἅ. n. č.
uóvov jen tolik, co jest s očistou, k očistě,
na očištěnou.

ἄγρα, ἰόπ.-ρη. ἡ (ἄγ-ω, ἀγρέω, ἀγρεύω),
a) hon; honba; lov. Hér. Φοιτεόντων ἐπ᾽
žyonv chodících na hon, na lov. b) lov;
ulovené; plen; kořist. Pl. ducxAororému.
Sof. sůxeooc lov, plen rohatý, i o lidech.
Eur. τήνδ᾽ ἄγραν Ἰγρευκότες ἰεπίο 10Υπ]0
vivše, Aischl, i o městě dopog Ž. oštěpu
lov, kořisť,

Ἄγρα “ (srv. předch.), příjmě Arte„4 Grv.p ), příj

midino, od Ἄγρα m. Avox, dědiny vých.



10 Ἀγραῖοι.

od Athén na levém břehu Ilisa, kde
Artemis měla chrám : τὸ τῆς Ἄγρας. ΡΙ.

Aypořo. km. Aitólský bydlící sev. od
Dolopů na vých. od Achelóa; ve válce
Peloponnéské bývali i ve vojště Ath.;
kraj jejich nazýván Ayoai. —Thúk,

ᾱ-γράμµατος 2. (-Ύραμμια)ποζπα]/ Ρί
smen, písma; nezběhlý v písmě; neumě
jící psáti a čísti. Xen.

ᾱ-γραπτος ϱ. (-γράφω, 517.ἄγραφος)ne
ηβΡββαΠΥ;Ἠθρεδηύ. 5οΓ.ὄγραπτα θεῶν νόμιμα.

ἄγρ-αῦλος 92. (ἀγρ-ός, αὐλή) básn. na
poli, pod šírým nebem bydlící, Sof. dýp
zvěr zdivočelý (srv. ἄγριος).

Ἄγραυλος n. Ἄγλαυρος, jedna ze tří
dcer Kekropových, jež za vlast se oběto
vala; na vyšehradě Ath. měla svatyni
svou. Dém,

A-ypapog 2. (-yo4pw, SIV.ἄγραπτος) 8)
nepsaný. att. vóuo. Thúk, i μνήμη. b)
nezapsaný (do spolku, ve smlouvě); ne
spolčený. Thůk, góAe; (neutrální),

ἀγρετης, ἀχρώτης.
ἄγρευμα, τό (od dypsů-e), 1. ulovené;

lov. a) o zvěři. Eur. 1 pl.—b) o lidech,
Χθη, τὸ πλείστου ἄξιον Z., olhouc nejcen
nější, nejvzácnější lov, přátely. 2, básn.
k ulovení; na ulovenou. osidlo. léčka.
ΑΙΦΟΠΙ.ταὐτοῦ χυρήσας ἀγρεῦματος ἄο ἰόποῦ
osidla vraze, vpadna.

dypsdc, Ó— násl., hásn.

AYPEVTÝC, 05, Ó (od dypeý-w), a) 0 člo
věku: lovec. i o bohu. Sof. ἀγρευτὰς
ArmóAkov. Eur. i dyosuc. o Bakchovi b)
o psích: lovčí, básn.

ἀγρευτικός 8. (ἀγρευτός,ἀγρεύω)ΚΊονα,
k honbě příslušný ; lovecký ; honební. Xen,
neut. substt. chytrost lovecká, honební,

dypedm (Zyox) lapám; lovím; honím.
Bur. dypog Yv Zypsvcauev zvěř, již jsme
polapili, ulovili, (v.ičyox, b.). Hér, itydůg
dyveja ryby loví.

ZTPY), ν. ἄγρχ.
dypixtvw divočím (eti); horším se. PL.

τινὶ na někoho,

Ἀγριᾶνες, km. Pajonský ok, horního
Strýmona ve Thrácku a Makedonsku. Thúk.

ἀγρ-οῖκος.

Ἀγριάνης, ου, Ť. v jihových. Thrácku,
levý přítok Hebra (nynější Ergene).

ἄγριος ὃ. (ορ. 9. -- οἆ ἀγρ-ός 817. 8Ρ168
tis) 1. a) polní. «) planý. Hér. dyplov
καὶ Ἴμιέρων δενδρέων planých a štěpných
stromů. Sof. ἄ. škoos planá oliva mohutná.
Ἠότ, ἀπ᾿ ὕλης ἀγρίης ζώειν ze stromoví
planého (z ovoce stromoví planého) žíti.
B)pustý. Sof. xm dyptav ÚAnvpo pustém
166. Ρ. ὑπ---. Ὦ) divý; divoký ; lítý. Xen,
ἀγρίων Ὀηρίων divokých zvěrů ; divoké
zvěře. ὓς ἀγρίους ἀϊτο]ό kance. 2.0 lidech
a jn. bytostech. a)divý; divoký; hrubý;
lítý; krutý. 9ο, ἐξ ἀγρίας δάµαρτος οἆ
kruté choti. Xen. —moAřrz.diví, suroví,
nevzdělaní občané, Φοἵ, Ἅϊδης δημιουργὸς
č. —řemeslník krutý, ukrutný. adv. Lýs.
ἀγρίως δέξασῦαι krutě, nevlídně přijati.
Ῥ]. ἀγριωτέρως ἔχειν πρὸς ἀλλήλους ΡΙΠΙ8
nevlídně, popudlivě k sobě vespolek se
míti. čgdyprwTeoovk větší ukrutnosti. Thúk.
b) o vášních. Pl. ἀγρίων šoúTov litých
vášní, Sof. dyptou Ócaoro. divokým zrakem:
©)o zosbn, Sof, vócog—nemoc krutá. —680vy—
Eur. roxúuava—. Aisehl. a ἀγρίων δεσμιῶν
z krutých pout, Hér. vůž zoAAdyčrἀγριω
Téoy —krutější.

ἀγριότης, Ἱ.(οἆ ἄγριο-ς), ἀἰγοκοβί,Xen.
s gen. dmptou. —u člověka i hrubosť, Pl.
0Ρ. πραότης.

ἀγριόω (Zyoto-g) divočím, tr. (—čiti).
pass. Sof. Ἠγρίωσαι zdivočel jsi. Xen.
πρόσωπονἸγριωμένον obličej zasmušený,
zamračený.

ἀγρι-ωπός 9. (ἄγριος, GV)básn. divo—;
hrůzozraký ; —oký. Kur. répx.

ἄγρο-βότας, dór. — -Bórng (-Bó-0x0)
po poli, po venkově pasoucí, Šof. ποιμ.ἠν
polní—.

ἀγροιχκία, 7 (od dyootu-o;) venkovský
život, způsob; nezpůsobnosťt; sprostota;
hrubost ΕΙ. πολλή ἀ. veliká nezpůsobnosť,
nezdvofilost. /

ἀγρ-οῖχος Ἡ, ἄγρ-οικος 2. (ἀγρός-) π8
venkově bydlící; venkovský ; nezpůsobný;
sprostý; hrubý. Xen, ἀγροικοτέρως διχκεί
usvog muž poněkud sprostého smýšlení,
chování Pl. dypolke τινὶ σοφία γρώμµενος
sprosté jakési moudrosti užívaje, se při



ἄγρο-νόμος.

ἀνδα]ο--. εἰ μὴ] ἀγροικότερον ἣν ΞἰπεῖνΚάγΡΥ
nebylo poněkud nezpůsobno, hrubo říci—;
at zhruba dím-.

ἄγρο-νόμος 9. (-νέμιω)básn. 1. (parox.)
na venkově usedlý. Sof, — «úAxt venkov
ské, poplužní dvorce; pastýřské chýše,
2. (proparox.) pass. stády (pasenými) pro
bíhaný; pastevný. Φοβ, πλάκες ἀγρόνομοι
pláně—.

dypóc, 6 (« ager, Acker, srv, ἄγρα,
dy-e), 1. role; pole; polnost; pozemek.
9. venek; venkov (proti městu). Xen. eig
ἀγρὸν ἀπαγαγεῖν Ώ8 venek odvésti.

AyporTépa, v. násl.
dypórTepog 3. (dyvó<, srv. dyowos) 1.

básu. po rolích, pod šírým nebem pobí
hající; zdivočelý, o zvěři. 2. att. Aorewu
7 dyporéc“ Art. popolní, lovčí, lesnická,
j pouhé Ayooréox: Lesnice; Lovečka —
Artemis, jíž i v Lakónsku obětovali kozy.

ἀγρότης, ou, 0 (od dypó-g), dělník ven
kovský. dle někt. u οἱ,

dypvTVÉM (od dyovrvo-z) bezesný jsem ;
neusínám ; stále bdím. Χεη. ἀγρυπνῆσαι
čéov kdy třeba pobdíti, neusnouti—. 70 d.
po-; probdění; neusnutí.— i obr. (« bed
livě pečuju). Xen. ἄνδρᾳ πολλὰ πρὸ ὑμῶν
ἀγρυπνήσαντα muže mnoho pro vás pro
bděvšího.

ἀγρυπνία, ἢ (ο ἄγρυπν-ος), Ώθπθβποβί;
nespaní; bdění. Xen. Ἡ ἐν τῇ φυλακῇ ἆ.
nespaní, bdění při hlídce. Hér. i pl.
dysumvímo:slysro nespáváním byl soužen.

ἄγρ-υπνος (ἀγρ-έω,ἄγρ-α)lapající, tou
žící (marně) po spánku; bezesný; neusí
nající; nespící; stále bdící, hdělý. Aischl.
obr. {ηνὸς Z. BéhosDiova střela stále bdělá.

AYPWV voc Lýdský Hérakleovec, syn
Ninův, vnuk Bélův, pravnuk Alkajův,
z Hérakleovců první kr. v Sardech, asi
ve 13. stl. př. Kr. (v. KavěxoXmc). Hér.

ἀγρώτης (od ἀγρό-ς, 51π. ἀγρότερος)
básn. venkovan. Eur. Ῥῆρας KypWTagzvěry
lesní, divoké.

ἁγυιά, Ἡ (ἄγ-ω), a) vozovka ; cesta (Vozo
τά), Χεῃ. ἀγυιὰν τῆν πρὸς τὸ βασίλειον Φέρου
σαν.---Ὑ πιδκίδ: π]σε; Είάα. Ρο, θηβαΐας
yura. b) dráha; prostranství; místo, Sof,

ἀγχί-πλους. 11

Ayvtede, příjměFojbovo:Voditel ;vůdce;
ochránce na cestách, Eur.

Ἄγυλλα, j, ms. Tyrsénské v Italii
(Etrurské, pozdější Caere). —srv. násl.

Ἀγυλλαῖος 8. (οἆἌγυλλα) Agyllský.
subst. maso. pl. Agyllané, Hér.

| ᾱ-γύμναστος 2. (-γυμνάζω) 1. ποοτ]
čený. Bur.oúx ᾱ. λόγων nikoli necvičený,
nezběhlý v řečech. Xen, dyuuvádras čyem
πρόςτε Údymκαὶ δάλπη ποοαδοηύπι 11
proti zimě a horku. 2. netýraný; nemu

očený. 90Η,
AYVPIG,7 (- ἀγορά), básn. shromáždění.

Eur. 4. EXavov orToxvižgsebrané vojsko
Hellénův.

ἀγύρτης, ὁ (ἄγυρ-ις, ἀγείρω), 5Ρόγαὃ; Ῥο
běhlec vydíravý, sbírající dárky jakýmkoli
činem; kejklíř. Sof. δόλιος 4. úskočný,
prohnaný kejklíř.

dyNĚ-LAYoc (dyy-o, ud) bojv tíseň
uvádějící. u Xen.: blízko-; těsnobojovný.
dyyéuanymčrAx zbroj (příslušná boji z blízka,
v těsně) ruční (op. vóčx, παλτά).

ἄγχι (-- Žyy-w ang-0, ang-ustus, eng,
úz-ký, srv. dyyoj. —Aoaovv. zvl., i yyto
τος) neskl., básn. těsně u—; blízko. Sof.
ᾱ. γῆς [αδυείας bl. země Kadmovské.

ἀγχί-αλος 9. (-ἅλς) Ράδα. a) blízký
moře, moři; přímořský. Eur. ἀγχιάλων
údárov Apsboúcac přímořských vod Are
thúsy—. b) v blízkém, sousedním moři;
blízký v moři, na moři. 0 ostrovech, Sof.,
Aischl.

ἄγχι-γείτων, ὁ, 4, blízkosousední;
blízký sousedstvím, Aischl. o ostrově.

AvxtpóAog Spartan v 6.stl. př.Kr.,
syn Asterův. Hér.

ἀγχίνοια, %(od dyyivo-og), bystromysl
nost; ostrovtipnost; důvtipnost, ΡΙ. --ὀξύ
τῆς τις τῆς Vvyňs.

ἀγχί-νοος, αἳῇ, --νους9. (άο πιά πιγεΙ
n. vtip po ruce, vhod;) bystré mysli;
bystromyslný ; ostrovtipný ; důvtipný. Xen.
— PL. op. Boudů«.

dyyí-TAovs, jen Eur. při 690 blízké,
nedaleké, krátké plavby dráha; krátko
plavbá dráha; neveliký kus dráhy lodní.



12 ἀγχί-πτολις.

ἀγχί-πτολις Ὦ. -- -πολις 0, Ἡ, básn.
blízký, pomocný městu; (S pomocí při
ruce) Aischl. (v. i doyémrohuc).

ἀγχιστεία, Ἡ (ἀγχιστεύς, srv. násl).
posloupnost. Dém. οἱ ἐγγυτάτω Υένει
ἀγχιστείας nejbližší rodem v posloupnosti.

dyyloTElov, 76 (srv. předch. a násl.),
nejbližší příbuzenství ; posloupnosť. Sof. pl.
Ὑένουςκατ᾿ἀγχιστεῖϊ« dle posloupnosti v rodě.

ἀγχιστεύς, έως, ὁ (οἆ ἄγχιστος), nej
bližší příbuzný, příbuzenstvím. Hér. og

ἐόντων ἀγχιστέων poněvadž jsou jim nej
bližší (původem).

ἀγχιστήρ, Ἶρος,O(« předeh.),dleněkt.
u Sof.: nejbližší původu (σ. κτιστήρ).

dytoTog 3. (sup. k dy, Srv. dacov
a) nejbližší. Sof. — Hér, dyyiora ἡμέων
nejblíže nás. oi Gyytov« nejbližší. b) nej
bližší rodem ; nejpříbuznější. 998,

ἀγχί-στροφος 2. (-στρέφω)brzy, náhle
obrácený ; náhlý (obratem). Thúk. usera
BoXý. Hér. dyyisroopa Bovheúovou náhle
jinak si smýšlím ; náhle úmysl svůj měním.

ἀγχι-τέρμων, ονος, 2. (-τέρμ-α) Ὀἱίπ
kých, společných mezí, hranie ; soumezný ;
sousední. Xen. móAs«.

dyxóbev (srv. dyxod) zblízka. Hér.

ἀγχόνη, ἡ (.ν ἄγχω), ϱ) ἀζοπί; τᾶσι
šení; škrcení. i obr.: soužení; mučení.
Aischn. 4. xxi Aúry soužení a zármutek,
b) x) zardoušení; zaškrcení; oběšení. Eur.
βρόχον κρεμαστὸν ἀγχόνης ἀνήψατο Ριογ8ῇ
zavěšený k oběšení navázala si (na krk).
9) i provaz. Eur, čv ἀγχόναις v oběšení ;
na provaze (srv. hned za tím: χρεμαστοῖς
ἐν βρόχοις ἠρτημένη). Sof. ἔργ᾽ἐστι κρείσσον᾽

Ν

νυν,
Ryyóvngsioyxouéva skutky vyšší nad provaz
(za něž provaz ještě nízkým trestem) vy
konány, spáchány jsou.

ἀγχότατος ὃ. (811.násl. a dyyoů)nej
bližší. obyč. Hér. adv. dyyováre nejhlíže.
τινὸς Ἠδόθμο, τῆς ὁδοῦ, -- τοῦ μ.εγάρου.-
Ι ἀγχότατα β10ΏΑ{0.περὶ τῆσι κεφαλῆσι ἆᾱ.
τῶν Μηδικῶν ἔχοντεςna hlavách přikrývky
nejpodobnější médským majíce.

ἄγχότερος 3. (srv. předeh. a ἀγχοῦ)
bližší. Hér. ἐσβολη ŽYJOTÉD) TĎS čXVTÁVNd

průsmyk bližší vlasti (jejich).

ἄγω.

ἀγχοῦ (ΕΥ. ἀπό Ῥεᾶομ., Ρ8ίς ἀγχόδεν,
ἄγχι) οῦγὸ. Ὀάβπ. α Ιόπ. Ῥ]{σ]κο, οϱγδ. τινὸς
něčeho. Hér. ᾱ. Ἀνδήλης, Τΐρυνθος--. αἴ.
s dat., něčemu Hér.

ἄγχουσα ῃ, ἔγχουσα,1 (Xyxe), bylina:
pilát obecný n. volský jazyk; z kořene
barvícího dělalo se ličidlo červené paním.

ŽYXW (« ango, enge, úžím. srv. dyju,
dyxóvy) úžím ; súžuju ; škrtím. obr. sužuju.

ἀγχ-ώμαλος 9. (-ὁμαλός)skoro, téměř,
málem rovný. Thúk. ἐντῇ χειροτονία ἀγχώ
waXoLve hlasování—. u%ym(na obou stra
nách) skoro rovná (s vítězstvím neroz
hodným). neut. Ρ1. ἕως ἀγχώμαλα ἐναυμά
xovy pokud s rovným zdarem na loděch
bojovali (na obou stranách )—.

Žyw (ago. -Xye,v. zvl. —fut. dě, a0r.
ἤγαγον, το 51ζ. iňk«, med. jyxyóuny, zř.
někunv; prf. act. ya, později 2ἵ. 1 ἀγήοχα,
med.i pass. you, a0r. pass. fzdyv, fut.
dydýcouo) 1. a) vedu. aor. do-, přivésti.
«) irmovc koně (k vozu). ὑποζύγια. Χεῃ.
ἄγειν τῆς Ἱνίας τὸν ἵππον vésti za uzdu
koně. s aoc. cesty, s gen. čsu. Xen. dyewv
upa Ἡ νυκτὸς 7 στενὰςἩ πλατείας ὁδούς
vésti ve dne n. v noci buď po těsných n.
širokých cestách. i s obi. lidí.— meď. —si,
s sebou. pass. Xen. ἤγοντο TG Au ταῦροι,
temo. vedli se Diovi (za oběť)býci, koně;
vedli —býky, koně. 9) vedu (j. vůdce). Xen.
πόσον τι ἄγοι τὸ στράτευμα j. veliké asi
vede vojsko. got ἤγαγον συμμάχους tobě
přivedl jsem spojence. i bez obi. (vojska)
vedu; táhnu; postupuju. Xen. Ίγε ταχέως
postupoval rychle. s ěrí M.T060S ace. na ně
koho, proti někomu. sneď. vedusi, s sebou.
Hér. στρατηγοὶ ἅμα ἀγόμενοι πεζ ὸν στρατόν
vojevůdcové zároveň vedouce s sebou pěší
vojsko—. v) s obi. ženy. vedu (ku sňatku
rei váu.o). obyč. meď. —si; beru si. 10
otci synovi. Hér. dysra TG παιδὶ γυναῖκα
přivede synovi ženu; ožení syna. b) «)
vedu; odvádím. vivx někoho. 1 5 obi. neos.
nesu; odnáším. dyewvvůy Asíxvvésti, nésti,
odváděti, odnášeti kořist. Ave καὶ φέρειν
odváděti (živé) a odnášeti (bráti neživé
v plen). někdy i pépav καὶ ἄγειν. -- ἶ 5 οῬί,
krajiny. Dém. yopxs, Ἡς ἄγειν καὶ φέρειν
ἔστι πολλὴν καὶ κακῶς ποιεῖν π6πηό,Κίθιοιι
lze daleko loupiti a pleniti a huhiti. B)



ἄγω.

(v soudnictví) vedu; ženu; poháním. Xen.
ἐμέ τινες εἰς δίχας ἄγουσιν 11ΠΘněkteří na
soudy pohánějí. Eur. xetvov εἰς δεσμ.οὺς
ἄγεις ΟΠΟΠΟdo vazby ὔοπεῦ, ἐπὶ Ὁόνατον
| ἐπὶανάτῳ na smrťvésti. pass. Xen. 07
ἐπὶ ávarov Kyorro že na smrť veden jest,
Sof, i pouhé dyou.m 01 už mě vedou. c)
«) vezu (na koni, na voze, na lodi); při-;
dovážím. Pl. dyodyw.x. Xen. ἀγοράν. β) ο
subi. nečlověka: vézti: nésti. Ti% 1D.m
někoho, Ὠδοο, ἵπποι, ἀπήνη, νῆες, τριἠρεις.
pass. Xen. Táv ὅπλων πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν
ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων ze zbraní mnohé na
vozích vezeny byli a na soumárech. v) 0
subi. cesty, stop. Sof. oywori ὃ ὁδὸς εἰς
TxůrOdy dvojitá pak cesta k témuž místu
vede. Xen. fyvogἄξει πρὸς τόπον 5ἴορᾶ po
vede—. 2. a) vedu; přivádím; po-; dohá
ním; ponoukám. «) o subi. 08. Tivů elg τι
někoho do něčeho, k něčemu; p. ční m.
Eur. eig oluvóv u dyeag k žalosti mě při
vádíš, doháníš. Xen. eic důxoux. B) o suhi.
Ἀθ08. Χθῃ. ταῦτα čni ořvovdy tyto věci
k jídlu pohánějí, ponoukají. b) vedu ; řídím.
=) navádím; cvičím; vychovávám. Xen.
φᾷ55. τῶν χυνῶν τὰς χαλῶς ἀγδείσας ἀρίσ
τας γίγνεσθαι ze psů že řádně navedení,
vycvičení nejlepšími se stávají. 9) o subi.
bohův, osudu a p. Sof. dev dyóvrov ve
dením, řízením bohův. Hér. wsoc odTo Kys
bůh to tak řídí. c) «) řídím; spravuju.
Thúk. dywvvův noXArelavřídě správu obecní.
pass. 00x Ťyero pdAhov ům avrTod (T008TÝ
Όους) Ἡ αὐτὸς jysv nedával se více vésti
od lidu, než jej sám vedl. 9) onáruživostech,
citech, obzl. v pass. Pl. úno Tv čováv
ἀγόμενος καὶ ἐκπληττόμενος οἆ τοζ]οβί ἀά
vaje se vésti, sváděti, mámiti 4—.70 Tř čA
πίδος ἀγόμενοι ο παᾶδ]ο dávaje se vésti.
Y) S jm. subi. neos., Dém. 8 ἐλευδέραν
jysv τὴν Ἑλλάδα ο0 βνοροᾶποαΤάΐ]ο, άν
žovalo Helladu. d) s obi. věci, Thúk. %
ἔμθλλον ἄξειν τὸ τεῖχος kde zamýšleli za
říditi ohradu, hradbu. pass. Hér. xóXrov
ἀγομένου kde zátoka se vhání, vráží (tak
že již. část země dále vybíhá do moře).
3. a) vedu; podstupuju; beru na se; za
bývám se (ace. něčím). z) góXeuov dyxyčiv
válku svésti, začíti vésti. Dém. p) zacho
vávám; mám. Xen. ýovylav Zyev ticho,
pokoj, mír zachovávati; v pokoji, v míru

ἀγωγή. 1ὸ

žíti, Thúk. Zyewvπρός τινα δεχηµέρους σπον
dac míti, činiti s někým vždy po desíti
dnech smír, příměří. Xen. -cyoA“v míti
odpočinek, prázdeň. — doyohíxv míti ne
prázdeň, zaměstknání. v) mám; konám;
strojím. Xen. ἑορτήν slavnost. —uvovýpx.
Sof. zoXůvvékod Vo ἡδονῆς ἄγεις hlučný
smích z rozkoše strojíš. ©) o subi. neos.
přiváděti; působiti. Φο8, σπουδὴ ὕπνον κἀ
νάπσυλαν ἤγαγεν úsilí spánek a oddech
přivodí. — b) «) mám; trávím. Sof. otac
Ἡμέρας doxečeu. dysv; jaké dni, myslíš, že
travím? p. Xen. — P) s adv. vedu, počí
nám si. Hér. ἄγουσι σοφώτερον Ἑλλήνων
vedou si moudřeji než Helléni. 4. a) «)
beru; čítám. Hér. Tpryxovryuécov: Kyovreg
τοὺς δυώδεχα uňvac po třiceti dnech číta
jíce těch dvanáct měsíců; za třicetidenní—.
B) s adv., Sof. Ouooópos ὄγειν τινέ τι 78
zlé bráti někomu něco; zle, za zlé vy
kládati—. b) «) se dvojím ace. mám, po
kládám někoho, něco za něco. Hér. oúda
μιοὺς μέζονας ὑμῶν ἄξω πΙζάάπγοἩ πα νζάο
nější nad vás pokládati nebudu ; nižádných
více než vás nebudu si vážiti. Thúk. m
LUWTEDOVTivA— ZAvzácnějšího, váženějšího,
platnějšího pokládati někoho. p. s adv.
πρόσὺε, Ἐν. τὴν δ) Ἀφροδίτην πρόσθ’ ἄγειν
τοῦ Βακχίου a že Afrodítu před Bakchem,
více než Bakcha ctí (že Afrodítu před
Bakcha, na přednější m. než Bakcha kla
οι). ρα55. Φοί, ἠγόμην ἀνὴρ ἀστῶν µέγισ
T0g měli, pokládali mě za nejvzácnějšího
z měšťanův. 9) s vazbami předložkovými.
čv vi ὄγειν τινάτο vážnosti, v úctě míti
někoho. Hér. meď. ve své úctě míti- ;
úctu svou prokazovati někomu, něčemu
μάλιστα nejvíce. fx:ova nejméně. (v. i pot
ρα). περὶ πλείστου Zysv nejvíce vážiti si,

| dbáti, Hér. s inf. aby—. Sof. τὸ modyu
ἄγειν οὐχ ὡς παρ οὐδέν a tu věc že po
kládá nikoli j. za nepatrnou, j. by byla
skoro bez váhy, bez důležitosti.

ἀγώ τας.--- ἃ ἐγώ.
ἀγωγεύς, 6 (žvoví), 1. do-; převozník;

-vozný ; dopravčí. Hér. ἄνδρες ἀγωγέες. 2.
Xen. u koně: oprat; otěž.

XYWYY,7 (žyo), vedení ; vezení. a).do-;
přivezení; dovoz; doprava. Xen. eůropoc.
--ὂν ταῖς ἀγωγαὶῖς při dopravách (na po
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chodu). b) «) odvedení; odvod. οἱ, τῆς
σῆς dyoyňs tvého odvedení; že tě odvedou.
Thúk. % čg τινα 4. odvedení k někomu,
před někoho. $) strana (na kterou něco
se odvádí, kloní). Arst. mi Ťrovépavἀγωγῆν
ἐφαρμόσει na kterou stranu se nakloní
vhod—.

ἀγώγιμος 9. (ἀγωγή), 4) dopravní ; ná
kladní. za ἀγώγιμα zboží (dopravní). Xen..
Pl. —b) vyobcovaný ; vypověděný ; psanec.
Χθη. φυγάδες--.

ἀγώγιον, τό (ἀγωγή), Χεπ. πάκ]αά;79
nákladu.

dywydc 2. (svr. dywyů, od yo). ve
doucí; vodící ;mase. substt. průvodce, Hér.,
Thúk.

ἁγών, ὤνος, ὁ (ἄγω), 1. závodiště ; okol;
Κο]ο(πάγοάπ{).Τά]. προελθὼν ἐςτὸν ἀγᾶ
va vpřed vyšed na závodiště, do kola. —ěv
τῷ ἀγῶνι--. 9. πἀνοᾶ; zápas (všelikého
způsobu) a) «) závod ; hra závodní(při slav
nostech národních a zvl. příležitostech).
Hér. rov čv'OXvunín dyáva čdyzev závod
v Olympii ustanovil (vždy s nějakou od
měnou j. základem úďNov). Xen. ἀγῶνα
ἔθηκε, τὰ δὲ ἄθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαϊ.
-- ὀημόσιοι ἀγῶνες καὶ ἄθλα προτίδεται
obecní (obecným nákladem ustanovované)
πάνοάγ--. Υ. γυµνικός, ἱππαρχικός, χορηγικός,
wovotxóc.Sgem. buď: 000,1.: čeho, v čem.
Sof, πικροὺς τῶν Ἀχιλλείων ὅπλων ἀγῶνας
trpké o zbroj Achilleovu závody, zápasy.
—A. udymg zápas boje. B) 4. Aóvov zápas
v řečech, řečnický. Sof., PI. — Thůk. oů
Aóyav AW čoyev—zápasy nikoli v řečech,
ale ve skutcích. čvvécse: dydw závodem
důmyslu; touhou (závodní, řeýnivou) pro
kázati důmysl svůj. —4. vře δόξης πἀνοᾶ,
zápas o mínění (při hlasování). ) zápas
soudní, Ρΐ6. Ὠόπι. παρ ὅλον τὸν ἀγῶνα
po celou tu při. b) «) zápas (úsilný); dílo
zápasné, nebezpečné. Sof. o zápasech Hé
rakleových. DB)zápas; boj. Xen. dyav
(= 0 ἀ-) úměo Vvyáv, vůs, olxov— za ži
voty, zemi, domy. —reotravrov— 0všechno.
Isok. Toug moAxoúc dyvac TOůGὑπὲρ τῶν
Ἑλλήνων γεγενηµένους--.3. a) úsilí; snaha;
úkol. s inf. Hér. čuoi rv dAmdelmyἀσχέειν
4. uéyvovTogčar. mně pravdy hleděti si,
šetřiti snahou největší (nejdůležitějším úko

ἀγωνίζομαι.

lem) jest. Thúk. 4. μέγας ἢ καταλῦσαι-τὴν
čAmidx7 —zxrTuoTňon óBov. veliký úkol,
buď rozptýliti naději n. vpraviti strach—.
b) nebezpečenství ; nejistota (nebezpečná).
Eur. záv T80 A. μέγιστος ἢ κακὸν λαβεῖν
ἢ χρηστόν ἃ v tom nejistota největší, buď
že zlého (muže) dostane, buď hodného;
—úůzkosťnejvětší, zda —dostane.

ἀγών = 0 4vav.
ἄγων-άρχήῆς, ὁ, správce závodu, zápa

/

Su. 901: pl --άρχαι.
αγωνία, Ἡ (ἀγών), 1. a) závodnictví;

zápasnictví; cvičení, umění závodní, zá
pasní. PL. —rrvógněčí, —Hér. dváva vuuw
χὸν τιθεῖσι διὰ πάσης ἀγωνίης ἔχοντα πάρα
tělocvičný ustanovují (veškerým zápasni
otvím postupující) po všech stupních zá
pasnictví. b) závodění; zápasení. Xen.
εἰλημμένοι εἰσὶνἐν δημιοτικῇ ἀγωνία 4οπι
cení jsou k závodění, závoditi se spro
stými. 2. a) cvičení (úsilné). b) (dle někt.
u Dém.) úzkostlivosť. při φόβος.

ἀγωνιάω (zyovíx) att. 1. úsilně zápa
sím, závodím. Isok. go0g ἀλλήλους dyovi
ὤντες vespolek úsilně zápasíce. 2. a) v
úzkých, v úzkosti jsem; znepokojen, ne
snadný, nevrlý Ίδοπι. ΕΙ. ἀγωνιῶντα καὶτε
Ῥορυβημένον ὑπὸ τῶν λεγομένων 7ηθροΚο[6
Πόλο 8 ζηγαἄθπόμο--, ἐδόχει τετραχύνθαι τε
και ἀγωνιᾶν καὶ παρατετάχθαι πρὸς τὸ ἀπο
xotvecdat zdál se býti rozdrážděn i znepo
kojen a vzepřen proti odpovídání (a vzpí
rati se odpověděm). b) Arst. mecí Tivog 4.
o něco v úzkostech jsem.

ἀγωνίζομαι (ἀγών, ἀγωνί-α.-- {αἰ,--νι
οὔμιαι, A0. ZvomoXumv; prf. i pass. v. dále).
a) v závod, zápas se dávám, pouštím ; zá
vodím; zápasím. «) ve hrách závodních.
Xen. Ἰγωνίζοντο, στάδιον, -- δόλιχον ἔθεον
závodili, na hon, na okol běželi. ale Hér.
ἀγωνιζόμενος στάδιον závodě během na zá
vodišti—. ©) ve hrách divadelních o bá
sníkovi, Arst. xaxác ἀγωνίζονται 5 Πθπᾶ8
rem závodí. v) o řečech ve přích soudních.
PL Táv 4vovionodu δεινῶν ἐν τοῖς δικασ
Typtoi z těch, kteří zběhlí jsou v zápase
σ soudnictví. Xen. ἐν πλήθει ἀγωνίζεσθα;
v obecenstvu řečí závoditi. b) v zápas,
v boj se dávám; pouštím; bojuju; válčím.
Xen. πρὸς τοὺς πολεμίους proti—. Xen.,



ἀγώνιος.

Πηνή]ς. περί τινος ο něco. Hér. ὁ στόλος
αἰσχρῶς ἀγωνισάμ.ενος výprava hanebně po
řídivši, pochodivši (válčením, pochody vá
lečnými). i pass. prf. zoXhoi πρὸς ὑμέας
ἡμῖν ἀγῶνες ἀγωνίδαται mnohé proti vám
boje nám dobojovány jsou. 2. (úsilně) na
máhbámse; usiluju ; vynasnažuju se. Thúk.
ὅτι ἀγωνίσαιτ dy s inf. že by se vynasnažil—.

dywvtog 2. (od 4yov) zápasní ; válečný.
Sof. Zeds 4. —bůh zápasů. —cyoX« poklid
zápasní, válečný.

ἀγώνισις, Ἡ (ἀγωνίζομ.αι. srv. násl.),
Thúk. závodění.

ἀγώνισμα, ατος τό (ἀγωνίζομαι, STV.
předeh. a násl.), 1. a) «) čin zápasní, vá
lečný ; zápas, boj (svedený). Hér. Táv ἐν
Aoreuole dyemaudrov za boje u Artemi
sia svedené. (3) dílo, závodní, zápasní (ja
kéhokoli způsobu). Thúk. 4. ἐς τὸ παρα
χρημα dílo zápasné, okázalé na okamžik,
na chvíli (op. xvňu.« čz ἄεί o dějepisném
díle Thůkydidově). Arst. ἀγωνίσρατα mot
odyreg díla zápasní (drámata) tvoříce. b)
odměna zápasní; výhra. Thúk. čuvécem G.
důmyslu výhra, odměna. 2. úkol; úloha.
Hér. 4. μέγα τοῦτο ποιοῦνται ἄ]οποι Υ6
likou toto si dělají; za úlohu — toto si
pokládají.

ἀγωνισμός, ὁ (ἀγωνίζομαι, srv. dvě
předch.), závodění; zápasení. Thúk. wo0g
ἀλλήλους τθερο]ε]ς,

ἀγωνιστής, ὁ (dyoviCogau,srv. předch.),
a) závodník ; zápasník. «) Hér. dyoworTémv
dyov závodníků závod; zápasníků zápas.
6) oveřejných řečnících, Thúk., Pl. —b)
zápasník; bojovník. Xen.

ἀγωνιστιχός 9. (ἀγωνιστῆς, ἀγωνίζομαι)
α) Ἰάνοᾶπ]ο]γ ; πάραςπίο]ςγ. Ατςί. δύναμις-
schopnost, síla zápasnická. P) zápasu chti
vý; v zápasech zkušený, zběhlý. Pl. τῶν
σοφῶν τις καὶ ἐριστικῶν τε καὶ ἀγωνιστικῶν
z mudrců některý a zběhlých v hádkách
i zápasech—; —v hádání i odporování.

ἀγωνοετέω (ἀγωνοθέτης)a) pořadate
lem, správcem závodů, her závodníchjsem ;
závody, hry závodní pořádám, spravuju.
Thúk. b) vůb. rozsuzuju; rozhoduju. Pl.
νόμος ἀγωνοὺετῶν καὶ βασανίζων obyčej
rozhoduje a zkoušeje-.

ἄδεια. 15

dyWvo-VÉTY E, 6 (dyův, TÍ-dm-uu),ukla
datel, pořadatel, správce závodů, her zá
vodních. Hér., Xen.

ŘĎ— 40, Eur., v. dde.
ἀδαγμός, ὁ (ά Ρΐ8ᾷς., δάκ-νω),896.Κε.
ᾱ-δαήμων, ονος, 2. neobvyklý ; nezna

lý; nezkušený. Hér. s gen. ἱρῶν τῶν ἐν
Ἐλλευσῖνι γινομένων neznalý obřadů v El.
konaných, svátků —slavených.

ἀ-δαής (-δαῆναι, srv. předch.) neznalý.
rivócněkoho, něčeho. Hér. drero. zi ἀδα
ÉegTOÚTOVTV dvopov nezkušení a neznalí
těchto mužů. Sof. odůvac4. bolesti neznalý,
o Spánku. Xen. oúdevoc ᾱ.-

ἄ-δαχρυς 9, (-δάκρυ) básn. beze slz;
bezeslzý. Eur. wotou.

ἆ- δάχρῦτος9. (-δακρύ-ω)básn. 1. neo
slzený ; neoplakaný. Sof. Toórvu.og.2. neu
slzený ; neuplakaný. 0 08. a 0 očích, Sof.
beze slz; bez pláče.

účupávvvoc, 2. i 3. (4důuac) ocelový;
přepevný. obr. Pl. σιηροῖς καὶ ἀδαμιαντίνοις
λόγοις pásmem železných a ocelových dů
vodův.

ἀδαμαντό-δετος 9. (ἀδάμας, 9. δέω)
Aischl. ocelopoutý. ἀδαμιαντοδέτοισι λύυιαις
trýzněmi ocelových pout. p. zóvo. (dle
někt. ἀχαμιαντόδετος).

ἀδάμας, αντος, ὁ (-δαμά-ζω), οο8]. obr.
i o tvrdosti kruté. Hér. or.

d-dáuaoToc 2. (-daudle, srv. násl.)
neskrocený. Xen. πῶλος.

d-dápaTog 2. (-duu4-Če, srv. předch.)
a) neskrocený; nepřemožený. Sof. BéAsu.
b) o ženě: nesnoubená; nevdaná. SŠof.G.
Όεὰ, ο Athéně,

Ἅϊδας, ἀοι..-- Ἄϊδης.
ἄ-δαστος 9. (-ὃατ-έσομιαι)Φο(.πθᾶδ]απή;

nerozdělený.

ᾱ-δεής 2. (-040c)nebázlivý ;nestrašlivý ;
ΡΙ. δοκῶ ἀδεὲς πάλαι δέος δεδιέναι 7άά se,
že nebázlivou (nepodstatnou) už dávno
bázní se bojím; —nestrašlivým strachem
se strachuju. ἀδεῶς bez bázně; bezpečně;
Thúk., Xen. bez rozpakův, Hér. při aivée.

ἄδεια, Ιόπ. ἀδείη, ἡ (ἀδεής), 8) 5ρτοξίδπί,
zbavení bázně, strachu; bezpečnost. Hér.
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ἐνἀδείῃ οὐ ποιυμ,ένων τὸ λέγειν za bezpečné
οἱ πθροϊ(]άάαήίοο π]πν11. Τπύ], τῶν σω
μάτων ἄδειχν ποιοῦντες tělesnou bezpečnost
udělujíce, Ῥο/ἱδα]ίοθ--, ὡς γρὴ αὑτὸν ἄδειαν
ποιησάμενον σῶσαι že třeba, aby zjednaje
si bezpečnost (dada si bezpečnost uděliti,
Pojistiti) se zachránil. b) prominutí; od
puštění ; milosť (amnéstie ). Dém. T1vogpro
minutí něčeho; milost za něco. Lýs.1 ὑπὲρ
Tv TupeXnAvdórTovἄδειαν ποιήσειν 5 dat.
0S. za minulé věci odpuštění, milosť udě
liti někomu.

ᾱ-δείμαντος 9. (-δειμιχίνω) Ῥάδη. πεζᾶ
εἰταξεπύ. Αἱπο]]. οὐδαμῶς ἐμαυτῆς οὐσ᾽G.
nijak o sebe nejsouc beze strachu.

Ἀδείμαντος 1. vůdce Korintský u Ar
temisia a Salamíny, odpůrce Themisto
kleův ; byl syn Okytův, otec Aristeův. 2.
vůdce Ath. u Aigospotam, syn Leukolo
fidův. 3. Ath. syn Aristonův, bratr Pla
tonův. 4. Ath. v též době, syn Képidův.

ἀδεῖν, γ. ἀνδάνω.
A-devmvoc 9. bez obědu; bez jídla; ne

naobědvaný ; nenajedený. Xen.

ἀδελφεά ἄόπ.--- --ϕεή Ιόπ.--- ἀδελφή.

ἄδελφεο-χτόνος, ὁ (-κτείνω),Ἠότ, bra
trovrah ; bratobijce.

ἀδελφεός, Ιόπ. --- ἀδελφός.
ἀδελφή, Ἡ (51Υ.ἀδελφός), sestra, obzl.

po matce.
ἀδελφιδῆ, v. násl.
ἀδελφιδέος, αἲῖ,-δοῦς, ὁ (οἆ ἀδελφό-ς),

sestřenec ; bratrovec ; syn sestřin, bratrův.
ἀδελφιδη, Ἡ, Ῥταίτογα dcera; neť.

ἀδελφιδοῦς, ν. Ῥϊοᾶςμ.

ἀδελφός, Ἰόπ. -φεός (voe. ἄδελφε. -- ἆ
šluč., deXoús materník), 1. z též matky
zrozený; bratr (rodný, vlastní), i o dů
věrném příteli. Xen. ddekooůc ποιήσοµαι
bratry svými vás učiním.— 2. adi. 3. a)
bratrův; bratrský. Sof. ὡς τὰς ἀδελφὰςτὰς
ἐμὰς χέρας ku bratrským mým rukám.
ΑἱΦο]!, ἀδελφαῖςχερσίν.-- ϐ) οῦτ. sbratřený;
spřízněný ; podobný. obzl. ποἈζ. ΑΙΡΟΊΠ. δια
βολὴ ἀδελφόν ἐστι καὶσυκοφαντία Ῥοπι]πτα
sbratření jest s udavačstvím. pl. s gen. Pl.
τοιαῦτα, ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν
φυχῶν ἔργα τυγχάνει ὄντκ takové zločiny,

Ads.
které s těmi sbratřeny a činy sbratřených
duší právě jsou. 904, ἀδελφὰ τῶνδε τοή
kazy spřízněné, podobné těmto.

ᾱ-δερχτος 9. (-d6ox-oum) Soťf,beze zra
ku; nezírající; nevidomý. ἀδέρκτων ὀμυά
Tov nezírajících, nevidomých očí. adv. bez
pohledu.

ú-deopoc 2. bezpoutý ; bez pout. Thúk.
ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ ve stráži. ve vazbě bez
pouté, volné.

ἄδηλέω (ο ἄδηλο-ς) bez jistoty jsem;
jistoty, známosti nemám. Sof. ὧν ἀδηλοῦμεν
čeho nemáme jistoty.

ᾱ-δῃηλος 9.-- α) nezjevný; nejasný; taj
ný. Sof. rov ddnkov Zvdpxnezjevného, skry
tého muže. ΤΠ], ἀδήλως τῇ ὄψει nezjevně
zraku. Ž.čydoa nezjevné, tajné protivnictví.
b) nezjevný ; nejistý; neznámý. Sof. yvá
un —mínění, domnění. 4dyXov s nepř. ot. ne
jisto—. oůx G. s part. není nezjevný, ne
zjevno, že—, Isok. —Dém. om Ž. T050" 0T—
není neznámo to, že—.

ἀδημονέω (ἀδαήμων?) v nejistotě trap
né jsem, vězím; nejistotou trnu; zaražen
jsem. Xen. ©AarTčvlove ἀδημονῆσαι τὰς Úv
ydg tak že někteří ztrnuli v duši. PL. subi.
ψυχή.

ἄδην η. ἄδην (σα-δην, σχ-θ]ην, ν 58-15,
sy-t) do syta; do sytosti; dosti. s part.
Hér. dg dě č. eďrov xrelvovrec když pak do
syta měli zabíjení—; když pak dosti se na
zabíjeli—. s gen. Pl. ἐπειδὴ δὲ τῶν τοιούτων
Z. ečyouev— když pak už takových roz
mluv dosti jsme měli, —takových rozmluv
syti byli—,—takovými rozm. byli nasyceni.

a-0Yjoc 2. Sof. beze vrahů; bezpečný.
ἀ. πόλις ἀπ ἀνδρῶν v hezpečnosti město
se strany mužův-—.

ᾱ- δήριτος 9. (-δῆρι-ςhásn. půfka. dypt
ἄομαι potýkám se) básn. neodolatelný
(půtkou); nepřemožitelný ; nepřekonatelný.
Aischl. v. dváyzm 1. b. «.—

Ἅϊδης, ου ὥδης { ᾱ-Έιδης, ουν. ἰδεῖν.--'
ἄογ. Ἀιδᾶς ἵἈίδᾶς, gen. "Arda, Aida, dat.
-δη, -0x, ace. -0yv, -00v. i Hér, Ἀίδην. οἆ
km. Ἀϊδ- ραπ. *Atdog, tříslab.) a) Hádes
(Plúto), bůh podzemí, vládce mrtvých. Sof.
"Ada dóu.o. Hádovy domy, byty. εἰς Ἅϊδου
μιολεῖν k Hádoví přijíti. p. att. při čAdety.



ἀδήσω.

9 Ῥ. --ἓν "Aučovu Háda; v Hádově domě,
bytě. Sof. při xetmevog. b) j. bůh smrti;
smrti. Sof. oby ὑμῖν Ἅϊδης μοῦνος ἀρχέσει
nedostačí vám smrť jediná. Eur. rtwovov
Ἅϊδαν (η. ὥδαν) j. jistou smrt; za zname
ní jisté smrti.

ἀδήσω, Ἠόν., Υ. ἀνδάνω.
ἁδη-φάγος π. ἀδη-, 2. (ἄδη-ν, φαγ-εῖν)

přesycující se (jídlem); žravý; požíravý ;
Sof. vo60G.

d-0Y)wT0G2. (-nóo) nepopleněný. Xen.
ώρα.

ᾱ-διάβατος(-διαβαίνω) πορἔε]τοῦ]{α]ηύ;
nepřechodný. Χοθῃπ.ποταμός, νάπη.

ᾱ-διαίρετος 2. nerozdělitelný ; nerozlu
čitelný; nerozložitelný. Arst. otový.

d-didAAamtoc 2. nesmířitelný. Dém.
ἐχὼρὸς δημοκρατίας.

ᾱ-διάλυτος 9. (-δικλύω) ποτοσ]αξδηγ:
nerozlučitelný. Pl.

A-OŘOTAOTOG 2. (-ÓworTáe) neroztrže
ný; nerozervaný. Xen. ἀρχή vláda.

ᾱ-διάφναρτος 2. (-διαφθείρω) nezka
žený. Pl.

d-dtápiopoc 2. (-Oxpbopx,srv. předch.)
a) bez porušení; neporušený. PL., Arst. b)
beze zrušení; bez pomíjení; nezrušitelný ;
nepomíjitelný. Pl. o původu, začátku.

ú-dtápopoc 2. nerozdílný; nerozličný.
Arst.

ἆ- διεργαστος 9. (δι-εργάζοµαι) πεᾶοΚο
naný ; nedokončený. Isok. o řeči.

ᾱ-διήγητος 9. (-διηγέομαι) πεΥγΡτδν]
telný ; nevýslovný. Xen.

ἀδυκέω (ἄδιχο-ς) 1. περτανό, πεβρταγοᾶ
livě jednám ; bezpráví, křivdu činím; křiv
jsem ; proviňuju se. Xen., Dém.oi údtxoův
τες Vinníci. a) s ace. věci Ti — něčím,
vněčem; bezpráví některé, křivdu někte
rou činím ; něco zaviňuju. Xen. voůc oúdšv
ἠδυκηχότας ty, kteří nic nezavinili. — i
S part. v nom. Xen. dětxet bsoůg 0) voní
ζων, τοὺς νέους διαφθείρων křiv jest bohů
neuznávaje, v bohy nevěře, mladíky kaze;
křiv jest tím, že — neuznává, — kazí. b)
S ace, os. bezpráví, křivdu činím někomu ;
křivdím, ubližuju, škodím někomu. Sof. jdi
Χηκότες τὸν ἄνδρα vóvěs ukřivdivše muži

F. Lepař, Nehoměrovský slovník řeckočeský.

ᾱ-διχος. 1%

tomuto; bezpráví, křivdy dopustivše se
Ῥτοί--. Χθῃ. τοὺς ξένους.-- οἳτούτους παρὰ
τοὺς ὄρχους ἠδίκησαν kteří těm proti pří
sahám bezpráví, křivdy učinili, spáchali.
někdy prs. ve význ. prf. Xen. εἰ ἀδικεῖ
úpe ukřivdil-li vám.pass. bezpráví, křivdu
trpím, snáším ; křivdí, ubližuje se mi; ubli
žují mi. v0 dotxetoboukřivdy snášeti. Dém.
ὠνούμενοιμὴ ἀδικεῖσθαιvykupují si (bezpeč
nost), aby těm nebylo ἔ]κοᾶδπο.μετὰ τῶν Ίδι
xyvévov po straně těch, kterým bylo ukřiv
děno ; po straně utlačených. Xen, ddtxetodau
vouíČe úe' ἡμῶν míní, že se mu křivdí od
nás. fuť. med. ve význ. pass. Dém. οἱχρηστοὶ
διὰ τοὺς φαύλους ἀδικήσονται hodným skrze
špatné bude křivděno, ubližováno. s ace.
γδοί: ὅσ ἄλλ᾽ἡ πόλις YomeřroKolik jiných
bezpráví obci činěno. prs. někdy ve význ.
prf. Thúk. u) dčixoúuevo:kdyby se nám.
nebylo ublížilo. —2. porušuju; kazím. m
něco; škodím něčemu (násilně). Thúk. rův
γῆν μὴ ἀδικεῖν abyste země nekazili, ne
plenili. Xen. rv dyopůvpů A. umdévatrhu
aby nerušil nikdo; zbožíz trhu aby nebral
násilně nikdo.

ἀδίχημά, τό (ἀδικέω),Ῥοπρνάνίαὔϊηόπό
křivda (učiněná, spáchaná) ; ukřivdění ; pro
vinění; zločin. Xen. v0 rap čuod a. křivda
οἆθ πιπο πδἰπόπά, ἐπὶ µεγίστοις ἀδικήμασι
na největší zločiny. v. i δωροδόχηµα.

ἀδικία, Ἰόπ. η, Ἡ (ο ἄδικος), 8) ηθ
správnost v jednání; nesprávné, nepravé
jednání; nepravosť; za-; provinění; vina
(srv. předeh.). Hér. xarů vv dětímy pro
zavinění; pro vinu. b) nespravedlnost, ne
spravedlivosť; nespravedlivé jednání, smý
šlení. Xen. vv ἀδικίαν παῦσαι πθβργατοά]]
vosti konec učiniti. mepidvůporove «. K li
dem nespravedlivost. xTáodní m ETA dět
xlac— s nespravedlivostí.

ἄ-δικος 9. (-δίκη) 1. nezpůsobný ; ne
slušný; neřádný. Xen. oixéra. nezpůsobná
ὅρ]οά. ἵπποι nezpůsobní, neřádní koně. 2.
a) nepravý; nesprávný. Xen. uerů Todddí
xo0uGOoLGTOŮS Nepravým mudrákem. Thúk.
ἄδικον τὴν ἐλευθερίαν ἐπιφέρειν |. ΏΘΡΙΩΥΟΝ
tu svobodu nabízeti. —γνώμης ἀδίκου čr
βουλῇ smýšlení nepravého, pokryteckého
úskokem. adv. nepravě. Pl. odd"ddíxes ni
koli nepravě. b) nespravedlivý ; nesprave

2



18 Ἀδιχράν.

dlný; bez práva. Hér. 76 δικαίῳ τὸ ἄδικον
moXéuóvčar. spravedlivému nespravedlivé
nepřátelské jest. ddtxa ἔργαἐςτοὺς Ἕλλη
vag nespravedlivé skutky proti Hellénům.
ddíxototvvápuyc:nespravedlivými rozsudky,
výroky. Xen. oyovre; ddlxovjev začí
najíce nespravedlivé půtky. o os. Xen. 401
κώτεροιπερὶ τοὺς 4Ahovcnespravedlivější (co
se týče ostatních) k ostatním, εἰςχρήματα
τῆδε ἀδικώτεροι 60 do jmění tímto způso
bem nespravedlivější jsou. άν. τῶν ἄλλο
rolov dětnoc čpísodmupo cizím jmění nespra
vedlivě toužiti. substt. mase. nespravedli
vec; zločinec.

Ačtupáv, v 6. stl. kr. v Libyji za času
kr. Aprie v Egyptě. Hér.

ἅδινός π. ἀδινόςὃ.(-ν ἄδ-ην, Ad-póc)básn.
Ἀιςίῳ; Ἰούπύ; ταιηύ. Φοᾷ,ἁδινῶν δακρύων
hojných slz.

ἆ-διόρνωτος 9. (-διορθόω)παἈρτατεη/.
Dém. neut. pl.

ᾱ-διόριστος 9. (-dtopiČe) nevymezený;
neurčitý. Arst.

ἄ-δμής, Yroc 6, 1 — násl.

ἄ-δμητος 8. (-δμη-, τ. δαμ-νημι) Ῥάδη,
neskrocený. obyč. fem. nepojatá ; nevdaná;
svobodná ; panenská. Sof. Apreuv Tav mičv
dduýrav. p. fem. ἀδμής.

Ἄδμγητος 1.mýth. kr. ve Ferách Thes
salských, syn Ferétův, mnž. Alkéstidin.
9. v 5. stl.kr. Molosský, k němuž The
mistokles vzal útočiště.

Ado-BaTAc, 0 (-Audns, Bůrns, βα-ίνω),
dór. u Aisehl. Hádopoutník ; vstouplý, pří
chozí do Háda.

ᾱ-δόχητος 9. (-δοκά-ω, V.προς-δοχάω)
neočekávaný ; nenadálý; mimo nadání vy
skytlý. Thůk. ré ἀδοχήτῳ καταπλαγῆναι
nenadálým objevením zaraženu býti. adv.
mimo nadání,

d-004j1oc 2. nevážný; nehodný. Isok.
σοφισταί.

ἀδολεσχέω (ἀδολέσχης)přespřílis mlu
vím; žvastám; žvatlám. PL, Xen., Dém.

ἀδολέσχης, ου, ὁ(ἄδην, Aécym),mnoho
mluvný; žvatlavý (srv. předch. a násl.)

Ἀδρία.

ἀδολεσχία, Ἡ (ο Ργεᾶςῃ },πιπο]οπα]πτ
nosť. 1. žvatlavosťt, Arst.?2. obšírnosť, dů
vtipnosť řeči, výkladu. Pl.

ἄ-δολος 2. beze lsti; bezelstný; ne
lstivý; neklamný ; upřímný. Thúk. ovo0v
Šác A00Xovc.—A00Aocbeze Isti ; bez klamu;
upřímně.

áčová ἀότ, --- ἡδονή.
ᾱ-δόξαστος 9. (-δοξάζω) Ὀθᾳ Ῥοο]γῦ

nosti; bez omylu ; nepochybný (pass,), ne
omylný. Pl. neut. neomylné ; nade všechnu
pochybnost jisté,

ἀδοξέω (οἳ ždočo-c) 1. neslavný jsem;
zlou pověsť, zlé jm. mám; v nevážnosti,
jsem. Xen. o 08. Arst. g oddév πω 700
ξηκότες ἐν αὐτοῖς Ἱ. Ὦ7 žádné ještě neváž
nosti u nich nebyli došli. 2. sobi. věci:
za neslavné, nevážné pokládám. Xen τέχναι
ἀδοξοῦνται πρὸς τῶν πόλεων ἴθεπηθδ]απε]δοτι
ve vážnosti u obcí.

ddosim (od Zdoč-oc), 1. nevážnost; zlá
pověst. Xen. 1 παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἆ. zlá
pověst u lidí. Dém. % čmi τοῖς πεπραγµέ
νοις %.zlá pověst, skvrna z činů vykonanýcht.

ἄ-δοξος 9. (-δόξα)neslavný; nevážný:
]βο]ς. ἐποίησεν ἐξ ἀδόξων ὀνομ,κστούς. Dém.
ορ. ἔντιμος. Xen. všední; sprostý. véyvy.

Ἀδραμυττ-., v. Ἄτραμυττ
Ἀδράστεια, ἡ. 1. básn. příjměNemese.

(jíž nelze αὐδηποπΗ, ἄδραστος). Αἰβοβ].-
2. ión. Adpýsrax m. Trj. u Propontidy.

ἄ-δρᾶστος, 16όΠ.-ηστος 9. (-δι-δρά-σκω)
neutíkavý ; nepoběhlý. Hér, dvdpánodu 4
δρηστα u4Moro. otroci nejvíce příchylní,
nejméně poběhlí.

Ἄδρᾶστος, ión. -noroc 1. mýth. kr. Ar
gejský, syn Talaův, tehán Týdeův a Poly
neikův; otec Aigialeův ; dle Hér. měl sva
tyni v Sikyóně, kde za stdavna obětmi i slav
nostmi býval cotěn.—2. Fryg Gordiovec,
z rodu král,, jenž zabiv bratra svéhonalezl
útočiště v Sardech u kr. Kroisa; avšak
1tu bezděky stav se vrahem syna Kroisova
Atya sám se usmrtil.

ἄδρησ- 1 Ἄδρησ--, Υ. ἄδρασ-- Ἄδρασ--.

Ἀδρία, ión. —ín, j, ms. Enetů sev. při
ústí Eridana (Pada). dle někt, už u Hér.
ἐν vý A. (v. násl.)



Ἀδρίας.

Ἀδρίας, Ιόπ. ης, ὁ (κόλπος), πιοἵο Αάτ]
átské, Adrijské. Ηόν, τὸν Ἀδρίην. --ἓν τῷ
(dle někt. rý) Adpty (v. předeh.).

Ἀδδριηνός 3. (od Adolac)Adriátský. Eur.
la Ἀδριηνᾶς ἀκχτᾶς Αἀτιάϊδκόπο Ῥϊ{ρο]θ.

ἄδρός 3. (v dd-ivóc) 1. hustý; valný.
Ἠόν.,χιόνα ἁδρήν.2. a) pevný ;jadrný ; zralý,
Ἠόν, καρπός. b) dorůstající ; jarý. Hér, rou
δίον. -- 15οΚ. τοῖς ἀδροτέροις αὐτῶν εἶνχι ὃο
2000.těm, kteří jadrnějšími, silnějšími jich
býti se zdají.

účpůvw (ddpoc) plným, zralým činím ;
ku zralosti přivádím. Xen. 0 subi, slunce.
pass. dozrávám. Hér. subi. Aýtov.

ἅδυ- dór= jdv-.
ú-dvvapím, ión. -(m, %(od Oúvau.-g, STV.

násl.) nemohutnost; neschopnost. Hér.,
Lýs., Dém., Arst.

5 / ./ / ο »Ν/
ἀδυνασία, 1όπ, -ίη, Ἡ (ἀδύνατ-ος), Ἠθ

πιοὔποςέ: πιά]οπιοσποβί; 5ἱ8Ρο54{.Ἠότ,

AĎVVATĚM(od ddúvaTo-c) Nejsem mocen;
nedostačím ; nejsem s to. sinf. abych-—.
ΑΙΡΟἨΠ. πρὶν ἂν ἀδυνατήση -- ἀλγε πεᾷ by
stal se nedostatečným —s iní.

d-dúvaToc 2, (-dúva-uoau)1. pass. ne
možný; nesnadný. Xen. —čoy« nemožné
skutky, věci. —gopetu, —údovavov s inf,
—i pl ddůvava 5 ἴπί, Ἠότ, τὴν μοῖρανdd
νατά ἐστι ἀποφυγεῖν καὶ δεῷ osudu uhěh
nouti nemožno jest i bohu. p. Thúk.—
Pl. i 2dývavov ore s inf, nemožno tak,
aby —. 4. xxi οὐχέτι οἷοντε nesnadno a už
nemožno. substt. neut. nemožnosť. 2. act.
a) nemožný ; ne mocný ; nedostatečný ; ne
schopný ; Tii něčím. Xen. cou.aTu,vůpx tě
lem, stářím nedostatečný, slabý, s inf. χρή
µασιν ἀδυνατώτερος ἣν εὐεργετεῖν πιόπό πη0ο
ný, dostatečný byl penězi dobrodiní proka
zovati. PL. s ace. τὰ UXXPRTAŮTAἀδύνατος
ku dlouhým těm řečem neschopen, —Hér.
i o koních ddůvarot Žvdpacpépenvneschopní,
nedostateční muže nositi. b) bez moci; bez
účinku; neplatný. Xen, λόγοι.

ἀδύ-π..., ἀόπ.---ἠδύππ...
Ἀδυρμαχίδαι, οἱ πάτ, ΤΗΡγ]εΚύ,τάρ.

od Egypta Dolního. Hér.

ABC, dór. — duc.
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ἄ-δυτος 9. (-úo) nepřístupný; přístupu
nedovolený ; posvátný. T0 Zaurov svatyně ;
stánek. Ἠέν, τῆς Weoů.Eur. pl. údůrov
ὕπο zpod svatyně (z hloubky posvátné ve
věštírně Delfské).

ἄ-δω, Ιόπ. ἀείδω. (ἀ-Εειδ-ω.-- ἐπί. οϱγδ.
ἄσομαι, 80Υ,Ρ855. cdyv) 1. pěju; zpívám.
Xen. dere u4Axyeholec zpívali jste velmi
směsně. Žorovadev velmi hezky zpívati.
WOREčdovTEc Zpěvy zpívajíce. PL. ἐγχώμιον
οἈνα]οπρόνπρίτα{. ρᾷ55. ἆσμα καλῶς ἀσθέν
píseň krásně jsouc zazpívána. Arst. rů žd0
veva zpěvy (choru v divadle). b) pěju, opě
vám. rivě někoho. Hér. Aívov.pass. Xen.
žderTatopěván jest; opěvuje se. c) (zpěvně)
pronáším, vypravuju, vykládám. Thúk. oů
τως Žoovre. tak zpívati budou (tak věštbu
vykládati budou). pass. ©XGXOVTECTAAu
ἄδεσθαι Ἠκα]ορ, že dávno se tak zpívalo
(věštba že dávno pronášena). 2. 10 ptactvu.
Pl. 4Xexrovóvov ddóvrov kohouti když zpí
vali; za kuropění.

Ἄδωνις, ιδος, 1ΙΥ{Π. πηἰ]άδα]ςAfrodítin
a Persefonin, jenž dle rozsudku Diovatře
tinu roku tráviti měl u Afrodíty, třetinu
u Persefony a třetinu, kde sám by si přál;
vyvolil si tedy i třetí třetinu tráviti u Afro
díty. Jako jinoch náruživě oddánjsa honbě
roztrhán byl kancem. —V něm jeví se z0
sobnění přírodního života, jenž z jara začíná
bujeti a na podzim odemírá. Při slavnosti
k poctě Adónidové na jaře konané od žen
kromě obrazu Adónidova a Afrodítina v prů
vodu noseny byly koše a střepiny s ro
stlinami rychle klíčícími a brzy vadnou
cími, nazývané Ἀδώνιδος zňmo. Adónidovy
zahrady. Pl. eig Adovidoc Χήπους ἀρῶν ἀο
Adónidových zahrad zasazuje —.

ᾱ-δωροδόχητος 9. (-δωροδοκέ-ω) πειι
placený ; neporušený (darem). Dém. dčepo
doxýreocbez uplacení; bez porušení (darem).

ἄ-δωρος9. (-δῶρο-ν) bez darů. 1. a) darů
nedávající. PL. s gen. 4. voyevetuc bez daru
nepřízně (srv. orX6depoc) b) zlodar. 908,
Zdopa čepu zlodary (nezdary) dary. 2. darů.
neberoucí; neúplatný (srv. dčepodóxnrToc).
Thůk. χρημάτων Adepóraroc penězi zcela
neúplatný ; darům peněz zcela nepřístupný.

ŘEVA-—=4
9*
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del, ión. aičí (aiFe, © aiov aev-um, ew
ig) a) věčně; vždy; vezdy; stále; pořád.
Aischl. rov xpavodyr deí vládnoucího věč
ně; věčného vládce (0 Diovi). Xen. θεοὶ
det dvvec bohové věčně žijíce —. dei TeTwYy
uévog vždy ustanoven, ovAxxi a p. —Thúk.
ἀεί more vždy kdykoli; vždycky. dei 01 more
vždy už odekdy —. Thúk. č aet na vždy —.
Xen. did τὴν ἀεὶ µελέτην pro stálý, usta
vičný evik. Pl. ὁ dei ypóvog věčnost. b)
vždy; po každé. obzl. při part. Xen. τὸν
ἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα κολάζειν Κάο τὔ8γ,
po každé z vás se přihodí, aby trestal p.
Thúk., Pl. a jn.

ἄει-γενής 9. (-Ύεν-Υ.γίγνοµαι, γένος)pro
vždy, pro věčnosť zrozený ; věčného rodu;
věčný. Ῥ]. ἀειγενές καὶ ἀθάνατον πὅοο γόδ
ného a nesmrtelného (srv. ep. aievysvéryc).

d-adýc 2. (4-Fedng, -eidoc, Srv.ἰδεῖν)
neviditelný. Pl. dúe εἴδητῶν ὄντων, τὸ μὲν
ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές dva druhy bytostí, jeden
viditelný, druhý neviditelný.

ἀείδω γ. ἄδω.
ἄεικείη, Ἡ, Ιόπ. --- αἰκία..
ἀ-εικής, Ἰόπ. αἰκής.
ἄει-κίνητος 2. (-xvée) vždy,věčněhyb

ný. Pl. v0 demxívyrovddávavov věčně hybné
jest nesmrtelno.

ἀειλογία, 7 (-A6y-05),stálá hotovost
k vydání δεῖ. Ῥόπι, τὴν ἀειλογίανπροτεί
γεσθχι vždy hotové účty své nabízeti.

ἀεί-μνῃστος 9. (μι-μινή-σκω)τόξηδ ρα
mátný ; na věčnou památku. Aisehl. ἔργον.
Sof. váeoc. Thúk. uxorúpiov. adv. Aischn.

Ael-vaoc i čí-vaoc, dle někt, dévyaoc2.
(-váe) a) vždy, stále tekoucí; stálé, živé
vody; živý; nevysýchající. Hér. rorau.óc,
λίμνη. ἘΙ. ἀενάωνποταμ.ῶν. b) stálý ; trvalý.
Xen. ἀεναώτερος ὁ ὄλβος.

ἀεί-ρυτος 2. (-ρυ, . ῥέω). Βοβ. ἀειρύ
Tov xpývycvždy prýštícího, živého pramene.

ἀείρω γ. αἴρω.
ἄεισμα, γ. ἆσμα.
ἀεί-φρουρος 3. (-φρουρά) vždy, věčně

strážný, žalářní. Sof. olxmotgobydlí věčného
žaláře.

ᾱ-εχούσιος, ν. ἀκούσιος.

ἀέλιος, ἀόπτ.--- ἥλιος.

ᾱ-ζηλος.

deka, j(4F—, © básn. dnu z dFyuu,
ἆ předs., „ ve-ntus, vě-ju), básn. vichřice ;
vichor (srv. násl).

deAAatu, j (4F-, oddeka, srv. násl),
jen Sof. -meXeu«gvichrová, vichrorychlá ho
lubice.

ἀελλάς, άδος, » (4F— od ἄελλα, βττ.
předch.). Sof, 4sXAXddovterov vichroletých
koní.

deArTÉOvVTEc(4F—, deXro-c) bez na
děje jsouce, nemajíce naděje, čáky —. Hér.

ἄ-ελπτος 9.(ἀ-Ἡ--, ἔλπομαι)Ῥάβη,a ión,
neočekávaný; nepředvídaný; nenadálý.
Aischl. můpa. Eur. rpěyu.x. —déXreTo;mimo
nadání; nenadále. Μον, ἐξ ἀέλπτου ἆ ηθ
nadání,

ÚEVAOC, V. dslvaoc.

déčm, v. adka.

αξρνείς, V. ἀείρω, αἴρω.
2, ., W) /
Weptoc 3.12. (dmp, srv. ep. Ἱέριος) ml

havý ; chmurný; mrakotný. Eur. oxóroc.

ἄεροβατέω (od dspo-Bárns, 0, povětro
skočec, -chodec. dp, Ba-ívo) povětřím, ve
vzduchu kráčím, se vznáším. Pl.

ἄερομετρέω (4n0-) vzduch měřím; ve
vzduchu, vysoko, přílišně mudruju. Xen.

Aéporoc u Hér. 1. = Hépomog,mýth.
kr. Tegejský, syn Fégeův (n. Kéfeův),
otec Echemův. 2. Hérakleovec, syn Ar
gejského Témena, bratr Perdikky, zakla
datele Mak. království (ok. r. 700). 3. Mak.
kr. Hérakleovec, syn Filipa I., otec Al
ketův, děd Amyntův, praděd Alexandra I.

ἄετός, jón. a ep. aievóc(4Feros), obyč.
ó a) orel. % orlice. i j. pták věští. Xen.
αἴσιος. b) orel, j. znak na praporu král.
vojska Perského. Xen. 4. ypucoůe.

ACav, ión. AČýv, obyv. v sev. záp. Ar
kadie; kraj ten nazýván Ačaví«, Alnvía
(ale rozd. ACyweúc u Dém.).

Ἀζάνης u Hér. vůdce Sogdů za kr.
Xerxa, syn Artajův.

ᾱ-ζηλος 2. obyč. básn. bezzávistný;
nezáviděný ; nehoden závisti; neblahý ; ža
lostný. Aischl. opoupx stráž, vazba—. Sof.
μάλ ᾱ. θέα přežalostná podívaná. Eur.
ὄἄζηλα výkony nehodné závisti.



ᾱ-ζήλωτος.

a-CHAwToG 2. (-ČnXóe, srv. předch.)
nezáviděný : nehodný závisti; komu netřeba
záviděti, Pl., op. ČnyAovóc.

ἆ-ζήμιος 9. (-ζημία) 1. a) bez trestu;
bez pokuty ; beztrestný. att., Hér. —b) bez
vinny ; nevinný. Sof.— 2. beze škody; bez
újmy. Xen.

ἉἈζήν, ν. Ἀζάν.
Ἀζηνιεύς, ὁ, Azéňan; Azénský,t. obyv.

dědiny nazývané ACryw4v jihových. Attice,
Dém.

Ἄξιρις, Ἡ, sev. vých. kraj Kyrénska
v Libyji naproti ostr. Platei.

A-CVě, 2.,gen.— υγος (-ζυγ-όν, Srv ζεύγ
vou) básn. beze jha; beze sňatku. Eur.
mapůévo:dČvyec děvice, panny nesnoubené,
nevdané. dČvyec yáu.cov beze sňatku man
želského, nevázané, nepoutané manželstvím.

če (« dy-vóg,Xy-oc)básn. 1. act. jen
Sof. v úctě, v uctivosti mám. Ta Oš νῦν
τιν Ίκειν οὐδὲν ἅζονθ' (ντα) nyní pak že
kdosi jest tu nic nedbaje, si nevšímaje
toho—. 2. meď. štítím, bojím se (z úcty).
Sof. du.pi σοὶ ἁζόμενος S 06. —o tobě jsa
v úzkosti—.

Ἄζωτος, %, ms. v jihozáp. Palestině
(v Syrii), blízko moře. (v bibli: Asdod,
z 5 ms. Filistínských, nynější ves Esdud.

3

ᾱ-ηδής (ἀ-σῬη-, ἡδύς) 1. nesladký ; ne
lahodný ; nepříjemný ; nelibý. o věci i os.
(v. din, 2.)— Hér. ἀηδέστερός τινι εἶναι
nelibějším, nepříjemnějšímněkomu býti. Pl.
τὰ βέλτιστα, εἴτε účto stre ἀηδέστερα ἔσται
τοῖς ἀκούουσι αἲ Ῥαᾶς Ῥοπόκαά příjemno
at nepříjemno poslouchajícím. Žrrov dong
ὀδυρόμενος méně nepříjemný, obtížný bě
duje, bědováním. 2. nevrlý; odporný ; pro
tivný. Dém. ἀηδῶς ἔχειν τιν odporně se
chovati k někomu; nebýti přízniv, naklo
něn někomu.

ἀηδία, 4 (doF-, oddŠ-ýc) nepříjemnost;
odpornost, Isok. ᾱ. καὶ βαρύτης.

ἀηδών, όνος ἵ οὓς, ἡ (ἀξ-, «ν ἀείδω,
Ždo), pták zpěvák; slavík. 8ο ὄρνιδος
ἀηοοῦς,

ἀήθεια, Ἡ (ἀσβ-, ἀήδης), ποπγγκ]οςῖ,
Thúk. č τῆς πρὶνἀηδείας τοῦ κακοπραγεῖν
ze dřívější nezvyklosti nehodám.
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ᾱ- ἠν"ης 9. (α-σΏ-, -Ίθος) 1. α) Ῥοπα
zvyku; nezvyklý. Thúk. ἀνθρώποις ἀῄθεσι
TOUXŮTYSLAS lidem nezvyklým takovému
boji. Pl. 4. AXóyovnezvyklý řečem. Dém.
s inf., i čes. inf. b) bez povahy (mravné).
Arst. dýbec roxymělu. 2. pass. nezvyklý;
neobyčejný. Pl. dňdeu oi λόγοι. — neut.
οὐδὲν KyWecodd. dndéc nic nevídaného ani
nevítaného. Thúk. dýtbuc neobyčejně.

ἄημα, τό (Ἐ-, ἄημι, Υ. ἄελλα), Ῥάφη.
vání. Φοᾷ, πνευμάτων.

2 P . .

ἄγρ; ἀέρος, όπ. Πέροςἆτ. ὁ, ϱΡ. 1Ἡ (AF,
ἄημι, Υ. předch. a deAAu— někdy i-č-),
vzduch, povětří (nižší, hustší, proti jas
nějšímu aim). Pl. 8 dě Zuty 0 dp, čxelvotg
τὸν αἴθέρα (εἶναι) a co nám jest vzduch,
to že oněm jest nadvzduší (jasná výšina).
Hér. Tov Πέρα ξηρὸν τὸν ταύτη εἶναι -- ἄθ
vzduch suchý jest v tomto kraji (v Libyji) —
. αἴθριος.

ᾱ-ῄήσσητος 9. (-ἡσσάομιαι) neporažený;
nepřemožený ; bez úrazu. Thúk. irrňs.

ἀήσυρος 2. (dF-, srv. *y-ux) básn. vě
trný; lehounký; hybný. Aisehl. vuúpumxec.

Ἀδαμαντίς, ἡ (οἆἈθάμας) Αἱ5οΠΙ.Άδα
µαντίδος Ἕλλας Athamontovny Helly.

Ἀδάμας, avvoc,mnýth.kr. v Bojótském
Orchomenu, syn kr. Thessalského Ajola,
mnž. božské Nefely, jejíž dítky Frixos a
Hella návodemdruhé mnžky Athamantovy
Inoje z domova utekly (v. ἶ Λαφύστιος).

Adava, dór.—ep.Ady = alt. Ἀθηνᾶ.
ἀνθανασία, ἡ (οἡ ἀθάνατ-ος), nesmrtel

nosť. ΡΙ. τῆς φυχῆς.
9 / > / “

ἀθανατίζω (οἆ ἀθάνατ-ος). Υποριητίε]
nost věřím. Hér. Déru οἱ ἀθανχτίζοντες.

ᾱ-θάνατος 2., básn. i 3. nesmrtelný. 1.
a) o člověku ; o duši člověčí. PI. 4yévyrTóvTe
καὶ ἀθάνατον φυχή πδδίπι ΠΘΠΑΤΟΠΘΠΨΠΙἃ
nesmrtelným duše jest. —b) 4. ἀνήρἩ Per
šanů: muž nehynoucí, t. j. který maje
nějaký úkol veřejný má náhradníka usta
noveného už za svého živobytí, tak že
úkol od něho zastávaný nikdy není prázden,
nikdy nepomíjí. —pl. ddavaTo: vojínové ne
hynoucí; sbor 10.000 mužů vybraných,
vždy svými náhradníky bez přestávky do
plňovaných tak, že počet jejich nikdy ne
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hynul, se neměnil. Hér. 0 věci: nesmr
telný; věčný; nezmarný; nepomíjitelný.
Isok. oopíx póvov TÁVκτημάτων ἀθάνατον
moudrosť jediný z pokladů jest nesmrtel
ný, nepomíjitelný.

Ú-VATTOC2. (-4r-To) trag. nepohř
bený ; nepochovaný.

d-WEXTOG9. (-$exoux) 1. pass. nevi
děný ; nevidomý. 2. acř. nevidomý ; nevi
doucí; bez pohledu. Xen. Ἡδίστου δεάµατος
ἀθέατος Ἡ8 nejpříjemnější podívanou bez
podívání.

d-VEmoToc2. (srv. inásl.)bezzákonný;
bezbožný. Xen. comp. bezbožnější. neut. pl.
ddémora dle někt. m. dému.

A-VÉJLTOC2. (srv. předch.) nepravý;
bezbožný. ddéviva bezbožné věci, skutky.
Hér.; Xen.

ú-Veoc 2. — 1. bez bohů; od bohův
opuštěný. Sof. ἄ. ἄφιλος opuštěný od bo
hův, od přátel. xdiéces a bez boží pomoci.
2. bezbožný ; bohaprázdný. Sof. nárnp. Xen.
o křivopřísežníku odyτῷ ἀθεωτάτῳ τε χαὶ
πανουργοτάτῳ 5 πε]ροπβοὔηδ]βίπι a nejoše
metnějším. Pl. T0 Raoxrav Kdsog skrz na
skrz neznaboh.

A-VEpÁáTEVToC2, neošetřovaný; neob
sluhovaný. Xen. οὐδὲν ἀθεράπευτον Πί0 Ώε7
ošetření, bez obsluhy.

A-Weppog 2. neteplý. ΕΙ. τὸ ἄθερμον
neteplé; studené.

U-VéopuToc 2. hásn. (i bohu) nevy
slovný. Eur. dí% 4. podívaná nevyslovná.

Ú-WeToc2. nezákonný. Aisehl, důros
nezákonně.

9 v > ., v .
Adyvě (z Adnváx), ión., někdy i att.

Ἀθηνσίη, dór. Abava — ep. Adývy, Athéna,
panenská bohyně moudrosti, velmi bojovná
dcera Diova (bez matky), miláček otcův.

5 Γ .,

Adrvwyópag, ου, 101.omg, θεω 1. Sa
mian v 1. polov. 5. stl., syn Archestra
tidův. Hér. 2. Syrakůsan ve 2. polov. 5. stl.
Thůúk. —3. Kyzičan v též době, otec Tí
magorův. Thúk.

3 / ο / ,
Ἀὃηνάδης, ou, 10n. ze. 1. Tráchiňan

v 1. polov. 5. stl., jenž usmrtil Efalta
(Epialta). Hér. 2. Sikyóňan ku konci5. stl.

3 / ,
Adývale, v. násl.

ἄνλιος.

Ἀ 9 Ίναι,ᾶόν, Ἀθάναι, αἱ,ΑἲΛόΗΥ,1. bl.
ms. Attiky. Adývyo: v Athénách. AdývaCe
do Athén. Adývnbev z Athén. —2.ij. celá
Attika. Hér. συνεσέβαλον ἐς Ἀθήνας 5Ρρο]α
vtrhli do Attiky.

Admvatu i. —ím, v. Ἀθηνᾶ.

A dyvačov T (od'Adyvď),svatyně Athé
nina; chrám Athénin v někt. ms. Hér. ἐν
Σιγείῳ.

A dmvořoc 3. (od Adřva) Athénský.
subst. mase. 1. Athéňan. pl. Athéňané.
2. ij. Attičan; Attfičané. (v. i předch.)

Ἀ ὑ ήνηνεν, -ησι,Τ. Ἀθῆναι (419Ἀθήνη,
σ. Ἀθηνᾶ).

ᾱ-Ὕρευτος 9. (-Ῥηρεύ-ω)nehoněný;ne
lovený. Xen. dyplx ddýpevra 18 Tovπόλεµ.ον.

ú-dyjpoc 2. (-p) beze zvěře. Hér.
ywon. —zvěře prázdná, prostá.

U-VATOG (-Vry- VÚryyávo) básn. a) ne
dotčený; nedotknutý. s gen. Sof. 4. yn
Tůpog nedotčený od voditele; bez ruky vo
ditelovy. Eur. évog£. jedné věci prost jsem.
b) nedotknutelný ; svatý ; posvátný. «) Sol.
χῶρος Ž. m. nepřístupné, přístupu nedo
volené. d. vš ou.pzhóg posvátný střed země
(t. Delfy s věštbou). B) Tav ἀθίχτων ἕξε
Tx posvátných věcí se chopí; na posvátné
věci ruku vloží, vztáhne.

ἀ9θλεύω, ερ. α Ἰόπ. ἀεθλεύω (ἀξεῦ-,
od ἄθλ-ος, 517. násl.) 1. závodím ; zápasím.
Hér. dedAevav. 2. vůb. zápasím; trápím
se; zápas, trápení mám. Aischl. 4dAsuco.

αὐλέω, ión. deW-(ἀβεὺ-, οἆ ἄθλο-ς, STV.
předch.) a) zápasím; bojuju. Hér. xxx©g
ἀέθλεον πρὸς τοὺς Τεγεήτας nešťastně bo
jovali proti Tegejanům. b) úsilně podstu
puju, přestávám. Sof. ἤθλησα κινδυνεύματο
přestál jsem (úsilně) nebezpečenství, ne
bezpečné zápasy.

ἀθλητής, ὁ (ἀξεθ-, οἳ ἀθλέ-ω) závod
ník; zápasník. Thůk.

úWAtoc, 3. i 2. (dFed-, od ddHA-or)na
možený ; zmožený; bídný; nešťastný. Pl.
ἐλεεινόςTe x%i. politování hodný a bídný.
Xen. 44HMaTXxT0LÚTAVTOVNejbídnější všech

něch. Sof. ἄθλιον δέµας bídná, zubožená
Ῥοβίατα. -- ὀθλίας Poňs bídného, nešťastné

ho křiku.
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ἀνλιότης, ητος, Ἡ (ἀξεὺ-, οἆ ἄθλιο-ς),
bídnost; lopotnosť; bídné živobytí; bída
čení. Xen. op. jdvrádeuz.

ἆνλον, οΡ. α ión. ἄεθλον, τό (4Fst-,
srv. násl. « vadi-moninum, vad-ari, Wette),
1. základ; sázka; odměna (závodní, zápas
ní; ivboji); výhra. Sof. AeXomáv ZdAov
χάριν Ρτο Delfské základy, výhry. Hér.
ἄεθλον ἔκειτομύριχι δραχμαίΤα τγ Άτα αβίΔ
noveno bylo—. Xen. ἀγῶνες καὶ ἀθλα προ
τίθεται závody a výhry se ustanovují. Dém.
ddAx moXénovza výhry války. —i ve sna
hách jn. Ῥ]. ἆδλον τῆς ἐρωτικῆς μανίας
oépovva: odměnu své milostné šílenosti si
odnášejí. 2. úsilí; svízel; lopota. Sof, dsdX
dyovov svízele zápasův.

ddAoc, ep. a ión. ἄεθλος, ὁ (ἀξεὺ--,
srv. předch.),1.a) závod ; zápas. (obyč.dyov)
Soť. ἄθλοισι Πυδικοῖσιν Υ πἀτοάεο]ι ΕΥἴπο]
ských. b. výkon; úkol. Hér. προχέίμ.ἔνος.
2. úsilí; namahání; utrpení. obzl. trag, (v.
ἐκτίνω 1 ὃὮ, β.--ἀμοί 11, B, b.)

ἄνλο-φόρος 2.ep.alón. dedAo-.(4Fed-;
ἄθλον, φέρω) základonosný; —zištný; vy
hrávající (závod); vítězoslavný (v závo
dech). Hér. dsbhopópor Ἴσαν.

ᾱ-Ῥορύβητος 2. (-Ῥορυβέω) hlukem ne
vyrušený. jen sup. T0 dboovByróTarovticho
nejhezhlučnější. Xen.

ἄ-νραυστος ο, (-$oxúw)neroztlučený;
nerozbořený. Eur, o hradbách.

ἀθρέω πίτάπι: patřím; hledím. Eur.
δεῦρ) ἄθρησον 56Π pohleď! ržd' dWboyréov
760: po té stránce, takto pohlížeti jest na
toto.

Ἀθριβίτης vou0gAthribitský kraj vo
V >

jenské třídy Kalasiriů v sev. Egyptě (od
ÝἌδριβις, Log,ns. v sev, vých. části Delty).

όν,
ς /

Adpolom n. dd- (449606)1.4) shromažďu
ju; sháním ; sbírám Sof. ZAX0cXadvἀθροιζέτω
jiný ať lid shromáždí, svolá. —obzl. s obi.
vojska. Xen. $dpouev ἵππέας καὶ πεζούς 51190
mažďoval koňáky i pěšáky. meď. —si. roly
τὴν παρ ἑαυτῷ δύναμιν ἁδροίσασθαι ἀίνο
než svou okolní moc brannou si shromáždil,
sehnal, pass. eig medlovdůpollovrou na ro
vimu se shromažďují. rv Tao čuoi dpoto
Wšvov Z vojův u mne shromážděných.

-..

ανθυμέω. 23

Aisehl. og mAňdog čv aTEvě vsv ÚVporovo
jak množství lodí v těsně se shluklo, shr
nulo. b) i s obi. jmění. Xen. ταῦτα ἆ. toto
shromažďuju. 2. obr, a) Eur. cúAAsčauobévoc
xxi vedy. dporcov sebeř sílu svou a dechu
nabuď! pass. Pl. o duši αὐτὴν εἰς αὑτὴν
ξυλλέγεσθαι, zad dbpotCeodauaby sama v sebe
se sbírala a zmáhala (shromaždovala) p.
při ovvxycioecdaí. b) s—; naháním, Xen.
pass. póboc Ἡβροισται strach jest nahnán
ἔχ. τινος π něčeho.

ἄνροισις n. dů-, Ἡ (οᾶ ἁθροίζω), shro
máždění ; sehnání; sebrání, Thúk. č< ypm
uáTov ZdpovovvK sehnání, k nabytí jmění.

ἆ-ὑρόος π. ᾱ- 3. (á—, 4 sluč.—) dle
někt. att. ἅ-Όρους 1. 8) shluklý ; shromáž
děný ; ve, po hromadě ; pospolu ; společně ;
do hromady. Hér. črsí TEdůpóot προσέµιξαν
τοῖσι βαρβάροισι když ve hromadě, valem
vrazili na nepřátely. Thúk, ὅπως μὴ ἕυμ
βοηῦήσωσιν ἁθρόοι ΑΡΥnepřispěli zároveň
společně (se spojenou, společnou mocí).
Xen. λείπουσι τὸν λόφον, οὐ μὴνἔτι ἀθρόοι
ἀλλ ἄλλοι ἄλλοῦεν -- ατξακ už ne po hro
madě, ale jiný odjinud (jinam). i sg. Thůk.
ἀθρόοᾳ τῇ δυνάμει ἡμῶν 5ο βλτοπιάζάόποι
mocí z nás (j. vojínův). comp. Xen. šrotyoxv
μεῖζον τε καὶ ἀθροώτερον τὸ στράτευμα Ἰ
činili i větším i spojenějším, těsnějším
vojsko, b)stěsněný ; hustý ; pl. hustě, těsně
vedle sebe. Xen. olóx χώµας πολλὰς ἀθρόας
vím o dědinách mnohých (hustě, těsně
vedle sebe) blízko sebe ležících, 2. sjedno
cený. a) spolu; zároveň; najednou. Kur.
ἁθρόῳ στόµατι καλοῦσαι zároveň, jedněmi
ἠδίγ ταγταῄίοθ. ϐ) βμοάπύ. Α:δί, φυχῆς κκ
τάστασις AĎPOxduše urovnanost shodná.

Ἄθρυς, vog, 0, přítok Istra na pravém
břehu, tekoucí z Haima (Balkana) územím
Krobyzských Thráků směrem sev. vých.
(nynější Jetra).

ἀθΌμέω (ο ἄθυμος) a) malomyslním ;
malomyslný, nesmělý jsem; mysli pozbý
vám; myslí klesám. ddvu.žaouzmalomysl
něti; na mysli klesnouti. Thúk. s ace. oůx
dduuoduev Tv TEAeuTývnejsme malé mysli,
nepřipouštíme si starosti okonci. Sof.s dat.
τί dd ἀδυμεῖς τῷ νῦν λόγω; co tak po
zbýváš mysli nynější řečí? Xen. διά τι ἀ.

/
T006 T pro něco nemám odvahy, chuti do

V 5
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něčeho; —nechce se mi do něčeho. b) stý
skám si; v úzkostech jsem; strach mám.
Sof. δεινῶς ᾱ., μὴ βλέπων ὁ µάντις ᾖ ve
hrozných úzkostech jsem, aby nebyl vi
doucím věštec.

ἀθῦμία Ἰόπ. -ίη, ἡ (οὔ ἄθυμος), 9) ππα
lomyslnosť; sklíčenost; nesmělosťt;nesta
tečnost. Hér. odrTeTiva δειλέην οὔτε ἀθυ
uímy ani kterou zbabělost ani nesmělost.
Χθη. προθυμία, ἀθυμία srdnatost, nesrd
natosť. b) úzkostlivosťt; úzkost; rozpaky.
Ἠόπι. τοῦτο πολλὴν ἀθυμίαν αὐτῷ παρέχει
to mnohé rozpaky jenom působí.

d-VWopL0G2.a) malomyslný ; malé mysli;
sklíčený ; nesmělý ; nestatečný. Hér. xx
χός τὸ καὶ «. išpatný, bázlivý i nesmělý.
Sof. X.δεσπότης sklíčený, skormoucený pa
novník. Xen. *důu.oc čysv nesměle se míti,
si vésti; malomyslným, sklíčeným býti..
Tepócm.nesměle se míti, chuti nemíti k ně
čemu. b) mrzutý; rozmrzelý. Dém. adu
woTÉpoVETrotoĎowvmrzutějšími je činí.

AVupooTopétm(odnásl.) nezavřená ústa
mám. Sof. ddupocrouodo ἀχώ nezmlčen
livá ozvěna.

3 /

ἄθυρό-στομος 9. ((ἀ-, θύρα, στόµ.-α)
bezedveřích, nezavřených úst. u Sof. dle
někt. m. ddupoorouodo-. (v. předch).

U-VVTOG2. (-dúo) 1. pass neobětovaný.
Eur. zéAzvo. —2. bez oběti; neobětovav.
Χεη. ἄ. ἀπῆλὺεν.

ᾱ-ν ᾧος 9. (-θωή) 1. Ὀεσ pokuty, tre
stu; prostý pokuty, trestu. Eur. A.ἐξ ἐμοῦ
prostý trestu odemne —. Dém. *»nove x
droravau Tivág prostými pokut některé či
niti. 2. beze škody; bez úrazu. Dém. 3.
τῆς Φιλίππου δυναστείας--οᾶ Filippovy moo
nosti.

U-WwpAmoTOG 2. (-$opxxiCe) neobr
něný. Xen.

Ἄνως, ρεη. Ado, 6 (ace. "Adov,), po
hoří vých. Akty, vých. okřídlí Chalkidi
ckého. dle někt. 1 fem.

αἲ ν. αἰαῖ (τοπᾶ, οὐ. 6Ρ. αἵ { αἱ--- εἰ).

αἴα, Αἴκ 7, lón. a básn, — vaďu, vů. obyč.
s vlastním jm. Aisehl. [eooic «ix Perská
země. Hér. aixv n. Aťav Κολχίδα. -- αἴης
n. Αἴης τῆς Κολχίδος.

Αἰγαῖαι.

aixyux, vó (odaikle), Eur. vzlykot;
bědování (v. 4AxA«).

αἰάζω (ο αἰαῖ)básn. 1. ach ach volám ;
lkám ; vzdýchám ; běduju. u Sof. s narážkou
na jm. Ajas: áj, áj volám. -dig καὶ τρίς 2.
želím ; oplakávám. vi něčeho. Aisoh. růu«.
Eur. δαίμονα osudu.

αἰαῖ (xi, ač) achach; žel; běda! i zi
at, aixř,! běda, běda! Sof. narážkou na jm.
Ajas áj, áj! (== ach, ach!).

Aiámng, sos,u Hér, Samian.1.v 1. polov.
6. stl., otec Polykratův, Pantagnótův a Sy
losóntův. 2. syn Sylosóntův, vnuk Ajaka I.

Αἰακίδης, ου, ΙόΠ. εω (οἆ Αἰακός), Α]8
kovec ; vůb. potomek Ajakův, j. Ajas, Achil
leus. Ἠόν. Αἰσκιδέων.

Alamóc, mýth. kr. Aiginský, syn Diův
a Aiginy, otec Péleův a Telamónův, děd
Achilleův, Ajantův, Teukrův; po smrti
soudce v Hádu. Pl.

aiuuTóc 3. (od ziále) básn. 1: ubědo
vaný; bědování hodný; Aischl. 008., 10
věci: žalostný, mýuarva. 2. act. s bědo
váním; s žalostí; žalostivý. Aischl. xi. čs
δόµους χίς.

αἰδνής 2. ἶαἰᾶνός 3. básn. a) žalostný;
truchlivý; smutný. Aischl. zůda.— (v.i
Bůyu). Bof. immslu aluvns vžde vž jízdo
žalostná této zemi! b) smutný ; pošmourný;
temný. Sof. vyxT0szi. zúxAog,noci pošmour
ný kruh, pošmourná klenba.

αἰᾶνός, v. předch.

Atavričv)c, ov, ku konci 6. stl. tyran
v Lampsaku, syn Hippoklův, zeť Ath. ty
rana Hippie.

Alavróčmpoc Faléřan, bratr Apollodó
rův, žák Sókratův. Pl.

Alac, avrocmýth. rek Salamínský, vnuk
Ajakův, syn Telamónův, bratr Teukrův,
mnž. Tekméssin, otec Eurysakův.

Αἰγαί, zi, ms. 1. na sev. pobřeží Pelo
ponnésském, napřed Ionské, potom Achaj
ské, jihovýchod. od Heliky. Hér. 2. u Hér.
Aiyaiou ms. Ajolské na pobřeží Maloasij
ském (v jihozáp. Mýsii), sev. vých. od
Kymy. Xen.

Atyalo, v. předch. 2.—.



Αἰγαῖος.

Αἰγαῖος 3. (srv. předch.) Aigaiský. ré
λαγος Aiyačov moře Aigaiské. v. { οἶδμα.

Αἰγάλεως, εω, pohoří v již. Attice na
proti Salamíně. Hér. —Thúk, adi. ro Aiya
λεων ὄρος.

Αἰγεῖδαι, oi,Aigeovci, mocný km. Spart
ský, potomci Aigeovi (v. Aiyeúc 2.) Hér.

αἴγεη, υγ. αἴγεος.
Αἴγειρα, ἡ, ms. na sev. pobřežíPelo

ponnésském, napřed Iónské, potom Achaj
ské, jihových. od Ajg. Hér.

αἴγεος 9. (ερ. ἶ αἴγειος ο alě) kozí;
kozlí. Hér. διφθέρῃσι αἰγέησι. i pouhé
αἰγέαι, kozí kůže; koziny; kozinky.

Αἰγεύς, έως, ión. 60c 1. mýth. kr. Ath.,
syn Pandiona ML., otec Théseův. 2. mýth.
Sparťan, pův. z rodu Kadmova, syn Ojo
lykův, praotec Spartského km. Aigeovcův.

Aty“ ms. v jihových. Palléně u To
rónské zátoky.

Αἰγιαλέες Pomořané (γ. αἰγικλός) 1.
IleXxoyolAiy. dle Hér. std. jméno lónů v sev.
Peloponnésu, kteří prý po Iónovi, synu
Xúthovu, nazváni byli Ἴωνες. 2. jm. po
mořského km. Šikyónského, dle Hér. od
vozené prý od Aigialea (v. násl.).

Αἰγιαλεύς, έως, lón. €0c, dle Hér. syn
Adrástův, od něhož prý nazváni byli Si
kyónští Αἰγιχλέες.

atywxAóc, 6, pobřeží; přímoří, Xen. mi
τοῦ αἰγικλοῦ πρὸς τῷ λιμένι na pobřeží —.
Thůk. i pl. kraje pobřeží.

Αἰγικορεύς n. -xópyg,sog dle báje u Hér.
vytčené jeden ze 4 synův Iónových, dle
něhožprý pojmenován jeden ze 4 std. kmenů
v Attice.

AtyfAsta, j, ostrůvek v Eurípu, sev.
záp. od ms. Styr, naproti Marathónsku. Hér.

AtylAa, zá, ms. pomořské v záp. Eu
boji v kraji Eretrijském. Hér.

Αἴγινα, %, 1. ostr. v zát. Sarónské již.
od Salamíny. 2. nymfa, dcera prý proudu
Asópabuď Peloponnésského,n. j. sestra Thé
bina, Asópa Bojótského.

Αἰγιναῖος ὃ. (οἆ Αἴγινα, 51Υ. násl.) Ai
είπα]. Ἠότ, -νέες. πήϊ, δραχμή, ὀβολός.

Αἴγυπτος. 25

Αἰγινήτης (οά Αἴγινα, srv. předch. —
voc. -vřra, gen. pl. Hér. -vyrěev) Aigiňan.

Aťytov, 76, ms. pom. v sev. Pelopon
nésku, napředIónské, potomAchajské, sev.
záp. od Heliky. Hér.

atyt-movc, 6 (alž-), kozo-; kozlonohý.
Hér. αἰγίποδας ἄνδρας.

Αἰγιρόεσσα, ἢ, πα.Ajolské na pobřeží
Maloasijském (v jihozáp. Mýsii), snad po
zdější 'EAuxíx. Hér.

atyic, tdoc,4, štít, dle Hér. na sochách
Athéniných, pojmenovaný prý dle koženého
oděvu svrchního žen Libyjských («iyém,
z kůže kozlí s třepením z řemenův. —(ep.
aiyíg odvozuje se od dry- Υ ἀΐσσω.)

Atytodoc, mýth. kr. Mykénský, syn
Thyestův, bratranec a vrah Agamemnonův.

Αἰγίτιον, τό, 115.v již. Aitólsku na hra
nicích Lokridy Ozolské. Thúk.

αἴγλη, ἀόάν, -λα, ἡ (ἀγτιλη, ον ig-nis,
oh-eň) básn. 1. a) světlo; záře (sluneční).
b) záře; lesk. Sof. "OAúurov.— 2. pocho
deň. Φοῇ. πυρφόρος.

Αἰγλοί, oi, nár. v říši Perské, snad sev.
záp. odBakterska mezi Oxem a Jaxartem.
Hér.

atyo-npóowroc 2. (uč, mpócemov)Hér.
s kozím obličejem ; kozotvářný.

Αἰγὸς morauol, oi (Kozí řeky), říčka
a ms. nad Helléspontem v Chersonésu
Thr. naproti Lampsaku (nynější Galata).

αἰγυπιός, ὁ (αἰγ-γυπτιος. αἴξ, Υύψ),1]ι
nětník; sup. Hér.

Αἰγύπτιος 3. (odAtyurroc) Egyptský.
Hér. ἴδεαι Αἰγύπτια. “Αἰγύπτιοι λόγοι ΤΥ
pravování, pověsti o Egyptě. —τὸ Αἰγύπ
mioy méhoyocEgyptské moře. substt. mase.
Egyptský ;Egypťan. fem. Egyptská ; Egyp
tanka.

αἰγυπτιστί (Αἴγυπτος,-ύπτιος) Ρο δΡΥΡί
sku; egyptsky. Hér.

Αἰγυπτο-γενής (-γένος)ΕΕΥΡΙΡΚό]οτο
du. Aisehl. maso. Egyptský rodák ;Egypto
rozenec.

Αἴγυπτος 1. Ἡ, Egypt, země po obou
stranách Níla od sev. hranic Aithlopska
až k moři středozemnímu. Hér. T0 ráz.
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αἱ Θῆβαι Ἀἴγυπτος ἐκαλέετο Za strdávna
Thébsko Egyptem nazýváno. 2. ó. mýth.
os., syn Bélův, bratr Danaův, otec 50 synů
(Αἰγύπτου παϊῖδες), Κο pronásledovali
50 dcer Danaových až do Peloponnésa;
kromě Lynkea byli všichni usmrceni od
Danaoven. (Dle někt. pověstí po Aigyptovi
země Egypt pojmenována).

Ἀίδᾶς, dór. — Audns (dns).
αἰδέομαι (srv. aidec. —fut. αἰδέσομιαι,

a0r. jdécdyy zř. básn. jdeckumv) 1. stydím,
ostýchám se (z uotivosti, z bázně). Tiva
někoho. a) stydím, bojím se (ze studu)
Hér. αἰδεομένη τοὺς Toxžac bojíc se rodičů
svých. b) stydím se; v uctivosti mám.
Χει. οὐδὲΔία ἠδέσθη ani Dia se nezasty
děl. οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Kopov
τεθνηκότα αἰδεσθείς απὶ Ῥο]ιὰ se neleknuv
ani Kýra zemřelého se nezastyděv. pera
δεοὺς καὶ ἀν)ρώπων τὸ πᾶν Ὑένος αἰδεῖσθς
po bozích i lidského pokolení veškerého
se styďte. πρεσβυτέρους αἰδέσονται 51915
v uctivosti budou míti. s part. Sof. aldeowu
πχτέρα τὸν GOVpohsímov chraň se otce
svého před časem opouštěti! 2. uotivé,
šetrně se mám. mwwan. T k někomu, k ně
čemu. šetřím, dbám někoho, něčeho. Eur.
κοὺδὲν αἰδέσει λιτάς: a nic dbáti nechceš
proseb? — o suhi. boha. Hér. oideotei
τος ἱκετηρίχςτάσδε šetrně, milostivě vzhled
na na ratolesti tyto.

ú-lěnmAos 2. (4-Fid-, -ideiv) básn. ne
viditelný ; temný. Sof. "Atóxc.

αἰδήμων, ονος, 2. (aidé-ou) stydlivý;
ostýchavý; uctivý. Xen. aidnuóvog stydli
vě. 0p. woxoéwc. — comp. αἰδημ.ονέστεροι.
sup. xidnuovécraTos.

Ἀίδης, v. "Awdns(4019).
| dldtoc 2. (4Fi-, » δεί αἰών)vždy trva

lý; věčný. Xen. vóu.oz. Pl. T0 ἀ9 άνχτον
χίδιον čy nesmrtelné věčným jsouc. Thúk,
z dídtov na věky; na věčný čas.

αἰδοῖος 9. (αἰδώς) a) stydlivý; cudný.
b) stydký. ra aidoča stydký úd; stud.

Atďoc, gen. v. "Audng(2015).

αἰδό-φρων, ονος 9. [αἰδώς,ovýv) básn.
uctivé, šetrné mysli; milosrdný. Sof.

ú-těpelm, 7 (4-Fud-, od d-idois), ep. a
ión. nevědomost; neznalost. Hér. duĎosím

ca“

Αἰνιοπικός.

τῶν τοιούτων Z neznalosti věcí tako
vých.

ἄ-ιδρις, εος, ὁ (ἀ-Ειὸ-, ν. οἶδα), Ράβπ.
nevědoucí ; nevědomý ; neznalý. čes. i: ne
vědomky. Sof.

Ἀιδωνεύς 1 Αἰδωνεύς,Ὀάδη. --- Ἅϊδης.
Sof. voc. Aidovsš (tříslab.).

αἰδώς, οὓς, lón. 005 (m αἰδέομ.αι. dat.
-δοῖ, ace. -0©) 1. stud; stydlivost. Sof.
póBou—, aidodg bázně—, studu— ray ἄν
τιν αἰδῶ λάβοι snad by nějak stud pojal,
nějak se zastyděl, — Pl, čni „Atov δέος
αἰδοῦς. μ.όριον γὰρ χἰδὼς δέους ku většímu
rozsahu vztahuje se bázeň než stud; část
kou zajisté bázně stud jest. 2. a) uctivosť
(ze studu v. čumoiée, 2. a) Xen. b) šetr
nost; útrpnost; milost. Sof. j. bohyně:
Αἰδώς,

Αἰδώς, γ. αἰδώς 2, b.
alel, v. del.

aléhoupog, ión. — aťhovpos.
αἰέν-υπνος 9. (4εί-) Φοξ. ο ΦΙΗΤΟΠΟΡΙ:

věčně, na vždy uspávající.
αἰετός, ν. ἀετός.

Αἰήτης, ου, 57Η Héliův, bratr Kirčin,
otec Médejin, mýth. kr. v Kolchidě.

Αἴναια, ἡ, τη. v záp. Lakónsku. obyv.
ὁ Αἰδκιῖς ΡΙ. ΤπήΚ. Αἰδαιῆς.

αἰναλόεις, εντος 3. (ὁ αἴθαλο-ς ὅ8α;
sáze; kopt) básn. čadochmurný. Eur. xe
ραυνῶν φῶς αἰθαλόεν

αἰνέριος 3.12. (od zidýo) v nadvzduší;
podnebeský. Sof. veméhm. vysoko ve, do
vzduchu. Aischl. χόνις.-- Eur. v. dvaméroumu.

atWýjp,éo0cói%(„ bo) a) jasný vzduch
(vyšší); nadvzduší ; jasná výšina; podnebe
sí; jasnota; nebe. Βοῇ, οὐρανίαν δι αἰθέρα
v nebeské jasnotě. uéyac— šíré nebe. Pl.
(v. do.) b) x) io nižším vzduchu jasném.
Eur. διά λαμπροτάτου βαίνοντες αἰθέροςΥθ
lejasným kráčejíce vzduchem (v Attice).
P) vůh. vzduch. Eur.

Αἰθιοπία, ας, Ἰόπ. -ἴη, Ὡς (οἆ Αἰδίοψ),
Aithiopia; -opsko; země v již. Libyji, již.
nad Egyptem. Thúk. čá Aid. rs úmšoAlyú
πτου.

Αἰνιοπιλχός 8. (οἳ Αἰθίοψ, srv. předeh.
a násl.) ΑΙΙΠΙΟΡΦΞΙΥ.Πόν. λίδος.
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Αἰθιοπές, ίδος, Ἡ (οἳ Αἰδίοψ, srv.
předch.), Aithiopská. Hér. vAáco«.

Αἰ9ίοφ, οπος, 6, 1. Aithiop, obyv. a)
v Libyji již. nad Egyptem, obyč. pl. Ai
θίοπες; Ἠέν. οἱ ἐκ τῆς Λιβύης Δἰὺ. ; země
jejich Αἰθιοπία. Ὦ) ν ΑδΠ πάρ. οἆ ἀο]πίῃο
Inda na pomoří (Gedrosii, nynějším Be
Judžistanu). Hér. oi čx τῆς Ἀσίης Αἰθίοπες.
2. j. adi. Aischl, moraudc Aidiod Ť. Aithi
opská (snad horní Níl).

αἴνοψ, οπος, ὁ, Ἡ ( αἴν-ω, αἴνδ-ων),
básn. 1. plápolavý. Bur. Axumas. 2. obr.
ohnivý ; prudký. dle někt, u Sof. αἴθοπος
při ἀνδρός in. αἴνονος.

Αἴνρα, mýth. dcera Pittheova, manžk.
Aigeova, matka Théseova.

αἰδρία, Ἰόπ. -ἴη,ἡ (.ν aido srv. násl.),
Jasnota; jasnost. Hér. čv τῇ aiboíy v jas
notě; na suchu (op. ἐν ὕδατι).

αἴΌριος 9. (.ν αἰθήρ, srv. předch.) jas
ην. Ηέτ, αἰθρίου ἐόντος τοῦ Πέρος Ῥοπότα ςὅ
jasný jest vzduch —.

atWw (« aes-tus) 1. žhu; pálím; za
paluju ; rozžehám ; Hér. obi. gůp. Sof. ἱερά
oběti. Xen. aibav Tyv χώραν páliti, vypa
lovati krajinu.pass: hořeti.a) Eur. dóuar
aideodou dům že hoří. Xen. zdou χώρα
αἴθεσθχι ἐδόχει —zdála se hořeti, v plame
nech ΕΥΠ. Ὦ) ου, αἴθεσθαι τῷ šooví ho
řeti láskou. —2. act. Zněr. hořeti: svítiti.
Sof. λαμπτῆρες odzér Ždovkahance už ne
hořely, nesvítily.

αἴνων (« αἴθω) Ῥάςδπ, 1. 5 961. -ονος.
ohnivý. obyč. obr. prudký; zuřivý. Sof.
ἀνδρὸςαἴθονοςdyyshx omuži prudkém zvěst.
ὑρριστής. 2. 5 66Η, -ωνος: 16ΕΚΙΥ. Φοΐ, αἴ
Ῥωνι σιδήρῳ..

onáAAu, básn. lichotím. revž někomu.

aNÝ = ἀεικῆς 9. (4-Εεικης, -ἔοικα)
básn. a ión. (ión. jen dasxms) nepodobný. 1.
neslíčný ; neslušný ; ohyzdný ; ohavný; po
tupný. a) Sof. daxeť cův στολδ v nesluš
ném oděvu. b) Aischl. eou.dv duxů pouto
neslušné, ohavné, potupné. deowo)s darmete.
-αἰκἒςπῆμα οΏανπά, potupná útrapa. Sof.
αἰκῶςVavovTocohavně usmrceného. 2. Hér.
οὗ νών τοι ἀειχὲς οὐδὲν jv s inf. nic tedy
t nepodobno, divno nebylo, že —.
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ainíu — ión. ἀεικείη (ἀβεικείη, οὰ αἰκῆς,
ἀεικής. básn. -Čx) i att. nepodobnost a)
neslušnost; ohavnosť; potupnosť ; potupa.
Aischl, gowoc mad. aixíec pokuty za tuto
potupu. ořmc oixix AdAcuce s jakými po
tupami zápasiti, trpěti budu. Sof. xoAúrovoc
—strastiplná ohavnost. aicytovau čv ai
xtaic ve přehanebných ohavnostech, čsT06
odTOV Xixixc msoely Že v potupu tak ne
hodnou padne. Hér. rodyToůdemaid ἀεικείῃ
τοιῇδε περισπεῖν56 synem tohoto s potupou
tak nehodnou naložiti. zůToúgτρηχέως κάρ
τα περίεσπε ἀεικείῃ πα πό Ἠταρό velmi se
osopil s potupou. b) att. urážka bitím, tě
lesná; půhonz bití, z trýznění. Arst. mepi
αἰκίας pro zbití, ztrýznění.

αἰχίζω, ορ. ἀεικίζω (ἀδεικ-, οαἰχία,
ἀεικείη) ααἲ. Ὀάδη., Ίεη Sof, nepodobným,
ohyzdným činím; hyzdím. s obi. os. trýz
ním, mučím někoho. u“ A A0g dedg OXé
ὃοιον αἰκίζειmě dcera Diova bohyně zhoub
ně mučí. o subi. neos. vly aixiCe: xévrpu
ho bodají bodce —. s obi neos. Tupwc πᾶσαν
αἰκίζων φόβην ÚXns vichor hyzdě, smetaje
všechno listí lesa —. mmeď.dýn. trýzním;
mučím iw% někoho. Xen. ud T%šoyava
alxcdu.evocnás nejhoršími mukami strýzně-.
i s obi. mrtvých, Toůg dmodavóvrac ní
gavro zemřelé zohavili. —pass. Xen. Čěv ai
χισῦεὶς ἐνιχυτόν Za Živa potrýzněn byv rok—.
Soť. déuxc aixtodév tělo (mrtvé) zohaveno—.

αἴχισμα, τό (zizíČe), a) mučidlo.Aischl,
sg. zohava; zohavení. Eur. 700g ἀδελφῶν
οὐλόμιεν αἰκίσυιχτα νεχρῶν ku mrtivolám
zhoubně zohaveným bratrův.

amtoj1óc, 0 (xixiČo), trýznění ; mučení.
Dém. —T08 σώματος.

otAtvoc, 6, básn. žalozpěv ; nářek. Sof.
αἴλινον αἴλινον se. nářky na nářky spustí.

αἴλουρος, ov, 101. αἰέλουρος, ὁ, Ἡ, kočka.
Hér. Toůg αἰελούρους v. i Zoom.

αἷμα, τό, Κτοτ. 1. a) v těle. b) —prolitá ;
krve prolití; vražda. Sof. (v. šu.pvAoc,jet
µάζω). αἷυ.κφυσῶν Ἄρης krev, vraždu soptě
Ar.— 2. « rod; pokrevenství. ŠSof.Toůg
πρὸς αἵμιατος osoby z pokrevenstva; po
krevné. do' alu wT0gúy.eTÉDoVZpokrevenstva
ναξθμο, ΑἱβοΠ1. σέθεν ἐξ αἵματος γεγόναμεν
z tvé krve pocházíme.
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aipamTóc 3. (aiužoce) u Eur. zkrvá
cený; krvavý. pavíot—.

αἵμάς, άδος, Ἡ, (αἶνια),α Φος. Κινάοθι!;
krvotok. Φδερμοτάταν--.

αἱμασιά, Ἰόπ. -ιή, ἡ 1. ἐπί (husté);
plot trnový. 2. ohrada (z cihel n. kamenů).
Ἠότ, -πλίνθων.

αἱμάσσω (αἷμα 811. αἱματόω) básn. a)
zkrvacuju. zkrvavuju. 90Η,στέρνωνπληγὰς
αἱμιασσομένων τάπΥ do prsou zkrvacova
ných. b) krvavě zabíjím; zabíjeje zkrva
cuju, krví zbrocuju, polévám. Aischl. vý
λοισιν αἱμάσσειν ἑστίας 9εῶν Κινί beránků
(zabíjených obětovaných) zbarviti, politi
krby bohův. Eur. αἱμόρραντονδυσφόρµιγγα
čelvovaiudocova drav Bououckrví cizinců
za nářku jejich zlozvučného výpryskem
zbrocují oltáře. Sof. οἷος ἄρ᾽αἱμάχδης 5άπι
tedy zkrvácel jsi se. αὐτόχειρ ὃ) αἱμάσσετκι
a vlastní rukou krvácí, dokrvacuje.

ς / < / /
αἰματγρος 8. (αἶμα. 51Υ.αἱματόεις)básn.

a) krvavý. Eur. odyαἱματηραῖςσταγόσι πίτ
ve.s krvavými krůpějemi padá. —óu,u.xkrva
vý zrak. Sof. zao © oTóvovdTOxAxůcetevzi
wavypóv při němž by ránu bolnou oplakal
krvavou. b) i o barvě. Sof. φλὸξ αἱματηρά
plamen, plápol krvavý.

αἵματη-φόρος 9. (αἶμα, αἵματη-ρός, φέ
ρω) ΑἰδοΠ]. αἱματηφόρους µ.όρουςΚννοποβπό
osudy, záhuby.

αἵματόεις, εντος ὃ. (αἶμὰ. 51Υ. αἱμικτη
ρός) Ῥάδη. Ίκηνοplný; krví politý; zkrvá
cený. Sof.o barvě aiurTósv dédoc ruměný,
zčervenalý obličej (j. krví politý). Aischl.
při zkrvácení. BAayai—.

αἱματό-ρρυτος 9. (-oourToc.-dém) Bur.
ῥανίσιν αἱμιατορρύτοις výstřiky, výprysky
krvotokými.

αἵματο-σταγής 9. (σταγ-ών, στάζω)
básn. krví skapaný; hojný kapkami krva
vými. Aischl. νεκροί.

αἵματο-σφαγής 9. (-σφαφ-ή, σφάζω)
Aischl. mékavoczinarocoryg tryzna krva
vé oběti, smrti (dle někt. i zde: aiuxro
σταγής).

αἱματόω (αἶἷμα,51. αἱμάσσω) Καγί zbro
cuju ; zkrvavuju. obyč. pass. Bur. xo%rxs
aiurTovu.evo. na hlavách jsouce zkrvavo

Αἰνιάν.

váni. Ἱματωμένη χεῖρας zkrvavena jsouc
na rukou. Xen. při dxovrtov, Thůk. při
ὕδωρ.

αἱματώδης 9.(αἶμα, εἶδος)krví naběhlý.
Thúk. odovyč, vAácox.

αἱματωπός 9. (αἶμα-) Ἰινί zkalený;
krvavý. Eur. aiuavarmoi δεργµάτων Ota
φθοραί krvavé vyloupení zraku.

αἱμο-βαφής 9. (αἶμ-α, Bxo- v Barra)
krví zmáchaný, zmočený. Ῥοῖ, σφάγια.

αἵμο-ρραγής 9. (αἷμ-α, ῥήγ-νυμι) Ἰγο
prýštný ; krví prýštící. οἱ, oXá

αἱμό-ρραντος 9. (αἶἷμ-α,ῥαίνω) Κιγί Ρο
stříkaný; provázený výstřiky, výprysky
krve. v. αἱμάσσω.

Alpoc, 6, dlouhé pohoří v sev. Thrácku
„(Balkán), u Hér. i pohoří mezi nynějšími
Sedmihrady a Rumunskem.

αἱμύλος 3., zř. 2. a) chytrý. Aischl.
υ.ηχανή. b) úskočný ; potměšilý. Sof. sup.
o Odysseovi.

Αἵμων, ονος, syn kr. Thébského Kre
onta, ženich Antigonin.

Ata, Ἡ, gen. lón. Aiveíms,ms. po
mořské u Thermské zát. v sev. záp. Chal
kidice.

αἰνετός 3. (odaivé-e) chválený ; chvály
hodný. Arst.

αἰνξω (αἴνος, αἴνη. -- 80Υ. Ίνεσα, δν.
šrexvém) ZŤ. att. pravím. obzl. a) chválím.
Sof. οὔτ᾽ αἰνέσαιμ’ dy odre ueubalumy morě
ani nepochválil bych ani nepohaněl-. s gen.
Eur. ov ζένον αἰνέσαιmpoduuac hostě po
chváliti z ochotnosti, pro ochotnosť. zivá,
óri— chválím, že—. Šof. ©$δεινὸν αἴνον zi
vécac Ó ty, jenž hroznou radu jsi poradil
(schválil). —i s part. Aischl. ióvr oivécaT
ἐκ dónov (jdoucího pochvalte—) vyjíti ho
nechte z domu! b) slibuju. rivi někomu
Ti něco. Sof. % d' fvecác or a co jsi slí
bil mi. Eur. fvsc ἀνδρὶ πάντα α]{ρί]α--.

αἴνη, ἢ (.ν αἴνος,zivém) u Hér. pověst;
chvála; vážnost. čy alvy μεγίστη εἶναι ve
vážnosti převeliké, největší býti.

Αἰνιάν, čvoc, obyč. Ρ]. ΔΑἰνιᾶνες, lón.
Ἐννιῆνες, km. Hellénský usedlý napřed na
rozličných m. v Epejru a Thessalsku,
v 6. stl. na sev. úpatí Oity, záp. od Málidy.



αἴνιγμα.

αἴνιγμα, τό (οἆ αἰνίσσομαι), Ἀάάαπκα;
pohádka. πχ. σοφῆςπαρδένου, t. Sfingy. —
Dém.; Arst.

αἰνιγματώδης 2. (αἴνιγρ.α,cidoc)hádan
kovitý; pohádkovitý. Pl.; Arst.

αἰνιγμός, ὁ (οαἰνίσσομαι, 81Υ.αἴνιγμα),
Πόάσπή; Ἰάθαῦκα, Έτ, Σφιγγὸς αἰνιγμοί.

αἰνικτηρίως (αἰνικτός, αἰνίσσομαι)Αἱδο]].
způsobem Ἰάάαπο], οΡ. λαμπρῶς.

αἰνιχτός 9. (od aivíccouau)záhadný ; zma
ἴΘΗΥ.9ο, αἰνιχτὰ κἀσαφῇ.

αἰνίσσομαι -ττομαι záhadně, hádankou
mluvím, pronáším ; hádati, za hádanku dá
vám. τὶ πόσο, Ἠότ, αἰνίσσεσθαι TAdeTA čreu
že pronáší záhadná tato slova. Pl. ví more
aivivreva. GOasi dává hádati. Aischn. ai

νιττόμενος εἰς ἐμέ πατάζἤθ]ο na mne. pass.
Pl. r νῦν δὴ αἰνιχθέντα πολλά πγηί ρτάνό
naznačené četné věci. Arst. vd ců jvrypéva.
dobře dané hádanky.

αἰνό-μορος 9. (αἰνό-ς) básn. hrozného
osudu; přeubohý. Aischl.

αἰνός 3. básn. a ión. — Četvóca) hrozný;
strašný. 5of. aivov ἄχος hrozný žal. b)
hrozný ; náramný. Hér. «ivc náramně.

αἴνος, ὁ (rozd. od předeh.), básn. a) vý
Tok; rada. Sof. v. «aivée.—b) chvála. Sof.
ἄριστος--.

Alvog, , pomořské ms. v již. Thrácku
naproti ústí Hebra (nynější Enos). Hér.;
Thúk. —dřívější "AYuvdoc.

Αἴνυρα, τά, Fojnícká osada najiž. ostr.
Thasu. Hér.

αἴξ, σε. αἰγόςἩ, Κο.
Αἰξωνεύς, έως, Αἰκόπακή; Aixóňan,

obyv. att. dědiny Aičový. AiEoveiz bývali
pověstní svým hubařstvím a svou svárli
vostí. Pl.

Αἰολεύς,6, obyč. pl. AioXetg,Ἠόν.-λέες,
Thúk. -λῆς, jeden ze 4 hl. km. Hellén
ských, obzl. ve Fócku, v Thessalsku, Bo
jótsku, na Buboji a některých jn. ostr., j.
na Lesbu, konečně na sev. vých. pobřeží
Malé Asie (v již! Mýsii a sev. Lýdii), kde
měli 12 ms., z nichž Smyrna byla jim od
Žata od Jónův (v. AioXig, -XAxó).
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Αἰολιδέων πόλις, Αἱο]οτίσε, ms. ve Fó
cku nedal. Delf po válkách Perských brzy
zašlé. Hér.

Αἰολικός 8. (Λἰολεύς,srv. násl.) Ajol
ský. Thúk. Aioluxa moAouarva.

AioAls, (dog,m (AioXsús, srv. předeh.),
Ajolská. Hér. vv vnv AioXidu.(t. Thessal
sko asi v 11. n. 10. 51.) Αἰολίδες πόλιες,
obzl. v Malé Asii a naostr. Lesbu a Te
nedu. 1 Ai- Ajolsko u Hér. území Ajolů
v Malé Asii; pod. u Xén.; ale u Thúk.
již. krajina Aiolská (pozdější Kalydónsko
a Pleurónsko).

αἰόλος 3. obyč. básn. 1. hbitý; mrštný.
Sof. δράκων. Aisehl. Aryvův αἰόλην πυρὸς
xáotv dým, mrštného bratra ohně. 2. a) mí
havý; kmitavý; třpytivý; blýskavý. Sof.
αἰόλου xvodovroc třpytivé, lesklé čepele.
aióXavýčtřpytivá (hvězdami) noc. b) pestrý;
skvrnatý; skvrnitý. Sof. odož.

AtoAoc 1. bůh, správce větrů, sídlem
na ostrovech, jež po něm nazvány prý byly
Αἰόλου νῆσοι, sev. od vých. Sicilie; jeden
z nich nazýván Arradpa (později všechny
jmenovány Liparské ostr.). Thůk.—2. mýth.
syn Hellénův, oteo Athamantův, Sísyfův
a jn., kr. Thessalský, pokládán za pra
otce km. Ajolského.

αἰολό-στομος 9. (-στόμ-α) jen Aischl.
κἰολοστόμουςχρησμούς pestromluvné, mato
mluvné věštby..

αἰπεινός 3. (srv. airwúc)básn. příkré,
strmé výšky ; vyvýšený ; strmý. Soťf.Οἰχα
Aa. 10 ostr.

αἰπόλιον, τό (od αἰπόλος, 7 αἰγ-πόλος,
Κοζᾶ]ς,-- αἴξ,πέλω), kozí stádo. Sof. ; Hér. pl.

αἴπος, τό (519. αἰπύς), Ὀάρη. Υγδο; pří
krosť. obr. vrchol. —Eur. s gen. 6000 ob
tížnost cesty; utrmácení z cesty.

αἴπυ-μήτης jen Aisehl. voc. aizupňra
vysokomyslný ; vyšeletý (svými úmysly).

αἰπύ-νωτος 9. 16η Aischl, při Δωδώνη
vysokohřbetá, povýšená D.

UiTTŮC,čoc, 3. (STV. ačroc) básn. vysoký.
Sof. οὐρανός.

αἱρέσιμος ὃ. (αἱρέω, 51ν. πάς].) ἄοδγ
telný; dobytný. Xen. Teřyoc.
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atoeotc, 4, 1. (od act. aipém) a) vzetí;
dobytí. Hér. s gen. BaBuháóvog.Thůk. vc
πόλεως. b) dosažení. Ἐ]. τῆς δυνάμεως.-
. (οἆ 1964. αἱρέομαι) a) vybrání si; vo
lení; volba; vůle. často i aípeoiv διδόναι,
δοῦναι na vybranou dávati, dáti. Hér. δια
xolvau Torxúryv atocoty rozhodnouti takovou
vybranou ; rozhodnouti se při takové věci
na vybranou. Thúk. οἷς αἴρεσιςγεγένηται
kterým dostalo se volné ruky na vybra
nou—.b)ná-; příchylnost. u Dém.v listině.

αἱρετός 3. (od aioée) 1. a) snadno jatý,
překonaný; překonatelný ; přemožitelný.
Hér. o nepřátelích κατὰ τὸ ἰσχυρὸν οὐκ
αἱρετοί, δόλω αἱρ. silou nelze jich překo
nati, úskokem lze. b) snadno pochopený ;
pochopitelný. ΡΙ. πάντα τὰ τοιαῦτα µαὺή
µατα καὶἀνθρώπου γνώμῃ αἱρετὰεἶναιγῶθο]
takových vědomostí že 1lidským rozumem
lze postihnouti; že všechny —pochopitelny
jsou. 2. (αἰἱρέομιαι)a) vybraný; Z-; vyvo
lený. Xen. oi aioerot zvolení ; výbor. b) žá
daný ; žádoucí; žádostný ; příjemný(koho,
co lze přijati). Χα, πὀιῆσεις τοῖς πολεμίοις
τὸ φεύγειν Ὢ τὸ µένειν αἱρετώτερον τιδ]η{δ
nepřátelům utíkání žádanějším, žádostněj
ším než trvání. Arst. Z0T%ZZ ἑαυτὰ
αἱρετά čaTiv SAMO0 sobě žádostno, žádosti
hodno jest. 0Ρ. φευκτός. --τ. 1 ἔ9ρχ.

αἱρέω (fut. aioýce, med. -coum Ῥ1{.
ἤρηκα, med. -01 ; 101.ἀραίρηκου-4 fut.
exact. ýpísopa; 80T.pass. ječdnv adi. ai
ρετέον.-- V. i wiperoc. —a0r. act. cíAov, med.
eiXóumv, inf. čAeiv, med. éhécda) 1. a) jí
mám, chytám; lapám. «) Xen. ἥρουν οὓς,
čA4oovcjímali vepře, jeleny. ζῶντας πολλοὺς
éXetvživé mnohé jati. 6) lapám ; postihuju.
s part. při obi. Sof. rýva' εἵλομεν δάπτου
σαν tuto polapili, postihli jsme při po
chovávání, ana pochovávala. pass. úpřňodau
postiženu býti; vyzraditi se. v) u-; S-;
zachvacuju ; zahubuju. Hér. 0601zxi x4orva
πολλοὺς ἄνδρας ἀραιρηκότες ἕωσι Ἰο]ῖ]ς11ο]
obzvláště mnohé muže schvátilo, zahubilo.
Φᾳ58. τοῖσι ἄνδρες πολέμιοι ἀραιρημένοι ἔωσι
kterými muži nepřátelé byli zachváceni,
zahubeni. Eur. oxoudnoc αὐτοὺς ἑλεῖνje
dem je schvátiti, zahubiti. 10 subi. neos.
v act. i med, Sof. z0Aeuoc—. PI. τοῦτ' ἔστιν,
d čuč aioýce toto jest, co mne zahubí. meď.

c
αιρεω.

Sof. νὶνἕλοιτο μ.οῖρα]6190 Κάζ 78οητάί ος αά.
b) «) jímám; překonávám. τινὰ někoho;
vítězím nad někým. Xen. αἱρήσειν βασιλέα
že překoná krále. i o subi, zosbn. Sof. ὕπνος.
G) dobývám. aor. vzíti, dobyti Ti něčeho.
Hér. xipee zoXAasdobýval měst. συχνὰς μὲν
τῶν νήσων ἀραιρήκεε πολλὰ δὲ χαὶτῆς Ἠπεί
oou ἄστεακ četných z ostrovů dobyl a i
mnohých na pevnině měst. Thúk, v0 orpa
revu.% aioňosiv že ležení, táboru dobudou.
pass. a0r. ziosdýva 1 dva. vzatu býti.
Χθῃ. ὅταν πόλις ἆλῶ, τῶν ἑλόντωνεἶνχι καὶ
τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει když by město
bylo vzato, že těm, kteří je vzali, přísluší
i těla občanů v městě. «) dobývám; vy
hrávám. Dém. um čAsiv Tyv γραφήν nevy
hráti půhonem, žalobou. pass. Sof. ἀγὼν
Ἡρέθη zápas, boj vyhrán byl. —c) «) pře
konávám ; získávám ; přemlouvám. Pl. τὸν
špop.evov čAeivmilovaného získati. Xen. vě
πονηρὰ dvůvoma sprosťácké lidi. o subi.
zosbn. Pl. 0 Aóyog odrTec aipeč rozum tak
přesvěděuje, učí. P) usvěděuju. Xen. %a
pavolac EAeiyviva (ze) zmatenosti, šílenosti
usvěděiti někoho. 2. beru. a) obyč. medď.
—si; π-; Ῥοδΐνάπι, Ἠότ, ἄριστον αἱρεομένοισι
aúTota: jim obědujícím, za obědování. Thúk.
ὕπνον τε καὶ ořrov xipečodauspánku i jídla
užívati. b) x) beru ; vybírám. Hér. čč ὧν
ečAovtedy vybrali, vyňali. meď. —si; vo
lím (si) s obl. os. n. věci, velmi často,
j. Sof. ὡς ἂν ἐκ rov čv ciXóunyjak bych
ze tří věcí jednu si vybral, vyvolil! Xen.
a Ίη. ἑλέσθαι τι ἀντί τινος vybrati, 2—, Vy
vyvoliti si něco m. něčeho. -706 Tivog před
něčím, za něco. — uďAhov % — raději než,
obzl. s inf, j. PI. čhotumv Av uďAhov άδι
χεῖσθαι ἢ ἀθικεῖν. Xen. i bez μιδλλον. -
obzl. o volbě představených. ῬΙ. ἑλέσθαι
ἐπιστάτην, βραβευτήν zvoliti si předsedu,
rozsudího. —BeXriovaaioycecde lepšího asi
zvolíte. Xen. orpavyyoúc. — Pl. aipodvra:
xůvov čmi TAGueyloTAc Apydc volí ho k nej
vyšším úřadům. s ace. obii praed. někoho
za—. Χθη, αἱρεῖσθαι τὸν βασιλέα δικαστήν
voliti si krále za soudce. i pass. často

e / , e

ο μισο’ zvolenbude. Thúk.jpédyvyyl. is inf. Ἱρημένος ἄρχειν Υ7ΥΟΙ6Π
jsa k vůdcovství. s ace. vnitř. Hér. Ίρχε
zipedeic dpymvúřadoval vyvolen byv k úřa
du. —B) o volbě strany politické, válečné.



αἴρω.

Xen. τὸ ἀσφαλέστατον ἣν αἱρετέοννέο ηε]
bezpečnější bylo voliti. — ΓΕ. εἵλεσὃε
μᾶλλον τὰ Ἀθηναίων vybrali, vyvolili jste
si raději stranu Athéňanův. i pouhé Ady
ναίους. v) meď. beru si (j. za své); při
jímám; schvaluju; volím. Ἠότ, τὴν Ίστι
αίου αἱρέοντο Ὑνώμην Histiajovo mínění
sehvalovali, volili.

atp, ep. a ión. někdy i trag. «ἀείρω
(ἀξειρω. -- Μπῖ. ἀρῶ, 891. Ἴροι, 1όἩ. Ίειρα,

part. Xoac, ión. i básn. ἀείρας 801, med.
ἠράμην, ΡΣ{. ἀράμενος, 16Π.ἀειράμενος, 80).
pass. Žodyv, part. dodesíc, lón. depůcic,) 1.
zdvíhám ;vznáším. a) «) Sof. uαὐτὸς αρονΤό
sám zdvihni, pozdvihni! dpbxAuodvZoxgoko
pozdvihnuv. Xen. ἀράτω τὴν χεῖραἴει Ῥο
zdvihni ruku (hlasuje). —Šof.χθονὸςτυφὼς
ἀείρας oxnmvóv od země vichor zdvihnuv
prachu vír —.pass. —se. Sof. otpeade zdví
hejte se; vzhůru !Xen. fosro τὸ ὕδωρzdví
hala se voda. 9) zdvíhám (k odnášení);
odnáším. Sof. %govčte (ue) pozdvihni, od
nes mě ven, odtud! zmeď. dyn. Xen. Tou
TOUGdoauévov: 4ogéoewv —. ty aby zdvih
nouce odnášeli—. 11, οὔ ποτ ἄν νιν Ἱράμ.ην
βάθρων π{κάγ bych ho (obrazu) nezdvihla,
neodnesla z podstavků. pass. zdvíhám, hý
bám se; odebírám, pouštím se. Hér. dep
θέντες ἐκ τῶν Ολἰνουσσέων ἔπλεων Ζᾷν11Ἠ56,
pustivše se z Oinuss —. i na souši., též
Thúk. (v. φρυκτός). Υ) ὑπέγ. πάνίμάπι 5ο.
Ῥοῦ. ἕως ὃν %Aoc zlom pokud by slunce
zdvíhalo se, vystupovalo. (op. dóvewv).Thúk.
ο γύ Ρταγό, ἄραντες ἐκτῶν Ἀχαρνῶν zdvihše,
hnuvše se z Acharn—. dpoacT στρατῷ
προυχώρει zdvih, hnuv se s vojskem ku
předu postupoval. ϱ) α) Ἠότ. Ίειραντὰ ση
µήνα zdvihli znamení (na způsob praporů).
Ἀθη, Ἶρε τοῖς κέρασι σημεῖονµηχέτι πορεύ
sodou zdvihl, dal křídlům znamení, aby už
nepostupovali. pass. Thůk. Ta onyečuŽody
znamení byla zdvižena, dána. —neď. Xen.
ἐν ταῖς ναυσὶν αἱρόμενος τοὺς ἱστούς Ώ8 1οᾶδο]ι
stěžně vztyčuje, postavuje—. Hér. ioríx
deloeodau,delouodouplachty rozpínati, roze
plati. ©)«) odrážím. Thúk. vaůg ἄραντες
ἀπὸ τῆς vs lodi odrazivše od země. G)od-;
vypravuju ; od-; vysýlám. Aischl. εὐσταλῆ
ἀροῦμεν στόλον upravenou odešleme vý
pravu. Eur. vócrov ἀροῦμενπάλιν; Zda ná
vrat podniknemezpět? zda k návratu hneme
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se zpět? 2. a) zdvíhám; chápu. obyč. meď.
Xen. omXaalpecda: zbraně se chápati, Hér.
πόλεμόν τινι ἀείρασθαι válku (proti) někomu
zdvihnouti. Thúk.; Χει. πρόςτινα πόλερ.ον
ἄρασθαι proti někomu —. Aisehl. aipovruu
φυγήν zdvíhati, hnáti se na útěk. b) po
vznáším; vzbuzuju. Rur. dXocogo.čoesmě
losť si vzbuzuj, ber! smělosti nabývej, si
dodávej! meď. Sof. ἀείρομαιῬουζηάδίη 6:

v s W 3 >

nadšena jsem. s a00. und ὀγκον ἄρη WY
-Šéva a nadutosti nevzbuď v sobě žádné;
a pýchou nenadmiž se žádnou. —u%xax%y
φάτιν Zoy a nevzbuď si zlé pověsti! (ale
při obi. δειλίαν, κλοπῆν, σωτῆρα, πόνους, V.3 / > DO / . - . ,

ἄρνυμαι). ὅσον ἀρεῖσθε πένθος jak veliký
vzbudíte si žal; j. veliký vás pojme žal!
pass. Aischl. Žodnv oóbe 77006Arrac vzbu
zena, vzrušena jsem byla strachem ku mo
dlitbám.

» ra DD e ν ο Ν

Αἰ-ς, σε, Ἄϊδος, τ. Ἄϊδης (ὅδης).

αἴσα, ης, Ἡ (1 αἰκ]α, χἰσσα, ν aegu-us)
básn. podíl; úděl; osud; sudba. Šof.xxx,
δύστᾶνος, ἀπλᾶτος.

Αἰσανίας πι. ἁνιος, 661. -ίου 4ἱε Ἠόν.
kr. na ostr. Théře v 7. stl., potomek Thé
rův z rodu Kadmovcův, otec Grinnův,

alobávonu (« dío, audio,—dle někt,
prs. inf. i alodecda. —a0r. ind. σὺόμην,
fut. aiodýcouom, prf. ᾖσθημ.αι) Πηαππεπάπι,
(kterýmkoli smyslem); 1.a) doslýchám ;
pozoruju. s obi. v ace. n. gen. Sof. Tm
λόθεν jodoumy Boývzdaleka zaslechl jsem
křik. εἴ µε αἰσθήσεται zpozoruje-li mě, Pl.
ὁρᾶν χαὶ ἀχούειν καὶ τᾶλλα αἰσθάνεσῦαι vi
děti a slyšeti a jiné (jinými smysly) zna
menati. Xen. rs xoavyňejodovro pokřiku
doslechli. —fodero, ὅτι s ind. doslechl,
zpozoroval, že —. isinf, Thůk. aiocdópevoc
οὐχ.ἂν πείθειν αὐτούς Zpozorovav, že by jich
nepřesvědčoval —.s part. praed. bud v nom.
n. ace. n. gen. Xen. οὐχ αἰσθάνεσθε ἔξα
maTWu.cvoLNepozorujete jsouce oklamáváni,
že jste —.Thúk. čyyůcOvrajsbavovro xůTov
že blízko jest, doslýchali o něm. Xen. et
που fodyvrou Aou oTpaTEÚu.aTocOvTOcZda
snad doslechli ojiném vojsku, že tam jest.
někdy s pouhým acc. (k němuž snadno
lze si domysliti praed.) Thúk. šredY xai
τοὺς Ἀθηναίους jodávovro— kdy už toiu
Athénských pozorovali (t. že konají pří
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ΡΤΑΝΥὤ.). --ἵ ο zvířatech, j. Xen. o psích:
τῇ dop aiodavoueva: s rel. větou —čichem
znamenajíce, —b) doslýchám ; dovídám se.
Thúk. ag axoř ai. jak doslechem se do
vídám. Xen. αἰσθόμενοι Tadra dověděvše
se toho. Thůk. αἰσθόμενοςὑπ' αὐτομόλων,
or. — dověděv se ode zběhů, že—. στ,
sdyv.ou dověděljsem se; vím; znám. Xen.
οὐδεμίαν ἀγέλην jodmveda žádného stáda
neznáme, ὅσα ἠσθῆσθαι δοχοῦμιον περὶαὐτοῦ
vše, co věděti se zdáme o něm. ἠσὺημένος
σοφιστήντινα αὐτῷ συνόνταἀογδάδγ 5ε, νδάα,
že —. B) prs. rozumím; rozumný jsem.
Thúk. αἰσθανόμενοςτῇ Auxtx rozumný jsa
γόΚκειι, ἀνθρώπων τῶν αἰσθανομένων1ί
rozumných.— 2. pozoruju na sobě; cítím.
Thúk. omóreTi alodovvozauvov kdykoli kdo
pocítil, na sobě spozoroval, že churaví—.
Arst. τὸ αἰσθάνεσῦαι radove cítění dojmu.

blá ,

αἰσὺἼμα,τό (οαἰσθε-, Ἡ. αἰσθάνομαι),
znamenání (svými smysly); cítění; cit.
Eur. xax$v —pohrom.

atodyotg, Ἡ (οἆ αἰσθε-,Υ. αἰσθάνομαι),
znamenání (svými smysly). 1.a) «) pozo
rování; poznání; smysl. Pl. čx rTo0 idely
Ἡ ἄφασδαι ἢ ἔκ τινος ἄλλης τῶν αἰσθήσεων
ze zraku n. hmatu n. z některého jiného
ze smyslů. Thúk., Χεη. αἴσνησινπαρέχειν
poznání poskytovati; vyzraditi se. 3) zna
mení stopy. Xen. b) do-; zvědění; zpráva.
Ὠέπι, αἴσὺγσιν λαβεῖν5 inf. zprávu obdržeti,
že—. 2. a) dojem. Arst. b) cítění; cit; pocit.
Ἐ]. ἐπὶταῖς αἰσθήσεσι ταῖς διὰ τῶν Ówvvpři
pocitech nosem. Xen.io chuti (v. δριμύς).

alodmTóc 3. (od aicůc-, v αἰσθάνομαι,
srv. předch.) a) pozorovatelný. Pl. ὄψει
zraku. b)citelný. Arst. čar. rd Avrnpůaio
dyrTůmavrx jesti bolestné citelno všechno.

atotoG 2. («iox) podílu, osudu příslušný.
a) příhodný ; vhod. Sof. ala. σκοπὸς προσήχεις
vhod (v pravý čas) se zvěstí přicházíš,
b) příhodný (osudem); příznivý; Šťastný.
Sof. doveduoicle znamením příznivým ; ří
zením šťastným. Xen. úsrog —orel blaho
γξείηύ. ἀστραπαὶ καὶ βρονταὶ αἴσιοι.-

ἄίσσω, Y. ἄσσω.

ἄκιστος 9. (ἀ-Ῥι-, ἰδεῖν)básn, neviděný.
nezjevný ; zmizelý. Αἰδοβ]. βωμοὶ ἄιστοι
oKáře zmizely.

αἰσχρός.

ἀιστόω (ο ἄιστο-ς. 801.ἶfavacac) obyč.
básn. a ión. neviděným, nezjevným činím;
vy-; zahlazuju. a) s obi. život. Aischl.
ἀιστώσας Ὑένος τὸ πᾶν zahladě pokolení
γᾶδο]πο. Ἠότ. δύο ἠίστωσε.pass. Pl. vý τι
Ὑένος ἀιστωθείη ΑΌΥὔάάπγ τοὰ ποῦγ] vy
Ἠ]ασθῃ. Ὦ) 90Η. σύ µοι πατρίδ ἤστωσας δορί
ty s mi rodiště vyhladil, zbořil dřevcem.

αἰσυμνάω (π αἰσομνάω, αἶσα, µι-μνή
oxw) podíly, úděly pořádám. jen Eur. 0
alovuvž vwovoc jenž vládne v zemi.

Αἰσχίνης, ou 1. dle Hér. Eretrijan, syn
Nothónův, ku konci 5. stl., přítel Ath.
za válek Perských. 2. Athénskýfilosof, syn
Lysanie Sféttského, žák Sókratův. 3. řeč
ník Ath., syn. Atrométův, vrstevník a od
půrce Démosthenův, přítel Filippa Mak. —
též jm. mnohých jn. mužův.

αἴσχιστος, αἰσχίων, γ. αἰσχρός.
αἴσχος, τό (αἰδ-έομαι, αἰδίώς. 813. αἰσχ

ρός, αἰσχ-ύνη), 1. ostuda; hanba; hana.
Aischl. Ῥ]. αἴσχη Εέρσαις Ώ8ΗΥ--. 1. οὔΚ]]
vosť; ohyzdnosť. op. κάλλος ΒΙ., Χεη., Αιβῖ,

Atoypoíoc Ath. v 5. stl., otec Lyko
médův. Hér.

Αἰσχριωνίη φυλή Aischriónský km.
Hellenský na ostr. Samu, jenž dle Hér.
měl osady v ÓOasina poušti Saharské.

aioypomépdet, dle někt. i -Šla, j (od
αἰσχροχερδή-ς), hanebná, mrzká zištnost;
mrzký zisk. 8of, αἰσχροκέρδειανφιλεῖπιγζκό
zisky miluje. —Xen., Arst.

αἰσχρο-κερδής 9. (-xéo00c)hanebného,
mrzkého zisku žádostivý; hanebně, mrzce
zištný. Hér.

αἰσχρολογέω (ο αἰσχρο-λόγος,51.
násl.) ošklivě, ohavně mluvím. Arst.

αἰσχρολογία, Ἡ (ο αἰσχρο-λόγοςΠΥΖΚΟ
mluvný), mrzkomluvnostť; ošklivé, ohavné
mluvení.

αἰσχρο-ποιός 2. (-moéo)ohavave skut
cích. Eur. fem. aicyporoté zločinná ohavo!

αἰσχρός 3. (αἴσχ-ος, ο0ΠΙΡ.αἰσχίων, 5πρ.
αἴσχιστος, 81Υ. aiocyúvy). 1. a) ostudný; ha
nebný ; ohavný; mrzký ; potupný. Sof. λό
vous aicypoúc řeči ostudné, mrzké (v. irra
μα.). Ε]. αἰσχίων δόξα hanebnější, potup
nější pověsť. (v. dxoúo f.) Ῥ]. καλόν, αἰσ



αἰσχρότης.

ρόν krásné, ohavné. (šlechetné, nešle
chetné). Arst. xdAXMov,ažoytov. Dém. aioypa
χαὶ dveíčy mrzkosti a ohavnosti (v. i

αἰσχύνη). αἰσχρὸν εἰπεῖν Ἱιαπεβπο Σο], Xen.
χαχῶς καὶαἰσZoc drodwvýcxovatvbídně a ha
nebně umírají. b) neslušný ; nepříslušný.
Ὠόπι. ὁ καιρόςnepříslušná, nepříhodná jest

ο Χθη, πρός τι nepříslušnýk něčemu.2. a) ohyzdný; ošklivý ; nehezký. Hér.
αἰσχίοναςπαρθένους ošklivější panny. b) hu
bený. Xen. op. εὔσαρκος.

αἰσχρότης, Ίτος, ἡ (οαἰσχρός), οβ)πάᾶ
nost; ohavnost; hanebnost: mrzkost. Pl.
při duši.

αἰσχρουργία, ň (od αἰσχρουργ-ός2. -
αἰσχοός, ἔργον), studné, hanebné, ohavné,
mrzké jednání. Eur., Xen., Aischn.

AloyÚAoc 1. slavný básník trag. v A
thénách v 6. a 5. stl., syn Euforiónův.
9, Fliúntan, přítel Sókratův.

ἰσχύνη, Ἡ (αἶσχ-ος, 81Υ. αἰσχύνω) a)

stud; studnosť; stydlivost. ArTst.(ορ. AV
αισχυντία. ϱ), ΕΙ. Ἡ ἐπὶ τοῖς αἰσχροῖς αἰσχύνη
stud při činech hanebných. Sof. πᾶσαν

αἰσχύνην ἀφείς všechnu stydlivosť odlože.
αἰσχύνης ἄτερ beze studu. Xen. ὑπὸ τῆς
αἰσχύνης ze studu. Aischl. zosbn. bohyně
τὸν Αἰσχύνης Pouóv Stydlivosti oltář. b)
ostuda; hanba; hana. Sof. αἰσχύνην Φέρει
hanbu přináší. Pl. mii mí Try někomu přině
čem. Dém.Ἡ πραγµᾶτων-- hanba ze skutků.
ὑπερ τῶν ytyvovévav za věci konané. Xen.
ἐν αἰσχύνῃ δεινῶς čyewv(v ostudě, v hanbě
hrozně vězeti) hrozně styděti se, zahan
beným býti.

αἰσχυντηλός (οἆ αἰσχυντ-ός, αἰσχύν-ω,
SIV.násl.) stydlivý. Arst. aioyuvrnAotuďh
λον, -- τὸ αἰσχυντηλόν stydlivost.

αἰσχυντηρός 3. (srv. předeh. a násl.)
ostý ohavý. PL. αἰσχυντηρ τέρω μᾶλλον τοῦ
δέοντος οὗ ostýchavější více než třeba.

αἰσχύνω (αἴσχος.-Β1Υ.αἰδέεοµαι. -- 80.
ἤσχυνα, Ῥ888. a dep. pass. ἠσχύνθην, prí.
med. úcyvuuat). 1. act. a) ostouzím; ha
nobím; hanbou poskvrňuju; zneuctívám.
D0. μη αἰσγύνεινoíhoucneostouzeti přátel. —
χἰσχύνεις róJuv hanobíš obec. Bur. zaTodov
δόµιον. φο0ἳ,εὔχλειαν αἰσγῦναι dobré jm. zha
nobiti,hanbouposkvrniti. Thúk. u αἰσχῦναι

F. Lepař, Nehomérovskýslovník řeckočeský.
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τὰς προσηκούσας ἀρετάς aby nezneuctili
příslušných zásluh; aby nečinili necti,
hanby — zásluhám. pass. «ioyvvouevogV
hanbě, v necti. Xen. —b) zohyzduju. οι.
νοφέλη dédoc aicyúva mrak obličej zohyz
duje, kalí. — 2. dep. pass. a) ostýchám,
stydím se. Tivwn. vi někoho, něčeho, Isok.
τοὺς φίλους. Xen. 00x αἰσχύνεσθε οὔτε ὃ ξοὺς
οὔτ᾽ἀνθρώπους; 748nestydíte se ani bohův
ani lidí? Thúk. τὸ βραδὺ καὶ μέλλον μὴ
αἰσχύνεσθε své zdlouhavosti a váhavosti se
nestydďte ; svou zdlouhavosť— nepokládejte
si za hanbu!—isdat, Xen—airix vinou
styděti 56. 1 ἐπί τινι při něčem ; pro něco.
ὑπέρ Tivoc Za někoho. PL ὑπὲρ σοῦ -- 78
tebe stydím se. —s part. v nom."χοπ. τοῦτο

οὐκ αἰσχ. λέγων toto mluvě se nestydím ;
toto nemluvím se studem.s inf. aicyvvotumy
ἂν εἰπεῖνstyděl bych seříci (studem bych
neřekl). i s větou závislou, j. r, m. εἰ-,
Pl um aicyvvěžvou, OT. — nezastyděti se,

že —.b) v úctě, v uctivosti mám (ze studu).
Thůk. αἰσχυνθέντες τὰς τῶν Ἑλλήνων ἐς
ὑμῖᾶςἔλπLO z úcty šetrné k nadějím Hel
lénů ve vás. —v τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι
ve skutcích dávajíce se vésti studem, oti
žádostí.

Aiodrnetoc 2. (od Alcaro-c)Aisópovský ;
(Ezópovský). Arst. Aicareo Aóyot—bajky,

Αισωπος (Επόρ) bajkář řecký asi v 7.
stl., původu nejistého.

αἰτέω (fut. αἴτήσω,a0r, rmx £) žádám,
τινα někoho (gen.) τὶ za něco. s dvojím ace.
Sof. (v. 86015)i παρά τινός τι Ἡ. τινα ζάφάπι
od někoho něčeho n. někoho. Xen. ἠγεμόνα
αἰτεῖνπαρὰ τούτου. 1τινί τι πδκοπια πέδθλο,
za něco. Hér. αἰτήσοντες γῆν τε καὶ ὕδωρ
Δαρείῳ πια]ίοο žádati země i vody, za zemi
i vodu Darejovi. i sgen. partt. Xen. rěurwv
ἐπὶ τὸν Κυαξάρην ἤτει τῶν νεωτέρων ἱππέων
posýlaje ku Kyaxarovi žádal za čásť mladšíhojezdectva.— sinf.:aby—.1sobi.bohů:
žádati ; prositi —. meď.— si. Xen. ovuuď
χους αἰτούμενος spojenců, za spojence si
žádaje. αἰτήσασθαι παρά τινός τι vyžádati
si od někoho něčeho. s inf.: aby —.Xen,

αἰτησάμενος Δία ἡἸγεμόνα stvat modlitbou vy
zvav Dia, aby vůdcem byl —. u Thůk.
αἰτησάμενοι i: půjčkou vyžádavše si; vy
půjčivše si—.
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αἴτησις, Ἡ (οᾷ αἰτέω),ζάάπί; žádost,
Ἠότ. ἐπὶ γῆς αἴτησιν 78 žádání země; žá
dat země, za zemi. kbohům: prosba; mo
dlení; modlitba. ἩἙ]. ἐπιστήμη αἴτήσεως
umění prosby, modlitby.

αἰτητός 2. (οἆ αἰτέω) 16η 9ο, δωρητόν
oúx airyrvóvdarováním bez žádání, bez pro
šení.

2». . Vy
ALTLU,ión. —(n,7 (Srv. alr1oc), 1. příčina ;

původ. Pl. dtdxocxaXogT αἰτίας περὶτῶν ὄν
των Ἱιδϊ{ο] ο Ῥλἠτοάτ {ο]ιο, ο0 1654, διὰ ταύτην
τὴν αἰτίανῬτο tuto příčinu. Thúk. u κοινοῦ
τινος ἀγαθοῦ αἰτίᾳ ηθ-11 za příčinou obec
ného dobra některého. TorxúTy aivix ἔτε
dvýze takovou příčinou měl smrť, byl
USMTCEN. τοιακύτας ἔχοντες προφάσεις καὶ
αἰτίας takové majíce důvody a příčiny. 2.
a) příčina nespokojenosti, stížnosti; vý
čitka. Thůk. αἰτία Φίλωνἀνδρῶν ἐστιν ἆμ.αρ
vavóvrov výčitka proti milým mužům jest
chybujícím. αἰτίαν čyemvvýčitku, stížnost
míti (proti někomu). b) x) obvinění; vina.
aiviav čyewvobvinění snášeti, doznávati. Pl.
ὑπό vivog od někoho. Xen. αἰτίαν ὑπέσχε
vinu na se vzal. ale: ἐν αἰτίᾳ ἔχειν τινα
obviňovati někoho, v podezření míti někoho.
Thúk. Φοβ, τήνδ ἐκείνῳ πᾶς τις αἰτίαν νέµει
tuto vinu na něho každičký vkládá, jemu
přikládá, přičítá. xivix η. ἐν αἴτίο θαλεῖν
τινα τίποια, ἆο τίπΥγzavaliti, zahrnouti ně
koho; vinu s—, uvaliti na někoho. Hér.
Μαρδόνιον ἐν αἰτίῃ τιδέντες Μανάοπία τίποι
stíhajíce, za vinného pokládajíce. 5) pro
vinění; zločin. Sof. zxAxw.

αἰτιάζω (αἰτία, τν. αἰτιάομαι) νἹηίπι;
obviňuju. jen. prs. pass. Xen. ol airxCó
U.EVOLobviňovaní.

αἰτίᾶμα, τό (οἆαἴτιά-ομιαι),1. Ῥγθὂιπόπί;
přečin; provinění. Aischl. 2. obvinění.

αἰτιάομαι (αἰτία, {πῖ. αἴτιασομαι ©) 1.
za příčinu, za původ uznávám, pokládám.
ΡΙ. θεούς. --ἄλλα τοικῦτα αἴτιώμενοςjiné takovépříčinyvytýkaje.2.a)vytýkám; vy
čítám (za stížnosť). Thúk. ýr8vro vřy
ἐσήγησιν τοῦ παντός υγ δ({{α]1πἀνοᾶ, πββίτο
jení všeho toho. b) viním; obviňuju riv%
někoho. Tivos z něčeho. Hér., Xen. i m
v něčem. is Gr.— že. PL., Xen. též s inf.
ζθ ---, 801. αἰτιάσασθαί τινα žalobou obvi

alypže.
niti, stihnouti, obžalovati někoho. Dém. —
Xen. i περί τινος αἴτιάσασθαί τινα G0 do
něčeho, v něčem. — i pass. vAa0r. a prí
Thúk. airuxdets obviněnbyv. Xen. jnády
ὑπό τινων προδοῦναι TAGvaůc obviněn byl
od některých, že —. Thůúk. ra oúděnr
véva ani nepronesená, nevytčenásobvinění.
Xen. oúdév more ἔτι θεοὺς αἰτιχτέον ἔσται
nic už nikdy bohův obviňovati nebude třeba.

αἰτίᾶσις, Ἡ (οἆ αἰτιά-ομαι), οἈτ]ηδπ{; ἆ8
loba. Arst. —$avárTov žaloba hrdelní.

atrtoG 3. (srv. aivíx) 1. příčina; původ.
Pl. ὅπερ ἐστὶν αἴτιον ἐλευδερίας ο0 Ρτάτό
jest původem, příčinou svobody. Hér.s inf.
τοὺς ἐτησίας ἀνέμους εἶναι αἰτίους πληθύειν
Toy morauóv passátní větry že jsou pří
činou přibývání řeky. Dém. oi dyadboů Tivog
αἴτιο, Ῥϊποᾶοτό dobra některého. Xen. τὸ
aimoy T7G aroVdůc původ, příčina kvapu.
—i comp. a sup., s inf. s z00. Dém. τοῦ
μἩ τῷ λιμῷ πάντας ἀποῦανεῖν αἰτιώτατος
ἐγένετο že hladem všichni něpomřeli, toho
nejhlavnější příčinou prokázal se on. 9.
vinen, «tvoz něčím. vii někomu. Hér. oů
σύ μοι τοῦδε τοῦ χαχοῦ αἴτιος. ἀλλὰ 9εῶν
πού τις nejsi ty mi touto pohromouvinen,
ale z bohů snad některý. p. Sof. fem. «iri«x.
i s aco. neut. Xen. ἐμέ τι τούτων αἴτιον
εἶναι že já poněkud tím vinen jsem. Hér.
οὐδὲν čóvrac aiviovz kteří nic nebyli vinni.

Atrvařoc 3. (od Ařrvn)Aitenský ; Aitny.
Αἴτνη, 7, pověstná sopka ve vých. Si

cilii. Thúk.

AiTwAla, 7 (odAireX-óc, srv, dvěnásl.),
Aitólsko, krajina (Aitólův) středního Hel.
lénska vých. od Akarnánie.

Αἰτωλίς, 1 (od Αἰτωλός,srv. předeh.),
Aitólská, Sof, vuvý, Eur. Aóyym,Hér. gedpn,

AirwAóg, 6, Aitól. AiroXoí km. Hel
lénský, bydlící ve střd. Recku vých. od
Akarnánie (v Aitólsku), z části v Elidě.

αἴφνης, (ἀπ-ίνης, © ἅπ-τω) ηθεΚΙ. πά
hle. Eur.

αἰφνίδιος 2. (ulovns) náhlý. řecké adi,
často překládáse j.adv. náhle; aleiře
οἷκό αἰφνιδίως ογδ.

αἰχμᾶεις dór. = αἰχμ.εις, εντος, Ó(od
aiyum), básn. kopím (opatřený,) zbrojný;
vyzbrojený ; bojovný. Aischl.
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αἰχμάξδω (αἰχμή). básn. 1.a) metám
(kopím). b) máchám ; napřáhám. 908, Ý καὶ
πρὸς Ἀτρείδαισιν ἤχμασας χέρα; Zda snad
na Atreovce napřáhl jsiruku? 2.a) má
chám; bojuju. Aischl. čvdov doma (nikoli .
vně k rozšíření říše). b) válečně podnikám.
508,αἰχμιάσχιτάδεpodniknouti tyto výpravy.

αἰχμαλωτίς, Ἡ (τ. αἰχμάλωτος), Κορίπη
zabraná; zajatá ; v boji dobytá (roba, žena).

αἲχμ-άλωτος, 9. (αἰχμ.ή,ἆλω- Υ.ἁλίσ
xou.m) kopím zabraný, zajatý. v boji do
bytý, zajatý; otrocký; nevolnický. mase.
i zajatee. Sofť.Ἡ αἰχυάλωτος zajatá, Hér.
1 «ty. δουλοσύνη zajetí otrocké, Xen. zv
ziyuxAorov vedyzabraných, zajatých lodí.
Dém. rorýpeg. —Xen. T% ziyuzAava kořist
dobytá, válečná.

9 7 e , η v v

αιχμή, Ἡ (ἀχ-μία, ν ἔγχ-ος) 12ἵ.att.
1. 8) ostří, hrot. «) kopí. Hér. uiyu.x βρα
χέας kopí krátká. i Xen. ϱ) šíp; střela.
Aischl. ročovAzóc.b) žezlo; berla. Aischl.
ὑπερήφανον αἰχμάν. ἶ ο trojzubci Poseidó
nově. 2. boj; válka. Aisehl. (v. žxóogaToc).
Sof. χαχκὸς πρὸς αἰχμῆν Špatný k boji, do
zbraně. Hér. xxx; %—čovyxse Špatně boj
obstál, se vydařil.

αἰχμητής, οὔ, ὁ(αἰχμά-ζω,αἰχμιή), Χεῃ.
z I. kopinník; oštěpometeo.

αἲχμο-φόρος 9. (αἰχμή, φέρω)kopí nosí
cí; kopinný. substt. maso. kopinník. a) vojín
kopinný. Hér. víMo. — tisíc kopinníkův.
ἱππόται αἰχμοφόροιΚοάοί Ἱορῖηπί, ϱ) Ρραποῦ;
vyšší služebník (vládcův). Hér.

die (4Feo « audio.) básn. jen prs.
a impf. slyším; doslýchám; dovídám se.
s obi. v ace. n. gen. Ὠοί, ἔργων ἀχόντων
lovrec xddáv o skutcích bezděčných sly
šíce pověsť. i0 subi. bohův a duchů. Eur.
Asc, © Zed, dyáv; zda slyšel jsi, 6 Die,
zvuk? Sof. zroivúv díns uůdbovnež bys slyšel
slova —. 0s. v gen. Aisohl. η ὁἀΐει μου;
zda pak slyší mě?

αἰών, ὤνος, ὁ (básn. i%, v. ast), 1. a)
věk; život. Aischl. ἄνδρ᾽αἰῶνος στερεῖmuže
života zbavuje. —rTAXu.ov.Xen. διὰ παντὸς
τοῦ αἰῶνος Ῥο ο6ΙΥ život. b) Aischl. αἰῶνα
ἐς τρίτον do věku, do pokolení třetího. 2.
věk; věčnost. Eur. oxoríav xiva temnou
věčnost; noc věčnou.

ᾱ-κάμας. 9ὅ

αἰώρα.,ἡ (»ν ἀείρω), váha; houpačka, Pl.
aiwWpéw(xioa) 1. pozdvihuju ; povzná

ším. Dém. úmšo Tůg κεφαλῆς nad hlavou.
obyč. dep. pass. 1. visím. Hér. εἶχοναἰγός
δέρματα περὶ τοὺς ὤμους ziopeúu.cva měli
kozí kůže po ramenou visící. — Pl. šx vivoc
z něčeho; na něčem. — 0 vodě: αἰωρεῖται
καὶ χυμιαίνει 4πιθ ἃ Υ]ηί 56. 2. 005. 8) τ]αίπα;
na váhách, v nejistotě jsem. Sof. 0 snu.—
Thúk, čv xivdúvo v nebezpečenství vězím.
b) povznáším se. Xen. 0 Ῥείοῃ αἰωρεῖσθαι
τὴν φυχήν povznášeti se duchem (Ku smě
losti). Hér. rep ucyzkov ziwondelso veli
ké věci senapna, zasadě, nanejisto pokuse.

Ἀκαδήμεια, j (později Axxdnuíx. od
Axddnu.o-c,jenž byl. std. héros Ath.), Aka
démia, rozkošný libosad na sev. záp. straně
Athén, jehož obzl. Platón užíval za uči
liště (později tak nazývána filosofie Pia
tónova a vyznavačstvo její).

ᾱ-κάναρτος (-xabxiow) 1. neočistěný;
nečistý. Pl. o duši. 2. nepomstěný; bez
pomsty. Sof. roďypa.

ἀχαιρία, ἢ (οἳdaa-0c), nepříhodnost;
nevhodnost; nepříležitost. Dém. op. καιρός.
—Pl. nevčasnost.

U-natpoc 2. nepříhodný ; nevhodný ; ne
příležitý; neslušný. Aischl. οὐκ ἄκαιρα
Aéyewne nevhodné, ne neslušné mluviti.
Xen. κερδέων Axxioovzisků nepříhodných,
neslušných. —Aisehl. vyvouy. Thůk. po
δυρία.

ἀχάκᾶς, ὁ(-ν ϱρ. ἀχάκητα, -νἀχέομαι),
Aischl. o Darejovi: milostivý.

AMANÍU,1 (od dxxx-0c) nešpatnost; ne- ;
bezůhonnosť; nevinnost. ATst.

A-Mamoc 2. nešpatný; nezlý. Aischl.
o Darejovi voe. dobrotivý.

d-uáAvnToc 2. nezahalený. Sof. roróvo“
ἄγος ἀκάλυπτον δεικνύναι takovou skvrnu
(os. poskvrněnou) nezahalenou ukazovati.

Amapavric, j, v. Axduac.
ᾱ-καλυφής 2. (xxAvo-,ve χαλύπτω, SIV.

| předch.) neskrytý; nezavřený. Sof. oyxóc.

ἀκαμαντό-δετος 9. (ἀκάμιας-)ἄῑθπδΚ{.
Αἱ6ΟΠΙ,πι, ἀδαμαντόδετος: ποιςἰά]ήοἩ ροζ.

ἄ-κάμας, αντος,ὁ (-xau-vo), básn, ne
unavný. Soť. Norog (srv. dxáuaTos.).
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Ἀλιάμας, αντος héros Att., syn prý
Théseův, dle něhož pojmenována jedna
z 10 žup Α{ἱ Ἀκαμαντίς (φυλή). Thúk.

á-nápaToG 2.13. (-xXu-vo, SIV. úxá
μιας) básn. a) neunavený; neseslabený.
Aischl. odévoc.—Sof. [4 úxauava. b) ne
unavený; neustálý. Sof. neut. pl. dxuavu
j. adv. neustále. dxáuwrTo. u7vecvěčné mě
síce; neunavný, neustálý běh měsíců.

ἄ-χαμπτος 9. (-κάμπ-τω) neohnutý.
obr. neoblomný; neskrotný. Eur. goýv.

únavu, ión. ἀκάνδη, Ἡ {.ν 1. ἄκ-ων),
1. bodlák; trn. u Hér. akantha, strom tr
nitý, v zimě v létě zelený, z něhož dělali
i lodi.—2. a) pateř hřbetní ; hfbetnice. Hér.
—b) i u ryb, hadův: osť. Hér.

dmávduvoc 3. (odčxavda) trnitý. u Hér,
z akanthy; akanthový. iovoc stěžeň.

A mávdoc 3. (od "Axavů-oc)Akanthský.
substt. maso. Akantan. Ηότ, ἐκ αλάσσης
Te Axavůtov od moře Akanthských. (t.
od záp. zátoky Strýmonské).

Amavioc, j, ms. Thr. na záp. pobřeží
Chalkidickém, osada Anderská.

dmavůwěms 2. (čxavbu, sidog) trnitý.
Hér. y0pog m. trnité, trním porostlé.

Ἀχαρνᾶν, čvog(srv. násl.) Akarnán,
1. mýth. syn Alkmajónův, po němž prý
Akárnanie nazvána. Thúk. 2. Axxovžvecbyli
Helléni obývající v nejzáp. krajině střd.
Recka, jež po nich byla nazvána,

Amapvávím, ión. —-vín, 1 (od Axxovav),
Akarnánie, nejzáp. krajina střd. Reecka.

Amapvavxóc 3. (v. předch.) Akarnán
ský. Thůúk. -meotov,

d-náproToG 2. (-xupriČe) nezúrodně
ný; pustý. jen Eur. o moři (srv. dvěnásl.)

ú-napTro0G2. neplodný; neúrodný. οἱ,
ἀκάρπωςὈεᾷ plodů ; bez úrody. Pl. obr, Xóyor
řečineplodné, neužitečné. Arst. víxn,vi.

ᾱ-κάρπωτος 9. (-καρπό-ω) Ῥοπ Ρ]οᾶᾶ ;
bez užitku. Sof. j. med. Ἄρτεμις νίκας
úxáprwvoc yápivArt, neuživši, neobdrževší
vděku za vítězství (0ů xaomawoouévyχάριν
γίχης). |

ἀκατάστατος 2. (-xadlovnu) neusta
vený; nepokojný; neukrotitelný. Dém. dý

9,
ἄκεσις.

ψ.οςπρᾶγμια ὥσπερ δάλαττ ἀχατάστατον lid
jest věc právě j. mořeneustavená, nestálá.

ᾱ-καταφρόνητος 2. (καταφρονέ-ω)ne
ῬομτάβηΨ, Χθη, ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν od pro
tivníkův.

ᾱ-κατάφευσ τος». (-καταφψεύδ-ομιαι)ne
nalhaný; nesmyšlený; nevymyšlený. jen
Hér. δηρία.

ἀχάτιον τό (ο ἄκατος), a) člun; Ko
cábka, Thůk. ávoňpimov. b) plachetka ; ma
lá plachta (na lodi). Xen. pl.

úmaToc, i 6, bárka; loďka. Hér. v.
σιταγωγός.

ᾱ-καυστος 9. (-καίω) ποτγρά]θοπύ. Χεη,
ZUM.

d-méAsvaToc 2. nevybídnutý ; bez roz
καζα. Φοξ. κἀκέλευστος --- καὶ ἆ--.

ἄχέομαι (Ίκπι, ἀκεσ-, 8ΙΥ. ἄκος. A0T.
ἀχέσασῦθαι) 1. tiším; utišuju; odklizuju.
Sof. dxoů dyoc utišuj hoře! (čiň konec hoři
mému usmrtě mě). Eur, rade (Tac Arac)
ἀχεῖσθαι μολπαῖσι βροτούς ΑΡΥ toto (zá
rmutky) tišili, ukájeli písněmi smrtelníci.
2. a) hojím; léčím. Hér. ἀγδράσι ψώρην
dxécacda. mužům svrab vyhojiti. b) obr.
«) napravuju: narovnávám. 908, ὅστις ἐς
xaxov mecov dxůvou kdokoli do špatnosti,
do chyby padna by ji napravoval. $) vy
hojuju; vyhlazuju; odstraňuju. Hér. úxé
σασθαι τὴν ἁμαρτάδα vyhojiti, vyhladiti
pochybení (t. následky svého pochybení
odstraniti, od sebe odvrátiti). Xen. droplac
τὰς δὲ ἄγνοιαν γνώμη ἀχεῖσθαι nesnáze ne
vědomostí vzniklé vědomostí odstraňovati.
Ἠότ, ἀχεόμενος τὰ ἐπιφερόμενα Π8ΙΠΘΠΙΙ]6,
odvracuje nehody se blížící,

A-NÉpALOG(-xepa-vvuu.r) nesmíšený. obyč.
obr. neporušený a) o lidech «) rodem, krví
zachovalý. Eur. 3) bojem. Xen. cig Teray
µένους καὶ ἀκεραίους Na seřaděné a nepo
rušené, ztrátami nezmenšené. b) 0 ms.,
zem. a p. Hér., Thúk., Xen., Dém. (« ne
popleněný).

A-mepdYjc 2. (-xépdoc) bez zisku; na
újmu; škodný ; škodlivý. Sof. umd' dxepoř
χάριν µετάσχοιμι ἃ Κόζ škodlivého vděku
nedojdu !

ἄχεσις, 1 (dnčouau),hojení ; léčení. Hér.
α



ἄχεσμα.

ἄχεσμα, τό (ἀκέομαι), básn. hojidlo.
Aischl. pl.

ἀπεστήρ, (dxčoua), krotitel, jen Soť.
--χαλινός krotící uzda.

ἀχεστής, ὁ (ἀκέομαι), ορτατοτα{ε].Xen.
ἱματίων ῥαγέντων ἀχεσταί Šatů roztrhaných
látalové, záplatkáři.

d-nénaAoc 2. (-xepaXý)bezhlavý. Hér.
substt. mase. pl. bezhlavci. Pl. i obr, Aóyoc
řeč bezhlavá, bez začátku. vedle dou.

NYE (dxndůs)nepečliv,nedbalýjsem;
zanedbávám. Aischl. u. ouurToůdxýde ne
buď sebe nedbalým ! —Sof. πόνου.

ᾱ-κηδής 9. (-x7804)nepečlivý ;nedbalý;
(v. předch.).

ᾱ-κήλητος 9. (-κηλέω)a) neokouzlený.
PI. pl. b) kouzlem neumořitelný. Sof. ua
νίας ἄνυος.

ᾱ-κήρατος 9. (--ν κεράννυμι)1. a) ne
míchaný ; nesmíšený ; čistý, Aischl, roróv
nápoj, o víně. Sof. vedu. 4. tok nesmíšený,
čistý, ovodě. ou.Boocčistý déšť; čistá vláha.
Hér. ypucog. b) obr. neposkvrněný ; nepo
rušený ; čistý. Xen. owíx. Eur. xaxdv dxý
oxToc Špatnostmi, necnostmi neporušený.
2. a) neporušený ; nedotknutý. Eur. Aeuov
louka nedotknutá, nekosená. Eur. uóoyog
jalovice nedotknutá jhem, nepojatá ve jho,
neujařmená. b) obr. Hér. ἐμπόριον tržiště
domácí od cizinců nedotknuté, nenavštěvo
vané, Eur. 4. ἄλγεσι wvy.ócnedotknutá bo
lestmi, strastmi mysl.

Am“paroc prorok v Delfech v 5. stl.

ἀχηρυχτεί, dle někt. -xrí (srv. násl.)
neohlášeně; bez hlasatele. Thůk.

A-NÝJpVmTOG2. (-xmpůcce) 1. neohláše
ný; neprohlášený ; πθοροτδάδηΥ. πόλεμος.
Hér., Xen., Aischn. —Thúk. dxnpůxrTecbez
ohlášení ; bez opovědění. 2. bez oznámení;
nepovědomý ; beze slechu (0 němž není ani
slechu, hlasu). Sof.

A mg, dle Hér. ř. veliká nad sev. Hyr
kanií, nejistá; snad '(2yoc tekoucí do ji
hových. moře Kaspického.

d-níBovA0G2. neklamavý ; neošemetný;
bezelstný ; upřímný. Hér. —adv. Isok. bez
klamu, upřímně.

p
ᾱ-χλητος. 31

ᾱ-κίχυς, ὁ, ἡ, básn. nečerstvý ; nekřep
ký; ničemný. Aisehl. 0Ayodpavi«.

ANIVÁNYS, ou, 0, Šavle, obyč. Peršanům.
Hér. ace. sg. dxiváxyv, dle někt. -xex; Xen.
-xyv.— ΡΙ. Ἠότ. ἀχινάχας.

d-nívodvoc 2. ne nebezpečný; bezpeč
ný ; nelopotný ; neobtížný. Eur. ptoc. Thúk.
substt. neut. bezpečnost. adv. i v attr.
την αὐτίκα ἀχινδύνως Φουλείαν οἴτοσίτί πα
okamžik v bezpečnosti. comp. Xen, móvov
οὐδεὶς ῥᾷον οὐδ᾽ ἀκινδυνότερος z namahání
žádné snazší není ani méně obtížné—. Pl.

ἀσφαλέστερον καὶἀχινδυνότερον jistěji a bez
pečněji. Xen. dxivavvororov j. praed. k inf.

ᾱ-πίνητος 9. (-κινέω) 1. α)nepohnutý «)
Sof, čč, dxivýrov modóc z nepohnuté nohy;
ani nehnuvši nohou. B) neporušený. Hér.
T4oog.b) obr. nepohnutý ; neustupný. Sof.
o muži. 2. a) nedotknutý ; -nutelný. «) ne
pohnutelný; posvátný. Eur. čč dxvýrov
βάθρων z nep., posv. základů. i Hér. (v.
κινέω). β) tajný. Sof. Táxivyva did opeváv
věci utajené v mysli. b) nezměněný. «)
Χθῃ. τὸ κεχινηµένον χωρίον ἐξείκαστο τῷ
ἀκινήτῳ změněné m. zpodobněno bylo ne

| změněnému. B) νόμοι. Thúk.
ᾱ-κύχητος 2. (-κιχάνω) nedostižný.

Aischl. úxtynra fdex nedostižná mysl (Di
ova vzývání prosebnému).

dmumícouat přetvařuju se; dělám se
nevěda. Pl. 9, ϱ5, ἀχχίζει.

U-mAxvoToc, dle někt. m. násl,

A-nAavTóc, 2. (-xXxio) 1. neoplakaný,
Sof. i s gen. othXovod přátel. 2. neupla
kaný. Aisohl. dxAxúrTou Óu.u.xaoina neupla
kaných očích. o 0s. bez pláče (act.); ne
rozplakaný. Sof.

ἄ-κλεής 9. (ἀ-κλεξης, -κλέος)πθβ]ατη{;
neslovutný; beze slávy. Lýs. sup. při
OAcdpoc.

ἄ-χλειστος] ᾱἄ-κληστος9. (-κλείω, κλήω)
nezaklíčený ; nezamčený ; nezavřený, dúoau,
mx Eur., Xen. —Auýv Thůk,

ú-xAvppog 2. bez podílu; nepodělený;
bez dědictví.

ᾱ-κληῆστος, ν. ἄχλειστος.
ᾱ-χλητος 9. (-κλα- Τθκαλέω)ποτο]αηύ :

|, nezvaný. Aisch., Sof., Thůúk., Pl.
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ᾱ-κλινής Ὁ. (-κλίνω) nenáklonný; ne
nakloněný. Pl.

ᾱ-χλυστος 3. (-xAlo) neoplachovaný
(vlnami mořskými); bez vlnobití: vlno
bití prostý, Eur. AúXwydxAúorvav.

ἀχμάζω (ἀκμή) πα vrcholu jsem. 1.
a)na vrcholu vzrůstu jsem. «) přibývám
vzrůstem ; dorůstám ; dozrávám. Thúk. aux
τῷ cíTe dxudlovn zár. za dozrávání obilí,
τοῦ Φέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμάζοντος za
doby přibývajícího léta a dozrávajícího obilí,
B) o os. dospělý jsem. Arst. oi dxudťovrec
dospělí (věkem). dxu4Če τὸ μὲν σῶμα ἀπὸ
τῶν τριάκοντα ἐτῶν μέχρι τῶν πέντε καὶ
τριάκοντα, ἢ δὲ φυχὴ περὶ τὰ ἑνὸς δεῖν πεν
ryxovra dospělým tělo jest ode 30 let do
95, duch pak ok. 49. —b) bujarý, čerstvý,
silný jsem. Pl. δρομεὺς ἀκμάζων běhoun
bujarý, čerstvý. Thúk. ἀκμάζοντες ἦσαν ἐς
móAeu.ovmaouoxevý dospělí, silni byli k válce
přípravou. 2. obr. a) «) ve květu, v roz-
květu jsem. v plné síle (na vrcholu síly)
Ίδεπι. Μίλητος μάλιστα δὴ τότε ἀχμάσχσα
Milét největšího právě tehdy rozkvětu na
Ῥγτ, ἀοβρόν--, τὰ τῶν Σιφνίων ποήγματα
YxuoČe moc obce Sifenské v rozkvětu byla.
s dat. čcΣάρδις ἀχμ.αζούσαςπλούτῳἄο Sard
oplývajících bohactvím. β) νζπάλάπη 96;
ππουπύ Ίςαπι. Τή]ς, ἕωςὕκμιχζε τὸ ναυτικὸν
Ἱμϊν Ῥοϊπά πἹοσπο,τ β{19bylo nám lodstvo.
i o nemoci. —b) dxu.4Čes inf. už čas (právě
vhod). Aisohl. 4. βρετέων čycoda: už čas
obrazů se chytati, k obrazům se blížiti.
i se subi. neut. pl., Xen. T% πάντα νῦν
ἀχμάζει ἐπιμελείας δεόµενα ἰογᾶεομπο πγηί
právě už potřebuje pečlivosti; —nyníprávě
dospívá času, potřebujíc pečlivosti.

ἄχμαῖος ὃ. (οἳ ἀκμιῆ), 1. ἀοξρξι; Ότ
jarý. Aischl. ἤβη ἀκμιαίκ. -- ἀκμιαῖοι φύσιν
bujaří povahou. 2. včasný; vhodný; pří
hodný. Sof. axuat' úv uóXo:vhod by zavítal.

ZLÝ, 7 (« 1 ἄχ-ων) 1. α) α) οδ/:
Ἠότ, ἐπὶξυροῦ ἀχμῆς ἔχεται ἡμῖν τὸ πρήγ
wave na ostří břitvy drží, kolébají se nám
osudy. (na tenké nitce zavěšeny jsou —).
Sofť.ostří; bodec (v. xsoxíc). () ostrost;
bystrost. PI. Tav ouu%rov očí —.b)vrchol;
konec. «) Eur. šu.rv90 dxuaí vršky, jazyky
ohně. 3) Eur. yswěv dxuxí konce rukou,
(prsty). Sof. ἀμφιδεξίοις ἀχμιαῖς-- οΡοιι τι

ἀχολασία.

kou končinami. rodotv úxu.4ckonce nohou.
G)o) vzrůst, j. u obilí. Thúk. ϱ) dospě
losť. Sof. A. ὕρης dospělost věku. Xen. év
ἀκμ'ῇ τοῦ βίου daAerTo v dospělosti, ve kvě
tu života —. Isok. ὑστερίζω τῆς ἀχμῆς τῆς
ěuxuToů vykročil jsem z dospělého věku
ογό]ο, Αγ. ἡλικίαι δέ εἰσι νεότης καὶ ἆ.
κ. γῆρας věky pak jsou: mladosť a dospě
lost a stáří. 2. obr. a) ) mohutnost; síla;
Sof. Osiva dě Θησειδᾶν ἀ. a hrozná Thé
seovců síla. Thúk, 4. 05 vzvrixoj mohůt
nost loďstva. ) d. δόξης vrehol slávy.
Thůk. b) čas (pravý, příhodný). Sof. οὐγ
ἕδραςἀ. není času k sedění, ku prodlévání,
ᾱ. ἔργων, λόγων. 15ο]. φιλοσοφεῖν. -- Χεῃ.
800, ]. Δ47. ἀχμὴν διέβαινε právě přecházel,

ἀχμής, τος, 0,
unavný. Dof. ταῦρος.

AXLV, ovog,Ó(« ká-men, Ha-mmer),
kovadlo; kovadlina; nákov. Ἠέν, ᾱ. καὶ
σφῦΏραkovadlo a kladivo. Aisehl. obr. i 0s.
v boji proti zbrani útočné,

ἡ (αμα τ κάμνω),ne
dle ně.t. dduýc.

ἀχοή, 4όν, -- 6, Ἡ (1 ἀκοβη, 6Ρ. ἀκουή.
srv.áxoúo), 1.slech; sluch. a) «) (j. smysl).
Pl. d., čhg sluch, zrak. lsok. aw%τῆς A
xořs sluchem. 3) doslech. Thúk. (v. ἄπο
aTéonog) b) (j. ucho). Aischl. (v. βλώσκω).
Sof. óčety A.bystrý sluch. Xen. rův dxoňy
δέχεσὃαι oovác že sluch přijímá zvuky —.
2. a) poslech; co se slyší; zvuk. Eur.
ὕμνους Ἠὔροντο βίου τερπνὰς ἀκοᾶς Ῥίβηὅ si
vymyslili životu rozkošné, veselé zvuky
(poslechy). b) slyšené; slyšení; doslech :
věst; pověsť. dxof χλύειν, εἰδέναι, λέγειν
a p. doslechem, z doslechu slyšeti, vě
děti, vypravovati Kr.PL. ἐξ ἀκοῆς λέγω Ί do
slechu mluvím. Thůk. r% dxož Asyóueva
věci z doslechu vypravované. τὰς ἀχοᾶς
τῶν προγεγενηµένων pověsti dřívějších pří
běhův. Eur. B%obxoovaz dxody čddmycizí
pověsť j. jsem si vštípila. —vypravování
slyšené. Pl.

ᾱ-ποίμητος 9. (-xow.4-w)neuložený (ku ©
spánku); neuspaný ; neutišený. Aischl. 4
xor úsuuxn,neustálýmproudem.

ᾱ- κοίτης, ἀόν. -τᾶς, ὁ (-κοίτη), básn.
družec; manžel.

ἀχολασία, j (kxóXao-r0g),nekáranost;
nekázanost; nezřízenost; nezvedenosť; ne

ες



ἀχολασταίνω.

zdrženlivosť; prostopášnosť. Ε]. χαλοῦσιν
ἀκολκσίχν τὸ ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρχεσῦαι Π
zývají nezřízeností býti pod vládou rozkoší.
i vedle děsxíx. —op. —Gwopocůvy, i Thůk.

ἀχολασταίνω (ἀκόλαστος,811.Ρϊθᾶς1.)
nekáraný, nekázaný, nezřízený, nezvedený
jsem. Pl. τοὺς ἀδικοῦντας ZALἀχολασταί
νοντας Πθβργατεάᾶ]ῖτον a nekázance. Arst.
0Ρ. σωφρονεῖν.

ᾱ-χόλαστος ο. (κολάζω) a) «) neskro
cený. PL (rr0g. B) netrestaný ; nekáraný.
Xen. ovoarsvpa, duxovyux. — b) nekáraný;
nekázaný ; nezřízený ; nezvedený; nezdr
ženlivý ; prostopášný. Pl. op. x0ou.0g, σῶ
opov. Arst. 6 A.sol τὰς ἡδονὰς ἄδικός ἔστι
—jest nesprávný v rozkošech. Ἠότ, δή
ψιουἀκολάστου ὕβοιςlidu nezřízeného zpup
nosť. axoAuorórTavoL velmi prostopášní. — 
io věci, Eur. 4x0AxovEx0xg µιάντεωςΌεσ
miouaTx nezřízených nevšimna si věšte
ckých výrokův.

ἀχολουνέω (οᾷ ἀχόλουθο-ς) 1. a) spolu,
zároveň jdu, cestuju. cúv Tim s někým.Pl.
1μετὰ τοῦ πατρὸς ἀκολουδῶν 5 οἱοθιητ ῥτή
vodu jsa. —ve válce. Xen. οἳσὺν ἐμ.οὶηκο
Aoúdycav kteří se mnou ve výpravě sem
došli —. i o věcech, πύργοι σὺν τόξει ἀκο
λουνὺοῦντεςτόζθ 5 γαάοα vojska zároveň se
dopravujíce —. b) následuju. τινὶ někoho;
jdu za někým. «) provázím někoho. obzl.
o služebníkovi. Xen. xi dxóXouvdogGot
Ἰκολούθει; či snad průvodčí (sluha) tě pro
vázel, s tebou šel? β) v boji buď j. spo
jenec, n. j. nepřítel. Xen. dxokovůmTšov
slvau Od mupóc že nutno následovati ohněm.
—2. a) na cestě postačuju (chůzí, jízdou).
Χθη, μὴ δύνασῦαι ἀκολουθεῖν πθιποοί po
stačovati. b) obr. dostihuju (duševně). Pl.
ἀκολουὺἠσετελόγῳ dostihnete výkladu (roz
umem). j dv σὺ μάλιστα ἀκολουθῆσαις ]8]
bys ty nejlépe postihl, postačil. Thúk. um
ὕστεροι ἀκολουθῆσαι doxzelyτῇ γνώμη aby
se nezdálo, že za nimi pozdě došli svým
míněním,

ἀχολούῦσις, Ἡ (οἆ ἀκολουδέ-ω),ná
]εάοτάπί, Ατεί. οΡ. ὑπομιονή.

ἀπολουὺ"ητιωκός δ. (ο ἀκολουδέ-ω) ο
ohotný následovati. Arst. Tivóc náchylný
k něčemu.

ἁχοντίζω. 39

ἀχολουὺία, 4 (od dxóovbog), sousled
nost; důslednosťt. Arst.

ᾱ-χόλουνος 9. (-α κέλευῦδος)1. 4) 5Ρο
lu jdoucí, chodící; průvodčí. Thúk, obzl.
služební. j. substt. Thúk., Pl. 7900x%Xecov
τῶν πολλῶν ἀκολούθων τῶν σαυτοῦ ἕνα při
volej z přečetných průvodčích svých jed
noho! b)u vojska, pl.: zadní chasa. Xen.
2. obr. a) následný; následovný ; souvislý.
s gen. Pl. εὐδαιμιονίαToúTov A. blaženost
za tím následující, s tím souvislá, spojená,
sdružená. Xen. ví Žv T0 Toúrou dxóXovdov
co pocházelo z toho—; co za tím násle
4ογα]ο --. ἔστι μὲν ἀχόλουῦα ταῦτα πάντα
AAMmAovjest věru souvislé to všechno ve
spolek; souvisí to—. b) přiměřený; pří
měrný ; příslušný. rivi něčemu. Dém. úxó
Aouda ToVTorgčeoxTTov věci příslušné tomu
konal jsem. dxoAoúdag příslušně; způso
bem příslušným.

ᾱ-κόμπαστος 9. (-χομπάζω) ΑΙδοΠ.
o muži bojovném; 0Ď uv 4. věru ne bez
vychloubání. (srv. násl.)

d-xopmog 2. Aischl. dvno Ž. muž ne
ohlubný. (srv. předch.)
> ἄ-κομφος 2. neozdobný ; nezpůsobný.

Eur. s inf. abych—.

d-novám (od dxóvy) 1. ostřím ; brousím.
Χθῃ, λόγχην úxzovov ostří hrotu brouse.
meď. si. Aóyyag xa u.xyatoxc. —2. obr. po
noukám ; podněcuju. Xen. dxovšv τὰς ψυχὰς
τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τὸ ἐ9ελοντὰς πονεῖν pod
něcovati duše mužův, áby dobrovolně se na
máhali.

NOVY),7 (1. Žxov),brus. (srv. předch.)

ú-movitTÍ (-xovíe) bez uprášení ; bez na
mahání. wx%y, Thúk., Xen.

ἀπονϊῖτικός 8. (ο ἀκόνιτ-ον.) 7 9Πἱ]6;
omějový. Xen. φάρμ,ακον.

dmóviTov, ó, oměj; Šalomounek. (srv.
předch.)

ἀποντίζω (od 1. ἄχων, 517. ἀχόντιον).
1. a) házím, metám (kopím, ijinou věcí),
rivů po někom. Hér. ἀκοντίζων τὸν úv há
zeje po kanci. Xen. Ἠκόντιον αὐτούς Ἰά
zeli po nich. 1 εἴς τινα. pass. hází se po
mně; do—; zasahován jsem. mii něčím.
Eur. ččorsí T hxovriČero a větvemi házely
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(ženy) po něm; a větvemi zasahován byl.
b) házeje (kopím) zaháním. Xen. Toůgπαρα
τρέχοντας παρ οἰχίαν Ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς
ἐκ τοῦ oxórToucmuže vedle domu běžící
kopími (házejíce) zaháněli dosvětla ze tmy.
2. bije vkládám. pass. dopadám. Eur. xaX
ἀπ ἀμφοῖν εἰς πλευρὰ καὶ πρὸς ἥπαρ Ἴκου
viČero ruce od obou na žebra a k játrům do
padaly (nám).

ἀχόντιον, τὀ (οἳ 1. Zxov), oštípec ; oštěp,
kopí (menší, asi pět stop dlouhé). cilník;
darda. Hér. dxóvri xal δόρατα οδίροο
a dřevce. -ἐπίκαυτα. Xen. ἡματωμένα -
krví zbrocené. ἐξ ἀκοντίου BoAňs z hodu,
z dohození oštěpem.

ἀχόντισις, Ἡ (οἳ ἀκοντίζω), Ἰάποπί, πιθ
tání oštěpem. Xen. j. válečné zaměstknání
vedle τοξική.

ἀχόντισμα, τό (ἀκοντίζω;5τγ. Ργθᾶο].),
hod oštěpem; dohození; ἀοποπεπά. ἐντὸς ᾽
τοῦ ἀκοντίσματος οὐ προσῇσανna dohozenou
nepřicházeli.

ἀχοντισμός, ὁ (ἀκοντίζω, srv. dvě
předch.), házení oštěpem.

ἀποντιστήρ, ρος, ὁ (ἀκοντίζω), Ράεπ.
oštěpometec. Eur. pl. o Aitólech. srv. násl.

ἀχοντιστής, ὁ (ἀκοντίζω.srv. předch.),
oštěpometec ; kopinník ; vojín kopinný ; dar
dář. Aischl. o Mýsech. ve vojště počítáni
spíše ku lehkooděncům než těžkooděneům.
Xen. ἢ τοξόται ) dxovroval. — ᾱ. καὶσφεν
δονῆται. Thúk. dot 4. lehcí kopinnici.

ANOVUOTINOG3. (dnovTiGTÝS)att. zběhlý
v házení oštěpem, dardou ; zběhlý, obratný
ν Κορίηπ]οίτί. Χθῃ. 51Ρ. ἀχοντιστιχώτατοι.

U-moTi0G2. bez utlučení; bez unavení.
1. neunavující. PI. comp. 4xorWTspo:méně
unavující, mepímaTo.2. neunavený; ne
unavný. Xen. comp. neunavnější; méně
unavený. Úex0c.

ᾱ-κορεστατος 9. (-κορεσ- Υ κορέννυμ.ι,
srv. násl. a χόρος) jen οί, ὁ πάντων ἆ.
smělec (neumírněnec) všech nejnestoud
nější, nejsmělejší,

ᾱ-χόρεστος 2. (-xopec- Vχορέννυµι, 817.
předch.) a) nenasycený; nenasytný. obr.
Aischl, 60. nářky (nenasytné) nekonečné.
Eur. veíxy. s gen. Aischl. ovojínovi: aiyu.ďg
a. bojem nenasytný. b) neznechucený ; ne

ἄχουσμα.

ΟΠΙΥΠΕΙΨ.Χοπ. ἡ τῆς ψυχῆς φιλία ἀκορεστοτέρα
čorívpřátelství duše nenasytnější jest, méně
schopno omrzelosti.

d-mópeToc 2. básn. — předch. a) Sof.
οἶμωγά.2 / s ,

UMOG,Tó (srv. dxčoum), 1. úleva; pomoc;
prostředektišící, ulevující, úlevy, pomoci.
Aischl. 4. oddév s inf. nie neprospívá —.
Hér. 2. a) lék; hojidlo. Hér. b) náprava;
narovnání. 906, τῶν ἡμαρτημένων ἄκη ἐστίν
v čem pochybeno, to napraviti lze.

KNOGLÉM(od dxoau.o-g) nepořádný ; nepo
volný, neposlušný jsem. obyč. part. oi 4x06
wodyvegnepořádní ; neposlušní. Sof; Isok.

ᾱ-κόσμητος 2. (-κοσµέ-ω) 1. 8) nespo
řádaný ; neupravený. Pl. b) neopatřený. Pl.
AnócumTovἣν τὸ ἀνθρώπων γένος πθορ8{χθπο
bylo pokolení lidské. 2. neozdobený. Xen.
πόλις.

ἀχοσμία, Ἡ (ο ἄχοσμ.-ος)3) πθβοϊάᾷο]ς:
nepořádnosť; neladnosť. Pl. 4. xxi ἀκολχσία
neladnosť a nezřízenost (op. xocutórnc). P)
neslušnosť; drzost. Eur. Aóyov.

ᾱ-χοσμος 9. α) ποροϊάάπύ; bez pořád
ku; zmatený. Aischl. ovyý.—neposlušný.
Sof. P) neslušný. Aischl., Hér. dxóou.og
neslušně. “

Ἀχουμενός slavný lékař Ath., přítel
Sókratův, otec Eryximachův. ?

A movotAčoc,att. —Xewc,fysiolog z Arga,
asi v 6. stl., jenž mýthy o vzniku vše
homíra na základě Hésiodově snažil se zdo
konalovati. Pl.

ἀγχούσιος 9. ión. a básn. dex--. (aFs—.
ο 9. ἄκων) a) proti vůli; proti mysli;
bezděčný. Sof. čoyov. — Χεη. ὁπόσα ἀγνοία
ἄνθρωποι ἐξαμαρτάνουσι, πάντ᾽ ἀκούσια ταῦτ'
ěyoys vouíČe Kolikkoli chyb nevědomostí
lidé se dopouštějí, všechny ty za bezděčné,
neúmyslné já aspoň pokládám. Thúk. oůx
ἀκουσίως πθ ποταᾶ. b) proti vůli n. mysli
jiného ;nemilý. Hér. v oúxἀκουσίωςἐγίγνε
το tomu nikoli proti mysli dělo se—.

ἄχοὺσμα, τό (ἀκούω),.51γξεπό; (οο se
slyší); slyšení; poslyšení; poslouchání.
Sof. ὁρδὸν ᾱ. ἀκοῦσαι pravdivé. slyšení
(slovo) uslyšeti. —Xen. τοῦ πάντων ἠδίστου
ἀκούσμιατος, ἐπαίνου poslyšení ze všech
nejpříjemnějšího, t. chvály—. Isok. pl.



ἀχουστέος.

πολλὰ καὶκαλὰ ἀκούσματα Πιπολά krásná
poslouchání, učení.

5 / 9 ;
ἄἀχουστέος, γ. ἀχούω 1. b. P.

ἀχουστός 3. (áxoúe) slyšený; slyši
telný. Sof. (v. šmóduuoc). Xen. úxovov Ta
úxovová slyše slyšitelné. Arst. owvý,.

ANMoÚw(z dxoFow.— fut. 4xoúcojzmu, 40T.

ἤκουσα, prf. dxňxox, prfť. pass. ἤκουσμαι,
a0r. pass. Žxoúodyv) 1. a) «) slyším;
doslýchám ; sluchem vnímám, pojímám.
Ajsebl. χλύοντες οὐκ Ἴκουον slyšíce nepo
jímali. Bur. oůx šxAvov, oůx fxoucu nesly
Šel jsem, nepojal, nesrozuměl jsem. —
Pl. dc οὕτως Υἀχοῦσαι jako jen tak na
poslechnutí (bez další úvahy). — obyč.
s ace. hlasu a p., 1. S gem. 08. Xen.
Zdtov' Avdxoúoouvuvd óvou.c velmi rád bych
uslyšel jméno. ἀκούων σου Φρονίµουςλόγους
slyše tvé rozumné Τεδ, αἰσχρὸν οὐδὲν οὔτ'
ἀκοῦσαι, οὔτ ἰδεῖνἔστι ἸαπθὈπόμο něčeho
ani uslyšeti ani uviděti nelze. Pl. žxoúco
μεν τοῦ dvěpóc poslyšme tohoto muže! —
1 s gen. hlasu. Sof., Hér. govňs úxodon
hlasu doslechnouti; hlas uslyšeti. Xen.
Ῥορύβου, λόγων. Ὁόπι, λοιδοριῶν. --5 gen.
08. a ace. věci. od někoho něco — PL. ču.oů
dxovacode πᾶσαν την ἀλήνειαν 086 ΠΙΠΘ
uslyšíte veskrze pravdu. —s parť. při gem.
Pl. aoů 4. Tadra Aéyovroctebe slyším toto
mluvícího, mluviti. 3) slyším ; Ti něco, 0
něčem; dovídám se, doslýchám něčeho, 0
ηδδθπι, Χεπ. ἐπεὶ ἤκουσε Τισσαφέρνους τὸν
Kýpov oróXov když uslyšel, se dověděl od
Tiss. o Kýrově výpravě. i S acc. 08.,
s part. k vytčení (rel.) jistoty, s Zní. 0
nejistotě. Pl. (εμιστοχκλέα οὐχ ἀχούεις ἄγδροι
ἀγαὺὸν γεγονότα; o Them. neslyšíš, nedo
slýcháš, že mužem řádným se stal? Hér.
ἀχούσεσθαί τινά φηµι Μαρδόνιον ὑπὸ κυνῶν
διχφορεύμενονuslyší leckdo, pravím, o Mar
donlovi, j. od psův jest rozsápáván. Sof.
ἤκουσα λυγροτάταν ὀλέσθαι τὰν Φρυγίαν
ξέναν doslechla jsem, že (prý) přežalostně
zhynula Fryžská cizinka—. Xen. a. xm
ἄλλα ἔθνη moXAdTormůra civoudoslýchám
1 o jiných národech mnohých, že (prý)
jsou takovými. i s násl, čr. n. 66 s ind.,
n. po vedl. čs. i s opt. Sof. fxoucx Toůg
ναύτας ὅτι σοι πάντες εἴεν συννεναυστολή
κότες doslechl jsem o plavcích, že prý—.

Ampávac. 41

{67 περί τινος ο πδόθιι, 1 5 předl. při os.,
od které se ἀοβ]ύο]ἀ. παρά, πρός, ἔκ τινος
od někoho. io zosobn., Pl. x BibAiouποὺὲν
axovcac z knihy odněkud se dověděv. —
b) «) vyslýchám o subi. boha. Eur. 4xovoxc
Tav edyu4rov vyslyšev prosby. o subi. člo
věka vyšetřujícího. Xen. dxoúoavreg čxxpí
vouaivvyslechše vylučují. B)poslouchám;
poslušen jsem. mivogněkoho. Aischl. ei u
τις ἀρχῆς τῆς ἐμῆς ἀκούσεται περπάθ-]Ι Κάο
vlády mé poslouchati—. Hér. ὡς Σμέρδιος
ἀκουστέα εἴηže Smerdia dlužno posloucha
ti. —vi v něčem. Sof. τῶν κρατούντων ἐστὶ
mavT dxovavém vládců třeba ve všem po
slouchati. i čv mew. Xen. ἐν τοῖς δεινοῖς--.
2. slynu; pověstný, rozhlášen jsem (v do
brém i zlém sm.). dxoúev Zotova.slynouti
nejslavněji, nejlepším jménem; nejlepší
jméno míti; největší slávu míti. aor.: nej
více proslaviti se. comp. Hér. duemvóvu.e
axoúcectou že lépe, slavněji proslynu; že
slavnější pověst budu míti. Xen. eů úxoev
ὑπ ἀνθρώπων dobrou, slavnou pověst o
sobě slyšeti od lidí; dobrou, slavnou po
věst míti u lidí. p. καλά-. οῬ. xxx0c,
OXxÝpwEKxoústv zlou, špatnou pověst míti.
Sof. ἤκουσεν aicyp% doznal, došel hany. —
ὶ πρός τινος Ἠότ. ἐμὲ ἀκούσαντα πρὸς σεῦ
xax©g mne pohaněného od tebe—. i s nom.
Φγαεᾷ. Ὠόπι. χόλακες καὶὓεοῖς ἐχΌροὶἀκού
ouotv pochlebníky —slovou.

ἄχρα, ión. -on, 7 (substt. fem. 5]. ἄχρος),
a) «) vreh; vrchol; výše. Sof. Ηὐῤοίας
ἄκραι. $) tvrz; hrad (na vrchu. srv. dxpó
πολις). Χθῃ. Φυλλάττειν τὴν ἄκραν. -- Φρου
ροὺς ἐνταῖς ἄχραις καταλιπών. γ) κατ΄ ἄχρας,
lón. -omgsvrchu; shora. Hér. Thúk. ryv
πόλιν αἱρέειν, ἑλεῖν--města dobývati, dobyti
svrchu, zcela, zúplna. οἱ. πρῆσαι -- 5Ρά
liti do základu, na prach. b) x) hora v bok
vyčnívající; předhoří; výběžek. Thúk. vv
προύχουσαν ἄκραν ἀπὸ τοῦ τείχους ΥΥΡόζεκ
ode zdi vyčnívající— (v. Xeuéotov). B) kon
čina krajní znenáhla se úžící; okřŤídlí(po
dlouhlé a končité); krajina končitá (pří
mořská).Hér. a Thúk. o Jápygii.

Ampayavůvog 3. Akragantský (Agri
gentský). substt. mase. Akraganťfan.Thúk,

Ampáyac, zvroc 1. č, ř. v již. Sicilii
vtékající do moře prostřed pobřeží (Biago).



43 ᾱ-κραγής.

2. 0, , ms. u ústí Ť. té v pravo: Akra
gas (Agrigentum, Girgenti).

Á-NPAVÝS(-xpxy- vě xožče) jen Aischl.
{ηνὸς ἀκραγεῖς χύνος γρῦπας φύλαξαι Dio
vých neštěkavých psů nohů se chraň.

Axpat, ai, Vysoké, ms. jihových, Si
cilie na ř. Anapu, záp. od Syrakůs, osada
Syrakůsská. Thúk. (Palazzuolo.)

Ἀχραῖος 3. —1. (od dxpa) Kopecký (po
kopci někt. nazvaný). Eur. "Hpag vémevog
Ἀχραίας 9εοῦ posvátný háj Héry Kopecké
(t. v Héraju na Korint.Isthmu záp.; dle
někt. na hradě Korint.) 2. (od Axox) Aker
ský. Thúk. AxpxiovAérag Akerská (Lysá
hora, záp. od Syrakůs).

Ἀκραιφίη, w, Vysoká, dle Hér. ms.
Bojótské u vých. pobřeží jezera Kópského
(Kardica).

ᾱ-πραιφνής 2. (-< Zoxmvóc)nezachvá
cený ; neporušený ; bez úrazu. 908, ἀχραιφ
νεῖςτῶν κατηπειληµένων nezachvácené, ne
dotknuté pohromami vyhroženými. Thůk.
d. oup.u.ovytxneporušené, čerstvé spojenstvo.
též νοὺς--.

ἄ-πραντος 9. (-κραίνω)hásn. nedovrše
ný ; nedokonaný ; marný. obzl. s neg., Bur.
odd" ὄκραντ᾽ Ἰκούσαμεν 8 πΙΚΟΙΙπεάοΚοπαηό
ἱΙΘΙΥΡΕΙΙ516, οὐδ) ἄκρανῦ᾽ ὡρμήσαμεν ἃ ηθ
nadarmo. vyrazili jsme (na hon).

ἀκρασία, Ἡ (od ἄκρατ-ής)= ἀκράτεια.
ἄπράτεια, ἡ (οἆἀκχρατή-ς),Častěji: dxou

atmnezdrženlivosť; nemírnost; nestřídmosť.
Xen. úxožre τινος nestřídmost něčí. Dém.
dnpxotx tou nestřídmost života. Arst, šoviv
δὲ ἀκρασία περὶ πάντα, ὅσων ὀρέγονται τ2ῖ8
huje se pak nezdrženlivosť ke všemu, po
čem se ženou.

AKPUTELTKÓG3. (οἆ ἀκρατεύομιαι nezdy
ženlivě se chovám, od ἀκοχτῆς) Znezdržen
livosti pocházející, pošlý. Arst, ἀδικήμ.ατα.

ᾱ-κρατής 9. (-κράτος. θἱθ rozd. jest
ἄ-κρᾶτος) 1. Ῥ6ᾳ ππος]. Ῥοπν]άαγ ; πθπιοσπ{;
slabý. Sof. γῆρας. 2. 8) ᾱ. Tiwocnemající
moci nad něčím; nekrotící něco; nezdr
ženlivý něčeho. Aischl. -yAúcang nekro
ticí jazyka; bezuzdnýjazykem ; povolný ja
zyku. Thúk. opyňs. Χεῃ. τῶν ἐπιθυμιῶν
nezdrženulivý náruživostí; poddaný náru
živostem. b) vůb. nezdrženlivý ; nemírný;

9 — 4

ἀπριῤής,

nestřídmý ; náruživý. Xen. ol ἀκρατεῖςἀνε
λεύθεροι.

9 P / 32 3 ο

ἄχρατοποσια, 161.ἀκρητοποσίη,Ἡ (511.
násl.), pití nesmíšeného vína ; pijáctví, opil
ství (nesmíšeným vínem). Hér.

9 — / . 9 c 4 

ἀπρᾶτο-πότής, Ιόπ. ἄχρητο-,ὁ(ἀκρᾶτος,
πο- v. íve), piják nesmíšenéhovína ; opilec
(nesmíšeným vínem). Hér.

ᾱ-χρᾶτος, Ιόπ. ᾱἄ-κρητος9. (-κρᾶ-, Υκε
ράννυμι. -- 0618 1οπᾶ,]θ8ΐ ἀκρατής|) 1. ο πά
pojích. a) nemíchaný ; nesmišený ; čistý;
pouhý. oivog. Sof. i ziux. b) silný. Xen.
οἶνος κρίθινος ἆ. ἣν, εἰ μή τις ὕδωρ ἐπιχέοι
víno ječmenné silné bylo, jestliže kdo vody
nepřiléval. Thúk, i di%9901xprůjem silný.
2. obr. a) Xen. A. xxi xxba00g Óvojs pouhá
(nesmíšená s tělem) a čistá mysl. b) ο 08.
prudký. Aischl. č. o2yýv prudký hněvem.

/ ς >

ᾱ-χράτωρ, Ορος, (SIv. ἆ-κρατής),bez
vládý ; bezvládný ; slaboch. Sof.

z 3
αγγ; V. ὄκρα.

9 J ο > , o

ἀχρίρεια, 7 (dxoýs), zevrubnost; dů
kladnost; správnost. PL 4. Ayeov důklad
nosť, správnost slov. Thúk. T700ναυτικοῦ
správnost, pravidelný pořádek v loďstvu.
Xen. -rňg xavuoxevěs pořádek (důkladný,
vzorný) úpravy. (v. i čéců).

amptbrs 2. a) «) zevrubný; důkladný ;
správný ; pořádný.Thůk. vo vepaAov xi T0
VÉGOVZALTO TXVUÚXOUECI povrahnost i pro
střednosť i přílišná důkladnosťt, (důkladná
ύταΠα). πχρὰ τοῦ τὰ ἀκριρέστατα εἰδότοςod
muže správy nejdůkladnější vědoucího, zna
jícího- Pl. T9 dxoBěcrodro eidogváv dixXó
vov TOxaTě BozyůAv tento důkladný způ
sob rozmluv ve stručnosti přílišné. Thúk.
ἀκούσαντες ἀκριβῶς vyslyševše zevrubně
8) přísný. Thúk. dixuorTai—. čg T0ůg šmxoÚ
ρους ἀχριβές ke stráži osobní přísnost. 4xot
βῶς ἔπρασσονΡϊ]βηό vymáhali. —v). určitý ;
jistý ; pravdivý. Thůk. ἐς τὸ ἀχριρὲς εἰπεῖν
aby se určitě řeklo— ; určitě řečeno—. 09x%s
4. neurčitě; nejasně. dote úxp7 T7Yrp0—
φασιν vevécdou tak že jistou, na slovo prav
divou stala se záminka. b) příhodný ; pří
ležitý ; případný; pohodlný. Xen. 70; dv
ἀκριβεῖς θώρακες ἁρμιόττοιεν ]. ὮΥ pohodlně
brnění. přiléhalo,



ἀχρῖρολογέομαι.

ἀπριῥολογέομαι (οἳ ἀκριβολόγο-ς) 76
vrubně, do podrobna, důkladně vy-, roz
kládám. mi něco. Arst. oúy ἅπαντα ἀχοι
βολογητέον Zutv netřeba všechno zevrubně
vykládati nám. Dém. «ggi Toúrov 0 tom
zevrubně, důkladně, přísně jednali.

ἀχριῤολογία, Ἡ (ο ἀκριδολόγ-ος)7θ
vrubný výklad. Arst. so! Toúrov 0 těch
věcech.

ἀχρίῤο-λόγος 9. (ἀκριβ-ής, λέγω. 811.
dvě předch.) zevrubně, důkladně mluvící.

ἀχρϊῤόω (ἀκριβ-ής)a) zevrubně, důklad
ně vím; znám. Pl. voůvoux. jméno. Xen.
τὰ ἔπη básně (rozpravné). b) příhodným
činím; pořádám; upravuju. Eur. ovéyyv
x7XA; úxoWdox. střechu krásně upraviti.
ATSt, čixóvacTůSLXMoT Yxoou.čvac obrazy
nejlépe upravené, nejvíce zdařilé (vypo
dobněním osob, věcí).
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ἄχρισία, ἢ (οἆ ἄκριτ-ος), nerozhodnost;
zmatenost. Xen. 4. xxi Txoxy“ zmatenost
a různice.

Amolotoc mýth. kr. Argejský, syn Ahan
tův (bratr Proitův), otec Danain, děd Per
seův. Hér.

ᾱ-χριτος 2. (-κρί-νω)a)nerozhodný ; ne-,
rozhodnutý ;bez rozhodnutí. Hér. 00s.,Thůk.
1 o věcech. dxpireg nerozhodně; bez roz
hodnutí. b) nesouzený ; bez soudu ; bez roz
sudku. Hér., Isok. a 1Π. ἀκρίτους κτείνειν,
amoxrTely, nesouzené zabíjeti, usmrťiti.

ἀχριτό-φυρτος 9. (-pýgw) jen Aischl.
o plodech zemských: bez ladu smáčený,
schumelený.

ἀχρόᾶμα, τό (οἳ ἀχροά-ομιαι), 5ΙΥΡΕΠΙ;
Ῥοβ]οιιομάηί (51. ἄκουσμα). Χθῃ, θεάματα
καὶ ἀκροάματα ἥδιστα τοζ]οᾶθ ΖΥΑκαa slu
chu nejpříjemnější.

ἀχροάομαι (Α1ν. ἀκούω, χλύω) 8) Ῥο
slouchám (uchem). s gen. 05. Pl. oúděv
Ax00Ž TĚVO:TV Gomůy; Zda nic neposlou
cháš těchto mudroův? b) poslouchaje vší
mámsi; poslouchám; poslušen jsem.s gen.
Ἁλή]ς, λόγου μιδ γνώµη ἀκροᾶσῦτι Ταδϊstej
nou myslí si všímati. — Tv doyovTov.

ἀχρόᾶσις, ἡ (οἆ ἀκροά-ομαι), 8) Ροβ]οῖ.
chání (uchem); poslyšení. Thúk. Tj 4x90
%ou poslechu; sluchu. b) poslouchání;

ἄχρό-χομος. 43

Ροβ1ιξδης{γ{ τῶν ἀεὶἐν.ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει
poslušenstvím těch, těm, kteří pokaždéjsou
v úřadě. Thúk.

ANPORTÝS, Ó(od 4x00%-0y.x), posluchač.
Thúk. δεκταὶ μὲν τῶν λόγων, ἀκροαταὶ δὲ
Tv šovov (káravě:) diváci při řečech a po
sluchači ve skutcích.

ἀχροβολίξομαι (οἳ ἀκρόβολ-ος) 1. po
vrchně, zdáli házím, metám. též: po různu
střílím; potyčky svádím ; šarvatkuju (za
čátkem boje). Thúk. 700g dAhouc ýxpo
βολίσχντο proti sobě začali šŠarvatkovati.
Xen. T09 ἀκροβολίζεσθαι ἀποποαῦύσαςεἰς χεῖρα
ὀμόθεν τὴν µ.άχην ἐποιεῖτοὄαιγαἰκονάπί αζ]
niv konec ke srážce zblízka bitvu zaváděl,
sváděl. 2. obr. Hér. šnzo. dx9030Juzxuevot
slovy pošarvatkovavše si, pohádavše se—.

ἀχροβόλισις, Ἵ (ἀκροβολίζομιαχι),šarvat
kování; šarvátka, potyčka (začátkem boje).

moohboAopós, 6 — předch. ; —potyč
ka. Xen. 790g 70 τεῖχος ἀχροβολισμοὺς χαὶ
προσβολὰς čmovodvrona hradbu zdáli i zblí
zka útoky činili.

ἀχροβολιστής, ὁ (ἀκροθολίζοµιαι),různo
střelec ; šarvátník ; předbojník.X en. sv2x00
βολιστῶν μέρει εἶνχι na místě šarvátníků,
předbojníků býti.

ἀχρό-ῥολος 9. (-Βάλ-λω) 16η. Αἰδοβ.,
pass. povrchně, zdáli zasahovaný, obrážený.
ἐπάλξεις.

AMpO-9PVA,T4 (-d09c), stromoví dokona
lé, ušlechtilé, vzácné. Xen.

ἄχρο-υἔνιον, τό 1. svrchní, horní, první
z hromady; první, vybraná kořist; prvo
tiny kořisti. obyč. pl. Sof. víxns 4. z vítěz
ství prvotiny, kořisť první. 2. a) ohěť ví
tězná (první); prvotiny za vítězství. Hér.
pl. o Kýrovi na hranici. Xen. 4. τοῖς wsoig
ἐκέλευσεν ἐξελεῖν prvotiny bohům kázal vy
brati. i,o os. ustanovených ke službě bohův,
2 to i z lidu domácího. Eur. o Foiničankách
do Delf poslaných, i sg. (v. 282). b) vůb.
oběť (vzácnější). Eur. Tv xxTxdavovrov
y dxpobima čévovzemřelých oběti cizincův.

Ἀκρόνωον, τό, Πόν., ale 'Thúk. oiAxpó
$oor, ms. na jihových. pobřežíAkty Chalki
dické u pohoří Athoského,

ἀχρό-κομος 9. hásn, temenovlasý. Eur.
— xX0o listnaté větve.



44 Ἀ χρο-χόρινὺος.

Άχρο-χόρινῦος, ὁ, hrad, vyšehrad Ko
rintský. Xen.

ἄχρο-μανής 9. (-μαν- Υµαίνομιαι)τε]πηῖ,
příliš šílený, ztřeštěný. Hér.

Ampov, vó (substt. neut. sl. mooc, srv.
čxo«). 1.a)«) vrch; vrehol (hory). Xen..
ἐπὶ τῶν ἄκρων na vrcholech (hor). tvrz.
Xen. i sup. 70 dxzpórTarvovnejvyšší, nej
pevnějšítvrz. 8) povrch. Pl. T θαλάττης.
—b) kraj; konec. Χεῃ. ἐπιτίθεσθαι κατ
Žxpov útok činiti na krajní konec (voje).
Ῥ]. µέσα Te xai Kxpastřední a krajní části.
2. krajnost; přílišnost. Pl. τὰ ἄκρα τῶν
ἐσχάτων σπάνια nejkrajnější výstřednosti
řídké jsou.

ἄχρο-πενὺής 9. (-πένθος) jen Aisehl.
[lepoidec dxpomevůce Peršanky (vysokým,
pronikavým hlasem žalující,) úpěnlivě ža
lující. (dle někt. 4Pporevdet útložalné ; srv.
ἀβρόγοοι).

ἀχρό-πολις, ἡ, vyšehrad. obyč.o Ath.,
Aischl. o Théb., Xen. i o Kelainském. —
Isokr. dxpormoXegv rozličných ms.

ámpó-mToAuc, dle někt. u Aischl. =
ἀκρόπολις.

ἄχρος 3. (od dx- v. 1. čx-wv. —substt.
ἄκρα 8 ďxpovv. zvl!) 1.4) «) vrchní; horní,
č. i j. subst. překládáno. Eur. zúpyov r
ἄκρων στάς Ώ8 vrchu hradby se postaviv.
8) vysoký. Sof. (v. rA4č). b) krajní; na
kraji; na konci. Thúk. č dxpagyetoucxm
ró0ac na kraj, na konec rukou a nohou.
Xen. čv ἄχκραις ταῖς χερσὶ τὰ γέρρα ἔχοντες
v prstech (v konečkách) rukou —. PL.
oddĚčxpo modičruPalvevani (koncem nohy)
nohou nezavaditi. pl. i bez módec, Sof. xd
ἄκρων ὡδοιπόρεις(ἄν) a po prstech, po ko
nečkách nohou (po špičkách) bys vykra
čoval. i ojn. věcech: krajní; zadní. Eur.
ἄχκραις ἐπὶ ῥηγμῖσι na zadních březích —.
c) «) další dovnitř ; vnitřní, Eur. rp0g ἄκρον
μυελὸν ψυχῆς Ku vnitřnímu jádru duše. B)
1 0 čše. Šof. Kxpac vuxrTóg Za pozdní, čiré
noci. 2. obr. a) vrchní; vysoký; přední;
znamenitý. 0 08. ΕΤ. πολλοὶΔαναῶν ἄκροι
mnozí z Danaů přední. Sof. —udvri; zna
menitý věštec (vrchol věštectví). s dat. Hér.
vyvat "lovec *zpou vevóuevot — loďmi, na lo
děch Iónové vynikše—. i s ace. Hér. za

ANPWTNS.

moXéuudxpot ve věcech válečných zna
meniti. v Úvyňy oúx ἄ. duchem, srdna
tostí nebyl znamenitý, nevynikal. Eur. dv
ἄκρων φρενῶν vroholem rozumu ; znameni
tým, vynikajícím rozumem, důmyslem.b)
krajní; výstřední; náhlý; prudký. Hér.
dypnv Z. hněvem náhlý, prudký.

ἄχρο-τελεύτιον, τό (-τελευτή),πθ τα] 
VSV?

nější, nejzadnější konec. Thúk.

ἀχροτομέω (ἄκροςTou) svrchu Ťežu,
žnu. jen Xen. ožínám (ohilí).

Aupo-pbotov, 76 (-půcx), trubka, dyksa
měchová. Thúk.

d-mpůoTxAAog 2. jen Hér. ydpy —ze
mě bezledá, bez ledu.

ἄχρ-ωλένιον, τό (ἄκρος, ὠλένη), οετβ]
sítě. Xen.

ἄπρ-ωμία, Ἡ (ἄχρος,du.og),kost plecní.

ANp-WVVYČU,Ἡ (ἄχρος, ὄνυξ), Κοποο, τα]
nehtu; Xen. 4. ὄρους ἴόπιό, temeno hory.

ἄχρ-ώρεια, ἡ (ἄχρος, ὄρος), οἵτα] hory;
návrší. Xen. (srv. i násl.)

Amppsta, % (v. předeh.), Předhoří;
Návršina, krajina v sev. vých. Klidě podle
Arkadie. Axoeoetor, obyv. tamější: Předho
ráci; Návršáci. Xen. Tag Tav A. moAe.

Amppetot, v. předch,
ἀχρωτηριάζω (οὔ ἀκρωτήριον) 1. π8

kraji, na konci (vrehním) ulamuju, use
kuju. Hér. τὰς πρῴρας Ἰκρωτηρίασαν ΡΤ{άΥ
(na vrchu) vrchní ulámali. meď. Xen. Tac
τριήρεις ἀκρωτηριασάμ.ενος 1190]Τ8ᾶογ]«Υ 7Κο
moliv —. 2. obr. na kraj záhuby, na mi

zinůpřivádím.Dém.med.κ opvotτᾶς αὑτῶν πατρίδας na mizinu přivědše,
dokonce zhubivše —.

ἀκρωτήριον, τό (οἆ Xxpo-c)a) vrchol;
ἰόπιό; ἴθππθπο, Ἠότ. ἐπ᾽ἀχρωτηρίῳ τοῦ ὄρεος
na temeni hory. vůb. vrchní konec. Hér.
ἀ. νεός zobák, čelo lodi. Xen. veáv ἄκρω
τήρια. Ὦ) οσα]; Κοπόίπα, ἨΠότ. ἀ. Λιβύης,
τῷ οὔνομια Σολόεις ἐστί předhoří, mys Li
07ο --. Ἡνή]ς, ἐπὶτῇ Λευκίμμη τῆς Κερκύρας
dxpornoto. Thúk. pl. i končiny těla člo
věčího, nohy, ruce (srv. ἄκρος, 1. b).

AAPWTYS,6 (srv. předch.), jen Aischl.
ἀκρῶται στρατοῦ πάδθ]ηίοῖ-- (άῑ6 πζχΚδ.ἀγρέ
ται vládcové —).
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AMTŮ, dór. — dxrÝ.

ἀχταῖος 3. (od dxvý 1.b) přímořský.
Thúk. TóAuc přímořská ms. na sev. po
břeží zál. Adramyttského, j. Antandros.

A mralwvy, ovog, Eur. i -ovogmýth. Thé
bán, syn Aristajův a Autonoe dcery Kad
movy, náruživý lovec, jenž byl rozsápán
od svých 50 psův.

A-uTévoToG 2. (-xTeviCe) jen Sof. xó
um A. vlasy nečesané, rozeuchané.

d-mTépioToG 2. (-xreoiČe) básn. 1. bez
obřadů pohřebních ; bez poslední pocty ; ob
řady pohřebními neuotěný. Sof. 2. nebla
hého, neobřadného pohřbení. Sof. gaorvac.

ἀχτή, ἄόπ. -τά, %(4 1. ἄκ-ων, ἄκ-ρος),
1. α) příboj; břeh (obyč. příkrý) iu moře
i řeky. Sof. (v. Boomópiog) — Ayépov
T06—. Hér. d. čgΦάλασσαν χατήκουσα Ρἵ9Η,
okřídlí do moře vybíhající. b) okřídlí ij.
veliká země k moři (i široce) rozlehlá.j.
Hér. o Malé Asiia o Syrii s Arabií: áxrai
Otoxowu. 2. zvýšenina; stupeň. Sof. 4. βώ
uwogstupeň oltáře. (dle někt. obr. vyklá
dáno j. útočiště oltáře j. bývá břeh úto
čištěm plavcům mořským).

A%T“, dor. -rá, 4 (srv. předch. 1. b),
Akta; Přímoří. jm. několika zemí přímoř
ských, j. 1. jihových. okřídlí Chalkidiky
s pohořím Athoským u Strýmonské zát.,
Thúk., 2) Hér. KoAm a. Krásné přímoří
Zankelské (Messénské) v sev. vých. Si
cilii. 3. Eur. Aesuxa úxrá Bílé přímoří,
okřídlí u moře Buxenského kdesi prý ok.
ústí Istra, dle někt. u Bospora; tam prý
Achilleus vítězství svá slavil hrami zá
vodními,

Ἄχτιον, τό, sev. záp.okřídlíAkarnánské
v kraji Anaktorském na zát. Ampracké se
svatyní Apollónovou. Thúk.

ἀχτίς, ἴνος,/, 1. a) paprsek. Sof. dehlou
paprsku sluneční ! -Ďepu.n 4. —b)Sof. 0 stra
ně nebeské: ἀνὰ µέσσαν ἀχκτὶῖνpoledním
paprskem. 2. blesk. Sof. Aro a.

ἄχτωρ, ορος,ὁ (οἆ yo), hásn. vůdce;
vládce. Aischl, mi někomu.

ἌἍγτωρ, 090g,jm. mnohých os., u Aisehl.
mýth. Thébán, ze 7 vůdcův boji proti Po
lyneikovi, syn Oinopův, bratr Hyperbiův.
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d-ndpavToc 2. (-xvy.zívo) vlnami ne
zmáčený, neoplachovaný ; vln prostý. Eur.
φάμιαῦοι.

ἆ-κύμων (-xdu-x) nerozvlněný ; nebouř
livý. Eur. o moři.

ᾱ-κδρος 9. (-x8p-o0g)1. act. o os. bez
moci; bez práva. ď. elvxívivocnemíti moci,
práva něčeho, k něčemu. Dém. r% dwpeďe
daru (dáti někomu dar). ἄ. γενέσθαι πιοσ,
práva pozbyti. Xen. ἄχυρον αὐτὸν ἐποίουν
moci ho zbavovali. 2. pass. 0 věci: bez
moci; bez účinku ; bez platnosti; neplatný.
Zxupovmowetyr neplatným něco činiti. Xen.
ἀξίωμα, Pl. ožvracu«. —Aisohn. ἄ. δόγμα.

1. ἄχων, οντος, ὁ (ἀκ-όνη, 80-18, 80
uo, OS-Ú-rý. SIV. dxóvrtov, Ve Význ. 1 αἰχ
μή, δόρυ), οκ oštěpu; oštěp; sudlice.
Eur. pécov © ἄχοντ' ἔθραυσεν uprostřed
pak oštěp roztříštil.

ϱ. ἄχων, οντος ὃ. (ᾳ ἀ-ξεκων, ἀ-έκων,
SIv. dxoúctoc) a) 0 0s. nevolný; nerad;
bezděky; nucený. v čšt. adi. a adv. málo
se liší. Sof. odévyoucu ἄκων τάδε Υ7Ρο
vídám nerad toto. Pl. ὡμολόγησε καὶ µιάλ
ἀχόντως přisvědčil, ač velmi nerad. Xen.
ěxav—, Čxev rád—, nerad; dobrovolně=,
nedobrovolně. Dém. βιασθεὶς Zxev donucen
byv proti své vůli. Xen. oůx č. ne nerad.
Aischl. ne neochotný. —ďxovvocKůvov proti
vůli Kýrově. b) bezděčný ; nepocházející,
nepošlý ze svobodné vůle; bez úmyslu
spáchaný ; nezaviněný. Sof. čoy« (v. dío).
χακὰ ἑκόντα, αὐχ. ἄχοντα Ἰ]α zaviněná, ne
nezaviněná.

AAdpPavěu, rá, dle Hér. bohaté ms. 1.
Kárské nad dolním Marsyou. 2. Fryžské
nad Majandrem na hranicích Kárských
(později v Kárii, Antiochia zvané).

ἄλαβαστο-ὺγκη, 1 (m. dAxBaorpo-,
v. násl.), schránka na nádoby alabastrové,
úbělové. Dém.

ἀλάβαστρος, ὁ, αἱαραδίοι,ἠΡδι. α Ἠότ.
a pozd.: nádoba alabastrová, úbělová.

Ἀλάξειρ, π.-ζιρ, dle Hér. kr. v Barce
Libyjské ku konci 6. stl., tehán Arkesi
láa III., kr. Kyrénského.

ἀλᾶζονεία, 7 (od ἁλαζών, 51Υ.ἀλαζο
veúouau), chlubnost; chlouba; marnivosť.
Ῥ]. φεῦδος καὶ ἆ.
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dAalovebonomu(od dXaleov,srv. předeh.)
chlubím, vychloubám se (marně,neprávem).

dAalovimoc 3. (od dXzčav) náchylný ke
ohloubám.; chlubivý; vychloubavý. Xen.

ἀλᾶζών, óvos, 6, křikloun, tlučhuba
(chlubný); ohlubič; vychloubač ; darmo
tlach (chlubný). Xen. — Pl. Xóyot dXulóvec
řeči marnivé, klamné.

Ἀλαζών, v. AXZov.

ŘAdÝ——, dór. —=ἀληθ--.

Ἁλαί, ai, (Solná) přímořském. v Attice :
1. na vých. pobřeží, sev. vých. od Brau
róna, dle Eur., 2. v jihu, jihových. od
Athén, Xen.

ἀλαίνω (Α1ν.ἀλάομαι) hásn. těkám, Eur.
μιανίαις ν šílenosti.

ἀλαλά, ἡ, básn. alala! hola! huk ; hou
kání; výkřik. Bur. dAxAu aiuyuxrev vÝ
křiky vzlykotův.

ŽARAVYÝ,7 (- ZAaale), básn. výskot;
jásot. Bof.

ἀλαλαγμός, ὁ (ἀλαλάζω),υγ εκάπί; Ιά
«ἀπ. Ἠότ. βοή τε xi 4. křik a výskání.

ἀλαλάζω (οἆ ἀλαλά, εττ. ἀλαλαγη, {αῦ,
ἀλαλάξομαι, 801, ἀλαλάζαι, SIV. ἐλελίζω.)
alala křičím, volám; výskám (obzl. začát
kem boje, útoku). Xen. dAx)%Zovres ἔθεον
davše se do výskání běželi—, Sof. i s ace.
νίκηνὁρμιῶντ'Zač, vítězství hodlající
ho vyvýsknouti, provolati.

Ἀλαλίη, 4, dle Hér. ms. na vých. po
w

břežíostr. Kyrna (Korsiky, pozdějšíAleria).

ᾱ-λάμπετος9. (-λάμπ-ω)básn. neosvět
lený; nesvětlý; temný. Sof. Bxdoov (dle
někt. ἀλύπητον).

d-Aaurovc 2. (—srv.Auudc) heze světla.
Sof. dAxuměg Ἱλίου δῶρον nedotknutý, ne
dosažený světlem slunečním dar.

ἀλάομαι (Zi) toulám, potuluju, po
tloukám se; bloudím; obzl. v cizině. Sof.
s ace. vžv dAou.eva: po zemi bloudíce. Isok.
ἐπὶ Cévy v cizině. 906. 1 ἐκ σέθεν ἀλώμενος
(od tebe) tebou jsa ve vyhnanství—. Hér.
io vojsku: dAou.svorpotloukajíce se; blou
díce, 2. obr. Soť. ἀλώμεῦσ v nejistotě, v po
chybnosti jsme; hádáme.

ἀλγέω.

dAuóc 2. básn. slepý. Φοξ, při 6Axog,
v. τυφλόω.

AAapóčtot, nár. starověký bydlící do
7. stl. samostatně v Armenii, později pod
roben říši Perské a zatlačen'na sev. západ
ke Kolchům.

ἀλάστορος, 9. (ο ἁλάστωρ) básn. po
msty hodný; za pomstu volající. v. duu.

ᾱ-λᾶστος 9. (ἄ-ληστος, λήθω, λανδάνω)
básn. a) nezapomenutý ; nezapomenutelný ;
nezabytný; v živé paměti; něsmírný. obzl.
neut. pl., 908, ἔπαῦον ἄλαστα vytrpěl jsem
nesmírné pohromy. b) nesmířitělný ; zloře
čený ;prokletý; kletbou (nezapomenutelnou,
nesmířitelnou) stížený, Sof. ἁγήρ. -- αἷμα.

ἁλάστωρ, ορος,ὁ { ἀλάομαι], Ράβη. 1.
act. a) stihač; plašil; mstitel (stíhající).
j. adi. mstivý. Aischl. 2. 7 xaxds Ouiuov
mstivý n. zlý duch. Ἐτν. μὰ τοὺς παρ
"A107 veorécove 3X4ov00xc při mstitelích
u Háda podzemských. xnAig čť dhuorópov
vivogkletba odněkterého z duchů mstivých.
Sof. oomis um Ξ ἀλκστόρων νοσεῖ kdokoli
by nebyl stíhán nemocí odduchů mstivých.
b) duch pomsty ; kletba. Sof., Eur. cos 4. —
2. pass. kletbou, zlořečením stíhaný ; pro
klatec; zlosyn; lotr, Sof. dg vesi wěvued
um τοὺς ἀλάστορας jenž z ruky věru
propustil jsem ty proklatee, zlosyny.

ἀλᾶτεία, ἀόν. --- ἀλητεία.
3 / /

ἀλγεινός ὃ. (οἳ ἄλγος. -- ΕΟΠΡ.ἀλγεινό
τερος, 51}. «νότατος.--ἶ ο ἀλγ-: ἀλγίων,
Xhytovog)a) holný; bolestný; trapný. Pl.
ruňu x. Xen, otoc,Aisehl, oyuovat,— Thúk.
ἀνδράσιν ὃν τα ὄλγιστα ποοσένεσοδ πιιὸ ᾖτη
byli by osud.nejbolnější (t. smrť) uložili.
Sof, oúděv ἀλγεινόν nic bolestného, trap
ného.— i μῶθος. ΕΙ. τὸ ἀλγεινόν-- τὸ 100
bolest—, rozkoš; cit holestný—, cit pří
jemný. —AXysvás očosivbolestně, s bolestí
snáše i.— b) trpící; bolest mající, cítící.
Φοξ. oddš ody výcois 3. ami při nemocech
bolesti nemaje; i přinemocechjsa bez bo
lesti. Pl. i o m., δεδημένος ὑπὸ ἀἄλγεινο
τέρου καὶ τὸ ἀλγεινότατον, τὴν καρδίαν αδί
knut jsa od věci holestnější i do m. nej
citlivějšího. t. do srdce.

áAvém (Ziyos, srv. předch.) a) bolest
mám, cítím; bolestim ; stonám; churavím.



ἀλγηδών.

Ἠόν. διὰ ταῦτα dXyém pro to stoná, Pl.
ἀλγεῖν τοὺς ὀφθαλμ.ούς 5ἴοπββῖη oči; bolesť
míti v očích. Xen. at% τὸ ἀ. τοὺς πόδας Ῥ1ο
bolesti v nohou. b) bolest, žalost, zármu
tek mám ; žalostím ; rmoutím se. Xen. g0Aů
ἔτι μᾶλλον ἤλγησε mnohem ještě více za
rmoutil se. Eur. ἀλγῆσετ' ἄλγος δεινὸν Za
rmoutíte se zármutkem hrozným. Sof. god
ἔιν, Ἂν ἤλγησ᾽ ἐγώ zprávu, jíž zarmoutil
se já. —vim něčím. ἐπί τινι η8ά něčím. 50,
A. voře Golgxaxote rmoutím se tvými strast
mi, ze tvých strasti, —ěr ἐξειργασμένοις
nad činy vykonanými žalostiti. — s part.
Sof. dkyd zAVovoxžalostím slyšíc to ; s bo
lestí, s žalostí to slyším. p. při ὁρῶν.
--γοῦς dAvýcx; mysl rozželivší se—.

ἀλγηδών, όνος, ἡ (ἀλγέ-ω), 8) Ῥο]οςῦ;
trápení. Pl. ddúvac xai dkymčovac muky a
bolesti. úrou.stvu vv 4Xymdovapodstoupiti
bolesť. b) bolest; žalost; zármutek. Sof.

ἄλγημα, zó (od AXyé-e, srv. předch.
a násl.), bolest zakoušená, snášená. οῇ,
παλαιὸν 4., i pl. 74 © ἀλγήματα tvé boν Υ ?
lesti (jichž zakoušíš sám). Td-Tav nékac 4—.

ἄλγήσις, 7 (od dhyé-e, srv. předeh.),
bolení; cítění bolesti. ο,

ἄλγιστος, ἁλγίων, τ. ἀλγεινός.
ἄλγος, τό (ειν. ἀλγέω, ἀλγεινός), obyč.

básn. a) bol; bolest; útrapa. δοἳ, ᾱ. τῆς
vocov. —i: neduh. Sof. při foyer. — b) bol;
žal; hoře. Bur, uéytovov A—

ἀλγύνω (15. ἄλγ-ος, ἀλγ-έω) 1ἵ. αἲθ,
a) trápím (bolestí). dep. pass. trápen, (tě
lesně) trestán jsem. Sof. 786 odx ἀλγυνεῖ;
j. nebudeš trestán? j. ujdeš trestu? b)
trápím ; soužím ; rmoutím ; kormoutím. τινὰ
někoho. zivi někým. i 0 subi. πθος. 90,
τούτων οὐδὲν ἀλγυνεὶ υ.. ἆ toho nic neza
rmoutí mě, pass. rotode ὃ οὐκ. ἀλγύνομαι
timto však se nesoužím, nermoutím. Aischl.
ZAyúvdyvzéxo zkourmoucena, ztrápena byla
jsem v srdol.

ἀλδαίνω (.ν ἄλ-σος, αἱ-0)Ὀάφπ.οὐθτεί
vuju. a) posiluju; zvyšuju; rozmnožuju.
ΑΙ6οΒΙ. βλαστημιὸν ἀλδαίνειν σώματος πολύν
pružnost těla rozmnožovati hojně. —xax«
zvyšovati zla. —b) potěšuju; obveseluju.
Aischl. duuov ᾱ. ἐν εὐφροσύναις Πι75Ι οἳ
veselovati v rozkoších,

Ἀλέξανδρος. 47
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᾿Ἀλέα, ΙόΠ, τεη, Ἡ, přijmě Athény, jež
měla chrámy obzl. v Tegei, pak u The
rapny s tím'o příjmením.

ἀλέα, %, parno; horko; vedro (srv.
násl.),

/ > /ἀλεεινός 9. (ο ἀλέα) parnem, vedrem
naplněný; příliš horký; prohřátý. Hér.
χώρη, 1 Χεῃ,

ἀλεής 9. (ἀλέα) Ἠϊθ]ίαί; οδϊτα]{οί; οἳ
čerstvující. Sof. ὕπνος.

ἀλειτήριος, . ἁλιτήριος.
5 A A G / , ,

A-AeToÚpy YTS 2. (σλειτουργέω)prostý
povinností obecných, vlasteneckých. Dém.
v listině.

ἄλειφαρ, ατος, τό (ἀλείφ-ω), Ῥάδη, ἃ
ión. mazadlo; masť (olejová); olej. Hér.

ἀλείφω (ἀ Ρΐ6ᾷς., -λίπα, « lepiti, Ipěti, —
pass. prf. a a0r. v. při sč-4A-.) olepuju;
natírám ; mažu ; mastím. ví Timněco něčím,
ΡΙ, τρίχας ἀλεῖψαι vlasy namazati, nama
stiti. Hér. aXetoe vů aiuxrí Mdougnatírá,
maže krví kameny. meď. bud dyn., Xen.
dodxAuoúc zim namazati hodně oči někomu;
buď —se. Thúk. Xxx dAcídscda. mastně,
hodně že se natrou, namažou—. -7Asibavro
natřeli se. Ώᾷ565. τ. ἐπ-αλείφω.

ἄλειψις, ἡ (οὰ dAsívo),mazání ;natírání,

ἄ-λεχτρος 9. Sof. a) hez lože manžel
ského; beze sňatku. fem. nevdaná (v. dvu
u.évatog).b)nepravého manželství ; nepravý.
ἄλεκτο' ἄνυμφα ἐπέβαγάμων ἁμιλλήματα Πθ
pravé neřádné usilování o sňatek stíhá,
mstí ona (Brínys).

ἀλεχτρυών, óvoc,O(m ἠλέκτωρ), Κοῖοπί
(třpytivý, skvostný pták). ΕΙ.

AAéšavěpoc (Branislav) 1. — Paris,
syn kr. Trojského Priama. 2. Al. I., kr.
Mak. (od r. 498—454), syn AmyntyI., ne
upřímný spojenec Peršanů, tajný přítel
Rekův, otecPerdikky II., Alkety a Filippa.
3. AL II., kr. Mak. (369, 368), syn Amyn
ty II., bratr Perdikkův a Filippův. 4.
A1. III. Veliký, kr. Mak. (336—323), syn
Filipa II., vnuk Amynty II. 5. AL. syn
kr. Mak. Alkety, od Archeláa kr. i s otcem
usmrcen úkladně (r. 413.). 6. Tyran Ferský
v Thessalii (r. 369.—). T.kr. Epeirský, syn
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Neoptolemův, bratr Olympiady, mnžky Fi
Uppa II.

ἀλέξημα, τό (v. dhéče), obrana, Aisehl.
proti nemoci; lékařství.

ἀλέξησις, ἡ (τ. AMéEo),bránění ; obrana,
Hér. 906 úhéčnav k obraně.

ἀλεξητήρ, Ἶρος,ὁ(τ. ἀλέξω),branitel;
obránce. Xen, πατρίσιν ἀλεξητῆρες.

ἀλεξητήριος δ. (οἆ ἀλεζητήρ) ορτώπδί;
obranný ; ochranný. Aischl. Zebc.

ἀλεξήτωρ, ορος-- ἀλεξητήρ. Φοξ.Ζεὺς ἀ.

Ἀλεξίδημος, ΤΠεεεα] Farsálský kon
cem 5. stl., otec Menóna, vojvody Kýra ML.

ἀλεξί-μορος 2. (aMÉ-o, —)básn. smrť,

pohromu odvracující ; smrůi bránící; spaso
ποςηύ. 908, τοισσοὶἀλεξ(opor trojice spáso
nosná, t. Athéna, Apollon, Artemis.

ἀλέξω (< ἀλκή, ἀρχέω. aro00, arx. —
{αῖ. 1πθᾷ. ἀλέξομαι, Ἠότ. ἀλεξήσομιαι, 801.
ἀλέζασυαι) Ἱ. a) bráním. τινὶ někomu ko
braně, ku pomoci spěju ; někomu přispívám,
pomáhám, ku pomoci θα. Χθηῃ,τούτοις προ
δύμιως ἀλέξειν Ἰδτη οοΠοηό pomáhati. med.
bráním se. Xen. Tí To9 ἀλέξασθαι δικαιό
τερον; Go nad obranu spravedlivější? co
spravedlivější, než obranu podstoupiti? b)
med. vw% n. mi odvracím si, od sebe ně
koho, něco; bráním se někomu, něčemu;
na odpor stavím se, odporuju, zabraňuju

někomu, něčemu. Hér. gxiouot «úToůcἆλε
ξομένους bijou je zabraňující (jim). Xen.
ὡς πολεµίουςἀλεξόμεὺα Ἱ.nepřátelům brá
niti se vám budeme. O6 ὧν τὰ χακὰ ἆλε

ξόμεδα jimižzlé si odvracíme. Φοῇ, ὡς οὐκ
dhekotumy(rodovov); že snad je neodvrátím,
jemu se neubráním? — i bez ace. ᾧ τις
dAšksro: (fut.) čím by kdo (nemoc) odvrátil,
obranu poskytl (proti nemoci). Ἠότ. ὡς

ἀλεξ«ησόμενοι]. k odporu: 2. meď. a) mstím
56, τινὰ někomu, nad někým ; trestám (od
platou) někoho. Xen. šydpovἀλέξασθαι nad
odpůrcem pomstiti se. b) odplácím (se zlým
n. dobrým). Tivxněkomu. Χθη, καὶ τοὺς εὖ
χοὶ τοὺς ZAZ ποιοῦντας ἀλεξόμενος 1dobře
i zle činícím odpláceje, spláceje,

AAÉTYS,ov, 0 (od dAí-e), mleč ; mlýnský.
Xen. čvovcdAévac běhouny, kameny, žer
novy (svrchní) mlýnské.

ἀληνεύω.

Ἀλευάδαι, ὤν, Ἰόπ. --έων (οά Ἀλεύας)
Aleuovci, mocný rod panovnický wThess.
Lárisse nad střd. Pénejem, odkud snažili
se rozšiřovatli svou moc po celém Thes
salsku; v Pers. válkách podporovaliPer
šany proti vůli Thessalův.

Ἀλεύας, ου, Ίόπ.εω mých. praotec pa
novnické rodiny Aleuovců Thessalských
(v. předch.), jenž j. potomék Aristomachův
odvozoval pův. svůj od Héraklea. Hér. zat
ὃες Ἀλεύεω synové, potomci Aleuovi —
Ἀλευάδαι.

ἄλευρον, τό (FxAcFpov,m die), obyč.
pl. mouka, obzl. pšeničná. srv. d)Xovra.
Hér., Xen.

ἀλεύω (7 ἀλεξω, 51Υ.6Ρ. ἀλεύομαι, ἀλέ
οµαι. -ν ἄλη, ἀλάομαι) básn. vzdaluju, od
vracuju. ΑΙΦΟΠΙ.ἄλευ οἀνταστ] { ὃεοὶ χαχκὸν
aAsúcaTe— zlo odvratte!

ἄλέω (Έα--, «ν εἰλύω, volvo, valím. —
pass. prf. part. dAnAecuévoc)melu. Hér.,
Thůk. ořros«Aηλεσμένοςobilí mleté, zemleté
(mouka pšeničná v. Zhevoov).

ἀλεωρή, Ἡ (- ἀλεύω), οἀντάσθηί; vy
hnutí; pomoc (proti něčemu). Hér. dXewony
εὑρῆσονται.

ἄλη, ἡ (ἀλάομαι), básn. toulka; potu
Jování. Eur. vy ččémeuje douárov ČN ji

vyhnala z domova na toulku, bloudit.
ἀλήνεια, ας, ἴόπ. -Θείη, ης, Ἡ (οἆ ἀλη

θή-ς. --πει-; nezatajenosů), a) pravda (u
přímná). Ἠότ. πᾶσαν τὴν ἀληθείην εἰπεῖν
celou, úplnou, pouhou pravdy říci .(beze
lži) p. dýdemv —. Pl., Thúk. ajn. Hér.
χότερα ἀληθείῃ χρήσωραι πρὸς σὲ ἡδονη:
zda pravdy užiti, šŠetřitimám, či lahody?
—Xen. oi ἀλήδειανἆ ἀσχοῦντες kteří pravdy
si hledí. b) pravda (skutečná); jistota;
skutečnost, Thúk. (v. úróvorx) Xen. v
dXndelx v pravdě; v skutku; skutečně.
p. Pl.ibeze členu. Dém. sr dAndeluc oxo
relodo: na základěpravdy, skutečnostiohle
dávati, uvažovali.

KAnWec (proparox.) v. dXybů: 2. b)—.
ἀληὺδεύω (ἀληθής) pravdu mluvím. Pl.

op. φεύδεσθαι. Χεπ. οΡ. ἐξαπατᾶν. -- Χο.
ἐὰν ὃ᾽ dhdedcyc pak-li vypovíš pravdu. —
s ace. obi: v něčem ; něco pravdivě mluvím,
povídám. ždóxe «πολλὰ ἤδη ἀληνεῦσαιτοιχῦτα



ᾱ-ληνής.

zdálo se, že mnoho už takového pravdivě
vypověděl —. pass. Χθῃ. ἐπὶ τούτοις ἀλη
Šsvouévoujest-li to pravdivě mluveno; bu
de-li se pravda toho osvědčovati—.

d-Andůg 2. (-Xdo, Axvdávo)1. act.
neu—:; nezatajující; upřímný; pravdivý.
Aischl. 4 yhdoo' d. ylyvevmκατήγορος{
zyk pravdivýmstává se žalobníkem, prav
divě se prozrazuje. Xen. 0 d' dmAodvκαὶ
úiybéc povaha prostá a upřímná (ničeho
nezatajující). 2.pass. a) pravdivý ; pravý.
Sof. eimědv TěXndÉcpověz pouhou pravdu!
Xen. db? Aéyopravdu mluvím. op. Yeú
dsoda. Thůk. T dAndeřv pravdě. Xen.
ἀληθεστότη μελέτη nejpravdivějším cviče
Πί --, ΕΙ. πίστις ψευδῆς καὶ 4. přemluva,
důvěra klamná, nepravá a pravá.—b) pravý ;
jistý; skutečný. Pl. 4. doerý pravá, sku
tečná dokonalost. Hér. dXabá Aóvo (prav
divou řečí;) opravdu; skutečně. Thúk. τὸ
dhindé; v pravdě; skutečně. ale proparox.
v 0t. Zmdec; opravdu? skutečně? Sof. —
ἀληνὺῶς opravdu; vskutku. ©g 4. zcela
opravdu ; doopravdy. ij. attr. Pl. 0 dAnbas
οὐρανός, φῶς opravdové, skutečné nebo,
světlo.

ἀληνίζομαι (ἀληδης, SIV. ἀληδέόω)
pravdy se přidržuju; pravdu mluvím Hér.

ἁληδινός 3. (dXndýg) opravdový; vy
trvalý; stále, věrně oddaný. Xen. στρά
τευµ.α. Dém. eíhor.

Άλήιον mečlovAlejova, Toulova rovina
(51ν. ἀλάομιαι) v jihových. Kilikii. Hér.

dAmAsopévoc, v. dhée.
ἄλημα, τό. Φοξ.ἄθ]παα(ρτοἨπαπά);ἄϊρα!;

sehytralec, o Odysseovi.
AAS, nxog, ó, dle Thúk.Ťř. v Loker

sku v jihozáp. Italii (ve Bruttiích, ny
nější Alece).

ἄ-ληπτος 9. (-ληβ- ΥAxuBavo) necho
pený ; nechopitelný; nepřístupný. Thúk.
ὅσῳ dKAmmTóvEpoLŽoav Tořz méhug oč nepří
stupnějšími byli svým sousedům-—.

Ac 2. (Fu-, « elXée)stěsněný; shluk
lý: shromážděný ; spojený. Hér. A. Ύενο
μένη πᾶσα j EXdc ve hromadu, ve spolek
sestoupic se veškera Hellas—. zdo« 1 oT9x
τιή ἐπέπλες ἆ. ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον veškero
lodstvo plulo pospolu, pohromadě k Art. —

ἉἈλιζών. 49

1 ΡΙ. ὅ, ]. ἀἆτ. ἀλέες ἑστᾶσι Ῥο]ιτοπιαςὅ θ{ο]1.
1 o věcech οὐκ ἁλέες Ἡθ6 Ῥο Πτοπιαάδ; ηθ
na jednou.

ἀλητεία, ἀότ, ἀλᾶτεία, Ἡ (ἀλητεύω, ἀλή
Tn5), básn. toulání; bloudění. Aischl. pl.

dAmTEÓm(srv. předoh. a násl.) básn,
potuluju se; bloudím. Eur. part. prs.

ἀλήτης, ἀότ. ἀλἄτας ὁ (ο ἀλάομαι),
básn. a ión. tulák; poběhlík; bludič. Sof,
ve sm. útrpném i pohrdlivém. -év.čτὸν µακ
dv ἀἁλάταν πόνων μὴ πελάσαι Že já pro

běhnuv dalekou cestu strastiplnou nepři
blížil se — Hér. 4. βίος tulácký život,

ἁλία, Ἰόπ. -ίη, ἡ (Έα-, ο ἁλής), hro
mada; shromáždění. Hér. rav Ileooéov. —
ἁλίης πολλάκις συλλεγομένης za častého svo
lávání hromady —. dAínyromodp.evo, shro
máždění si zařídivše —.

ἁλιάδης, ἀόπ. --δᾶς ὁ (οἆ 1. 4Mo-g),jen
Φ08, τίς ἁλιαδᾶν; kdo ze synů (námořni
okých) rybářských?

Ἁλιάχμων, ονος, ὁ, Ť. v již. Makedo
nii (nynější Vistrica). Hér.

A Adáprtoc 3. (od AXlupr-oc)Haliartský,
substt. mase. Haliartan. Thůk., Xen.

AAiaorToc, ó, ms. Bojótské na již. po
břeží jezera Kópského.

Ἁλιάς, άδος Ἡ (οἆ 1. ἅλιο-ς), Pomoří.
pomořská krajina ve vých. Peloponnésu,
jihozáp. od Trojzénska.

ἀλίγχκιος 3. básn. rovný; podobný.
Aischl. s dat. uopoaic —

A Aetg n. -%<, oi, m. pomořské ve vých.
Peloponnésu již. od Hermiony, osada Ti
ryntská. Hér. ace. AMéxc. Thůúk. še AMuď%e.

ἁλιεύς, έως, ὁ (1. ἅλιο-ς), rybář. Pl.
ἁλιευτιχός 3. (odἁλιεύ-ς)rybářský. Xen.

πλοῖον.

ἀλίζω (Έα-, ἁλία, ἁλής) shromažďuju;
sbírám. Hér. oToxróv. —pass. Xen. mávvac
ἀἁλίζεσθαι aby všichni shromažďovali se.
ἐπὴν ἁλισῦῇ αὐτῷ Ἡ στρατιά -- Κὰγᾷ Ὦγ 5ἨΤο
mážďeno bylo —. Hér. prf. ἐπὶ τοὺς βασι
Ačagúiauévovc ku králům shromážděným,
když byli shr. —

Ἀλιζών, dle někt. 'AXalav,vos. obyč.
ΡΙ. Ἀλιζῶνες, n. 'AXuCavec,,nár. dle Šaf.
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Slovanský, příbuzný Skythům oráčům ok.
stř. Hypania.

ἄ-λινος 9. bez kamení; prostý kamení.
Χθῃ. ὄρος.

Ἀλικαρνασεύς, ΙόΠ. -ησεύς Ἡ. -ησσεύς
écc, Ó (od násl.), Halikarnásan.

Ἁλικαρνᾶσός, ión. -066 1. 16066,4, MS.
Ῥότ. na stř. pobřeží Kárském, v 6. stl. vy
loučeno ze šestiměstí Dórského.

ἁλί-κλυστος 9. (ἅλς, κλύζω) Ὀάδη., πῃο
řem oplachovaný, splachovaný; vlnobitý ;
vlnopěnný. 901,

AAl-muTvmoc2. básn. mořem bitý, ohlu
čený; mořehlučný. Sol. vďeg,— Eur. zóv
mioy zu“ A. mořské vlnění rozvláté, roz
hučené.

AAAár, 4, dle Hér.arabské jm. bohyně
Úranie (plodnosti přírody, personifikace
luny a Afrodíty). srv. Ὀροτάλ.

d-Atnevoc 2. (-Ruv) bez přístavu ; pří
stavu prostý; nepřístavní. Thúk. neut. pl.

AAuevoTY <, nT0g, % (od předch.), ne
dostatek přístavů; nouze o přístavy ; bez
přístavnost. Xen. 4. τῆς χώρας.

ἅλινος 3. (od ἅλ-ς, srv. 1. £Moc) solný;
ze soli. Hér. χόνδροι,

1. ἅλιος 3.192. (od 6A-c)básn. mořský ;
v moři. Aischl. zpev, — Sof. 7AkTx, —vůu
oa. (rozd. od násl.)

9, XAtoc 3. básn. těkavý; marný: da
remný. Sof. oů yap ἅλιον neboť ne nadar
mo —. ÓAtog. marně.

9, ἅλιος subst. dór. = HAroc.— "AXog
— "Hhoc.

áAtów (od 2. čho-c) básn. marným či
ním; zmařuju. Sof. xody Ἠλίωσε τοὐπος
a nezmařil, nezrušil slova.

á-Amap“g 2. básn. nelpějící; nemast
ný; nelesklý. Sof. -8pf4 nelesklý, prosti
čký vlas. (dle někt. Mraoýg).

A At-mečov, +6 (4Xg—přímořskárovina),
rovina u Athén, od Peirajea na sever.

ἁλί-πλαγχτος, 9. (ἅλς, πλάζω) básn.
mořem hnaný, nesený. Sof. [I%v.

ἁλί-πλᾶχτος, ἀὐτ.--- -πληχτος 3. (ἄλς,
rAýcce) básn.mořem obrážený, ohlučený;
vlnobitý ; vlnobitím obklopený. Sof. ZaXuv.ic.

ἁλίσχομαι.

ἁλί-ρροῦος (-σροῦος, -ἅλς, ῥόθος) Ρά5η.
mořešumný ; vlnohlučný. Aischl., 906, πὀ
oo. dráhy —. Eur. duraí břehy —.

ἅλις, πεςΚΙ. (Έα-, νν ἁλής, val-ně) a)
valně; hojně; dosti. s gem. Sof. 4. Xóvov
dosti řečí! Hér. (v. Boo%); TaXmdv čovov
4. o std. činech dosti! Xen. 4. roúTov čzem
dosti toho míti; spokojenu býti s tím.—
při 20m. j. attr. Sof. 4. πόνος τούτοισι
s inf. dostatečná svízel těm —. častěji j.
praed. Sofť.ἅ. Ἡ παροῦσα (λύπη) dostačí
přítomný zármutek, s part. 4. vocodo'ča
dosti, že trpím já. s inf. 4%.buď inf., buď
i že—. b) mírně; s mírností; s měrou.
Eur. 4. čAdeďy mírně, s mírností přijíti
(nikoli s přílišnou žádostí).

Ἀλίσαρνα, ης, 7, ms. v jihozáp. Mýsii,
již. od Pergama. Xen.

ἁλίσχομαι (Έα--, ανἁλής, εἰλέω.---, Κι.
obyč. ἁλω-, {ΐ, ἁλώσομαι, 80Υ.ἑᾶλων, 8ἱ6
opt. a part. od km..dAo- ἁλοίήν ἄν,ἁλούς;
prť. čáAoxu.; dle někt. a0r. fAov, prť. $Aoxx).
významem často pass. ku sl. «ipée a) (tís
něn, stěsňován jsem) «) jímán, zajímán,
lapán ]β6π. Ἠότ. τὴν ἀτραπόν, ἣν ἑάλωσαν
οἱ ἁλόντες Ἑλλήνων ο βΐ6πο6, Κίθτοι do za
jetí přišli zajatí z Hellénů. Xen. ovy éx%hw
ἐν T. xóvy nebyl polapen v dědině. Sof.
τὸν ἁλόντ ἀπάταις ἴοπο zajatého, polape
ného úskoky. B) po-; zastihuju. Bof. čv
χακοῖσι ἁλοὺύςve zlých skutcích postižen

byv. spart. praed. Hér. τὰ μὴ ψευδόµενός
τις ὑπὸ GEdAdast. v čem by za lháře
člověk od tebe nebyl postižen Ž 10 subi.
neos, Sof. dpi mpododo dAaxero vděk
zrádným bývá postižen, nalezen. —ale ně
kdy bývá part. ΔΡΡΟΒ.χατελδόντες ἣν ἁλίσ
χωνται vrátivše se, při návratu jestliže by
zastihováni byli —. v) obzl. soudně vin
ným shledáván, uznáván jsem. Dém. av
G ká pak-li by byl vinným shledán. ei
ě“Xo kdyby byl —.i prť. ἑχλωκέναι προσήκει
rup% Čimxovaie přísluší, abý odsouzen byl
u soudců. —Pl. vě ATogixAyov čxhozévu
TotúrTov Ženedostatkem slov takových při
jsem prohrál. b) w)jímán, překonávánjsem.
ΕΙ. ὑπὸ χοημάτων ἁλῶναι penězi býti pře
konánu, získánu. i0 subi. neos. Φοξ,ἁλίσ
χετα. χὠ δεινὸς ὅρχος γαὶ περισκελεῖς φρένες
překonává, zvrací sei hrozná přísaha 1za



ἁλί-στονος.

rputilá mysl. 9) jímán, za-, uchvacován,
popadán jsem. Sof. uavíx 4hoúgšílenstvím
byv zachvácen, popaden —.Pl. Zhévau úmo
úmoola; uchvácen byv od rozpakův; ocítiv
se v nesnázi —. ) jímán, brán jsem ; do
Ῥύτα]ί 1118, Ἠόχ, ὡς ἑχλώκοι τὸ τεῖχος 7
dobytoužjest pevnosti; ževzata už pevnost.
Φοΐ, ὃ πλήδει χρήημασίν ὃ ἁλίσκεται ὄθλμοῦ
lidem a penězi se nabývá, dobývá. — ©)zí
skáván, lákán jsem. Pl. z0.$0e zvóre tako
výmto způsobem (v. i čredý 2.)

Al-oTovoc 2. básn. mořeječný ; vlno
jekotný; vlnohučný. Aischl. čazía. —

ἀλιταίνω (.ν ἄλη, ἀλέομιαι) básn. po
bluzuju; proviňuju se. Aisehl. und" d)í
τομ! λόγοις ἃ Κόζ neproviním se slovy!

dAvtýjptoc, dle někt. dhevrýoioc2. (« ᾱ
Xzxive) 1. provinilý. substt. mase. pro
vinilec. Thúk. čvxyeig καὶ ἀλιτῆριοι τῆς
9εοῦ prokletci a provinilci bohyně (pro
vinilí, vinou propadlí bohyni). 2. mase.
zlomyslný škůdce, zhoubce. Dém. <%uvóg
něčí.

ἀλιτηρός, v. dhírotoc.

ἀλιτραίνω (ἀλιτρός, 51ν. ἀλίτριος) τοῖ.
havý jsem; rouhám se. Hés. dle Aischn.
ὅς Zev ἁλιτραίνη.

ἀλίτριος 8. ἀἱθ πόξ{, ἀλιτηρός 9. (οἆ
ἀλιτ-αίνω, 81Υ. ἀλιτήριος) rouhavý; bez
božný. 9ο, Φσῆν πΠιΥΒΙ--.

A AutTa, dle někt. m. Ἀλιλάτ.

ἁλί-τυπος 9. (ἆλς-) Ῥάδα. πιοΐθπι 16
paný, bitý. Aischl. ve vlnobití.

ŘÁNÁ, dór. — 4Axý.

AAndioc 1. mýth. syn Perseův, bratr
Sthenelův, Elektryónův, otec Amfitryónův,
dědHérakleův. 2. dle Hér. syn Héraklea
Lýdského (Sandona), praotec první král.
rodiny Lýdské v Sardech, otec Bélův, děd
Ninův, praděd Agróna, prvního kr. Lýd
ského. 3. Ajolský básník lyrický z. Myti
lény v 4%.stl. Hér.

Ἀλκαμένης, ους,1ón.€0c,kr. Spartský,
Agidovec, sedmý předek Leónidův, syn
Teleklův, otec Polydórův. Hér.

y ; > , .

ἄλχαρ, τό (ἀλκη), Ῥάβπ. ]6Ώ Ποτη.α ἃθ9.
sg. obrana; záštita. Aischl. 4. πύργος

ἄλκιμος. 51

A Axetoms, ov, ión. ce 1. půvd. jm. Héra
kleovo (dle někt. po dědovi Alkajovi 1.)
2. Sparťan v 6. stl., otec Agétův. Hér.

AAnéTYS, ov, ión. so 1. kr. Mak. v 6.
stl., syn Aeropův, otec Amynty I., děd
Alexandra I. 2 Mak., syn Alexandra I..
bratr Perdikky II.,— 3. vládce Molosský
v Epeiru začátkem 4. stl., otec Arybův,
děd Alkety Epeirského I.

ἀλκή, Ἡ (-ν ἀλέξω.),1. 8) síla (bojovná).
α) Ἡ 08. ΑΙδΟΠΙ. ἀλκὴν ἄριστος silou nej
statnější. Xen. β) Φο0Η.βελέων a. síla střel
(luk). Thúk. čv Tav ἔργων Tř Az? v síle
činů, skutků —. b) srdnatost; statečnost;
udatnosť; chrabrosť. Sof. iírón. víc 4. τὸν
Ὁανόντ᾽čmxvavety jaká udatnosť, zemřelého
ještě dobiti? 2.a) «) obrana; ochrana, Aischl.
ποῦ, TÍgdAxá: kde, jaká 0b-? móAcocdAxáv
města ochranu. též: dAxhy δορὸς ἐπαχτοῦ
vervóvovobranu proti vpádu voje sousedův.
—dAxýv vim motečodau obranu někomu po
skytovati. 9) odpor. Hér. 00 ἀλκὴντρά
meodu, Thúk. čs ἀλκην τρέπεσθαι Ώ8 od
por, k odporu se obraceti, stavěti: b) útok;
vůb: zápas. Aischl. (v. Buxyáe). Eur. če
ἀλκὴῆν ἐλθεῖν ecí TivogV zápas vejíti o něco.

Ἀλκήνωρ, οροςἀἱο Ἠότ. το] Argej
ský v 6. stl.

Ἄλκηστις, :00<mýth. dcera Pelie, kr.
v Jólku, mnžka Adméta, kr. Ferského,
za jehož vykoupení sama podstoupila smrť.

Ἀλκιριάδης, ou, ión. em, Athéňan, 1.
v 6. aĎ. stl., otec Kleiniův. 2. vnuk jho,
syn Kleiniův, výtečný vojevůdce a lehko
myslný státník ve 2. pol. 5. stl.

Ἀλκίμαχος dle Hér. občanEretrijský
v 6. stl., otec Euforbův.

ἄλχιμος 9., π Φο, i 3. (od 4Ax-4) a)
silný; mohutný. Sof. ó Atog€. yóvogDiův
mohutný zplozenec (Hérakles). Xen. vi Tv
dAíuov wmnolovněkterý ze silných, litých
zvěrů. b) srdnatý ; statečný ; udatný ; chrab
rý. Sof. dAxíux dex srdnatá bohyně (Athé
8). Ἠόν. ἀλκιμώτερος τῶν προγόνωνπάαί
nější nad předky. Xen. čdvog ὄλκιμον. -
οὗτοι ἀλκιμώτατοι. -- Ρ05. πρὸς τοὺς ἐναν
τίους ᾱ. Ρτο(!---. Ηότ. τὰ πολέμικ ἄ. το τᾶ
cech válečných statný. δηρίκ ἐς ἀλκὴν
iu zvířatak útoku udatná.

A%
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Ἀλκίνοος, -vóoun. AAxívous,ou, kr. Fa
jákův. Thúk. vémevocrod AXxívovposvátný
háj, obvodAlkinoův na ostr. Kerkyře. Arst.
ὁ Ἀλκίνου ἀπόλογος vypravování (Odysse
ovo) u Alkinoa.

Ἀλκισνὺένης, ους, ΑἴΠ. ν δ. 5{]. οίθο
vojevůdce Démosthena. Thúk.

ἀλκί-φρων, ονος, ὁ (ἀλκ-ή, φρήν), 161
Aischl. a. Axóc bujno-, jaromyslný lid.

AAmpaíwv, evoc 1. mýth. Argejan, syn
Amfiaréův a Erifýlin, bratr Amfilochův,
jenž na rozkaz otcův zabiv zrádnou matku
nemohl dojíti klidu, až se usadil na zemi,
které za doby vraždy ještě nebylo, t. uústí
řeky Achelóa. Po synovi jeho Akarnánu
nazvána prý okolní krajina. Thúk, 2. ión.
AXxuéov,mýth. pravnuk Nestorův, jenž po
stěhování Dórů do Peloponnésa asi v 10.
stl. vystěhoval se z Pyla do Athén, kde
se stal praotcem statt. rodu Alkmeó
novců. —3. —éov, ku konci %.stl. Alkme
ónovec Ath., archont, otec Megakleův. —
4. syn Megaklea St., vnuk 3ho Alkm.;
dle Hér. nesmírného jmění nabyl u Kroisa
v Sardech; později vítěz v Olympii čtve
rospřežením; otec Megaklea ML.

Ἀλκχμαιωνίδης, ου, ión. AXxpeoviong,
εω (οἆ Ἀλκμαίων 2.), Alkmajónovec, Alk
meónovec. pl. -(duu, rod std. v Athénách,
z něhož pocházeli přeslavní mužové, j.
Kleisthenes (dvůpAXxgeovidyc).Megakles,
po přeslici Perikles, Alkibiades.

AAupémy, v. AAxuatov, 2—4.
Ἀλκμεωνίδης, v. Ἀλκμοιωνίδης.
AAxnývy, mýth. dcera Perseovce É

lektryóna, kr. Mykénského, mnžk. Amíů
tryónova, matka Hérakleova a Iůkleova.

AAxwv Moloss v 6. stl. jeden z že
nichův Agaristy. 1. —Hér.

AAAá (ace. neut. pl. sl. ZAXocs přízv.
změněným: jinak) spojka. 1. souřadná
odporovací: a) ale; však; než. «) ve vy
pravování n. řeči, přetrhne-li se pásmo
myšlénky, aby se přešlo k myšlénce
πό, Φοξ, ἀλλὰ ταῦτα μὲν τί δεῖ λέγειν;
ale—, než o tom (věru) co třeba mlu
viti? po předchodném důvodu stručně na
značeném: (než nechme dalších důvodův;)
zkrátka; pročež (bez dlouhých úvah). obzl.

ἀλλά 9

před {πιρί. π. οοπῖ. Ἠότ. Ἀθηναίων ἡμῖν
ἐόντων μὴ ἀρθμίων, τῷ δὲ βαρβάρῳ συµµά

χω µεγάλαι Χλισιάδεςἀναπεπτέαταιἐς τὴνελοπόννησον τῷ Πέρση. ἀλλ ἐσακούσατε
Athéňané s námi nebudou-li sjednoceni,
ale s barbarem spojeni, do kořán brána
rozevřena bude do Peloponnésa Peršanovi.
Než (nedopustte toho, ale bez dalšího uva
žování) vyslechněte je! Pl. 4X touev než
jděme ! AX οὖνúxoúsre ale tedy slyšte! —
ϱ) na zač. řeči: ale; však; vždyť. Xen.
ἀ. ταῦτα μὲν δὴ πάντες ἐπιστάμεῦα --, ἡμῖν
δέ Υ οἶμαιπάντα ποιητέα. Však, vždyť toto
věru už všichni víme —nám pak —.Někdy
bývá protivou věty připouštěcí nezazname
nané, j. u Xen. Symp. hned na zač. GAX
šuorye doxeř — (Nechť jiní soudí jinak,)
vždyť mně aspoň se zdá —. iv odpověděch,
Pl. 4. ópoXová vždyt přisvědčuju! A. 4
νάγκη vždyt nutno! i po tvrzení přísež
ném: u τὸν Δία A—. 5ο. μὰ τὴν πατ
ῴαν ἑστίαν A. věru při otcovském krbu,

vždyt —. b)«) po neg.: ale; nýbrž. Sof.
οὐχ. ἔστιν οὐδείς, ἆ. OŤA« δή není nikoho
(takového), nýbrž zjevno už—. Xen. οὐχ
εἰς τὸ ἴθιον ---, ἀ. εἰς ὑμιᾶς šdarávov nikoli
na své vlastní (jmění). —, ale na vás vy
nakládal jsem. Šof. oů ydo ve Anbe, d.
ytyváczo —nejsi zajisté mne tajným, ale
poznávám —. i bez verba při y%o. Eur. οὐ
γὰρ 4. ne zajisté, nýbrž—; nebo zcelaji
stě—. oů uýv 4. však ne, nýbrž —; však
přes to, přece, nicméně. Xen. —00 uévrot
a. avšak přecet. Thúk., Pl. —Isok. οὐ μἩν
a. xai — anobrž i —. οὐ µόνον --, ἀ. καί
nejen —, ale i.—. oů n. uhá. — ne, než
jen—; ne, leda. Pl. oděv £Ao oxomelyG.
ἢ τὸ dmovov k ničemu jinému nehleděti,
než jen, leda jen k nejlepšímu. ody óm
—, 4. xm nejen (neřku že —) ale i—. Xen.
—— pod. uj dTi—4. xai netoliko (nechci
říci, že by—) —ale i—. Pl. ošuu ἂν μὴ
ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν µέγαν βασιλέα
— tuším že by nejen (nechci říci) sprostý

někdo, ale i veliký kr. (Perský) —. p) d.
5 neg. oů n. uý: alene, nikoli. Hér. oů
T06, 4. oůx AoráfBaČocten, ale nikoli Art.
— Isok. šav κέρδη εἶναι νοµίζης δὲ ὧν ed
δοχιµήσεις, ἀλλὰ μὴ δι ὧν εὐπορῆσεις bu
deš-li za zisk pokládati to, čím bys hojné
slávy, ale ne čím bys hojného jmění nabyl



ἄλλα.

(Písecký : odkudž by více dobrého jména
mež zboží přibývalo). ©) v oť. «) bez neg.
Pl., Xen. 4. než, či, zda—? 4. 0% než, či,
zda tedy? (s odpov. neg.) dAX Goa; než
zda—? (kde odpověď nejistá). Pl. — d. %
ale zda—? Úo snad—? ale snad ne—!? Sof.

4. 7 uéumvac; ale snad neblázníš? (odpov.
neg.). B) S neg. a. Ti 00—; ale, než co
ne—? Pl. (v řečnické ot. ve sm. impt. n.
coni pos.). —A. Xox uj—; Nu tedy snad—?
Pl. (s odpov. neg.). —2. v záv. a) popodm.
n. připšt. předv. n. part.: tož. Pl. ci μὴ
ἔστι τοῦτο τὸ πάθηµα ἡδονῆς ἠττᾶσδαι, ἀ.
τί ποτ čoví; není-li—, tož co asi jest? —
ἀ. ye tož aspoň. Xen. —4. ou.wc tož, však
přece ; přece však. ὁρῶν Μλέαρχος τὸ μέσον
στῖφος Zai dxoúeav Kůpov—, ἀλλ ὅμως οὐχ.
ἤθελεν ἀποσπάσαι Υ]ᾷ8 a slyše (ač viděl
a slyšel)—, však přece nechtěl—. b) i po
předv. příčinných, časových vztažných.
tož; alespoň. Sof. rest πατέρα τόνὸ ἐμ.ὸν
οὐκ ἀνέτλατ, ἀ. ἐμὲ οἰκτίραῦ”ἂ--. Ροπόταάὅ
otce toho mého nestrpíte, alespoň nade
mnou slitujte se, jež—. Dém. ὅσα μὲν ὑπὸ
Λακεδαιμονίων ἔπασχον οἱ Ἕλληνες, ἀλλ’
οὖν ὑπὸ Ὑνησίων Υ ὄντων τῆς Ἑλλάδος
ἠδικοῦντο vše, co od Lakedaimonských
trpěli Helléni, aspoň zajisté od pravých
synův Hellady zakoušeli křivdou—. o)
někdy i bez předv., jež snadno lze do
plniti (srv. 1. a) «). aspoň. Sof. ví 8%
ἂν 4. vův G čT ageAotu.— čím tedy bych
aspoň nyní (poněvadž dříve nebylo lze)
tobě ještě prospívala? πειράσατἆ. ὑμεῖς-
hleďte aspoň vy (nečiní-li tak jiní—).

ἄλλα ἀὐν. --- ἄλλη.
ἀλλαγή, Ἡ (ἀλάσσω),π] Ἱπαᾶθηί; změna.

Sof. a. βίου,

ἀλλᾶλο--, ἀότ. --- ἀλλήλο--.
ἀλλάσσω, -ττω (οἆ ἄλλο-ς), ἡπαδίπι:

zjinačuju; měním. 1. a) pro-; změňuju
vi něco; pozbývám něčeho. Sof. οὐράνιον
φῶς ἀλλάξαι περοβΚόΠοsvětla pozbyti. b)
vyměňuju. Aischl. dAXučat ví τινος vymě
niti něco za něco; (něčeho bozbyti výmě
nou za něco). meď. aor. vyměniti si. Thúk.
Ti Ttvog něco (výměnou dáti) za něco. Pl.
v témž sm. Ti ἀντί τινος. Hér. bez obi.
ἀλλάξασθαι τοῖσι πλήσίοισι výměnu si uči
niti s bližními (obcemi). 2. změnou, vý

ἀλλήλων. 58

měnou beru, přijímám. Eur. o bohovi sidoc
Ὀνητὸν ἀλλάξας ἔχω podobu smrtelnou mám
změnou. čpeog ἀλλάξει τύπον Ἰπιόποι ἄο
stane způsoby hada; vezme (na se) způ
sobu hada.

ἀλλαχῇ (.- ἀλλάσσω,ο ἄλλος,51. ἰχὶ
násl. !) jinady ; jinudy. Xen. £AXore«. jindy
jinady (dle někt. vůb. spíše: ἄλλη).

dAAaywódu (srv. předch. a dvě násl.)
Χθῃ. Ξ- ἀλλαχοῦ (ο někt. zavrhováno).

dAAwyóce (srv. násl. a dvě předeh).
jinam. Xen. (dle někt. vůb. spíše: ZAooe).

dAAayoĎ (srv. tři předch.) jinde. Sof.
ἄλλα ὃ ἀ. καλά jiné pak jinde krásným.

ἄλλη, ἀῑο πόΚί, ἄλλη (ἄλλος) ἀότ. ἄλλα.
a) «) jinady ; jinudy ; jinam. Sof. (v. ZAXo
Te). —Hér. ZAXog«. jiný jinam. Pl.; Xen.
též: odx ZAy 7 Tarn ne jinudy než tudy.
č. my jinudy někudy. $) jinde. b) jinak.
Hér. i se členem. r τε ἄλλη zoMavň
καὶ δὴ xai— i jiným způsobem mnohoná
sobným, i obzvláště—. Xen. č. %a<—jinak
než jak—. v. i ytyvácze.

ᾱ-λληχτος 9. (ἀ-σλη-,λήγω) básn. ne
ustálý. Sof. óddvau.

ἄλληλα, ἀλλήλαις ἃ Ῥοᾶ. τ. ἀλλήλων.
ἀλληλοφαγία, ἡ (οἆ ἀλλήηλο-φάγ-ος2.-

ἀλλήλων, Φαγεῖν), Ὑτά]οπιπό γθβροἱπό sží
rání, pojídání (když druh druha pojídá,
aby hlady neumřel). Hér.

ἀλληλοφὺορία, ἡ (οὔ ἀλληλο-οθόρ-ος
ϱ. --ἀλλήλων, φθείρω), Υθβρο]πόhubení-se;
vespolná záhuba. Pl. pl.

ἄλληλο-φόνος 9. ἀόπ. ἀλλᾶλο-- (ἀλλή
Aov,oev-) vzájem, vespolně vražedný, vraž
ἀἱ6ί. ΑΙβδοΠ1,ἐτελεύτόσαν ὑπ' ἀλληλοφόνοις
xepcív skonali od rukou vzájem vraždících.
Xen. ἀδελφοὶ ᾱ--,

ἀλλήλων (τθᾶπρΙ. β]. ἄλλος, Ῥ6ᾳ ΠΟΙΠ.,
v osti. pádech jen du. a pl.) pronomen
reciprocum,vespolné: sebe vespolek, vzá
jem; druh druha; jeden druhého. Pl.
ἀμφισβητοῦμεν ἀλλήλοις τε καὶ Ίμῖν αὐτοῖς
odporujeme i sobě vespolek i sobě samým.
ἡ ἀλλήλωνδικαιοσύνη γθβρο]ἱπάspravedlnost.
Thúk. vý dAXfAov Bondeřy, čdv— že jedni
zemidruhých pomáhati budou,jestliže by—.
Ἐ]. πρὸς ἀλλήλους δικλέγονται mezi sebou
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vespolek rozmlouvají. dteXcyéchyv dANý
Xow— oba vespolek. —xxi πρὸς αὑτὰ καὶ
πρὸς ἄλληλα i k sobě samým i k sobě
vespolek.

ἀλλό-γλωσσος . (-yXdo7%)jino- ; cizo
jazyčný. Hér.

ἀλλογνοέω (ἆλλος, yvo- T. γιγνώσκω)
jinak poznávám. <rvxněkoho za jiného mám.
Hér. aMoyvacus (= -yvon0x5)Koočcovne
poznav Kroisa.

9 / 3/. ο v o

ἄλλοδ-απός (ἄλλος, ]οποῦ πθι{. ρῇνᾶ,
ἀλλοὸ-) jinokrajný; jinozemský. básn. u
Pl. ξένος ἀ. host cizozemec. ΧθΠ.ἀλλοδαποί
οἱσοχθπιοῖ, ϱΡ. πολῖτχι,

ZAAodev (od *XXo-s) od jinud, Sof. ἄλ.
ὄλλαι ο jinud jiné; každá od jinud. Xen.
ZAhoL ZA. jiní od jinud. —%A. zodev od ji
nud někud. Pl. %A. zgobevody odkudkoliv

jinud. Xen, oddal: ZA. oddau.ódbevnikdo od
nikud jinud.

AAAodu (od čXXo-c,srv. předch.) jinde,
Pl.žA. zoAXooroůjinde na mnohých místech.
Xen. A. oddavoů oddév jinde nikde nic.

AAA0-dwp0062, jino-; cizozvučný ; -mluv
ný. Hér. orowT6; cizomluvné, cizí vojsko.
Sof. —yvovm cizí úsudek, rada,

dAAotoc 3. (od čXXo-c)a) jinaký ; jina
čí; rozdílný. Hér, oůcg jinačí, rozdílná po
vaha. Xen. čdu čAXore dAXořa příkrmy
jindy (po každé) jinaké, ΕΙ. ᾱ. %—jinaký
než —. i s gen. dAXoťovἐπιστήμης rozdílné
od vědění. —comp, Hér. oúěšv 4XXotórEpov
7 TŤ Tpovspníynic jinšího než předešlého
dne—. Xen. odděv dAXotórepovzpůsobem nic
rozdílnějším, jinším—, Thůk, dAXotóvevor
ἐγένοντοτὰς vvouc jinšími stali se svým
smýšlením ; více změnili své smýšlení. b)
jinaký ; odporný; protivný. Hér. iv vý m
ἀλλοῖον περὶ σεῦ βουλεύσωνται ΑΏΥποιτᾶ
dili, neusnesli něco (jiného než co ti milo,)
protivného o tobě.

ἀλλοιόω (οἆ ἀλλοῖο-ς)a) jinačím ; z-;
proměňuju. pass. Thúk. Ἰλλοίωντο τὰς

vouc změnili se, změněni byli ve svém
smýšlení, b) zhoršuju; horším činím; ka
πΐπι, Χεῃ. τῆς καλῆς παρασκευῆς ἀλλοιοῦταί
m krásné úpravy zhoršuje, kazí se něco,

2 / e ; ..
ἀλλοίωσις, εως, Ἡ (οἆ ἀλλοιόω), zjina

čení; změnění; změna. Ι. καὶ οὐδέποτε

ἄλλος.

οὐδαμῆ οὐδαμιῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέχε
ται a nikdy nikde nijak změny nižádné
nepřijímá, sobě nepřipouští.

ἀλλό-κοτος 9. (SIV. παλίγ-κοτος) jiné
povahy. 1. a) neobyčejný; nepřirozený.
Pl. odx dAAóxovTov;není to neobyčejno,
podivno? Thúk, ční πρᾶγμα ἆ. Κ činu ne
přirozenému. b) nezřízený ; nepořádný. 7x
Tý9. 2. nezpůsobný ; neschopný. 0 08. πάνυ

3a. zcela—. Pl.
AA . 9 e /ἄλλομαι (oxAjoum, « salio, —a0r. AX

μ.ην)švihám, mrskám sebou ; skákám. o li
dech i zvířatech, Xen. ἤλλοντο ὑψηλά τε
xal 400owg skákali i vysoko i lehce, 4A«
u.evoLκατὰ τῆς πέτρας 5Κοδϊνᾶο se skály.
αἱ ἕλκφοι AAovro laňky skákaly.

GAAoG3., neut. 20 (dAjoz, « aMus.
neut. pův. dAXod-, 51Τ. ἀλλοὺ-απός. -- adv.
ἄλλη, ἄλλοῦεν, -οῦι -σε, ἄλλως τ. zvl.:)
a) jiný ; (jsou-li jen dva:) druhý. Sof. ἐγώ,
oúx č. já, ne jiný. Xen. č. ZAhov τρόπον
πάντες TXŮTOAčyovoiyvšichni totéž mluví,
jiný (každý) jiným způsobem. žAmv xm
ἄλλην Ἠδονὴν διώκειν za jinou a jinou roz
koší se hnáti. Pl. %.ἄλλοῦεν jiný (každý)
od jinud. Xen, Tx5rTx καὶ ἄλλα τοιχῦτα ἴο
a jiné takové. %AAXo.Tocoůvo jiných toli
kéž, —někdy č. překládá se č.j. adv. Sof.
κακὸν τόδ᾽ ἄλλο δεύτερον Βλέπω 1ο tu opět
druhé νἱάΐπι, ὁ ὃ) ὅ. οἩ pak z druhé (jiné)
strany. i fem, Pl. čAXynvκαὶ ἄλλην ἀποβλέ
ποντες εἰςAu opět a opět pohlížejíce na
nás—. ŽAAx ve xxi— i jiné, i—; zvláště.
Thúk. —při dvou n. více členech někdy
už ve členu prvním. Sof. 07 d., ἄλλοτ
čTs00gtu jiný (jeden), jindy druhý. častěji
ve druhém £. Eur. darvepov Bddoov—,τὸ
ὃ) Aho z obou sedadel jedno—, to druhé
pak—. s násl. %než. Aischl. τίς Ž. % γώ
kdo jiný než já? Pl. véyvy %MMnτις Ἡ
dovbuneir umění jiné než počtářství. XAXo
T %—;zda co jiného než? zdaž ne—? někdy
takibez ý. Pl. ZXXoτι φιλεῖταιὑπὸ θεῶν;
zdaž není milováno od bohův ? —ojděv ἄλλο

%nic jiného (nebylo) než že—.Thúk.— Hér.
i oddéva XXXovci un— nikoho jiného než=,
leč—.i s gen. Pl. Zo m1T0Ď cálav jiného
něco než zachovávati.— někdy «. i se subst.
j. výkladem, před nímž č, přidává se: Jako,
totiž, n. se překládá Z.ještě. Xen. 0) y09T0g



ἄλλοσε.

οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον ne tráva ani jiného
nio, j. strom. Aoyoyous xi ἄλλους πεντη
κοντῆρας 5οἰπίκγ a jiné, ἴ, padesátníky,a
ještě pades. —b) Ó 4. «) (ten) druhý; pří
ští. Xen. rý AX(fu.éox) druhého dne. p)
obyč. ostatní. v sg. i pl. πάς, ἡ ἄλλη
Ἑλλάς ostatní Hellénsko. Xen. vo Ao
στράτευμα. -- οἱ ἄλλοι πάντες ostatní všich
ni, někdy i prolépticky. Xen. úu.dg Toůg pěv
ἄλλους--, τρεῖςδὲ τάς ostatní—, tři pak—.
τὰ ἄλλα Ξ- τᾶλλ« (τἄλλα) Ῥαά: ostatní
věci; n.: ostatně, —nom, i při voc. Xen.
Κλέχργε καὶ οἱ ἄλλοι--. někdy i se subst.
j. výkladem. Thúk. παῖδας 1m γυναῖχκας
καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν ἀεγ a ženy a
οβἑαύπί νδαι, ἰ. πάϊαά{, ΕΙ. καὶ λίδοις καὶ

Υῆ καὶ τοῖς ἄλλοις ζώοις τε χαὶ φυτοῖς 1 Κ
menům i zemi i ostatním, jak živočichům
tak i rostlinám, úm0 TAV FOATAVxx TV
ἄλλων ξένων οἳ ομδαπᾶν α οβἰαἰπίοἩ, t. ci
zincův.

ÚAAoGe (od XAXo-g,srv. ZAXodev) jinam,
Ῥ. ἄλλοσε ὅποι ὂν ἀφίκῃ jinam kamkoli
bys přišel; kamkoli jinam-.

ÚAAorTE (od ZAXo-g, na ot. móre) jindy.
Pl. ZAXoT'ZAAos jindy jinak, Sof. ἄλλοτ᾽
ἄλλα jindy jinudy. (po každé jinudy). Xen.
ž. xx. jindy a jindy; po chvílkách; co
chvíle. Ž. uěv—,róre dé—jindy sice—, tehdy
pak—. Sof. gorě učv—, 4. někdy—, jindy.

ἀλλότριος 8. (οἆ ἄλλο-ς) jinému pří
slušný. 1. cizí; nevlastní, Pl, (op. oixstoc
domácí) o os. Hér, comp. 4AXorprTEposvv
παίδων vzdálenější (přízní) než synové. —
o věcech. Xen. Tx dAMórpix cizé zboží,
Ἱπηδπή, 6 66Η. Χρατουμένων πάντα ἀλλότρια
přemožených všechen majetek jest ne
vlastní, πάντα τὰ ὄντα ἀλλότρια γίγνεται
všechno jmění cizím se stává, do cizích
rukou přichází (v. i δειπνέω) Ὠόπι, η ἀλλο
Totx cizina, —2. a) nepříslušný ; nepravý.
Pl. dvou: b) nepřátelský; odporný; cizí
(cuzí). Dém, %dAhoroix cizí, nepřátelská
země. AXhorowrav4 Tim nejodporněji ně
ὅθιπα. 5 Ρθη. 15. τὰ ἐπιτηδεύματα πάσης
δημοκρατίαςMoro, zaměstknáníveškeré
lidovládě na odpor.

ἀλλοτριότης, ητος, Ἡ (οἳ ἀλλότριο-ς), 1.
cizost; neznámosť, ΡΙ..(οἰκειότηςἀγαζποςί).
2. nepřátelství; odpornosť. Dém.

ἄλλως. δῦ

ἀλλοτριόω (οὗ ἀλλότριο-ς) οἄοίπα]α; (0.
vlastnictví) odnímám. Xen. o subi. neos.
ταῦτα τοῖς πολεμίοις ἀλλοτριώσει τὴν χώραν
to nepřátelům odcizí zemi; to nepřátely
připraví o ζοπ. ΤΠή]. τῶν σωμάτων τὴν
πόλιν οὐκ ἀλλοτριοῦντες 050Ρπιδεία πεζρατι
jíce (ubíjením a vyháněním). pass. ἀἄλλο
Tprodývaí Timodňatu býti někomu, Thůk.,
Dém. — Hér. Ἡ ἀρχή ἀλλοτριοῦται ἐς τὸν
παῖδα τοῦτον περιιοῦσαvláda odeizuje, odní
má se do rukou chlapce toho přecházejíc.

ἀλλοτρίωσις, Ἡ (οἆ ἀλλοτριό-ω), οᾶσῖ
zení; odnětí; ztráta. Thúk.,

ἀλλοφρονέω (οἆ ἀλλό-φρων, -φρήν) ep.
a ión. 1. jiné dumám, na mysli mám ;jinak
smýšlím. Hér. dAXogpovéovrezjinak smý
šlejíce. 2. nepravě, bludně smýšlím ; matu
se, Hér. úmó τινος aAoppovňom Z něčeho
smyslů pozbyti.

ἀλλό-φῦλος 2. (p8Ao-v)jiného kmene,
rodu (ale téhož národu) ; jinokmenný, Thůk.
o rozdílných kmenech řeckých. ἀλλόφυλοι
jinorodáci ; jinokrajští ; přespolní; zámezní
(Řekové). 4. dy% vláda jinorodáků, kmene
jiného, zámezního; vláda jinokrajská, jino
kmenná

ἀλλό-χροος 9. (-ypws, srv. násl.) jen
Eur. neut. při déu.c tělo zmeněné, schřadlé
(pletí).

ἀλλό-χρως, ωτος,ὁ (51. předch.),jiné
barvy, podoby; jinaký,. Eur. a. orAo« li
šicí se, rozdílný zbraní,

ZAAwS (adv. sl. ŽAXos) 1. a) jinak; ji
náč ; jiným způsobem, (ne tak). Pl., Xen,
4. wwg jinak nějak. —«. Te 1jinak; zvlá
ště Sof.; Pl. —Ž. vs xai— i jinak; a zvlá
ště. Thůk.; Pl,; Xen. —-%. rz uévvot 0b
zvláště pak (věru). Pl. b) ostatně; jindy.
Xen, meXhovonsT7S uXyms vlyvesdu, ἄ. ὃ) οὐ
když měla bitva nastávati, ale jindy ne-.
2.a)jinak; «) (než bylo zamýšleno) ;marně ;
nadarmo. Eur, A. dox úuds ἐξεθρεψάμιηνna
darmo tedy vás vychovala jsem si! p. při
μιοχθεῖν, πονεῖν --. ΕΙ. ἄ. Ačyeavmarně mlu
τι, ᾱ. ἂν ὁ λόγος οὗτος εἰρηυιένοςεἴηΠιό
tedy by řeč tato byla řečena. Hér. δίδωμι
*. dávám darmo. ($) (bez úmyslu;) leda
bylo; na prázdno; na licho ; na slepo, Xen,
A. πλανδσῦχι na slepo se proháněti. i s
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členem. Dém. rv ἄλλως λέγειν Ιοάαβγ]ο
mluviti. b) jinak; (s cesty pravdy, sku
tečnosti); «) (bez podstaty) na prázdno, Sof.
sldeoXovZ. podoba na prázdno, prázdná, pou
há. Thúk, ď. ovou.zxi oúx čoyovna prázdno,
jen pouhé jméno a nikoli čin, 3) nepravě;
nepravdivě; na licho, Ἠότ, οὗτος ὁ λόγος
«. rěrAaorou ta pověsťnepravdivě, na licho
vymyšlena jest.

ἄλμα, τό (ἄλ-λομαι), skok; skákání,
Sof. i o skoku losu Ajantova z přílbice.

ἄλμῃη, dór. -ua, 1 (4A-e), 1. a).«) slaná,
mořská voda. Hér.; Dl. ϱ) básn. i moře.
Aischl., Eur. b) slanost; slanota; solna
tost. Xen. 2. solná ssedlina; solný křišťál,ἁλμυρός8.(ἄλμ-η)1.8)solný; slaný.
Τ]ήχ, ὕδωρsolná, slaná voda (z moře bra
πό). Ἠότ, ἆ. ποταμός o Helléspontu. b)
slaný; solený Xen, óbu —. 2. obr. slaný;
trpký. ΡΙ. ἀλμυρὰ ἀκοή slanost, trpkost
vypravování slyšeného.

ἁλμώδης 9. (ἄλρη, εἴδος)solnatý, Xen,
vů dXuodeovécu země poněkud solnatá.AApóreckm,snadThr.vkrajiněk ji
hozáp. od střd, Axia (mezi Eordií a Péla
gonil), od Mak, podmaněný; (krajina jejich
nazývána % AAuoríx. Thúk,

ÁÁDáw i dX- (v ἀλέω, Ἐαλβαω, ep.
Xot4o) mlátím. Xen. ol AAodvres,dAodat K.

G-AohBoc2. bez laloků jaterních, Xen,
τὰ ἱερὰ oběti bezlaloké, nepříznivé,

dAovém (od ZAoyo-c)nečiním řeči, zmín
ky; nedbám, nevšímám si. Hér. v aor.
dhovýcavrec nepovšimnuvše si toho (záka
zu); neuposlechše —.—-ěvroAéovpříkazů,

dAovim, ión. -m, Ἡ (οἆ ἄλογ-ος), 1. Πθ
všímavosť; nedbalost; nešetrnosť; neváž
nost. Ἠότ, ἐν ἀλογίησι ἔχειν v nevážnosti
míti. 4Aovínyčxyetvvevocnemíti starost o něco;
nedbati něčeho, čvἀλογίῃ ποιεύμενός τι ΥἨθ
vážnost pokládaje si něco; nevšímaje si
příliš něčeho; nepřipouštěje si něco k my
sli, (V. i xvpém). 2. nerozvážnost; poše
tilost. Thúk., Pl. goAAma. veliká —.

ᾱ-λόγιστος 9. (-λογίζομαι)Ἱ.pass. ne
pochopitelný ; podivný, Sof. dXóyiava věci,
zjevy podivné, 2. meď. a) 0 05. nerozváž
livý; nerozmyslný, Pl. odro d., ore uň
dývacdu Xoyilecdu: — tak nerozvážný, že

ἄ-λουτος.

bych nemohl rozvažovati —; tak nesmyslný,
že bych nemohl pomýšleti—. dAovíorTegne
rozvážně. Pl., Dém.— Thůúk, τονἀλόγιστον
nerozvážnost; nerozumnosť. — Arst. adi.
5 66Η. ἀλόγιστοι τοῦ melosodní Tu (neroz
važující,) neschopni uvážiti, že utrpí něco.
b) o subi. neos. Thůk. %4. TóAu«neroz
myslná, slepá odvážnosť.

ἄ-λογος 2.— 1. bez řeči. Μο, ἀφώνως
dXoyes se zamlklým, zbožným šepotem (při
tiché modlitbě), 2.a) «) nerozumný. Xen.
čy voie dhóyouwČeou v nerozumnýchživo
čiších, Arst. čXovovuydšvnerozumného nic,
τὰ ἄλογα věci nerozumné, nesmyslné. 6)
nedůvodný ; bez důvodného základu; bez
důvodu ; bez příčiny. Ῥ]. ὃ πάντων ἀλογώ
τατον 00 ze všeho má nejšpatnější základ.
Dém. ἄλογον ἂν eby bez důvodu bylo by.
Isok, odx ἀλόγως πθ bez.důvodu. Thůk.
úXóvec oyoi nedůsledně, bez důslednosti
praví. — b) «w) nepodobný pravdě; zá
hadný. Thůk. cermvi«. B) (proti výpočtu,
rozpočtu ; bez výsledku rozpočteného, oče
kávaného;) nepříměrný. Thúk, +0 ἐπιτή
devy« chování —. v) mimo nadání; nena
dálý; neočekávaný. Thúk. τοῖνἑτέροινκαὶ
ἀλογώτερα οβόπιαdruhým inenadálejší (oba
druzí byli by se spíše smrti nadáli).

ἀλογητός, ὁ(ο dXo4-w),mlácení; mlatba.
Ἀλόνησος, n. Ἀλλόνησος (ἁλὸς, νῆσος),

7, ostrůvek v Aig, moři, od sev, Euboje
na sev, vých. Dém,

ἄλοξ, οχος, Ἠότ. αὐλαξ. αχος Ἡ (ἀῬ λος,
ἀΒλαξ, ν ὀλκός, ἕλκω, τ]α]κα), 1.8) Ὀτάπᾶα.
Ἠότ, Ρἱ. αὔλακας. -- ϱ) básn. lože manžel
ské, Sof. žAoxec, Eur. žXox«, —2. duševně,
Aischl. Budečav ἄλοχα διὰ φρενὸς κρπού
v.evochluboké brázdy v mysli své (vy
orané) plodu užívaje.

Ἀλόπη, 4, přímořské ms. v sev. záp.
části Lokrův Opůntských naproti Euboji.

AAog, j, ms. v již. Thessalsku nad
Málskou zát. Hér., Dém.

| ἁλουργής 9. ἁλουργός2. (ἄλο-εργ-, ἅλς,
čoyov— mořského díla) červcový ; nacho
vý. Pl. τὴν γῆν ἁλουργὴ εἶναι—.

ἀλουσία, Ἱ (ο ἄλουτ-ος), nemytí ; ne
δϊκίοία; ὅρίπα, ἨΠόν, Ῥ]. ἀλουσίῃσι,

Ú-AovToG 2. (-Xoúe) nemytý. Hér.



ἄ-λοχος.

Ú-Aoyog, j (-Ay-og), manželka.
ἁλοίην, ἁλούς ἃ Ῥ., Υ. ἁλίσκομαι.
Ἀλπηνοί, κώμη ἶἈλπηνὸς πόλις Α]ρόπγ

dědina, Alpénos ms, v sev. záp. části Lok
rův Epiknémídských na konci stezky
k Thermopylám, na vých. od Thermopyl.

Ἄλπις, ὁ, ἄἱο Hér. přítok Istra ze ze
mě Keltské (snad Ť. In).

Ἀλπωνός, u Aischn, = Ἀλπηνοί.
ἄλς, 6ο. ἁλός(σαλς,v sal, sůl, Salz)

1. ὁ, sůl. Hér. ἁλὸς µέταλλον solné doly,
báně. obyč. pl. 4Aec (solná zrna;) sůl. —
i na osvědčenou pohostinství. Ὠόπι, ποῦ
ἅλες, ποῦ τράπεζα: kde sůl? kde stůl?
2. %, solná, mořská voda; moře, Aischl.
meXrylav ZA rozvlněné moře.

AAcoc, T6 («.dX-dxivo), a) luh; háj;
hájek. obzl. posvátný některého boha. Hér.
ἅγιον ἄ. -- Χθη, περὶ ναὸν ᾱ. Ἡμέρων δέν
ὅρων ἐφυτεύθη kolem chrámu háj štěpných .
stromů vysázen byl. — i ve sm, širším
o celém kraji. Sof. «. Ἰνάχου Χόρης háj
Inachovy dcery, t. krajina ok, ms. Arga za
svěcená Inachovně Ioji. b) vůb. rovina ;pláň.
Aisohl. móvrroy č. mořská, zvlněná pláň,

ἀλσώδης 9. (ἄλσος, εἶδος) Ἰοτίπαιή ;
křovím obrostlý. Eur. xožvou studánky.

ἁλτικός (ἄλλ-ομαι) «Κοδπύ; Ῥοφκοῦπἥ.
Ἅλτις, εως, Ἡ, posvátný háj Diův v 0

lympii. Xen.
A AváTTYS, ov, ión. ee, kr, Lýdský v 7.

a 6. stl, syn Sadyattův, otec Kroisův
a Pantaleontův.

ἁλυχτάζω (. ἀλύσκω,ἁλύω) jen Hér,
ἀλύσκαζον třesavi byli; potáceli se; (úz
kostí bázlivou); děsili se.

ἀ-λύπητος 2. (-λυπέ-ω srv, násl.) 1.
pass. nezarmoucený ; nermoucený; bez zá
rmutku ; nezkalený. Xen. comp. při eůda
wovíx. —Sof. Bloc.—2. ací. bez zármutku ;
nermutný ; netrapný. Sof. τὸ νερτέρωνγῆς
ἀλύπητον Bádoov v říši podzemských ne
trapné sídlo (dle někt, ἀλάμπετον).

ᾱ-λῦπος 9. (-λύπη. srv. předeh.) bez
zármutku. 1. act.nermoutící; nepůsobící
zármutku ; nermutný ; netrapný; netrudný;
neobtížný. Xen. XXAuro.dAXAou netrapní,
neobtížní sobě vespolek, Isok. go% ὄλλοις
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aAúrac ostatním bez obtíže, 2. pass. ne
zarmoucený ; zármutků, žalů prostý. básn.
s gen. Sof. ἄλυπος ἄτης ΠΘΖΑΥΠΙΟΙΟΘΗΥ,Πθ
postižený pohromou.io věci, γήρωςKura
stářím nezkalené,

ἄ-λυρος 2. (-Xpx) a) bez lyry; lyrou
neprovázený. Bur,sAsyo. b) bez lyry; bez
hudby (t. neveselý, smutný). Sof. poto«.

Ἅλυς, υος, ὁ, ř. největší v Malé Asii,
jež majíc prameny v záp. krajině Pont
ské teče napřed směrem jihozáp., pak záp.,
sev. záp. a sev. vých. vlévá se do Ponta
Eux. (na hranicích Ponta a Paflagonie, nyní:
Kisil-Irmak).

ἄλυσις π, ἅλυσις, Ἡ (αν εἰλ-έω), ΑΥΤΟΙ;
provaz; řetěz. Hér. yuAxémúXůot dedeuévoc
měděným řetězem přivázaný. Thůk, *Aúosot
μακραῖς σιδηραῖς Υθἱδσγ---.

d-AorTeAc 2. neprospěšný ; neužiteč
ný. Xen. adv. bez prospěchu.

AAVONw(« de, km. dAvx-,fut, ἀλύζω)
básn, ubíhám unikám, Sof, s gen, oůx 4XÚ
ἔετον tópov nezniknou obě záhuby. ale ji
nak: Ὀράσους τοῦθ) οὐχ ἀλύξεις { ἀπποβίϊ {6
se nevymkneš (drzosť tato neprojde ti bez
trestu).

ἄ-λυτος 9. (-λύ-ω) 1. a) nerozlučný; ne
rozpojný ; nerozvazný. Aischl, deou.očeἁλύ
T0ugpouty nerozpojnými. b) o úsudku:
nezrušitelný ; nerozborný (odporem); ne
popíratelný ; neomylný,Arst.2. neodlučný;
nekonečný ; neustálý. Sof. τάδε ἄλυτα.

ZAÚV, (« dhu-xrTála, ἄλ-η, ἆλ-άομαι)
básn. běsním (inf, běsněti); třeštím (se);
zuřím: a) žalem; běsně truchlím, běduju.
Sof. ἁλύων χειµερίῳ Aúrx běsněje, zuře
krutým žalem—, ὧδ ἀλύειν tak běsně
truchliti, s ční S dat. dAde mi mavrí τῳ
χρείας ἱσταμένῳ krutě se trápí při každé
kterékoli nastávající potřebě, Eur, s ace.
τί Txdr dAVw; Co ty kruté nářky mé? b)
i radostí: třeštím; běsně se nadýmám.
Aischl. ἀλύων σαγαῖς.

ἄλφα, τό, neskl, alfa — a, první hláska
v alfabétě. Xen.

dAvávw (« lab-or, rob-iti, Arb-eit) vy
dělávám ; získávám, Eur, otóvov00; davův
dXpavovo. závisti od měšťanů nabývají,
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AAgetóc i AXozós 0, Ť. největší v Pe
loponnésu ; vytékajíc v jihozáp. cípu Ar
kadie měla směr stále jiný a jiný v již.
Arkadii, z části i pod zemí tekouc, od Me
galopole pak směr sev. záp.; —před hra
nicemi k Elidě obrací se na východ, pak
hranicí dělíc již. Elidu od Trifýlie vylévá
se do moře Iónského.

AAgeóc 1. Ť. — AXoaó<.Eur. —2. Spar
fan, proslavený svou udatností v bitvě
u Thermopyl, syn Orsifantův, bratr Ma
rónův. Hér.

ἀλφηστήής, οῦ, ὁ, básn, jen pl., buď
1. (čXo-wrov,čd-, v. čodío) ječmeno- ; chle
bojedi; chlebojední, n. 2. (dAXox-vo) při
činliví (výdělkáři); snaživí. 90Η,ἀνέρεςἆλ
onoraí spíše dle výkladu 1ho, Aisehl. dv
dpův ZApyoráv 0ABog,spíše dle výkladu Zno.

ἄλφιτον, τό (« alb-us), ječmen. obyč.
pl. ječné kroupy; ječná mouka, tluč ; ječ
ný chléb. Hér,, Xen. %Aorra, ἄλευρα 1εὕ
ná, pšeničná mouka.

ἀλφιτοποιία (οἆ ἄλφιτο-ποι-ός)Χοι. ἀξ
lání, připravování mouky (ječné); πι]γπάχ
ství. Xen.

ἀλφιτοσῖτέω (ἄλφιτον, σἵτος)]οὅπόΚθιι
py, placky mám za jídlo, jím. Xen.

ἁλῶναι, v. ἁλίσκουμαι.
ἀλωπεκῆ, ἰόπ. -κέη (ἀλώπηξ) liščina;

liščí kůže. Hér., Xen. na hlavu.

Ἀλωπεχή, 0, 1. —za, zi, dědinav At
tice sev. vých. od Athén, rodiště Aristei
dovo a Sókratovo, —Hér. AXorsxňe v Aló
pekách, Pl. AXorex7dev z Alópeky.

VY
αἀλωπεχίς ίδος, Ἡ (ἀλώπηξ), hščí. Xen.

xúov (j. míšenec); dle někt, u Xen. i
=—=předch.

1) / e .ν ,ἄ ιώπηξ, εχος, Ἡ, δκα, Πέν.
ἅλως, 691. ὅλω,ἡ (6Ρ. ἁλωή. «νἆλο-όάω),

mlat; humno. Xen.
c / : ε « /

ἁλώσιμος 2. (οἆ ἆλω-, ῦ. ἁλίσκομιαι), Ἱ.
a) snadno lapený, zajatý ; snadný k zajetí,
zajetím. Xen. o nepříteli, b) «) snadnojatý,
překonaný, získaný ; dající se snadno jati,
získati. Xen. vit něčím, súsovssix xi 9
Ν mw , ,

δονΠ. p) o m. a p. dobytelný; dobytný;
snadný k dobytí, dobytím. Hér. Bx9vXov,
Thůk. Xen. yeotov. v) ze překonání; z do

Apalov.

bytí; vítězný. Aischl, gmxv. 2. pochopi
telný ; snadný pochopením, Sof. vo 8' 4Xa
σιµιον ἐμᾷ φροντίδι zásada pak pochopitelná
mému rozumu.

ἅλωσις, Ἡ (οᾷ ἅλω-,ν ἁλίσχομιαι)ντο;
ἀοργΏ, Ἠότ. τῇ «ιλήτου ἁλώσι doby
tím Miléta. —básn. i: možnosť dobyti (mě
sta). Sof. móvyv ZAociv Ἰλίου,

ἁλωτός 3. (od ἁλω-, τ. ἁλίσχουιαι) 8)
jatý; dostižený ; dostižitelný. Soť,.τὸ ζη
ToúuEvov AAworTóvpo čem se pátrá, dostihne
se, postihne se; co se hledá, najde se.
b) překonaný ; překonatelný ; snadno ošá
lený, podvedený. Thúk,

ἅμα (oxu-a, instr, « Óu.oů,simu-l; srv.
εἷς samm-t; zu-samme-n) 1.a)«x) spolu;
zároveň: při dvou částkách %. xxi n. Te
i: ἅ, τε -- καὶ-- BDof.ἄνους τε καὶ γέρωνἅ.
i nerozumný i starý zár, Xen. 4. xxi— καὶ-
zár, i—i. 4. uěv— 4. dě zár, —, zár, pak.
ἅ μὲν -- ἔτι dě xai zár. —, ještě Ῥαῖς 1 --,
6) též; kromě toho; mimo to, Pl. xxi 4.
οἶδα καὶ ὄλλους a též vím i 0 jiných —
b) o čse zár. obzl, při part. Hér., Thúk.,
Xen., Pl. —. Xen. δύνανται ἅμια ἱππεύοντες
καὶ ὁρᾶν καὶ ἀχούειν καὶ λέγειν mohou zár.
na koních jedouce i hleděti i slyšeti i mlu
viti, při gen, Thúk, rs dyyehms4. Pytelons
šrmebojbovyzár,, hned jak zpráva byla řeče
na, ku pomocispěli.2. sdat a) spolu, isně
kým, s něčím. Φος, στείχειν ἅμ. αὐτοῖς }18
i s ním (s lukem). Hér. ropzvóuasvog4.
τῷ στρατῷ Konaje cestu spolu s vojskem.
Χαι, ἅ. αὐτῷ spolu s ním. b) 0 čse: zár.
s něčím, při něčem, za doby něčeho. Hér.,

Xen. 9. τῇ jučox zár, se dnem, s úsvitem.
γ. ἶ ἀχμ.άξω.

Ἁμαζονίς, ίδος, Ἡ (οἆ Ἀμαζών), Ama
zonská. Hér, i j. subst. Ἀμαζονίδες Ama
zonské ženy; Amazonky, |

Ἀμαζών, όνος, Ἡ, ΑΠΙΔΤΟΠΕ;ΑΠΙΑΠΟΠΚΑ,
obyč. pl. (Mužatky ; Samoženky) std. mýth.
nár. ženský bydlící v sev. krajině Pontské
ok. ř. Thermódonta v Themiskýře, později
i ve Skythsku sev. nad Majótským je
zerem, (v. i Oióorarva.) válčící s národy
sousedními, dle pověsti i s Athéňany, od
jejichž kr. Thésea byly přemoženy. Z bohů
ctily nejvíce Area, proto i Ἄρεως Όυγα
τέρες nazývány, Isok,
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ἆ-μαυνής 2. (-uxvbávo) 1. a) neučený;
nevědomý (který neučil se, neví); nezna
lý. Hér. x%oru δόξας ἀμαθδέαι (μιν) εἶναι
uznav ho za velmi nevědomého, neznalého,
za náramného nevědomce, neznalce, nedo
uka. s gen. neznalý něčeho. Thůk. —b)

«) neučený; nerozumný; nemoudrý. Pl.
(οῬ. σοθός,--) ἀμιαὺὴςτὴν žuadiav neučený
neučeností; nerozumný nerozumností,Thúk,
ἀμιαθέστεροι τῶν νόμων méně učení, τοζ
umní nežzákony 5) neučený ; nevzdělaný
4. ἀπεαίδευτος). Thúk. dyzdete nevzdělanci,
2, o věci. a) x) neučený; sprostý. Pl. amo
Χρισις (οΡ. κομφοτέρα). ϱ) proti | učení, po
znání; nepředvídaný. Thúk. ody focov duu
θῶς neméně mimo nadání. — b) x) neroz

umný; nemoudvý. Bur. y%ovreg. B) nevzdě
lanecký; syrový; hrubý, Eur, ὄνειδοςτγ
čitka syrová, sprostá.

ἁμανία, 4, (du.aAýc)a) neučenost; nevě
domosť;neznalost; prostota, Thůk. a. uera
Gw9o0GVvy;neučenosů se skromnosti. b)
nerozumnosť. Pl. (op. copíx. V. duxdýs 1.
8) -- ἄγνοικ). Χεῃ., Isok,

Ἀμανοῦς, οὔντος, ὁ, ms. na již. po
břeží ostr. Kypra. Hér.

Apadobotoc 3. (od Ἀμαθοῦς) Ama
thůntský. subst. mase. pl. Amathúntané,

ἁμαιμάχετος 3. básn, a) neodrazitel
ný; neodvratný; nezdolný; náhle se řítící;
prudkokvapný. Sof.4 5 o blesku. b) ne
uprosný ; nemilosrdný ; lítý. Sof. dumwu
κετᾶν Z092vnemilosrdných děvic (£. lític,
Erínyí).

ἅμαξα, ἡ (ep. ὄμαξκ. —Žu-%, ἄξ-ων),
a) vůz (čtyrkolý), obyč.nákladní (Srv. AT
vy, Zoux). Χθη, ἁμάξδας σίτου vozy obilí,
s obilím, —zavrodamův χρημάτων ΥΟΣΥVŠE

μα oh věcí, —taženy bývaly od volů (v.
ψοῦς)Ἡ. mezků. b) ve přirovnání, Dém. ῥητὰ
"x ATODYTὀνομάζωνὦωσπερ ἐξ ἁμάζης zjev
né i tajné, známé i neznámé věci pleskaje
zrovna j. Z vozu (pořekadlo odvozené ze
zvyku národního v Athénách při průvo
dech šibřinkových, při nichž z vozu pro

nášely se všeliké žerty a posměšky).
ἁμαξεύω (od 0 ἁμαξεύ-ς τοπκα, οἆ ἅ

ψαζα) γοῖκοι 186Ι1; na voze jezdím (6 po
tahem volů n. mezků). pass. Πέν. Αἴγυ
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πτον τὸ πρὶν ἐοῦσαν ἵππασίμην καὶ ἁμαξευ
ομένην ’πᾶσαν -- Εσγρῖ, jenž dříve pohodlný
býval k jízdě na koních ina vozích s po
tahem všude —.

ἅμαξιαῖος 3. (Zux4-x) vozu, nákladu
voznímu příslušný ; tíží nákladu voznímu
rovný. Xen. áuočiřo, Mot vozové,ohrom
né kameny. p. oAotrpoyot.

úpašíc, (og, 1 (odžuač-x), vozíček, Hér.

ἁμαξιτός, Ἡ (ερ. do- .οἆ ἅμαξ-α)το
zovka; cesta vozová; Úvoz. S0f. ἐντριπλαῖς
ἁμαξιτοῖςna trojím rozcestí úvozovém, Hér.
ἁ. μοῦνη 25Η vozovky jediné; jen zšíří
vozovky. Xen. 680g du.. cesta vozová.

ApaštTóc, %, ms. pobřežní v záp. Mý
sii, sev. od Lekta, Thúk,, Xen.

ἆμαξο-πληνής (-πλῆθος)161Βατ,λᾶαν
ἁμαξοπληνἢ Κάπιαη(, Κ1θΙΥby vyplnil vůz,)
nákladu vozního (50. ἁμαξιαῖος).

ἆμαρ, σεῃ. ἄμ.χτος, τό, ἀόπ.ΞΞημιαχρ.trag,

ἁμαρτάνω{1. ᾱ-, Wo-ος -- 809,ἥμαρτον,
fut. ἁμαρτήσομαι; prf. ἡμάρτηκα pass. prť.
ind. Ἡνἄρτηται, ρανί, Ἡμαρτημένος ἆτ, 301,
ind. ἡμαρτήθη G) 1. a) nedosahuju ; chybu
ju. «) v cestě, v půtce, na honěa p. Hér.
(v. dnu.) Xen. οὐδεὶςἩμάρτανεν ἀνδρός
nikdo nechyboval muže. οὐκ ἂν ἁμάρτοις
— nechybil bys —. λέοντος, (σ. 1 ἔς50006.)
— p) obr. Sof. τῶν μεγάλων Φυχῶν ἱεὶς
οὐκ ἂν ἁμοτοις Π8 Υ7ηθβθπό duchy míře
nechybil bys. Pl. τοῦ παντὸς Ἱμάρτηκε Υδο
ho, celku chyhil (se). Sof. odx ἂν δυοῖν

ÚvaDTOVnechybila bych se věcí dvou, obou
(nýbrž jen jedné). Eur. čXriŠov ἡμάρτομον
nadějí nedocházeli jsme. Thúk. γνώμης
ἁμιαρτάνει v mínění se mýlí. is ace. Hér.
oúx Av duxovávo: 70 dAmdéc nechybil by

se pravdy, s pravdou, 1S gem. 08. a ace.
věci. Sof. οὐ Υὰρ εἰκὸςοὔτ᾽ ἐμιὲὑμιῶν op
τεῖν τοῦτό Υ΄οὔδ' ὑμᾶς ἐμοῦ není zajisté
slušno, ani abychj já od vás nedosáhl tohoť,
ani aby vy ode mne (nedosáhli). b) po

zbývám. τινὸς něčeho; přicházím 0 něco.
Hér. ἡμάρτομεν τῆς Ῥοιωτίης p͵ozbyli jsme
Bojótska. 2. chybuju; proviňuju se; do
pouštím se chyby, poklésku, viny, Aischl,
ἐχὼν Ἡμαρτον zúmysla chybil jsem, pro
vinil jsem se. 08, ÝunoTevοὐχἑκουσία po
chybila bez úmyslu. —1s ace. (V. du.%oTYU.%,
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ἁμαρτία). Χεῃ. τοὺς πολλὰ Ἡρ.αρτηχότας
kteří mnohých poklésků se dopustili, dv
dponva duxoreřy lidských chyb se dopu
stiti; po lidsku pochybiti, μιηδὲἁμιάρτανε,
ἃ οἱπλεῖστοι ἁμαρτάνουσι ἃ πεοιγΡΙ/ Υἴοτη,
v čem největší čásť lidstva chybuje. zř.
s dat. Pl. šav τις ῥήματι ἁμάρτῃηpochy
bil-li by kdo slovem. —častěji s Tepl s 800.,
ale 2ἵ. 5 66Π. Χθη. Ἡν τι περὶἡμᾶς ἅμιαρ
τάνωσι, περὶ τὰς ἑχυτῶν ψυχὰς ἁμαρτή
covrau jestliže by o nás (co se týče nás)
něčím chybovali, že o své vlastní duše
budou chybovati. s 8lc s ace, Sof. rád" cig
ἐμαυτὸν Ἡμάρτανον Υ ἴοπι Ῥτοῦί sobě chy
boval, zaviňoval jsem. pass. obyč. ve 3. 08.
Thúk. 702Xajuzorýdy ve mnohém chybeno
bylo. —častěji part, S0f, Táv piv ZuLaoTY
v.évov než dříve bylo pochybeno, zaviněno.
Χοη. τῶν περὶτν πόλιν ἁμαρτανουένων πθῦ
to, v čem se chybovalo ve správě obecní.
καὶ µικρὰ ἁμιαρτηθέντα i nepatrné věci,
v nichž pochybeno —.Pl. juxovyvévag způ
sobem, směrempochybeným (« u ὀρθᾶς,
op. ὀοῦῶς).

ἁμαρτάς, ἆδος, ἡ (ἁμαρτ-άνω, 811. ἄτόC, , 7 (ἁμαρτ-άνω, 81Υ.

πάς],), 1. οπιγ1. Ἠότ. µαθόντες αὐτῶν τὴν
γινομένην ἁμιαρτάδα poznavše jejich omyl,
který se dál—.2. pochybení; chyba; vina;
i následek viny (v. ἀκέομαι). Ἠόν. ἁμάρ
rádu ččírImaz vinu splatil; za vinu pykal.

ἁμάρτημα, τό (ο ἁμαρτά-νω),pochy
bení; provinění; vina spáchaná (hřích).
ΡΙ. ἰάσιμα μέν, μεγάλα δὲ Ἡρ.αρτηκέναι ἆμιαρ
výuava že zhojitelnými sice, ale velikými
provinili se proviněními. di4 rů μεγέθη
τῶν ἁμιαρτημάτων pro velikost svých pro
vinění—. Xen. T4 Ἠμέτερα du—. (srv. násl.)

ἁμαρτία, 7 (úuxpT-4vo, srv. předeh.)
1. mýlka; blud, Thúk. dóčn< v mínění. —
2. pokléska; přečin; zavinění; vina. Sof.
ἁρ.αρτίας čvetdocviny výčitka. τὴν u.xp
τίαν αἰσχρὰν ἁμαρτὼν ἀναλαβεῖνπειράσοµαι
vinu hanebnou zaviniv napraviti se poku
sím. Eur. Tív Ἡμάρτηκεν εἰς σ᾿ ἁμαρτίαν;
kterou zavinil proti tobě vinu?

ἁμάρτιον, τό -- ἁμαρτία. Aischl.
ᾱ-μάρτυρος 9. (-udorus) beze svědků ;

v

beze svědectví ; nedosvědčený ; nedokázaný.
Τ]νά]ς, δύναμις, Dém. 4 ἣν ἀμάρτυρα.

ἀμρλαχκών.

A pote, ιδος, ΙόΠ, 106, 1. Kr. Egyptský
v 6. stl., přítel Polykrata Samského, otec
Psamménitův. Hér. dat. Au.čot. 2. Perský
vojevůdce v Egyptě za Dareja. Hér.

Á-pÁTOP, dór. — d-uýrop.

ápavpóc 3. 1. a) nepevný; třesavý;
mdlý; slabý. Sof, dp.ovpxi; yespolvtřesa
výma, drkotavýma rukama. du.xupů 1wAw
třesavou nohou (obyč. překlad: slepou
nohou). «. owg třesavý, slaboučký muž.
ϱ) Χθπ. ὄψις ἁμαυρά zrak zemdlený, zasl
něný, zúyade. 2. nejasný ; temný, Xen. fyvoc.
stopa nejasná, nezřejmá, nezřetelná,

ἁμαυρόω (ο du.xucó-c)a) nejasným
činím; zachmuřuju. pass. Hér. 0 Ίλιος
duovoody slunce zachmouřilo se. b) obr.
Eur. vis odv duxvooř Čedv; kdo tvůj za
chmuřuje, zkaluje život?

ἅμαχαν--, Δόπ.τι ἀμ.ηχαν--.

ἁμαχεί (Ίοο,, instr. k duoyos: ne v bo
ji; ne s bojem) bez boje. Thůk., Xen.A s, . .

αμάχετος2. (vy yr0s)jen Aisehl.
ἀμιαχέτου δίκαν Údavoc způsobem nepře
konatelného vodstva.

ᾱ-μαχητί π. -τεί (Ίοο,, instr. k du%
χητ-ος) bez bojování ; bez odporu. Hér., Zen,

ἄ-μάχητος 9. (-μισχε-,τ. υάχομαι) |.
pass. nepřemožný ; nezdolatelný ; nezdol
ný; Sof. v% dev d. péan—božské nezdol
né střely. 2. act. kdo jestě nebojoval, do
boje se nedal; prostý boje. Xen. pl.

ἄ-μαχος 9. (-μάχη. 51Υ.ἀμάχητος) 1.
ass. nepřemožený ; nepřemožitelný ; ne

odolatelný. Aischl. Booiheús. Sof. Aeogodí
va— bez boje. —Hér. šůvog. Pl. ávýp. Aisehl.
1 xdua doA%acac,obr. o vojsku, Hér. dxoó
moXgvyšehrad nedobytný. 2. act. bez boje;
nebojuje (ozbrojen jsa k boji). Xen. pl.o
vojínech.

ἁμάω (.ν πιθ-ίο; má-hen) hrnu; shr
nuju. a) žnu; Ῥοδίπάπι, Ἠέτ, ὡς ἀμιήσων
rov ořvovchtě požíti obilí. b) potínám; se
kám. Sof. čoyárvac dilac κατ αὐ θεῶν ἀμᾷ
xomíg poslední větve (rodu) opět podtíná
meč bohů.

9 λ ο > / “dp KUKXWYv. ἀμπλοκίσκω.



ἆμρλύνω.

ἀμβλύνω (ἀμθλύ-ς) ἱαρίπι; otupuju;
slabým, chabým činím. pass. chabnu;
ochabuju. Thúk. rňs yváum ἀμβῤλύνεσθαί
τινι na mysli ochabovati něčím, Aischl.
BécouT' od%dy BXývermvýroky božské ne
ochabují, v síle, v platnosti trvají.

ἀμβλύς, έος ὃ. ({ ἆ-μλ-ύς, ν ἀμιχλ-ος,
uaX-xxóg) a) tupý. Xen. xm τοὺς εὐφυεστέ
οὓς καὶ τοὺς ἀμβλωτέοους τὴν φύσιν 1 Πᾶ

danější i tupější nadáním, chabý; slabý.
Ῥ]. ἀμβλὺ ὁρῶν καὶ ὀκούων 5]αῦό vida a
slyše (op. ὀξὺ ὁοῶν--). Ὦ) σά]οπ]μανΥ; η6
rychlý ; nehorlivý. Thúk, ἀμιῤλύτεροιπιόπό
horliví, c) mírný; neprudký. «iw něčím,
Thůk, comp. mírnější. Tivo<v něčem.

ἀμβλυωπέω (ἀμβλύ-ς, ὤφ) tupozraký
jsem. Xen. v0 duBAvoneřytupozrakost.

ἀμβολάδην (ἀναβολάδην, Υ. ἀμβολάς)
vyvrhováním; vyskakováním; klokotem,
Hér. o vodě vřící.

ἀμβολάς, άδος, Ἡ (ἀνχβολᾶς, Υ.ἀναβολή),
naházená; nasypaná; navezená. Xen, v.

Ἀμβρακία, 1, u Thúk. Aumoxxíx,ms,
vjiž, Thessalsku (nyní Arta) u ř. Arach
tha sev. nad zát. Ambrackou, osada Ko
rinthská v 7. stí.

Ἀμβραχικός ὃ, ΤπάΚ,Άρπο- (οἆἈμ
Boxxie) Ambracký.

Ἀμβρακιώτής, ου, Τά, Ἄμπρ- (οἆ
Ἀμρρακία) Ambračan, obyč. Ρ]. Ἀμβρακιᾶ
ται. Πόχ. Ε6Π. Ἀμπραχκιωτέων, ἀ8ΐ, --ώτγσι.

ἀμβρόσιος 3.12. (od ἄμβροτ-ος) Ράεη,
nesmrtelníkům, nebešťanůmpříslušný ;ne
smrtelnický ; nebešťanský ; nebeský, Eur.
du.Bodatogady« u šatu: nebeská záře; pře
nádherný lesk,

a > 9 ?

ἄ-μβροτος (π ἀ-μροτος, ἀ-μορτος) Ρά5η,
Ξ-- ἄ-βροτος.

ἆμ-ῥώσας, Ἠότ,, ν. ἀνα-βοάω.
< Z a 2 /

UDE,Bof, ἃ ἐμέ-
3 ,

| A-pěTapToc 2. (-μεγαίρω) Ῥάβη, ποζά
viděný ; neblahý ; hrozný. Aischl. ἀμέγαρτα/ 7 , 9

rade zpurůvov neblahé hrozné tyto násil
nosti prováděje—,

5 / v v /
áusíBw 1. act. obyč, básn. a) měním ;

vy-; zaměňuju; změnou přijímám, Eur.
% > / 3 ο /

μορφην ἀμείψας ἐκ Θεοῦ ῥροτησίαν Ῥοᾶσρα
přejav zboha smrtelnickou, člověčí,Aischl.

Ἀμεινίας. 61

ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ πιόπξ Ραχνα
nachovým nátěrem (t. krví).b) o) střídám
(míjeje). Eur. xXiuxxos úueíBov βάθρα na
žebříku střídaje stupně, stupadla; stou
paje stupeň po stupni. 8) míjím; opou
štím (míjeje); přecházím, Aisehl. oTpaT0g
σχεδίᾳ πορὺμὸν ἀμείψας vojsko mostem
lodním brod minuvši, přešedši. Sof. ovéyag,
ἑστίαν ἀμείψας příbytek, oltář opustě. v)
vůb. kráčím; jdu. Eur, dť αἱμάτων ἀμείβει
Ἐτνί Ἰτάδί. Ἀσίας ἀπὸ γαίας Ἰμῶλον ἀμεί
bacx z Asijské země na Tmólos přešedši,
přišedši, vstoupivši—. 2. meď. a) básn.
vyměňuju si; změnou přijímám si, na
sebe. Eur. duoi τρὐχη τάδε σχότι ἀμεί
βοµαι na tělo (4uot) cáry tyto tmavé (smu
tečné) si vyměňuju, beru. οἱ, Awoug
Φρένας τῶν νῦν παρουσῶν τῶνδ) ἀμείψασδαι
abys lepší srdce než to, které nyní máš,
si vyměnila, Aisehl. ποῖον ὃ) dueldccde
γαίΐας médov.T800" čpeov; a jakou vymě
níte si země půdu nad tuto lepší? b) «)
střídám si (míjeje). Pl. div čt dAhns
móAcog duelBeodau (jiné město z jiného si
střídati;) město za městem si střídati;
z města do města (sířídaje) se ubírati.
B) míjím, přecházím si. ep. u Hér. ποτα
μὸν ἀμειψάμενοι řeku přešedše si. v) pře
cházím, jdu, kráčím si, Eur. órav dv ἐχδθρᾶς
modgduelbnra ydovóckdykoli nepřátelskou
zemí noha si kráčí. o) «) básn i ión. vzá
jem střídám řečí; odpovídám. duelbacbau
odpověděti ; odvětiti. Ti něco ; -rpg v. k ně
čemu ; na něco. Soť., Eur., Hér.— Hér. i
s ace, 0s. a dat. věci (vystřídávati někoho
v něčem ;) odpovídati někomu něčím. Kpot
σός µιν ἀμείβετο Toríde. Kr. mu odpoví
dal těmito slovy. —i se dvěma ace, vaĎr«
τοὺς φίλους ἀμείψατο ἴοίο přátelům odpo
věděl, odvětil. B) odměňuju, odplacujuse.
vi něčím; od-, splácím něco, Sof. gavrotac
φιλότητοςἀμειβόμεναιjap všeliké laska
vosti vděkem odměňujíce,odsluhujíce se.—
τινά τινι od-, splácím někomu něčím, v) ví
τινι splácím něco něčím. Xen. T% εὑεργε
σίας ἀξίαις χάρισιν ἀμιείβεσθαι dobrodiní
bodnými díky spláceti,. Eur. TE Tivog něco
něčího.

A petvíac, ov. ión. nom. -(ngAttičan Pal
lénský, udatností v bitvě Salamínské pro
slulý. Hér.
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Ἀμεινοχλέῆς, αἲξ,-κλῆς, έουςτ ὅ. 5].
Hellén Magnétský, jenž velmi zbohatl
z lodí Persk. ztroskotaných u Sépiady.

úpetvtwy, ovog2. (smyslem comp. k dya
dos. srv. BeXriov, Awdov)lepší 1. a) udat
nější; statnější. Xen, ducívoucxx Zo8íTT0us
BupBaoovudatnější a silnější nad barbary.
b) hodnější ; dokonalejší; sehopnější. Thůk.
s inf, —Xen. zoXírng. adv. Thúk. ču.civov
Aéyew lépe, dokonaleji mluviti. Pl. op. yet
ρων.-- ο) vzácnější ; vznešenější, Xen. úmel
χειν Toďgdu.cívociv—vznešenějším. 2. — pro
spěšnější, zvl někomu. čusívov při verbu:
lépe; prospěšněji. obzl, s inf, —i s part.
Thúk. ei goAeuodoiv ὄμιεινον ἔσται zda jim
válščícím lépe bude, se povede (—než kdyby
neválčili). Hér. neut. pl. ve praed. dT0g
μοι ἀμείνω ἐστὶ ταῦτα οὕτω ποιξόµενα jak,
že mi prospěšnější jest to tak konané,
tak-li se děje,

dpékv“ (4- 4. « mulg-eo, mlz-ám.
mlz-nu, mlez-ivo, melke) dojím. Hér. čreav
ἀμέλξωσι τὸ γάλα ΚάΥἄνγάο] πι]όκο--,

ἀμέλει (ππρί, sl. dueXém: nedbej ! buď
beze starosti !) obyč, j. adv, v odpovědi, na
zač.: bezpochyby ;bezpečně; jistě. att. (dle

někl.j. adv. ἀμελεῦ dle ἀμιαχεί5 týmů význ.).
ἀμέλεια, ἢ (ἀμελῆή-ςop. ἔπιμξλεια), ne

pečlivost; nedbalost; nevšímavost; lehko
myslnost; lehkovážnosť, att. Xen, dueAcíx
ἀπεῖναι z nedbalosti nedostavovati se. čv
ἀμελείᾳ κατατίθεσθαί τινα v nepečlivost
ukládati, bráti si někoho; nevynakládati
péče na někoho; pouštěti někoho z mysli,

ἀμελετησία, 1 (dushéryT-0g),nevyovi
čenosť. Pl. uvýum<—paměti,

ᾱ-μελέτητος 9, (-μελετά-ω) a) necvi
čený; nevycvičený. Xen, i o koních. bh)
neovičený ; nepřipravený, Pl. οὐκ ἀμελετή
τως ἔχω bez přípravy, nepřipraven nejsem.

ἄμελέω (οἆ ἀμιελῆ-ς, ἀμέλει ν. πτ].) a)
«) nepečliv, nedbalý jsem; nedbám; za
ποάράνάπι {οΡ. ἔπι-μελέομιαι). δὲ, ἐπὶ τοῖς
φὈιμένοις ἀμελεῖν ΡΙϊ zhynulých býti ne
dbalým. obyč. s gen, nedbati, zanedbávati
někoho, něčeho. i bez pádu. Dém. čďy du.c
λήσωμεν staneme-li se nedbalými ; zane
dbáme-li (něčeho), v%Tv du.cXoúvTovvěci,
jmění nedbalých. pass. Sof. čxosúvem τὸ

ᾱ-μεμπτος.

úushoúucvov že ubíhá, uniká zanedhávané.
Τμή]ς, οἱ Ἡμελημένοι ἄνθρωποι Ἰαηπδάραπί
lidé (bez ošetření, bez dozoru). Xen, %u.e
λημένως ἔχειν zanedbánu býti. P) nedbám,
=wvocněkoho, něčeho; nestarám se 0 ně
koho, o něco; za nepatrné, nedůležité si
pokládám něco; nevšímám si, nechávám
někoho, něčeho; pomíjím někoho, něčeho,
něco; opomíjím někoho, něco, Thůk, τῶν
moXeulovdusXoxvve; nepřátel nechajíce,
si nevšimnouce—. Xen. oúdevocαὐτῶν ju
Anag nikoho z nich nepominul jsi. i s inf,
ἀμελῆσας τοῦ συλλέγει πλοῖ«κ opominuv
sbírati koráby. ἰ Ῥοᾷ ὄϊοπα, ΕΙ. ἀμελῆσας
ἐρωτᾶν τὸν Úcóvopominuv tázati se boha,
Ἠότ, ἀμελήσαντες σθεννύναι ῬοπΙποποῬ ha
siti; nechajíce hašení—, v) zanechávám,
opouštím, i s ace. Hér. ταύτην τὴν ὁδὸν
Ἄμέλησεν této dráhy zanechal, b) meškám.
Xen. οὔκουν δεῖúuehety tedy nesmí se me
škatl. Tivog 0b-, zameškávám něco; od
kládám něco (na dobu pozdější). Xen. %v
τις ασμῶν φορᾶς ἀμελῇ Ἡ ἄλλο τι παρἀλίπη
jestliže by kdo placení daní zameškával
n. jiného co pominul-.

ᾱ-μελής 9. (-μάλει, Ψ. µέλω, 0Ρ. ἔπι
uehýc) 1. act. nepečlivý; nedbalý; ne
δ(πιανύ. 5 δεη. ΕΙ. ἐπιμελῆς ἀγαθῶν, ἆ.
xaxáv stále dbalý dobrých, nedbalý zlých.
Xen. dueshécr:cot Tv Ro0oTaTTONÉVOVMÉ
ně dbalí nařízení dávaných. dueAác ne
dbale; neopatrně. Χθη, πορεύεσθαι, -- ᾱ.
ἔχειν περί τινα nedbale se míti-k někomu;
nedbati povinností k někomu, —%90gT: po
stránce něčeho; v něčem. 2. pass. Za
nedbaný ; nepovšimnutý ; bez povšimnutí.
τινὶ někomu. Xen.

ἀμελία, 9, Bur. — duéhax. dueky δὸς
aůrx nevšimni si toho; z mysli to pusť!

ἄ-μεμπτος 9, (-μέμφ-ομαι) 1.Ώᾳ58.ne
káraný ; nehaněný ; bez-; neúhonný. Eur.

vový.Xen. φίλος. i δεῖπνον.Alsehl, s gen.
ᾱ. χρόνου πεκάταπγ opozděním. —duéuTag
bez hany, vady, úhony. a) «) ku spoko
jenosti. Xen. déyscbní viva. 5) slavně, Xen.
merTeAcývyzevbez úhony, slavně skonal, —
b) bez úrazu. Sof. méubm Twd—. 2. act.
nekárající; nereptající: spokojený, Xen.
ἀμέωπτους (τινας) ποιεῖν, ποιήσκσὺχι 8Ρ0
kojenými činiti, učiniti (aby si nestěžovali).

X

P



ἀμεμφεία.

ἀμεμφεία ῃ.-οία, Ἱ (ἀμεμιφή-ς), Αἱ5ΟΠ1.
bezvadnosť:pořádnostdokonalá (která stačí
k vyrovnání, írón.).

ἄ-μεμφής 9, (-μέμφ-ομιαι, SIV. ZUEUT
+05) bez hany; prostý hany, vady; pře
hojný. Aischl. πλοῦτος.

d-pevyvóc 2. (—uév-o.)básn. nestálý;
těkavý. dle někt, u Sof. ἀλλ ἀμενηνὸν ἄν
dčox ale těkavého muže— (ale srv, ep.
ἀμενηνός!ἢ) -- 4ῑε ποτδ]δίπο ὀέεπί: ἀλλὸ
μεμηνότ᾽ἄνδρα-- ale šíleného muže (u.zívo).

C

ἆμερα, dór. —= ἡμέρα.
ᾱ-μεριμνος 2. (μέριμνα) bez péče. Sof.

pass. zanedbaný; opuštěný.
ἀμέριος, 4ότ. --- Ἠμέριος,
ᾱ-μεταστρεπτί (-μεταστρεπτός, 109, 8

insty. ——ovgépe) bez obracení. Xen. při
pl. ani se neobracejíce,

ἁμέτερος, ἀόν. Ξ- Ἰμέτερος.
ᾱ-μετοχος 2. neúčastný ; Tivócněčeho ;

bez účastenství v něčem. dle někt, u Thúk.

ἄ-μετρος 2. (-uéTg0-v)bez míry. 1. ne
smírný; nesčíslný, Xen. zAžbo:. dapemoí
nesmírně mnoho—. 2. a) nemírný. ἀμέτρως
κρῇσναί zm nemírně—, b) neměřený; ne
veršovaný; nevázaný (metrem). Arst.

ἄἅμη, 7 (váu.4-0), rýč; rýl; lopata, Xen.
(rozd. od násl.).

ἁμῃῆ n. dušj (dp.ós, srv, ἀμόδεν) nějak,
ve spoj. du γε TÝdle někt. du ve 7
nějakým aspoň směrem, způsobem. Pl.

ᾱ- μήνῖτος 2
nehněvivý. Hér.

A umoTote, 106,královna Perská, dcera
Otanova, mnžk. Xerxova. Hér.

UWYTOC,

ἄ-μήτωρ, ορος(up) 1.7 bezmatky.
a) bez matky zrozená. Eur. ἀμ.ᾶτορος11αλ
λάδος. PL o nebeské Afrodítě. b) po matce
osiřelá. Hér, dvyuryo. —2.7, nemateřská,
ο, μήτηρ.

ἀμηχανέω (ἀμήχανο-ς) 8) nemám, ne
vím si pomoci, rady. Aischl., Soť. s násl.
ot. nepř. —Eur, A. g0í Tivogna rozpacích
jsem o něčem. Xen. τοὺς πολεµίους παίον/
τες ἀμηγανεῖν Rorcouaiv nepřátely bijice

. Čuví-e) nerozhněvaný;

č (od žud-o), žeň. Hér,

ᾱ-μίαντος. 63

v rozpačitost, v zoufalství uvedou, vženou.
b) nedostatek, nouzi mám. Xen. ἁμηχα
νοῦντες ῥιοτεύουσι τ nedostatku v nouzi-—.
s gen. Hér. ἀμ.ίηχανῆσεις χοήματος οὐδενός
nebude se ti ničeho nedostávati,

ἀμγχανία, Ἰόπ. -ἴη, 4 (od ἀμ.ήχαν-ος),
a) (nevědění si pomoci, rady); bezradnosť;
nesnáze. Hér. i zosbn. j. bohyně: Nesnáze.
b) nedostatek; nouze. Eur. — Xen, op.
eúmogta.—1 pl. nedostatky.

ἆ-μήχανος 9. (μηχανή) beze stroje;
bez prostředků, 1.pass. (proti komu, proti
čemu není strojů, prostředků) a) «) ne
možný ; nevykonatelný. obzl. neut. duý
(ανα, věci nemožné, Aischl., Sof, a jn.
--ᾱμῆχανον s inf. nemožno—. Hér. —Xen.oddé Todro č. ani to není nemožno, i os.

vazba při inf, Xen, 000c ἀνήχανος εἰσελθεῖν
στοατεύµ.ατι Cesta nemožná kuprojití voj
sku; cesta nemožného průchodu vojsku.
9) nesnadný. neut. s inf. nesnadno—, Hér.
b) z) nepřemožený ; nepřekonaný; nepře
možitelný ; nepřekonatelný ; neodolatelný ;

neodvratný; nezbytný. Eur. xzxóv, PL ἆ.
συμφορά neodyratná nehoda (potom : εὐμή
17008 ἀνῆρ obratný muž). Šof. vóceovV
„žvov nemocí nezbytných. —žXyognepře
Konatelná bolest, neut. substt. Xen. 50AA%
xx dumrava mnohá a nepřemožitelná ne
hezpečenství. B) nekonečný; nevýslovný;
neslýchaný;. nesmírný. ur. © radodo
dujyxva 0, vytrpitelko, nekonečných, ne
smírných strastí! Xen, du% vor T07Atog
nekoneční, nesčíslní množstvím. du. 060g
nevýslovný jak veliký; nevýslovně, ne
smírně veliký. Pl. οἴμή χανον ὅσον Apóvov
neslýchaně dlouhý 88. 1 αἀν. ἀμηχάνως
ὡς σφόδραnevýslovně jak rázně ! 2. a) act.
nevědoucí si pomoci, rady ; bezradný; ne
schopný; neobratný. Sof. 70 dod ἔφυν ἆ.
jednati, k jednání nesehopnoustala jsem
se, Eur. γυναῖκες εἰς ἔσθλ dumΚανώταται
ženy ku šlechetnostem nejneschopnější.
Pl. rov deidu vov vv toho,který stále
neobratný, neschopný jest—. b) bez pro
středků; bez věcípotřebných; nemajetný;
nuzný. Xen. αὐτοὺς ὡς AUTAVWTÁTOVEεἰνχι
aby co nejnuznějšími byli (srv. žn000g).

ᾱ-μίαντος 9. ποροβκτγπόπύ; neposkvr
nitelný. Aischl. 7 4. mořeneposkvrnitelné.
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AutavToc Arkad Trapezúntský v 6. stl.,
syn Lykůrgův, jeden z ženichů Agaristy 1.

A-MMT0G2.(-uly-vuyw) nesmíšený. obyč.
obr. a) nespolečenský ; nedružný ; divoký.
Sof. o Kentaurech. Thůk. žuxrTa vópau«
nespolečenské, k ohbcování nevhodné zá
kony. b) Eur. žvaxrov alxv lidu pustou
zemi. Isok. -rór0v.

Ἀμίλκχας, ου (Hamilkar), jm. mnohých
členů výtečné rodiny v Karthagině; dle
Hér. v 5. stl. kr. Karthaginský, syn An
nónův (Hannónův).

ἅμιλλα (ἁμ-ιλ-]α, ἅμ-α) 1. a) závodě
ní; závod; zápas. «) Soť. pru.odop.aToc.Eur,
odoty —nohou, běhu. Hér. áuíAhac romoá
μενος ἵππων závody si učiniv koní, B) kur.
εἰς ἁμάλλας yapírov k závodům půvabných
tanců. Sof. 0 Χισσὸς βακχίαν ὑποστρέφων
ἄμιλλαν břečtan opět přiváděje bakchovský
závod (v rozpustilosti). b) «) jednání (ja
kékoli) o závod; závodění; závod. Thůk,
ἅμιλλαν ἤδη υέχρι Αἰγίνης ἐποιοῦντο ο Ἰάγοά
už až k Aigině veslujíce (loď vedle lodi).
Isok. περὶτῆς σωτηρίας ἐποιοῦντοτὴν ἆ. 0 Spá
su činili si závod; o spásu vespolek závo
dili. Dém. j rov dyabův dvdpův4. hodných
mužů závodění (0 blaho vlasti), řevnivosť,
9) zápas; boj. Bur. čv ἁμίλλαισιν dvayxac
v zápasích násilí, muk. 2. úsilí; snaha
(duševní). Eur. rp0g úutAag ŽAdovμείζους
ku snahám dospěla jsem větším, vzneše
nějším (pátrajíc po pravdě). Pl. %4. αὐτῷ
τέταται πρὸς τοῦτο πᾶσα úsilí jemu na
plato jest k tomu všechno.

ἁμιλλάομαι (od ἅμιλλα. dep. pass.)
1. «) v závod se dávám, pouštím; závo
ἀπ; ζάραβίπι. Τπή]ς, ἁμιλληνῆναί τινι πρός
τινα v závod se pustiti v něčem s někým.
Xen. áudAdodu ční T% Úmpíx hnáti se 0
závod za zvěří. —ěni τὸ Gxoov —na vrchol.

i

5 πορῖ. οὐ, 18ο]. ἁμιλλᾶσθαι, οἵτινες-
s ind. fut. Xen. ημιλλῶντο ὅπως- 5 opt.
v závod se dávali, o závod spěchali, jak
by—. 6) pru se. ΒΠΥ, ἄλλοις ἁμιλλῶ ταῦτ᾽
s jinými při se 0 to! — 2. usiluju (j. 0
závod). Xen. ční vův Ἑλλάδα, πρὸς τοὺς
παῖδας ἄο Ἠε]]αᾶγ usilovati (bojovně o ná
vrat) k dětem. Isok. po τὴν ἀρετήν, οὐ
πρὸς τὴν πονηρίαν ἁμιλλητέον ἡμῖν ἐστιν ke

Ἄμμων.

enosti, nikoli k nešlechetnosti usilovati
nám jest.

ἀμίλλημα, τό (οἆ ἁμιλλά-ομιαι),6Ί. 90Η,
usilování (σἀραςπό). γ. ἄλεχκτρος.

ἁμιλλητήρ, Ἶρος, ὁ (0d ἁμιλλά-ομαι),
básn. závodník ; zápasník. Sof. j. attr. u%
πολλοὺς ἔτι τρόχους ἁμιλλητῆρας ἥλιον τελεῖν
že mnoho už oběhů závodních slunce ne
vykoná-—.

Á-pimT052. (-vayé-ou.cu)nenápodobený;
nevěrně, špatně nápodobený. Arst. adv.
špatným nápodobením.

ἁμιξία, Ιόπ. -ίη, ἢ (οᾶ ἅ-μικ-τος), α) ηθ
«ρο]οδεπαίτί; πεᾶταὔποςῖ, ΤΙήΙ, ἀ. ἀλλή
Aov nedružnosť vzájemná; nedostatek ob
cování vzájemného. 3) Hér. 4. χρημάτων
nedostatek peněz v obchodu.

ἅμ-ιππος 9. -- 1. Βοᾷ,πἀτοτοῦ s koněm
(ve běhu) ; koni rovný ; koněrychlý Bopeag
Boreovna. 2. mezi koňmi. Thúk. pěší při
dělený jezdcovi v boji; pěší- při jezdci,
při koňáku. Xen. meČoiumero pěšáci při
koňácích.

á-MoYg 2. (-uiooc) bez nenávisti; ne
odporný. Xen. ἀμισέστερα ταῦτα πιόπό οᾱ
porné toto.

ἄμμα, τό (ο ἅπ-τω), 8) uzel (mor.suk).
Hér. pl. b) smečka. Eur.

ἄμμε, ἅμμι α. Ῥ. ἀότ., v. ἡμεῖς,
ἅμ-μένω, 8ο, --- ἀνα-μένω,

ἄμ-μιγ-, básn.= dva-ury-. /
ἀμμορίη, 1 (od ἄμμαορ-ος), 6Ρ. “Πδρύα{]

niotví; nevlastniotví, Dém. v epigr.
ἄμ-μορος, Ρά5η.--- ἄ-μ.ορος.
ἄμμος, αἲῖ.--- ψάμμος.
Ἀμμοῦς, ν. Ἀμοῦς.
Ἄμμων, ωνος, ἰόζ Ἀμμοῦς π. Ἀμοῦς

bůh půvd. egyptskothébský (skrytý, ne
viditelný), jenž zavedl chov ovcí; symbol
jeho byl beran a sám vyobrazován býval
v podobě lidské s hlavou beraní. Když
Théby staly se hl. ms. nezávislého Egypta,
pocta jeho rozšířena po celé zemi tak, že
pokládán byl za krále bohů, v němž byla
spojena bytost ostt: hl. bohůvEgyptských;
proto od Reků nazýván ZŽedgΘηβαιεύς.
Chrámy slavné měl v Thébách a jd., obzl.
pak v oáse Ammónské v poušti Libyjské,



Ἁμμώνιος.

kde věštírna jeho stala se proslulou po
všech zemích, i v Recku.

Άμμώνιος (οἡἌμμων) ΑπΙΠΙόΠΑΙΥ.Ἀμ
μώνιοι dle Hér, byli osadníci Egypští a Li
V . :. ος v

byjští v oáse Ammónské (v Sivě), jejichž
jazyk byl příbuzný Egyptskému a Li
byjskému.

ἀμνᾶ-, ἀόν., ξ-- ἄμνη-.
ᾱ-μνημόνευτος 9. (-μνημονεύ-ω)nepa

mnatovaný; z paměti vybavený; zapomenutý.
Eur. Φόνος.

ἆμν ημονέω (žuvýu.cov)nepamětliv jsem ;nejsempamětliv,Thůk,Tivogněčeho; za
pomínám něčeho. Eur, xaxův odxd. strasti
nejsem nepamětliva; strasti v dobré pa
měti mám. Xen, u% duvnuovňoní Tivogne
zapomněti někoho. Thúk.i s ace. neut. m
v.. něco zapomínám., TevíTiog strany ně
čeho; 0 něčem.

A-LVÝLMY, ovog, 0, 7, 1. act. nepa
mětlivý. Aischl. s gen. dev. 2. pass. ne
pomněný ; z paměti vypuštěný. Eur. WVd.
τύχη vývovvo aby v nepaměť příhoda vešla,

ἀμνηστέω, 46, ἀμνᾶστέω(0ᾷἄ-μνηστο-ς
2.— u-uvý-oxe) nepamětliv jsem, 9ο, οὔ
mov duvxorTetnikdy nezapomíná; stále pa
mětliv jest. Thúk. Ῥαδ8. πολλα οὐ χρόνῳ
ἀμινηστούμενα ΠΙΠΟΠόvěci časem nemizející
z paměti, nepřicházející v nepaměť,

ἆμονεί π, ἁμοθεί, ἄἷε πόΚἔ, ἀμόθι n.
ú-. (du0óc,srv. násl.) jen Thůk. někde.

ἁμόνεν (du.0-g) od někud, Pl, č. vč mo
dev od někud odkudkoli; odkudkolivěk.

dpotBaoc 3. (odduoBý) výměnný. Hér,
τὰ ἀμ.οιβαϊῖκ(PBXx) odpovědi (písemné).

5 / > / e , v v

ἁμοιβη, (du.síbo)4, výměna. 1. odměna;
odplata. Eur. duodBřg čx Tivog xupeřy od
měny od někoho docházeti, Pl. pl. douBác.
—2. odpověď, Hér, ἐνv duobň v odpovědi
na oplátku.

5 i > / . / ,

᾽ἁμοιρός 2. (ἀμοιβή, ἀμείῥω) básn. vý
měnný; náhradní, Sof. véxuv νεκρῶν ἀμ.οι
2 > ὃ ΝΔ. αμ t l A 7 η20V αντιοοὺς ἔσει πιτίτο]ια za mrtvé ná
hradou podáš.

ἄ-μοιρος 2. (-y.očox)neúčastný. s gen.
Φοῇ,ἔχεις τῶν κάτωδεν δεῶν ἅμιοιροννέκων ZA
držuješ mrtvolu podzemských bohův (obco
vání s podz. bohy) neúčastnou. p. s gen.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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raoňe. (v. éoríx) io neos., Pl. ἄμιοιρα τοῦ
dorlou TX Tplx neúčastny jsou tři sudého
(6, j. číslo tři nepřísluší pojmu sudého).

ApoupápeToc mladý udatný setník
Spartský, jenž padl v bitvě Platajské, Hér.

Apópymg vojevůdce Perský za Dareja.
ἄ-μορος 1 ἄμ-μορος 3. άρα. a) bez lo

su; nešťastně zbavený, Eur. s gen. ré
vov, Dof, mavrov žuu. všech potřeb zba
vený. b) nešťastný; neblahý. Sof, Btoc.

ἄ-μορφος 9. (-L.o0p9Y.sup. ión, ἀμ.ορ
oéoraTog)nesličný ; ošklivý ; ohyzdný Eur.
τὸ σῶμ. οὐχἄ. εἰtělem nejsi nesličný, Xen.
ἀμορφότερος πηόπό 51161.

ἅμός 3. ἴταρ. Ξ-- ἐμός.
ápóc n. djtóc 3. pron, indef. některý,

(== Tie), obyč. jen ve slž. odd-uuóg, um
a- v pl., pak áuň, ἀμ.οῦ, ἁμόνθεν, ἁμῶς.

ἁμοῦ (οὔ ἁμό-ς) někde. Lýs, A. vé mou
„někde kdekoli; kdekolivěk,

ἀμουσία, m (od ἄμιουσ-ος), πθζρῦςοῦ
nost; nemotornost, Pl. woXXmna. při inf,

G-Loua-oc 2, (-Mošcx) bez Můsy; bez
Mús. a) nehudební ; nezběhlý v hudbě, Xen.
op. uouotxóc. b) nezpůsobný ; nemotorný;
nevzdělaný. Pl. fdový oůx č. rozkoš ni
koli neušlechtilá (srv. dmóu.ovcog).

ἀμοχνεί | poví (žuovdog)básn,
beze hmoždění; bez námahy. Aischl., Eur.

ἄ-μοχὺος 9. Ὠθπο hmoždění; bez na
mahání; prostý namahání. 1. ací. 0 0s.
nenamáhající se. Xen. 2. pass. prostý
trampot, soužení; netrampotný ; nesouže
ný. Sof. βίος.

ἄμ-πα ... γ. ἀνα-πα..
ἀμπέλινος 3. (ο ἄμπελ-ος)τόγονύ.Ηότ,

καρπος, οἶνος.
ἄμπελος, Ἡ, τόνα;Ἰεῖ γίππύ. ΡΙ 1τότί.

Xen. δένδρωνZa duméhov. Thúk, i sg, réví.
A wmeAoc,0,jm, několika mysův, u Hér.

v již. Sithónii u Torónské zát.
ÚU-TET . ., V. AVA-TET—

ἀμπεχόνη, ἡ (ἀμπέχω), οβ]θῖς;οότ, αἲθ,
ἄμπ-έχω 1 ἅμπ-ίσχω (ἀμπ----ἁμφί;

— impf. ἡμ.π-εἴχον, Ἡμ.π-ισχον, Ῥ. 8ηβΙι, Ἱ
med.) objímám ; ob-; zahaluju. a) «) se subi.
oděvua p, Aischl. ariíxv čodyudrov, %vy

5
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ἀμπέχει πούρτανηοςῖ oděvů, jež ho obha
luje. Sof. se dvojím ace, xvvž πρόσωπάνιν
ἀμπέχει klobouk ve tvářích ji zahaluje,
zakrývá. β) ο)τ. Εάτ, σκότοςἀμπέχων κούπ
τει νεθέλαις tma zahalujíc mrákotami kry
je. b)) sobi. oděvua p.: oblékám. obyč.
med. —si něco; —se v něco; odívám se
něčím, Eur. mérXovg9u.mloyero řízu si, v ří
zu se oblékala, Pl. Φοϊμάτιον, ὃ ημ.πείχετο
šat, v nějž se oblékal, jímž se odíval.
—prs. ivevýzn. prf. pass. Pl. du.mexó
u.evoLxpívovrou oblečeni, oděni jsouce sou
zeni jsou. B) obr. odívám; opatřuju. Twvá
zim někoho něčím. Pl. 4 σµικρότητι Ἰμ
mojev které (druhy tvorstva) malostí opa
třoval—; kterým uděloval malosť.

Ἄμπη ms. u dolního Tigréta nedal.
ústí, Hér.

ἅμπ-ίσχω, ν. ἀμπ-έχω.
ἀμπλόχημα, τό (ἀμπλακ-ίσκω),básn.

poblouzení; pochybení; provinění, i pl.
srv. násl,

ἀμπλακία, η(ἀμπλακ-ίσκω,διν. Ρ'θᾶς1.)
básn. pobluda ;poblud ; omylka ; chyba ;pro
vinilosť (hřích), vivo; něčí, Eur,

dprAanioxm (obyč. a0r. Žum)haxov,dle
někt. ŽupPXxxov©) básn. 1. bloudím; chy
buju. Ti v něčem; σα-, proviňuju něco.
u PL τὶ παρὰ 9εοῖςἀμβλακών πδου ΡΙ1 Ρο
zích provině —. 2. míjím se. Tvog něčeho,
s něčím; nedosahuju něčeho. 9ο, κἀμ
πλάχω τοῦ σοῦ µόρου; ἃ πιάπι 59 minouti
s tvým osudem? a nemám dosíci (účasten
ství) tvého osudu?

ἆμ-πν- Ὀάρη.--- ἄνα-πν-.
Ἄμπρακ-, v. Άμβρακ-.
ἀμπυχτήρ, Ὥρος, ὁ (οἆ čumvě), jen

Aischl. v pl. stranice (ozdobné) udidla,
srv. násl.

ἀμπυχτήρια, τά,--- předch., Sof.

ἄμπυξ, υκος, ὁ, Ἡ, básn. kruh; kolo.
Sof, δροµάς.

ἄμ-πωτις, Ἡ (-- ἀνά-πωτις, -πο- V,mí
νω), οᾶΜοξ(ν1Ρ15). Η6τ. Φαλάσσης. οΡ. ῥηχίη.

dpvyčáAv, j, mandle. srv. násl.

ápvyčákvoc 3. (uvyčáim) mandlový,
Xen. ypiua.

ἁμύνω.

ἄμυγμα, τό (ἀμήσσω), hásn. urvané;
ἄτγτκα, Ρο, ὅ. yaívag chumáč vlasů vyrva
ný (z hlavy ve smutku).

ἀμυδρός (SIV. du.zupoc). 1. mdlý ; slabý.
Pl. δὺ ἀμυδρῶν ὀργάνων slabými smysly
(j. zrakem), 2. nejasný ; nezřetelný, Thúk,
γράμματα -- písmena,

A-půvT0G 2. (-uvé-e) nesvěcený; ne
zasvěcený; neočistěný. Τ]. ὠνόμασε τοὺς
ἀνοήτους ἀμυήτους Ῥο]ππεηοτα] πθοβτίοθηό
nezasvěcenými, nezvedené nesvěcenými,,
A. 1m dTÉheoTogneočistěný a nezasvěcený.
(0p. xexadupuévog TE za τετελεσμένος).΄

Ἁμυῦἄων, ονος, ἰόΠ.«Θέων,θέωνος (57Ώ
Krétheův a Týrojin, bratr Aisonův a Fe
rétův), otec Melampodův a Biantův (za
kladatel Pyla Messénského),

Apvdéwy v. předch,
A-pÓVyToG 2. (-uvdé-oumr) nevýslovný ;

nesmírný ; nesčíslný, Dém. ypýp.arTa—pe
níze.

Ἀμύχλαι, αἱ, std, ms,Lak.již odSparty.
Ἀμυχλαῖος 8. (ο Ἀμύκλαι) Amykel

ský. subst. pl. Amyklané.
Ἀμυμώνιος n. -veto ὃ. (οἆ Ἀμυμώνη

pramene v Lernském jezeře, jenž prý vy
prýštil zabodnutím Poseidónova trojzubce:
a pojmenován byl po Amymóně, milence Po
seidónově.) Amymónský. Eur. TTocadůvío:
Auvuovtor Údac. Poseidónovým Amymón
ským vodám (t. Lernskému jezeru).

9 s% v , 3 ’

ἀμυνανεῖν (1οΥ, υππιοοπόπΥ οἆ ἀμύνω).
básn. mocně uchrániti, ubrániti. Sof. čétog
č. hoden mocré ochrany.

A půvTac, ov, ión. ALÓVTYG,ee 1. Am,
I., kr. Mak. (ok. r. 500.), syn Alketůx,
otec Alexandra I. a Gygajin. 2. Peršan,
syn Bůbarův a Gygajin, 3. syn Filippův,
vnuk Alexandra I. 4. Am, II., kr. Mak.
(394-370), syn Aridajův, otec Alexandra
II., Perdikky III. a Filippa II, dědAle
xandra Vel.—5. Am. ITI., kr. Mak.(r. 360.),
v jehož jm. vládl Filip II,

ἀμύνω 1. αοἰ. 3) οἄντασίη, τινὰ 2. m
někoho, něco; bráním někomu, něčemu,
i obr. Sof, duy.v BéXmvyds dudvev hně
vů střely od duše odvraceti (prudkému hně
vu odolati, se nepoddávati), i0 subi. neos.



Ἀμύργιοι.

ΡΙ. ἀμῶναι χειμῶνο odvrátiti zimu; zabrá
niti zimě; k odvrácení zimy. —bez ace,
Thůúk. αἱ νΏες ὀλίγαι duĎva lodí málo k o
braně, k obraňování. Hér. rů úu.vvedyvavěci
mající brániti, na obranu; zbraň. b) ἀ. τινὶ
pomáhám, přispívám (k obraně) někomu;
bráním, hájím někoho. Xen, ei u% duvveď
T 109x nepřispěje-li zemi na obranu; ne
bude-li země brániti. duĎvx. Téxvou ubrá
niti dítek; na obranu dítek se dáti. οἱ.
ἀμωντέ ἐστι τοῖς κοσμουµένοις ΠάΠΗ jest
dávaných nařízení. 2. med. a) odvracím,
odrážím od sebe. Tv% n. Ti někoho, něco;
bráním se někomu, něčemu. Hér. ýp.úvovro
τὴν στρατιἠν προσβάλλουσαν Odráželi (od se
be) vojsko dorážející. Xen. ddtxodvra du
vacta: ubližujícího, škodícího odraziti ; Ško
dícímu se ubrániti.— bez ace. bráním, há
jím se. Thůk. v0 duůvecům bránění. Xen.
ol du.vvóu.cvoLbránící se. s dať. instr. ně
čím. Xen. δόρασιν ἀμύνεσθαι ἐκ χειρός ἀἴθυ
ci, kopími brániti se (z ruky,) zblízka.
b) úréo n. mepí Tivog obraňuju, obhajuju,
ochraňuju si někoho. Thůk., Xen., Isok.
c) «) (srv. áuetBe, 2.0)B) od-, splácím.
Thúk. τοῖς ὁμοίοιςἀμύνεσῦαι rovným splá
ceti (ve sm. dobrém); obyč. po zlém. Thúk.
τοῖςναυσὶνἀμόνεσθαι lodstvem spláceti. vote
αὐτοῖς ἀμύνεσθαι týmž způsobem (násil
ným) odplaty vymáhati si; repressalií uží
τα, -- ἀμύνασθαι ὧν čradov odplatiti za
ο, οο π{τρδ], β) Ῥοπιβίοι- δΡ]άσίπιτινὰ Πζ
komu; mstím se nad někým. Χθῃπ, ἀντὶ
τούτου ἀμυνούμεῦθα τοὺς πολεµίους 78 10 VY
mstíme se nepřátelům. v) trestu vymáhám.
viva na někom, od někoho ; trestám někoho.
Χθη. τούτους dy.vvoúucda ty potrestáme.

Apópytot, oč, dle Hér. km. Skythský
bydlem snad již. od střd. Jaxarta.

A popis, 105,dle Hér. mudřec v jiho
ital, ms. Síridě, otec Damasův.

A ppoproířoc,dle Hér. kr. v dolním Egy
ptě ok. r. 460., otec Pausiriův, úhlavní
nepřítel Peršanův.

ájpóoowm(koř. -uux, « muo-ro) 1. drá
pu; škrábu. Hér. —2. obr. básn. rvu; roz-;
prorývám. Aisohl. xwpdixvduoce ppovrís
srdce rozrývá starost. pass. ponyduůooe
Tat ©ÓBwmysl rozrývána, soužena jest
strachem.
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pp“ před samohl.= duví.
ἄμφ-ἄκης, ἀόχ.-- ἀμφήκης.
ἄμφ-έπω, ἀμφι-έπω (-σεπ-) Ράβη., 161

prs. aimprf. act. a) «) obcházím; (obchá
zeje) hlídám, chráním. Sof. o Bakchovi
du.péreg Ixxpixv. Eur. ču.oere uxvrečovhlí
dal věštírny (drak). B) ok. sebe, při sobě
mám. Eur. oč ξένον κῆδος duoěrev ty že
cizí příbuzenstvo máš (že v cizině příbu
zenstvo, ženu jsi sobě opatřil). b) objí
mám; obklopuju. Eur. o drakovi áupérov
δέρας objímaje rouno. —

ŽLO-ÝNYS, dór. -Axng 2. (ἀκ-όνη) Ράδη,
obou-; dvouostrý ; ἀποπβεδηγ, Φοῖ, ἄμιφη
χες ἔγχος —meč. — v. i yévog. — Aischl.
--κέντρον.

duel, před samohl. due" (srv. i dum
έχω, ἀμφίς, ἄμιφ-ω, dy.p- OTEpoc,amb-o, amb-,
am-, an-; 0b-a, ob, 0-; um-). I. aďu. básn.
kolem; okolo. Sof. 4. 8' čxrvůmovyπέτραι
kolem pak duněly skály. Eur. A. τρὀχη
kolem ; na těle (v. dyu.cíBo,2. a) —dle někt.
du.pírovy cáry roztrhané). II.praep. s dat.,
gen., ace. —A) s dať., básn. a ión. a) okolo;
kolem; «) kolem na. Aischl, á. σώματι
(kolem) na těle. 4. xAa0doug(kolem) na vět

vích. B) ok.; u; při. Sof. d. cot áno přitobě zůstavím. — b) 0; pro; za. Oedtévau,
φοβεῖσθαι, στένειν ἀ. τινι. φόβος --. ϱ) ο; 5ἰτᾶ
ny. Aóyog 4. Ti. Ťeč o někom, o něčem.
Hér. ἀ. ἀπόδῳ πείσοµαι strany odchodu,
co se týče odchodu, poslechnu. Φοξ, τὰ
πάντ᾽ ἀμφ čuol (dle někt. 4. čuoů) vše
oinko, čo se mne týče, co se mnou se děje.
B) sgen. a) ok.; kolem. Hér. voťot4. T7g
πόλιος οἰχέουσι-- ok, města —.b) 0. Aischl.
τὸν ἀμφ) ἑαυτῆς ἄἆθλονἐξηγουμένης j. o utr
pení o sebe, o svůj život vypravuje. Xen.
τῆς δίκης TS G.τοῦ πατρός ten soud o svém
otci. ἀμφ ὧν Εἶχον διαφερόµενοι 0 t0, 00
měli, se sváříce. C) s ace. 1.a)«) trag.
ᾱ. τι ἐλδεῖν μολεῖν do okolí místa přijíti.
B) i att. na, po obou stranách, ok. ně
čeho; na obě strany; kolem k něčemu.
Aischl. 4. móXuvok. města. —Xen. G. τὸν

ποταµόν; -- τὰ ὅρια; -- τὸ πῦρ. -- ϱ) α) Ἠότ.
a. Kopivůlovg ok. Korinfanů; s Korintany.
obyč. 4. vi okolo někoho. Xen. vote č.
τὸν πάππον Veoamsvuvoieslužebníkům ok.
ἀξάα. τῶν ἆ. Κῦρον mověv z důvěrníkův

5



68 ἀμφ'-αλος.

ok. Kýra, v okolí Kýrově. τῷ Κύρῳ καὶ
τοῖς ἀ. αὐτόν Kýrovi a družině jeho. oi 4.
Bxoihéx družina králova; vojsko královo.
B) ol A. vw obyč.: někdo se svou druži
nou. Xen. oi 4. Aotxiov Ariajos a vojsko
jeho. p. oi 4. Χειρίσοφον. -- Ἠότ, οἱ ἆ.
Ἀέρζην vojsko Xerxovo. — v) ἀ. τι εἶναι,

"Ἔχαιν οἷ. πέδεμο ΤΠ, se míti; (s) něčím
se zaměstknávati, ohírati, zahývati ; při ně
čem býti. Xen. civa. 4. T%leo zabývati se
obětmi. 4. Šečevov čpev při jídle býti: č
κέλευσε τοὺς ἄλλους ἀ. αὑτοὺς ἤδη ἔχειν Ρο
ručil ostatním, aby ο 5606 už starosť měli
(s sebou se zaměstknávali). i: na s ace.
(v. daxaváe). ©)«) 0; strany ; co se týče —.
Χεῃ. τὰ ἀ. τὸν móXeu.ovvěci o válce (k vál
ce příslušné) ; věci válečné. $)o0;za. Aischl.
μέριμνα ἀ. πόλιν Ῥέόθ 0 ms. —2. a) 0 čse:
ok, (v. dyop42.a; elm, doprmoróc).Xen.
á. uécag výxvac ok. půlnoci. d. vyv TeXev
ralav ovkaxív ok. poslední (třetí) ponůcky.
b) při čísle: ok.: asi. i při subi. Xen. reA
τασταὶ ἀ. τοὺς δισχιλίους pavezníkův ok.
ἄτοι Ὠδίο, ἅρματα ἀ. τὰ εἴκοσι.vozův 0K.
dvaceti, asi dvacet. — III. ve s/ž. 1. a)
obou-; dvou-; oboj-; dvoj-; na obou stra
nách; z ohou stran (du.p-fxnc; dyoi-06610c;
-πλήξ; ἀμφί-στομος; -Όυρος).b) na obě,dvě
strany; roz-. (dy.o-héya ; -yvoée; -vaxs).
2.a)ok.; kolem; ob-; 0- (άμφι-θάλασσος;
ἀμιφί-αλος; «δρομος; -πολος; ἀμφ-ίστηυα;
-έπω; ἀμφί-χειμαι; ἀμφι-ράλλω; -έννυμι;
du.-éyw). b) kolem ; τα]π]; τοή- (ἀμφι-λα
φής; ἀμφί-πυρος; "Ύυος).

ἀμφί-αλος 9. (-4A-<)obklopený, otočený,
obehnaný mořem. Sof. 0 ostr. —Xen. G.
úžina zemská; Isthmos. čáňo«vTv du.oí
αλον postupovali, táhli úžinou, po úžině.

Ἀμφιάρᾶος, ου. ἶ -άρεως, ee, výtečný
mýth. věštec Argejský z rodu Melampo
dovců, vzor poctivosti, syn Oikleův, mně.
Erifýlin, otec Alkmajónův a Amfilochův.
Po smrti ctěn jsa za poloboha měl věštír
ny, obzl. v Théhách, kde mužům na
kůži obětovaného berana spícím věštby
vnukal. Hér., Thůk.

ápep-Patvo obkračuju; obstupuju.básn.
obr., Aischl. δαίμονες ἀμφιβάντες πόλιν Ῥο
hové obstoupíce (k ochraně) město, vez
mouce pod ochranu město.

ἄμφι-δέξιος.

áup-PÁAAw obyč. básn. 1. a) obhazu
ju; obkládám; vkládám. %í τινι něco na
něco. meď. «) vkládám, vplítám si. Eúr.
πλοχάμιοις do lelíků. —3) na sebe (okolo)
Ῥοτα. 90Η.λευκήνἐκμελαίνης ἀ. τρίχα 1
z černého na se beru vlas (— šedivím).
—b) objímám. %w%ygocív někoho rukama.
Eur. 2. obklopuju ; obkličuju; chytám zuv4,
mw někoho něčím. Sof. duofBuXovžya chy
tiv odvádí.

ἀμφίβλημα, τό (ἀμφιβάλλω),Εαν, οᾷὅπί,

ἀμφίῤληστρον, τό (ἀμφιβάλλω,), 1.
trag. obalení; obal. Aiscehl. o spoutání.ij.
adi. Sof. úoxvrov G. tkanina obalovací, těs
ně přiléhající. 2. 4) Βατ. ἀμιφίβληστρατοί
rov ohrady zdí. b) nevod; síť. Hér.

ἀμφιβολία, ión. -ἴη,Ἡ (ο ἀμφίβολ-ος),
a) obklíčení; tíseň. Hér. xxírep dnoBoXím
ěyóuevoLač velmi svíráni jsouce tísní, b)
obojetnost; dvojsmysl. Arst,

ápepiboAoc 2. (dy.oB4XXo) a) obklope
ný ; obklíčený ; stísněný (útokem). Aischl,,
Thůk. substt. neut. Thúk. švἀμφιβόλῳ γίγ
νεσῦσι ἄο útoku mnohostranného přichá
zeti. čc au.oibokov pro nebezpečnou, neji
stou příhodu. b) obojetný; dvojsmyslný;
nejistý ; nejasný. Isok, Aóyor.— adv. obo
jetně; nejistě. Aischl. ojx 4. ne obojetně;
zcela jistě, rozhodně.

ἄμφι-γνοξω (5ιν. ἀ-γνοέω.-- ἱπαρέ,ἡμφ
gyvóovv)v nejistotě, na rozpacích jsem. PI.
ěmíTtvogpři něčem. Xen. 6 11črolovy, uo
gyvóovyco asi ti činili, oni na rozpacích
byli, jasně nepoznávali. pass. ἀμφιγνοη
dele rozeznán, jasně poznán nebyv.

ἀμφί-γυος, ὁ (--- γύ-αλον) básn. ko
lem, velmi obratný. Sof. pl. obratní siláci
(v zápase).

ἄμφι-δάχρυτος 9. (-δακρύ-ω)jen Eur,
módbosA. stesk slzohojný.

ἄμφι-δέα n. ἀμφί-δεα (- 2. dée) jen pl.
obvazky; pásky. Hér.

ἄμφι-δέξιος 9. -- 1.8) α) ἄτοι-; οῬοι
desný (j. se dvěma pravicema); .obouruč
ní; obou rukou. Sof. (v. ἀχμή 1. 9) β) -
B) (« dyupóTEnog) obojí. Sof. mhevpov. —b)
dvousečný. ur. oídypoc. — 2. obojetný;
dvojsmysíný. Hér. yomovýpiov.



/
ἄμφι-Ρήριτος.

ἄμφι-δήριτος 9. (δηρί-ομαι,θάξη. Ῥοΐ/
kám se) od obojí strany vybojovaný; ne
rozhodný. Thůk. víxm.

AupldoAor ms. ve středu Trifýlské É
lidy ; i obyv. toho ms. Xen.

ἀμφιδοξέω (od ἀμοί-δοξο-ς, 9).-- δόξα)
nerozhodný, nejistý, pochybný jsem. Arst.

ἀμφί-δοχμος 9. (-δοχµ.ἠΡίᾶ, δέχ-ομαι)
Ρρίαί, τακοα, Πτδα ορβεάΒ]Ψ. Χεῃ, λίδος.

dpepi-dpopoc 2. (-doxu.siv)obíhající. Soť.
x5u% 4. vlna kolem vířící, se kupící.

/ 21. ? . c/

ἄμφι-δύω οΡ]όΚάπι,16Ἡ γιο. 908. ὅπως
μ.ηδὲὶς ἀμοιδύσετχι χροῖ αὖ Ὠ]]κὰο neobleče/
si je (roucho zčrAov) na tělo.

ἄμφι-έννυμί (-Εεσ-νυμι. -- 801,Ἱμιφίεσα;
med. fut. du.oiécouou, prť. Ἡμφίεσμιαι K) odí
vám. TivxT někoho něčím, v něco. Xen. yt
τῶνχ ἐκεῖνονuplece v suknici onoho oděl, Pl.
15 ἀαΐ. νδοΙ. ἀμοιεννὺς αὐτὰ ὃριξὶν καὶ δέρ
uci odívaje je srstí a kožemi.meď. odí
vám, oblékám se. Xen. ἱμάτιον Ἰμφίεσαι
šatem oděn jsi; šat máš oděvem, za oděv.
Pl. ju.oécdau odění,

ἄμφι-ἔπω, γ. ἀμο-έπω.

ἀμφίεσμα, τό (οἆ ἀμ.φι-έννυμα),οδηί:
oděv. Pl. pl.

dpepí-GevmToc 2. (-Zedyvouu)jen Aischl.
s obou stran spojený. gay.

, ,
ἀμφι- Ῥάλασσος 2. (-$aAxasx) obklo

pený mořem; pří- ; pomořský. Xen, oAttice.

ἁμρί-Όγρκτος 9. (-ήγ-ω) jen Sof. a.
Zí00; dvojhřitký meč.

ἁμφί-Όρεπτος 9. (-τοέρ-ω) 1οι. 804.ἆ.
alum kolem zhustlá, ssedlá krev.

ἀμφί-Ῥυρος 9. „(-9097) na obou stra
nách s otvorem; dvojotvorný. Φοξ, οἶκος
(o jeskyni).

3 / *+4Y ,Ἀμφίχαια, ἡ v sev. Fókidě. Hér.7, ms.
(pozdější Ἀνιοίκλειχ).44

5 / A , v?
αμφ.-χειμµαι Ῥάρῃ. a) ok. ležím. Sof.

π΄ ἀλλήλοισιν ἀμοικείμενοι ἔκλχιον 86Ρ6 Υθ
spolek objímajíce plakali. b) obr. o ne
hodách: kolem při-; narážeti. 908,

(a

2

A|LOI-MLWV,ovoz, 0, jen Sof. sloupovím
obehnaný, ozdobený. pl. voní.

ἀμφι-λαφής. 69

ἀμφί-κλυστος 9. (-κλύζω) básn. ko
lem oplachovaný, obtékaný ; vlnobitý. Sof.
ἀκτῆ, πέτρα.

Ἀμφιχκράτης, ους, ἰόπ.εος, Kr. na ostr.
Samu v 6. stl. před Polykratem. — Hér.

ἀμφί-πρημνος 2. svahy, srázemi ob
klíčený, obstoupený ; prostřed svahův. Eur.
ἄγκος.

ἄμφι-Ἀτίονες, dle někt. -xrůovec, oi
(«κτί-ζω-, srv. násl. a mepi-xriovec), básn.
a jón. okolousedlí; okolní osadníci, sousedé.

Ἀμφιχτύονες, οἱ(1η. Ἀμφιχτίονες, 817.
| předch. a násl. a Ἀμφικτύων) Amfiktyo

nové 1. (okolní sousedé ;) spolek Amfikty
onský; t. j. jednota kmenů sousedujících
kolem svatyně j. středu. Z několika jed

-not takových nejznamenitější byla jednota
12 kmenův Hell., amfiktyonis Delfská,
jejíž účelem byla bohoslužba s ochranou
společné svatyně v Delfech a v Anthéle,
i zachovávání práva mezinárodního přikm.
příslušných. ku společným schůzím (τὰ
ovvédpix), konaným dvakráte do roka, na
jaře a na podzim, brzy v Delfech brzy
v Anthéle (ku poctě Apollónově a Démé
třině) každý z 12 km. vysýlal po dvou
hieromnémonech s právem hlasovacím
a pylagory v počtu neurčitém s právem
poradním. —2. poslové, poslanci Amfikty
onští (hieromnémonové a pylagorové) Dém.

Ἀμφιχτυονία, Ἡ (η. Ἀμοικτιονία; ο
Ἀρφικτύου-ες. 817. ἶ πάς].) a) spolek Am
ktyonský; jednota —ská. b) účastenství
ve spolku Amfikt; právo účastenství toho.

Ἀμφικτυονικός 3. (srv. dvě předch.
a násl.) Aifiktyonský; spolku Amfikt. se
týkající. Dém.

Ἀμφιχτυονίς, ίδος,ἡ (51. ἄῑ ρῖθᾶο}.),
1. dle Hér. příjmě Démétřino v Anthéle.
2. Amfiktyonská ; příslušná k jednotě Amf.
Aischn. móXuc.

ApgmTÚWy, ovoz 1. mýth. héros (syn
prý Deukaliónův a Pyrržin), po němž prý
jako původci nazvána jednota Amfiktyon
ská v Anthéle i jinde. 2. v. Aucixrdoves.

dup-AxpYc 2. (— XuuB-, XaB-v Aau
Báva) 1. rozsáhlý. Hér. ootwxeg“Pl. A4
τανος μάλα A. τε καὶ ὑψηλή. -- 9. 3) ná
ramný; ohromný. Hér. α) ἐλέφαντες; B)



το άμφι-λέγω.

Bpovvaí. b) přehojný; v náramné spoustě,
síle. Hér. χιών.

ápep-Ačyw 1. různím se v řeči. τὶ ο
něčem; pru, hádám se o něčem. Xen.
ἀμφιλέξαι τι nepohodnouti se v něčem.
2. nerozhodný jsem; pochybuju. Ti 0 ně
čem. Xen. %- / zda— či-.

ἀμφίλεχτος 2. (oddu.oihéy-esrv. násl.)
básn. různý v řeči; nerozhodný; sporný.
Eur. čoug.—Aischl. odd?ἀμφιλέκτως 8 Ζ06]8
jiště, zjevně; a bez odporu.

ápoí-Aoyog 2. (srv. předch.) 1. act.
básn. oboumluvný; (na oběstrany, s obou
stran mluvící; zosbn.) haštěřivý. Sof. vet
χέων ἐξ ἀμφιλόγων z haštěřivých svárův.
Eur. dpyaí—. 2. pass. 1 att. (s obou stran
mluvený, dokazovaný;) sporný ; nerozhod
ný; pochybný. Χεη. ἀγαθά, βασιλεία.-
τοῦτο μὲν ἀ. ἐστι to sice sporné jest. Thuúk.
ἀμιφίλογα 8ΡΟ17. Aischl. οὐχ,ἀμ.φιλόγως bez
odporu; bez pochyby.

dupí-Aopoc 2. jen Sof. 4. Čvyóv na šiji
přilehlé jho.

Ἀμφιλοχία, 1 (od Ἀμιφίλοχ-ος 2.) sev.
záp. krajina Aitólie při Ambracké zát., do
5. stl. samostatná, s hl. a největším ms.
Argem Amfilošským v jihozáp. části.

Ἀμφιλοχικός δ. (ο Ἀμοιλοχί-α)Απιβ]οῦ
ού. η Αυφιλοχική ΑπηβιοξεΙΚο---Αμφιλοχία.

Ἀμφίλοχος 1. mýth. věštec, syn Am
fiaráův a Erifýlin, bratr Alkmajónův, dle
Thůk. zakladatel Arga Amfilošského. 2.
obyv. ve krajině Amfilochii; obyč. pl.;
byli prý Nehelléni, asi v 5. stl. teprve
zhellenisováni.

A uolAvTocvěštec z Akarnánie v 6. stl.
A poínvmoToc Epidamňan v 6. stl., syn

Epistrofův, jeden z ženichův Agaristy.l1.
ἄμφι-νεικής 9. (-νεῖκος)Ῥάςπ. Πάᾶ]οτ,

sporem žádaný. Sof. o Déjaneiře.
ἄμφι-νείχητος 9. (-νεικέ-ω,srv. předch.)

jen Sof. sporem, úsilím dobytý ; úsilného
sporu, dobývání hoden; řevnivě žádaný.

dpupi-voém jen Sof. čs δαιμόνιον τέρας
ἀ. τόδε o podivném zjevu tomto rozmýšlím
se, na rozpacích jsem.

UO -TÍTTW básn. ok.padám, se vrhám.
Dof. ovou.aciv líbati v ústa.

9 /
ἀμφισβατέω.

ἀμφί-πλᾶχτος, τν. ἀμιφίπληκτος.
ἀμφί-πλεχτος 9. (-πλέκ-ω) jen Sof..

ἀμιφίπλεχτοι Χλίμακες οβἰθί8οί vzestupy;
zápolicí převraty, obraty.

ἀμφί-πληλχτος 2. (-πλήσσω) kolem
bitý, Sof. ἀμφιπλόκτων ῥοθίων κλύων Κο]θιι
vlnobití hučící slyše—. *

ἄμφι-πλήξ, Ἴγος (-πληγ- το πλήσσω),
básn. a) dvousečný. ΡΒοΐ,φάσγανον. -- Ὁ)
dvojího rázu ; dvourázý ; dvojnásobný, Sof.
ἀρά.--

ἀμφιπολεύω (ἀμφίπολος) Ῥάεη. α ΙόΠ.
jen prs. (obíhaje) opatruju, ošetřuju. Hér“
du.piroXevovca ivóv opatrujíc svatyni; ob
sluhujíc ve svatyni.

ἀμφιπολέω (ἀμφίπολο-ς, srv. předch.)
básn. v průvodu jsem. Sof. du.oiroAáv Ti
dva ve průvodu svých chův.

Ἀμφίπολις, έως, Ἡ, 18. π8ᾶ σά0.901
monskou v kraji Edónů Thr., osada Ath.
z rozličných km. Rec., založena (r. 437.)
na m. nazývaném dříve 'Evvéx oooí.

Ἀμφιπολίτης, ου, ὁ (οἆ Ἀμφίπολι-ς),
Amfipolíťan. .

ἀμφί-πολος (-πέλο-μαι) οἷς,]βοποί. {θπα.
substt, a)obsluhující ; služebnice ; služka;
poselnice. b) prostředkující; obstarávají
cí; prostřednice. Sof. Kůrpu.

áupí-mvÁoc 2. (-7óXm) jen Eur. duopí
πυλον μελόὃρου přídveří komnaty.

ἀμφί-πυρος 9. (-πῦρ) ἰταρ. ε) Κοῖθιη
v ohni, v οπε. Φοῇ, τριπὀδ A. décde. h)
«) dvouplamenný. Sof. "Aoreuuc (se dvěma
pochodněma). ($) rozohněný ; rozplameně
ný. Eur. βροντά.

ἀμφί-ρρυτος 1ἀμφί-ρυτος 9. (-σρυτος,
v. ῥέω) básn. a ión. obtečený ; obvodněný.
Hér. neut. substt. m. obtečené,

ἀμφίς (π ἀμφί 1].ἐξ π ἐκ) básn. na obou
stranách ; pryč; vzdálen. Hér. or. 4. šu.v.e
vat aby vzdáleno bylo; aby nebylo skutkem.

ápepioBacín, %(-BxT-ó6), roz—; odpor;
spor. Hér. Aóyev d. v řečech spor. č<
duoioBe.zluc Tit úraxvěcoda: v odpor proti
někomu vcházeti; na odpor někomu se
staviti; někomu odporovati.

úpoobaTém (-Baró-<, srv. předch. a
násl.) jen Hér. na odpor jsem; odporuju.



ἀμφισβητέω.

ἀμφισβητέω (-βη-, βα- Υβαίνω,-- Ιππρέ,
ἠμφισβήτουν ἶ Ἰμφεσβήτουν, 80Ἠ, duet- 1
ἠμφεσβήτησα) rozstupuju, rozcházím se.
a) v roz-, odporu, ve sporu jsem; od
pírám ; popírám ; neshoduju se (op. Φφάναι
ὁμολογεῖν, συμφωνεῖν). 5 περί τινος 0 něčem.
ij s pouhým aco.: v něčem, i s inf., i s
ὅτι s ind. Pl. čáv τις ἀμφισβητῇ καὶ φῇ
s inf. bude-li kdo odpírati a tvrditi, že—.
περὶ τούτου ἠμφεσβητήσαμεν ο ἴοπι Υ οάροτ
jsme vešli; o tom neshodli jsme se (v mí
πδπ{). ἀμφισβητεὶ s ace. c. inf., na odpor
tvrdí, že—. Ev TovrTi du.piobnrTodu.cv V tomto
jediném se neshodujeme—. s dat. 08. ΕΙ.
ἀμφισβητοῦμιν ἀλλῆλοις τε καὶ Ἡμῖν αὐτοῖς
ve sporu jsme i (mezi sebou) vespolek
i každý se sebou samým. b) spor, při mám;
pru se (soudně). Arst. εἰ περὶτοῦ δικαίου
úu.ovbyrořev měli-li by spor o spravedlivé.
T0ů duobyrodvvoc čoriv při vedoucímu,
majícímu přísluší—. i pass. Thúk. z03X%
τὰ ἀμφισβητούμενα ἔχομεν hojně věcí spor
ných máme. Arst. gept T0ů du.proByrovuévou
o věc spornou. p. Isokr. —c) i válečně:
odpor činím ; na odpor se stavím ; boj mám.
Isok. mepí Tivog o něco. i pouhý gen. mivóg
pro Ἠξοο. περὶ τῆς βασιλείας ἀμφισβητῆσαι
o království na οάροτ, Υ Ὦοὶ 5ο ἀάλ, τινὶ
τῆς πόλεως-- 5 πχ πι Ῥτο 118.

ἀμφισβητήσιμος 9. (6.9. Ρϊδᾶο]ι, α ἀγό
násl.) sporný; pochybný, nejistý držením.
Xen., Dém. yasz. — Pl. pl. neut. věci
pochybné.

ἀμφισβήτησις, ἡ (ο ἀμφισβητέ-ω), οᾱ
porování; spornosť. a) pochybnost; nejis
tota. Isok. o večech. b) odpor soudní. Arst.

ἀμφισβήτητος9. (οἆἀμοισθητέ-ω)ο-;
popíraný ; sporný. Thúk. y%.

Ἄμφισσα, 4, ms. ve vých. krajině Lo
krův Ozolských k Fócku.

Ἀμφισσεύς, έως (ο Ἄμφισσα) Απιῃς
san. Thúk. pl. Auocořg.

ápo-(oTYj“t okolo stavím. básn. jen
1. meď. —se.Sof. a) přistupuju. rouméla
ke stolům. b) obstupuju. du.olorTaTa Oro
Bog kolem rozléhá se hukot (hromu). 2.
prf. act. ok. stojím. ady črrA Xóvyau τὸ
πεδίον dumeovšc, se sedmerými Kopími
rozlehli se po rovině.

ἀμφότερος. τ1

ἀμφί-στομος 9. (-στόμ.-α)dvojího otvo
ru. a) ΗἨότ. ὄρυγμα.-- ϐ) Βοὲ. λαβὰς ἀμφι
avóu.ougdržadla vnitř dutá ; ucha prohlou
bena.

ἄμφι-τειχής 2. (-τεῖχος)]6π Αἱβ9Π.τὸν
ἀμφιτειχὴ λεών νο] kolem zdi rozlehlý.

ἄμφι-τίδ'ημι básn. ob-; vkládám. aor.
ob-; vložiti. Bur. Ti ypoť vložiti něco na
tělo, ok. těla. Sol. u Dém.o zosbn. εὐνομίη
τοῖςἀδίχοις ἀμφιτίὈὴσι médaczřízenost zlo
čincům ukládá pouta, jímá v pouta.

ἀμφί-τομος 9. (-τέμ-νω) básn. dvou
řízný ; dvoubřitký. Eur. AXóyyw(s hrotem
v předu po obou stranách břitkým).

ἄμφι-τρής, ἥτος(-τι-τρά-ω) básn. s obou
stran (provrtaný,) dutý; proražený; prů
ohodný. Φοξ, αὔλιον.

Ἀμφιτρίτη bohyně Néreovna, mocná
panovnice mořská (dle pozdější báje mnžk.
Poseidónova, matka Trítónova). Sof. da
λαμος Ἀμφιτρίτης v moři Středozemním.

ἄμφι-τρυχής 9. (-τρῦχος) 16η u Eur.
dle někt. du.prrovy? oblek roztrhaný (obyč.

| se čte ἀμιφὶ τρύχη. V. ἀμείρω 2.).
Ἀμφιτρύων, ωνος, syn Alkajův, mně.

Alkménin, pěstoun n. otec Hérakleův, kr.
Tyrintský.

úpe- atvw. básn. kolemzeju, zívám;
ozivuju jen v aor. — Sof. o vojsku dorá
žejícím, přirovnaném K orlu: φονώσαισιν
ἀμ.φιχανὼν λόγχαις ἑπτάπυλον στόμα Ἐπγε
žíznivými kopími (j. zuby) rozšklebiv se
na sedmibranné vchody (města).

Ἀμφιόνιος 8. (οἳ Ἀμφίων) Amfionův;
ΑπΙΠΟΠΡΚΥ. Είπαν. Οὔβαι.

Ἀμφίων, ovog 1. mýth. Théban, syn
Diův a Antiopin, bratr Zéthův, čarovný
hudebník a obnovitel zdí Thébských. 2.
kr. Korintský v 8. stl., Bakchiovec, otec
Labdin, děd Kypsela tyrana.

ἄμφορεύς, έως, ὁ (1. ἀμ.φι-φορεύς,-ϕο
ρέ-ω), ἀνοππομά πάάοΡα, 1. 3) Ἀγηθο, ἀζράη
dvouuchý (báňovitý s hrdlem štíhlým)
Hér. b) dle Hér. určitá míra tekutin.
κοητηρ χωρέων ἀμφορέας ἑξακοσίους. 9. Κ9θ
lík, střez, škopek (dvouuchý). Xen.

ἀμφότερος 9. (οἳ ἄνφω) oboj; obojí.
2Ť. sg. každý z ohou. Hér. du.wovéon na



πο ἀμφοτέρωὺεν.

obojístraně; obojímsměrem.att. adv. 40
zéowgobojím činem, způsobem. du.ooréjod
v obojím případě. ἀμιωοτέρωῦεν 5 0Ρο]
strany. — též du. zř. duoorése oba dva.
v W.. .Ρ ' | / /
častěji p. obojí. Xen. xareorvébaTo pů
vag du.poTécov<podmanil si Frygy obojí,
oboje (z veliké i malé ΕΥΥΡΙ6). ἀμιφοτέροις
oběmastranám, Hér. ár du.ooréoev S obou
stran. i: po obou rodičích. neut. du.v0TE9%.
ταῦτα obojí toto. ace. vztahu. du.póTEDU
obojím způsobem. čr ἀμφότερα Na obě
strany. xar' du.oóTeox po ohou částech,
směrech.

5 ’ V v vἄμφοτερωυεν, -ωῦι, -ως; v. předch.

ἄμφω {.ν ἀμφ-ί, π1Ρο, οἳᾶ. 51Υ.ἶ ἀμφό
T890g.—pro všechny rody, též gen. a dat.
úu.poty) oba, obě. při substt. j. praed. bez
členu. Xen. ἄμφω τούτω τὼ Ἡμέρα oba ty
ἀπ], ΕΙ. ἀμιφοῖν τοῖν χεροῖν oběma rukama.

ᾱ-μώμητος ϱ. (-uou%-ou) nehaněný;
bezúhonný ; bezvadný. Hér. adv. (srv. násl.)

ú-uwpwoG2. (srv. předch.) bez hany;
bez vady; bezůhonný; bezvadný. Aischl.
κάλλος. Hér. vóp.os.

ἁμῶς n. ἁμῶς (ο dúuós, srv. duň),
nějak. att. jen ve spj. á. yé wg nějakým
aspoň způsobem, činem. Pl. při ueréyew.

1. ἄν postp., slůvko neurčitosti, po
ohybnosti, jemuž není příslušno žádné slů
vko č.; jen poněkud se hodí: snad, asi. I.
Ve Al. vý. 1. při opt. a) znamenajíc možnosť
za jakýchkoli okolností ; tento opt. s ZVna
zývá se opť. potentialní (možnosti) a pře
kládá se č. coni-em. —»eg. vyjadřuje se oů
n. slž. oddé, odre a p. (iv závislosti toto dv
vždy se ponechává). Xen. čvevdoj óvrov oddšy
Ry odrexahdv odre dyadov vévovrobez vůd
ců nic (snad) ani krásného ani dobrého by
se nestalo. Nejčastěji bývá opt. pot. v podm.
n. vým. záv., jehož předv. má opt. S ei
n. % el (n. zastoupen bývá part-em). Pl.
δεινὰ ἂν ποιοίην, εἰ μὴ πειδοίµην col hroz
né bych činil, neposlouchal-li bych tebe.
ἴσως ἄν--, snad asi—. Tic ἄν--; τί ἄν-- kdo,
co asi? Někdy pro větší důraz bývá dvojí
šv. Xen. xv aioyvvotumy dv i snad styděl
bych se asi (myslím). b)) i při skrom
némnaznačení skutečnosti i opětované, Xen.
Ὀηρῶντες οὐκ ἂν ἀριστήσειαν honíce zvěř

1. αν.

leckdy (asi) neposnídali. B) i při skromném
projevení vůle, žádosti; (č. opisovací ind.
n. coni sl. mohu). Pl. všv 0dv Asy0u;nyní
už můžeš, mohl bys mluviti —. 2. sandď.
hist. čsu a) ojednání n. stavu o sobě sice
možném, ale za jakýchsi okolností nemož
ném (lat. coni impf. n. plgpí.). Xen. čBov
λόμην ἂν odrez čyev chtěl bych (vellem“;
ale BovXolumvdv == velim), aby tomu tak
bylo. švěx 0% ἔγνω Tis dv— tehdy už by
byl poznal člověk —(cognovisset —). obyč.
v podm. n. vým. záv., jehož předv. máei
s ind. hist. čsu. Xen. rTa3rx 0)x Av 800

ναντο ποιεῖν, εἰ μὴ διαίτῃ µετρίᾳ ἐχρῶντο.
to by nebyli mohli činiti, kdyby nebyli
potravy mírné užívali. b) o možnosti za
jistých okolností; asi; snad. Xen. ἔπε
δύμει ἄν τις ἔτι πλείω αὐτοῦ ἀχούξιν ΠοΥΙ.
věji asi, snad každý žádal ještě více od
něho slyšeti —. obzl. při opakování stej
ných okolností: vždy; po každé; n.iopě
tovacím n. opakovacím slovesem. Xen. Tor:
μὲν εἶπεν ἄν --, τότε ὃ) αὖ ἂν ἔλεξεν tehdy
(řekl po každé,) říkal —, tehdy pak zase
(po každé pravil,) pravíval. 3. s čnď. fut.
att. zř. (a to nejisto, obyč. se čte opt. aor.)
o úsudku skoro jistém při podmínce oče
Κάπαπό, Χθη. οὐκ ἂν ὁ ἀριθμός σε ἀχούσαντα
edpoxvsř(obyč. opt. ejooZvacv) nepotěší tě
asi počet, až oněm uslyšíš (opt. nepotěšil
by tě). II. při Zní. a part.. povstaly-li
v závislosti bud z opt. pot. (I. 1.) n. z ind.
hist. (dle I. 2.). 1. (z opt. pot.) Xen. «
dv olóusdu radev: co myslíme, že bychom
utrpěli? (z ví rádom.ev čv;) Ὠόπα. πάντων
φησάντωνv ač by všichni přisvědčili (g4v
τες φῆσειαν ἄν). 2. (z ind. hist.) a) Xen.
ὥστε καὶ ἰδιώτην AVvvva — tak že ine
znalec by byl poznal —. Dém, ojděv dv ci
πεῖν ἔχοντες, ὅμως πολεμεῖν φόμ.εῦα dstv ne
majíce, nemohouce mic říci, přece měli
jsme za to, že třeba jest válčiti (oůdšvἂν
εἴχομεν εἰπεῖν). b) o opětování. Dém. dxoúw
Λακεδσιμονίους ἐμβαλόντας ἂν ἀναχωρεῖν ἐπ᾽
očxoumXAuvdoslýchám o Lak., že učinivše
vpád (po každé odcházeli,) odcházívali do
πι (856. Ἀθη, ἀποτέμνοντες ἂν τὰς χεφα
λὰς ἔχοντες ἐπορξύοντο πήπ8]{οῬ (Ρο Καζάό)
hlavy jejich s nimi postupovali. 9. zf.
v závislosti s 24d. fuf. Thůk. Aévovveg,
ὅτι ῥχδίως ἂν κρατήτουσι Ῥτατίοθ, ζθ 5η84Π0



1. ŽV.

asi dobudou —. III. V závislosti obyč. po
hl. čsích: Žys com. (po vedl. čsích bývá
střídní opt. bez čv). 1.a) ve předv. pod
miňovacích s εἰ (εἰ ἄν --- ἐὰνΞ--v =áv
rozd. od čv v I.!), když podmínka se po
kládá za očekávanou svým nastoupením;
p. ve předv. připouštěcích s zxí buď předch.
n. násl. (καὶ ἐάν, $v; κἄν [ale rozd. od
Zšy = 2 1x dv v II] π. ἐὰν, ἣν καὶ --).
Ρ]. ἐάν τις αἰσγύνηταιZai uτολμᾷ λέγειν,
περ νοεῖ, ἀνχγκάζετχι ἐναντία λέγειν sty
děl-li by- se kdo a neměl-li by smělosti
mluviti, co právě myslí, nucen jest opačné
mluviti. (v. ei II. 2.) Dém. οὗτος ἐμοὶπο
Aoust "dv (mi čdv) µμήπω βάλλῃ μιηδὲ το
ξεύῃ ten naproti mně válčí, byti (i třeba)
ještě nebodal ani nestřílel. ovd' dv — ani
byť i, kdyby —. Χθῃ. οὐκ ἀπολείψομιαι σοῦ,
odd" ἂν (ἐὰν) σκευοφόρον ἐμὲ δέῃ σοὶ σων
χκολουδεῖν -- αΠΙ ΚάΥΡΥΟΏὮměl—. b) zř. ve

vt. očekávacích (po ζητεῖν, σκοπεῖν ἃ Ρ.)
a 06. nepř. po hl. čsích.: zda snad, s ind.;
zdaž by —. Pl. oxóme, ἐάν σδι πλούτου φά
νη τι μεῖζον ἀγαθὸν ὄν pozoruj, zda snad
ti nad bohatsví objeví se něco j. větší
dobro; —zda hy se ti objevilo —. 2.a) vé
vt. rel. ve smyslu podmínky, jejíž na
stoupení s jistotou se očekává, n. k na
značení neurčitosti n. opakování. 05dv m
šxv vw. kdo, který by —. ὅστις dv — kdo
koli, kterýkoli by —. nws dvjakkoli, jak
by —. 0700 dy —kdekoli by —. j žv— kde
by —. 0605 Žv — jak veliký, mnohý by -—.
200 dv oč, čím by—. PL. mosty, ὅ τι ἂν
αὐτοῖς δόζη BýXriovov civru že činí, cokoli
-byjim nzdálo se nejlepším býti. Xen. óroťot
τινες ἂν οἱ προστάται ὡσι, τοιοῦτοι κχὶ οἱ
ὑπ wýTo4<vtyvovrm, jacíkolivěk by před
stavení byli, takovými i jejich podřízení
se stávají. —b) ve vt. časových v týchž
okolnostech j. v rel, ὅτε Žv —=órxv když
by —,n. kdykoli sind.; ómóT:Žv == ÓTóTav
kdykoli by. čna. dv — čnýv, ἐπᾶν |.

v 5 R > Y v

když by —. črs:dn dv == když by už —.
. c/ e c/ / v

(v. 1 ἕως, ὡς, ποίν). Ῥ]. ὅταν πχιδίον ἴδω
rxijov, yaloe když bych uviděl, kdykoli
uvidím dítě dětinsky hráti, radosť mám. —
c) zř. ve vt. účelných, ὡς, ὅπως ἄν (ni
kdy iva ἄν). Χθῃι. βασιλεὺς τῶν ἄλλωνἔπι

4 pR c/ A © ,
υ,αλεται, ὅπως ἂν θηρῶσι Ίσ. ο ostatní se
stará, jak by, aby (dle okolností) honili.

ἀνά. τὸ

ión. ve vt. impt. po vedl. čs. i při opt.
Hér. čenyyéhovro, ὅπως ἄν ὀπίσω ἀπέλ
Worv nařizovali, aby se zpět navrátili.

2. Av —ědy, jv (v 1. dv, III., 1. a).
3. dv před samohl. = dv4.
4. dv- ve slž. před samohl.; ú- před

souhl. skutečnou n. vymizelou (v. ᾱ- 1.
— negt. předpona nerozlučná, ep. i ava-,
m Žveu, lat. negt. in-, něm. un-) 1.ne-;
Ῥ6ᾳ- (ἀν-άξιος, -αίτιος, -άριθμιος.-- ἄ-δικος,
ἄ-δολος, ἀ-βλαβής, ἀ-άνατος, ἄ-οικος [-Εοι
κος], ἄ-οινος [Ῥοινος], srv. 2. ŽzZov. — ᾱ
ωρος [-]ωρος, ὥρχ], ἄ-υπνος [-συπνος]).-- 9.
vy- (ž-mowx; ale dle někt. ἆ ἀπ[(ο)-ποινχ).

ἄν ---ἃ ἄν. 9ος, (v. 1. 62). Dém.
vá, přédsamohl. ev, ve slž. ἂν-, básn.

někdy i před souhl., srv. ἀγ-καλέω, ἀν
"Ὀρώσχω. (»ν žv-o ; Č. na; něm. an) I. aďv.
zř. jen básn. a ión. a) svrchu; vzhůru.
Aischl. závň zívěvvov ῥαλῶ a Na se ne
bezpečenství vezmu; a nebezp. podniknu.
Hér. (v. vpéye fin.) b) bez verba: ὄνα
vzhůru! (j. impt.) 8ο, ἄνα ἐξ ἑδράνων.
(bez elise.)— II. praep. sdat. a ace. —A.
s dať. jen básn. 1. na (svrchu). Eur. a.
vavcív na loděch. 2. na; o (s loc.) Eur.
a. ὃ) ἐλάταισι στεφανώδει τε χλόᾳ ο ΠοἱθοΠ
ověnčených zelení, B. s ace. (0p. κατ)
1. místně. a) vzhůru po (s loc.) Hér. a.
τὸν movaudv zAéev vzhůru po řece, proti
řece, proti proudu plouti (ορ. κατὰ τὸν πο
rauóv, ó00v). b) (svrchu) po-. Aischl. G.
ἄστυ Ῥο městě (celém, zdola vzhůru). Xen.
ἀ. τὰ ὄρη τοέχειν, πλανᾶσθαι, οἰκεῖνpo ho
rách —. 4. T0 msótov po, na rovině. Hér.
ἀ. τὴν Žmswovpo pevnině (celé). c) mezi
(s inst.); ve —. Hér. 4. TowTou;mezi prv
ními. Xen. 4. ovóum čyav vw% v ústech
míti někoho (pořád o někom mluviti). —2.
a) o čse «) po. s ace. Hér. ἀ. τὸν πόλε
μον rTodrov po (celou) válku tu. B) o ne
stálém trvání. Hér. 4. ypóvovpo čase (kdy
si); během času; časem, ἆ. πάντα ἔτες
po všechna léta (někdy každého roku.) v)
na (s aco.) n. pouhý gen. n. instr. Hér.
a. mv čvogna každý rok; každého roku;
každým rokem. Xen. úv ἑκάστην Ἱμέραν
na každý den, každého dne. ale ἀνὰ πᾶ
σαν Ἡμέραν 1: Ῥο celý den (dle «!).— b)už
při číslech, distrib.: po (s loe.). Xen. sč



τά ἄνα.

λόχους ἆ. ἑκατὸνἄνδρας Šest zástupů po stu
mužův. c)o způsobu: dle; podle. Xen..
κράτοςἄ]ε síly; usilovně; úprkem; co sí
la stačí, stačila. Pl. dvž Xóyov dle po
měru ; podobně. 4. τὸν zúrov Aóyovdle té
hož poměru. Eur. 4. wéoogdle řady; stří
davě. III. ve slž. 1. a) «) na-, vz-, vzhů
ru; vy-; po-; (dva-baíva 1. a), dv-avm, -at
ρέω, ἄνα-τίθημι, -AxuBava 1.)— B) na- ; za-;
οϱ-; (-πείρω, - έω, -χρεμάννυμι.) —y) ven-;
vy-; (-ἀν-ωθδέω1.) vy-; π-; (-φεύγω) -- ὃ)
vy-; veřejně; 0-; pro-; (-xahéw, -xn006
ce). b) a) po-; do-; při-; (dva-Batvo 1. b.,
-άγω 1. a) B); dále; do vnitř země (v. ᾱ
vabacu 1. b).— B) vy-; pře- (-λογίζομιαι,
-peTpém)—y)pře-; u-; zcela ; veskrze (-aTÉA
λω, -χρίνω, -διδάσκω, -σῴζω).9. ) α) zpět;
οᾱ-; (-κρούω, -ῥάλλω 2. ϱ) β), -τίδημι 2.,
-χωρέω 9.)--β) ορξί (-μάχομαι, -Ὑνωρίζω,
-λαμβάνω 2.) b) roz-; (-πετάννυμι, -τείνω,
-οίγνυμι, -λύω).

va (bez 9156) v. ává I.b)— 2. ep.,
zř. 1186. του. εἰ. čvaž; jen o bohu.

ἀναβαὺμός, Ó (dva-Butvo). Hér. pl.
stupně; schody.

áva-batvo I. intr. (s a0r. ἀνέβην,fut.
dvaBůcoum, prfť. -JéJnxa i pass. part. -Be
Bomévoc).1. a) vzhůru vstoupám ; vzstupu
ju; vystupuju. (op. xarafBuiva) —«) Xen.
ἀνέβρησαν ἐπὶ τὸν yýAopov vystoupili na
pahrbek (násl. xarvéBowvov).dvabnaop.evoc
ἐπὶ τὸ ἅρμα chtě vstoupiti na vůz. dva
βῆναι ἐπὶ τὰ τέγη vystoupiti, vylézti na
střechy. či Ta olxtac na domy. Hér. m
dévdosov na strom vystoupiti, vylézti. —
Xen. čwi Tov Úerov vsednouti na kůň. i
pouhé verb. dvaBávre:vsedše na kůň. i při
lodi: ἀναβάντες ἔπλεον Υδίομρίνξθ (na loď)
ΡΙαΠ, ΡΙ. ἀναβάντες ἃ δἢ αὐτοῖς ὀχήματα
čoviv vystoupivše na čluny, které už jim
jsou pohotově —. i pass. Xen. oi dvxbe
Buvěvo. emo. osedlaní koně. — 3) o zosbn.
Xen. ἄμπελος ἀναβαίνουσα ἐπὶ τὰ δένδρα-
réva vystupujíc, vzhůru se vinouc po stro
mech —. Hér. ei un T ἐχχαίδεχα πΏχεας
dvaBň 0 movav.0ó<—nevystoupí-li na šest
náct loket řeka —. b) x) postupuju dovnit
odmoře,Xen. dvadxíva Kůoocvypraví se Ký
ros (ze Sard do vnitřní Asie). —ἀνέβη ξενικῷ
vypravil se, vyšel s vojskem najatým. p)

ἄνα-ράλλω.

o zosbn. postupovati; pro-; vycházeti. Hér.
ἣν τῇ σὺ λέγεις ἀναβαίνῃ βασιλέι τὰ πρήγ
wara budou-li, jak ty pravíš, postupovali,
vycházeti, se dařiti děje —. i: přecházeti,
Hér. 86Asovidnv dvéBouve1 Baadvnímna Le
únidu přecházelo království. 2. a) po-; vy
stupuju (v hodnosti). Isok, eigApetovra
vov dvaBřva. do rady Areopažské postou
piti, přijíti, povýšenu býti. b) přicházím
(na obeslání). ΡΙ. ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέ
Byxx do soudnice přišel sem, dostal jsem
se; před soudem stojím. —II. *7. 1. act
básn. a ión. jen aor. dvaBňoníviva vzhůru
dopraviti někoho; někomu kázati, aby vy
stoupil. Hér. ἄνδρας ἐπὶ καμ.ῆλους ἀνέβησε
mužům kázal na velbloudy vsednouti. 2.
prs. a impf,. ión. o subii obi. zvířat : skok
činiti; pojímati.

áva-Bamyeóm básn. vy-; povyskuju.
Bur. o choru ženském dvapaxyevovau.

ἄνα-ῥάλλω 1.a) vzhůru házím; vy
hazuju. «) Χεη. την γῆν ἀνέβαλλον zemi
vyhazovali. B)Tzopov. —pass. Xen. T4ppog
ἣν ἀναβεβλημένη příkopa byla vyházena. —
b)«) pozdvihuju. τινὰ ἐπὶ τὸν ἵππον ně
koho na kůň; pomáhám někomu na kůň
(z úcty). β) ο subi. koně: vy-; při-; sha
zovati. rov dvabárnv jezdce. 2. a) med.
(zdvíhám si;) beru na se; podstupuju.
μιάχας ὀναβάλλεσῦαι boje podstupovati, pod
nikati (aot. v. úv I. Aischl.). b) medď.
prodlužuju. «) dále, ještě podstupuju.
τοὺς moXéu.ougválky prodlužovati, prota
hovati. 8) odkládám. Hér. čí juépnc čs 7
µέρην ode dne kedni. ΕΙ. εἰςἄλλον καιρόν
na jinou dobu (příhodnou). s inf. obyč. fut.
n. aor. po hl. vt. posit., Hér. veBaXXovro
ἐς την ὑστεραίην ὑποκρινέεσθαι οἀκ]άάα]π8
příští den s odpovědí (že dají odpověd),
Ὠόπι, εἰςτοῦτ ἀναβάλλεται ποιῆσαι (η. ποι
ἥσειν) τὰ δέοντα αὖ ἀο ἴό οτί] (odkládá,)
neodhodlává se vykonati, čeho třeba. —po
negt. hl. vt. bývá při inf. um oů. Hér.
οὐχέτι ὀνεράλλοντο μὶ οὐ τὸ πὸν μηχανη
σασθαι čr Alywýrycu už neodkládali, aby
neupravili veškero úsilí proti Aigfňanům;
už se nerozmýšleli upraviti—. ©)acť. π-;
gadržuju; obmeškávám ; meškám. Dém.
λόγους, ἐξ ὧν ἀναθάλλουαιν úučg Ťeči, ji

“ miž zadržují, meškají vás.



ἀνάβασις.

ἀνάβασις, Ῥάρη. ὶ ἄμβασις, εως 16Π.
106,Ἡ (ἀναβα-ίνω), 1. 8) Υ7θ-; vystupování;
vzchod. Hér., Xen. vystupování na horu
(ορ. κατάβασις). Xen. vsedání na kůň. b)
postupování do vnitř země; výprava (vo
jenská) do vnitř země. Xen. Κύρου ἆ.-
c) vstup; vchod; přístup. Pl. ei τὸν
odoavóv.—2) a) «) cesta vzhůru, do kopce;
vzchod. Xen. ) schodiště; schody. Hér.—
b) jezdectvo, Ρο. ἄμβασις.

ἀναράτης, i ἀμβάτης, ου, ὁ (ἀναβα-ίνω,
srv. předeh.), který vystoupil. Eur. du).
dp zvěr na stromě. Xen. jezdec (na koni).

ἀναβατιχός 3. (dvaBáT-ns)zběhlý v jez
ἀδηί πᾶ ΚΟΠ, Χθῃ, ἀναβατικώτερος ἐπὶτοὺς
Úemovgzběhlejší v osedlávání koní (t. ve
ovičení koní k jízdě a v sedání na koně).

dva-iBáČe 1. a) vzhůru vedu. rwa
někoho; kážu někomu vystupovati. Xen.
ἐπὶ τὸν λόφον na vrch. ἩἨότ, ἀνερίβασαν
αὐτὸν ἐπὶ πύργον přikázali mu vystoupiti
πᾶ τὸζ. Χθῃ. (τ. ἀπότομος.) ἐπὶτὰ ὀχήματα
vpravovati, usazovati na povozy. Hér. dva
βιβάσας τοὺς παῖδας ἐπὶ ἵππους ἆὰν posa
diti syny na koně—. γιος. --δἶ. Thúk.
πεντήχκοντα καὶ ἑκατὸν τοῦ ἔθνους ἀναβιβά
ζονται ἐπὶ τὰς ναῦς 150 π Πάτα τεάοι αὶ
násilím na lodi. dvaMBuczuevo.vpravivše
si vojsko na lodi—. b) s obi. věci. Xen.
ἀ. τὰς Tovnpec na břeh dopravovati lodi
válečné. 2. meď. přivádím si. obyč. před
soud (ku svému prospěchu). ΡΙ. ἀναβιβά
oucda TA mal přivésti si dítky (aby
vzbudily útrpnosť soudcův). Dém. fuťf. τὰ
παιδί lowcmapáčezávaru své dítky
snad přivede a před vás postaví si.

ἄνα-βιώσχομαι (-βιό-ω) 1. ορήϊνα]τα:
ΚΥίκίπι. Ἐ]. οΡ. ἀποχτιννύναι. 2. ορδίτάπι;
křísím se; opět života nabývám. Pl. op.
ἀποῦνήσκειν.

ἄνα-βλαστάνω vypučuju; vyrážím,
obyč. obr. 1. vyrůstám ; vznikám. Hér. ἔχ
τιγός τι ἀνέβλαστε 7 πδδθπο πόσο vzniklo,
pošlo. 2. vzrůstám; vzmáhám se. Hér. oms.,
σ. τρέχω, ἵ.

5 /

ἀνάβλεμμα, ατος, τό (οἳ ἀνα-βλέπ-ω),
pohled vzhůru, zpět. Xen. pl.
| dva-BAéne 1. vzhůru hledím; vzhlí

žim; pohlížím. Xen. ἀναθλέψας εἰςτὸν ο)

ἄνα-γιγνώσχω. τὲ

ρανόν vzhlednuv k πΠθρῖ.πρός viva k ně.
komu, na někoho. Eur. s dat. Ó day.
ἀνέβλεφ᾽ dg avveřyec— ty, k němuž rodine
pohlížela, jenž jsi udržoval—. 2. opětpo
hlížím, zraku nabývám. Hér. dvapbhéle
opět zraku nabude. Pl. aor.

dva-boáw (aor. ión.inf. dvaBc, part,
dubocag) 1. vzvolávám; vz-; vykřikuju
(z radosti i ze žalosti iv úžasu). Hér,
ἀμβώσαντες péya vzkřikše, vykřikše hla
sitě. Xen. dveBoncavmavrecvzkřikli všich
ni (v boji). 2. tr. Eur. ἀναβοάσωμεν ξυμ.

oozv hlučně opějme nehodu-.
ἀναβολάδην, τ. dub.
ἀναβολάς v. dufb-.
ἀναβολή, Ἡ (ἀναβόλλω), 1. 8) ΥύΊος;

násyp; násep. Xen. ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς na
náspu. b) nahozené; pláštík. Dl. Powystoc
dvahbokágkrátké pláštíky. —2. a) vstup;
přístup ; začátek (v písni; exordium). Arst.
b) odklad; průtah. Thúk. dvaBohýv τινος
motečobo. odklad něčeho činiti; něco si
odkládati. Hér. odxěri čGdvuBoAXdsčmotedvrTo
τὴν ἀποχώρῆσιν už nepomýšleli na odklady
při odchodu; už bez odkladu chystali se
k odchodu. Thúk, č m LEMAere,um čGdva
βολὰς πράσσετε οο]κο! zamýšlíte, bez od
kladu konejte!

ἄνα-βρυχάομαι, Ἱοη ΡΙ. ἀναβρυχησά
uevog ZAziov zaúpěv pláče—.

ἄν-αγγέλλω zprávu vyhlašuju, zvěstu
ju; vyřizuju (zkazem od jiného daným,
defero). Aischl. s obi. yonou.oúc. — Bur.
φράσω σοι πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι othorg oznámím
ti, abys všechno vyřídil milým.

dva-veAám zasmívám se. Xen. dvaye
A4cag zasmáv se (hlasitě). —

ἀν-αγής 9. (-ἄγος) Sof. neposkvrněný;
ΠΘΤΙΠΗΥ.(16 πόΚί, τη, ἐν-αγῆς).

ἀνα- γιγνώσχω 1-γινώσχω (ΑοΥ,ουγ.
ἀν-έγνων, 8ἱθ το ΥΥΤη. 2. ἄν-έγνωσα) 1. a)
veskrze, zcela, dobřepoznávám. Hér. dvu
γνῶναι τοὺς συγγενέας 79 ἀοβῖο poznal své
příbuzné, Xen. čvraddu δὴ ἀναγιγνώσκει
αὐτόν tehdy teprve poznává jeho, rozpo
míná se na něho. b) uznávám. Pl. dvu
γνῶναί τι uznati něco. ©) att. čtu (ión.
ἐπιλέγομαι). ἀνχγνῶναι přečísti. Xen. rýv
šmorToXyvúvzyvoúc list přečet—. Pl. dvu



16 ἄνα-γινώσχω.

γιγνώσχειν ποιήματα. -- 2. (5 80Υ.«γνῶσαι)
οϱγό. ζόμ. Ῥϊειλ]οπτάπα, s inf. aby—. Hér.
τοὺς δούλους ἀνέγνωσε ἐπιθέσθαι τοῖς deo
mórno. otroky přemluvil, aby útok učinili
na Ράπγ. ἀναγνωσὺῆναι ὑπό Twos přemlu
venu býti od někoho. i s dat. 05. οὗτοί οἱ
ἀνεγνωσμένοι Ἴσαν ti jím přemluveni byli.
is dat. věci, dvayvooůsi:you. přemlu
ven, získán byv penězi.

AVA-ytyWOKZW, v. předch.

ἀναγκάξω (ἀνάγκη. Εἲ. -άσω €.) 1. 4)
«) nutím; do-; přinucuju. Ti% někoho,
mikněčemu. i sinf., obzl. při pass. Hér.
ἠναγκάζοντο ἀμύνεσθαι nucení byli se brá
niti, aby se bránili. Ὠόπι, λέγειν ἀναγκασ
dýcouo reol čuxuvoš mluviti donucen budu
(někým, okolmostmi—) o sobě. 3) o subi.
zosbn. Dém. ὅ τι ὃ) ὃν τὸ πρδγμ’ αὔτ'
ἀνχγκάσῃ Ἰ ἔαιπα]ο pak by věc sama
(mě) donutila—. v) nutím (řečí, důvodem
a p.). Pl. ἐγώ σοι οὖγ ὁμολογῶ οὐ γάρ
με σὺἀναγκάζεις já ti nepřisvěděuju; nebo
mě ty nedonucuješ, nepřesvědčuješ. pass.
nvavyz2ody duohovžcz. donucen byl při
svědčiti, svoliti. — b) mučím; trýzním
(k vyznání). Arst. dvxyxalóuevo: Aéyouat
mučeni jsouce mluví. —2. a) vynucuju.
r něco; usiluju 0 něco. b) (řečí důvo
dem). ΡΙ. μὴ ἀνάγκαζε, O um καλόν ἐστιν,
αἰσχρὸν εἶναι, μιηδὲ ὃ μὴ ἀγκθόν, κκκόν 1θ
vynucuj důkazem, neusiluj 0 to, že co
není hezké, jest škaredé, ani, co není dobré,
že je zlé.

ávavnnív), 7 (suhstt. fem. násl., srv.
dvdyxm), ep. a ión.: nutnost; (v. 1. dm
učo) svazek; pouto. Hér. Žvsvdvaxyxxms
bez pouta příbuzenství—.

ἀναγχαῖος ὃ. 1 2. (od Avzyxn) nuzný;
nutný. 1. a)násilný (čemuž nutno se po
drobiti). S0f. dvxyxníx Tůym buď: los ná
silný (jemuž není vyhnutí), n.: otrocký
osud, m.: násilná smrť. Thúk. čvuuoyíu
ἀναγκαία násilný, nucený, vynucený, bez
děčný spolek. substt. neut. Thůk. v%
ApyňsTG dvayxním násilím vlády; (násil
nou poddaností). Xen. i vězení. λθε πρὸς
2. b)a)nutný; nevyhnutelný (čemuž ne
Jze ujíti); nezbytný. Xen. ó dývaTog máaw
7. smrť všem nezbytná, T%dvzyxxix mo4T
zav nezbytné potřeby, věci konati. v%ἀνχγ

dváyKY,

καὶ přirozené potřeby. Ηέτ, ἀναγκχίως
ἔχει μ.οι motely ταῦτα nutno mi činiti to.

6) nutný ; potřebný. Thůk. Tůs zxd Yu.épav
dvxyxalou (fem.!) To0o7spotravy (každého
dne,) denně potřebné. Xen. Z)Xo T1 dvxy
xařov jiná některá potřeba. v) nutný (my
šlením). Arst. neut. co jinak nelze siani
mysliti. při ovAhoyilecdu. ©)nuzný ; sotva,
z nouze dostatečný (potřebě). Thúk. čr
Gu 4. ozbrojení nuzné, jen 7 nouze do
statečné. 2. a) z nouze oddaný; trpělivý
(v nutnosti, které změniti nelze). Thúk.
τὰ δαιμόνια ἀναγκκχίως Φέρειν ηΘΠΟΚΒΥπβοι
zené s oddaností, trpělivě snášeti. b) nut
ně spojený; příbuzný(necessarius). Xen.
οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι Ὀγαβχϊ a
ostatní příbuzní. p. Lýs.

ἀναγχαστός ὃ. (oddvzyx4le) do-; při
nucený. Hér., Thůk.

ἀνάγκη, ἡ, 1. a) α) násilí; nucení; do
nucení; poroba. Xen. sic T% ἀνάγχας ὁλ
γεινοτότας ἐμπεσόντες 4ο poroby nejžalost
nější upadnouce—. ἀνάγκην αὐτῷ προσὺεῖ
va. násilí jemu učiniti; násilně jeho pod
maniti. Thůk. ὀνάγκας προσάγειν násil
ných prostředků při tom užívati. dť ἀνάγ
κς násilím, čí dvdyxmgz donucení; p. x4T
ἀναγχην. -- Αἱ5ο]Π].γ. δεσπόσυνος. G) muka;
mučení. Eur. (v. 4uuAAx, 1. b. 8). pouto;
vazba. Aischl. dvryxm ἐνέζευγμιαι pouty
okován, vazbou spoután jsem. v)tíseň;
nouze; bída; svízel. Thúk. xxŤ ἀναγκην
v tísni (o loděch). čs dvávamv dořyda že
jste přišli do tísně. Xen. δια τὰς τοιαύτας
ἀνάγχας pro takovéto svízele. οί, κατ
dvzyxzv bídně. b) z) nutnosť (neodvratitel
ná). básn. u Ῥ]. ἀνάγκῃ ὃ οὐδὲ δεοὶ ud
yovra. S nutností pak ani bohové nebo
jují (proti nutnosti —ničeho nezmohou, ne
svedou). Aischl. 70 rs 4. čar ἀδήριτον
odévoz nutnosti inohutnost nepřekonatelna
jest. pl. zákony přírodní (stálé, nezměni
telné). Xen. Tioty ἀνάγχαις ἕκαστα γίγνεται
τῶν οὐρανίων kterými zákony přírodními
každý z úkazů nebeských se děje. B) nut
nost; potřeba(nevyhnutelná). Dém.ueyícry
a. nejvyšší—. s inf., č. též inf. n. aby-—,
n. že—. Χθη. πολλὰ ᾱ. ἐδτὶ καὶ ὑμᾶς καὶ

- T0ŮgROAsu.oucrxozGystv potřeba jest, abyste
mnohé věci i vy i nepřátelé poskytli. č.



3) |

ΆΝαγΥΧΊ.

ijosobně verbem: jmmusiti: mnohé věci mu
síte i vy i nepřátelé poskytnouti. někdy
i: jisto, Že—; n. jistě, při čemž inf. pře
kládá se č. j. verb. fin. (1 fut.) Xen. m
ἀ. λέγεσθαι 76 jistě hude se vypravovati;
v) nutnost (myšlením) Arst. při ovAAoví
ζεσθαι. -- ο) ποιπθ. Τμ]. πόάνυγε ἀνάγκη
zcela jen z nouze; na nejvýš z nouze (když
by nouze, potřeba kázala). —2. příbuzenství,
přátelství. Xen., Isok. rpooioeo ἀνάγκης.

Aváv“m, % (v. předeh 1. b). Nutnost
(j. bohyně zosbn.). Pl.

ἄν-αγνος 2. básn. neočistěný ; bez 0
čisty. Bur. ορην.5 / v 2

dva-vvopíČe opět, zase poznávám. Pl.
ἀνεγνωρίσαμεν ἀλλήλους opět poznali jsme
se vespolek. —Arst.

ἀναγνώρισις, εως, ἡ (ὀναγνωρίζ-ω, v.
násl.), opětné poznání. Arst.

dvavvwptopóc, 03, 6 — předch.
5 / e > /

αναγνώσις; εως, Ἡ (ἀνα-γι-γνώ-σκω), 8)
Hér. po- ; seznávání. b)att. čtení. PL., Arst.

ἀναγνωστικός 3. (0d ἆνα-γι-γνώ-σχω,
1. c) ku čtení příhodný, lahodný. Arst. o
básnících.

a J e 9 ; v..
ἀναγορθοσίς, εως, (ἀναγορεύ-ω),τεζε]

né vyhlášení, oznámení. Dém.
/ w 3 v 2 ? ο

ἀν-αγορεύω veřejněhlásám, oznamuju;
vyhlašuju. (v. předeh. —v.i dy-sgd, dveřrov).

9 / >. ;
ἄναγραπτος 9. (ἀναγράφ-ω)na-; za

psaný; zaznamenaný, Thúk.
3 / / ς >

αναγραφεὺς, έως, ὁ (ἀναγράφ-ω) πᾶ-;
opisovatel, Lýs. vóuov.

9 / ο v ,

αναγραφηῃ 7 (v. předch.a násl.), za-;
opisování; zápis. Lýs. vóu.ov.

/ . .
ἄνα-γράφω α) πα-; ταρίβιήα; Zazna

menávám (obzl. na památku ve sm. do
brém i zlém). Thůk. vag Čvvdýzac dva
γράψαι ἐν στήλη λιδίνῃ smlouvy napsat
na sloupě kamenném ; —vepsati na sloup—.
Ῥόπι, ἐχθρὸν αὑτῶν ἀνέγραφαν za protiv
níka svého zapsali (na sloup). pass. Pl.
εὐεργέτης παρ ἐμοὶ ἀναγεγράψει Za dobro
dince u mne zapsán budeš. b) popisuju.
15. στήλας, ἃς οὗτος ἀνέγραφεν sloupy,
jež tento popsal (mnohými zápisy).

ἀν-αγρία, i (-Xypu), nehonitba; doba
nehonitby. Xen.

ἄν-άγωγος. 17

dva-vpůle zamukávám; ozývám se.
ἄν-άγω 1. a) x) vzhůru vedu, vezu ; vy

vádím; vyvážím. Xen. ποὶν ἀνήγαγον τὰς
πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος ἀἴίνα než vyvedli
pavézníky na boru. Dém. €igTýv ἀκρόπολιν
ávývxyov na vyšehrad vy-, zavezli. 9) vůb.
dovádím ; dovážím, dopravuju. pass. Xen.
dvýydycav dz ῥᾳσιλέα dopraveni byli ku
králi. též 790; Bxa-. v) voe, 161. νέας dv
άγειν lodi vyváděti, na moře pouštěti. Hér,
τας νέας ὀναγαγόντες ἀπὸ τοῦ αἰγιαλοῦ lo
di vyvedše, odrazivše ode břehu. ἀνῆγον
τὰς νέας čni vv Lahuviva vyváděli lodi,
pluli, postupovali s lodmi ku Sal-, i bez
véxc, Avňyov postupovali (s loďmi). obzl.
med. dváyscdou mořem, na moře pouštěti
se; vyjížděti; odrážeti odbřehu; též: po
stupovati (na loděch); dále, ku předu se
ubírati. Xen. παρασκευάζεσθε ὡς ἀναξόμενοι
připravujte se j. majíce odjeti, odplouti.
0Ů mwdvyyuévot ještě neodrazivše od břehu.
Ἠότ. ἐπὶ τὰς ὄλλας νήσουςἀνάγοντο k ostt,
ostr. odjížděli. —b) «) vznáším ; po-; zvy
šuju; pozdvihuju. Sof. xdvave x%% a po
zdvihuje hlavu. —op. xAtverv snižovati. B)
vztahuju. vi elgTivx něco na někoho. pass.
Arst. ὅσα πέφυκεν ἀνγεσθαι εἰς μ.ᾶς Υᾶθ
co povahou svou vztahuje se na nás, v)
vedu (s prospěchem); prospívám. o subi
νέοι, Απο. εἰς εὐμάθειαν ἅπαντα ἀνάξει Κα
snadnému učení všecinko povede, prospěje.
—0)«) zdvíhám; začínám. Eur. dvávere
xoxvTóv Začínejte úpěti; mějte se k úpění!
—Sof. zaišvx —.med. zdvíhám, obracím se
πρός τινα k někomu. —chystám se. Pl. dy
fysTo úg čowrýsev chystal se j. k otázce.
ϱ) provádím ; s průvodem konám. Hér, av
άγουσι τῇ Ἴσι την čoprýv provádějí Isidě
slavnost. Ὀυσίας ἀνάγειν ορδίηί průvody,
slavné oběti konati, 2. odvádím ; zpět vedu.
att. obyč. bez obi. zpět táhnu. Xen. K5o0g
σκοταῖος dvayzvav K. za soumraku od
táhnuv, se vrátiv —. čri 700% ἀνάγειν pa
tou, po zpátku (zadkem) zpět táhnouti,
vojsko odváděti (s tváří obrácenou k nohám
nepřátel. čri 760%, (Srv. dvayepém, Xen.).

ἀναγωγή, ἡ (ἀνάγ-ω),νύ-; ο]οπᾶ (πα
lodi); odplutí. att.

dv-4yWwy0c2. nezvedený ; nevycvičený,
Xen. o koních a psích.
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ἆν-αγώνιστος δ. (-ἀγωνίζομιαι)Ρεᾳ {ά
pasení; nezápasící. Xen.

ἄνα-δαίοµαι opět, znova po- ; rozděluju ;
rozdávám. Thůk. vův vův ἀναδάσασθαι πθπιί
znova rozděliti. pass. Hér. or. yág dvu
δχιοµένας za (nového) rozdávání země.

dvadaopóc, Ó (dvaĎulouo), po-; roz
dělování; rozdávání. vys a. Hér., Isok.

ἄνα- δεδραμηκώς, v. ἀνα-τρέχω.
ἄνα- δείχνυµι (Πότ. 4ογ. -δέζαι) 1. 8)

vzhůru ukazuju; pozdvihuju. Hér. τού
τους vz ἀναδέξχι ἀσπίδα tito že (vzhůru
ukázali,) pozdvihli Štít (za znamení). dv
έδεξε σημ.ήμον5 inf. pozdvihl, dal znamení,
aby —. b) Sof. dvadezvovat můXac do vnitř
rozevírati bránu (aby se objevily věci
uvnitř). 2. prokazuju; osvěděuju. Xen. č
ὀυνχτοὺς ὑμᾶς ἐν πᾶσιν ἀνδρώποις ἀναθείξει
což vás mocnými v celém světě prokáže,
osvědčí.

ἄνα- δέχομαι, Υ. ἀναδέχομαι,
ἄν-άδελφος 9. Ῥεπ Ῥγαἡ, a) bratrů

nemající. Xen., op. συνάδελφος. -- b) bra
trů zbavený. Eur.

ἄνα-δέξαι, τ. ἀναδείκνυμι..
ἀνάδεσμος, π. ἀναδεσμός, ὁ (ἀναδέ-ω),

básn. obvázka; obtáčka; vínek. Eur. pl.
χρύσεοι--.

ἄνα-δέχομαι, Ιόπ, -δέκοµαι πα ΒθῬθττ,
přijímám ; zaručuju se. s Inf. že —.Hér., att.

úva-dém (-2. dée) 1. a) na-; za-; při
vazuju. meď. —si. obyč. s obi. lodí ne
přátelských. Thůk. dvadoúuevo. přivazu
jíce si—, dvadmožusvorpřivázavše si —.p.
Xen. —b) obr. přiřaduju; odvozuju. Hér.
vadou ThymuTouhyčsdeóv přiřaditi původ
svůj kbohu; odvoditi původ svůj od boha.
2.fovazuju; ověněuju. dvadňoní viva ověn
čitiněkoho. Thůk., Pl. —orTep%vověncem.

ἀνάδημα, τό (οἆ ἀναδέ-ω), a) obvázka;
vínek. Bur. xóumgna vlasy. b) vázané, od
měna. Xen. παρὰ τῶν κριτῶν.

dva-čě4cxw veskrze, zevrubněučím;
vy-; poučuju. Thůk. © s opt. že (prý).
a0r. afut. vy-; poučiti Tov%někoho. pass.
dávám se poučiti; poučení beru. Hér.

ἄνα- δίδωµι 1. a) vydávám. Thúk. %v
ἀνθδίδουὡραῦκ země vydávala úrodu, plo

ἀνάνημα.

diny. Xen. o subi bohů τροφήν ἐκ τῆς γῆς
— potravu ze země —. b) vydávám; vy
hazuju. Hér. o řece Ὀρόμβους ἀσφάλτου
ávadidoť—vyhazuje. ibez obi. Hér. myyxi
dvzotdodo:prameny vypryskují. 2. zpět dá
vám intr. Arst. obr. povoluju. (zpět zůstá
vám. ορ. ἐπιδίδωμι). subi. τὸ γένος.

ἀνα-διπλόω πάνο]α]α. Χθη. ἡ φάχαγξ
dvudvrlovuévy —jsouc zdvojována (šířkou).

ἀνάδοτος 9. (ἀναδίδωμι 2.) zpět daný,
vydaný; vrácený. Thúk. o ms.

ἀναδοχή, Ἡ (ἀναδέχομαι), Ῥϊο]αά; υΥ
střídání (u Soťf. lepší δΐίοπί: ἀναπνοά).

ἄνα- δραμεῖν, ν. ἀνα-τρέχω.ἄνα-δύομαιvy-;z-;unikám; zalézám.
Dém. obr. ἐὰν δέῃ τι ποιεν, ἀναδυόμενοι
bylo-li by třeba co činiti, zalézajíce, se vy
hýbajíce.

ἀνάδυσις, εως, 7 (dvadú-ouou), Z-; unik
nutí; vyhnutí. Pl.

ἄ-ναες, τ. ἄναυς.
dvaleÚyvou opět zapřahám. a) vypra

vuju se; chystám se na odchod. Thůk.
ἀναζεύξας vytrhnuv. b) vy-; odpravuju.
Βότ, ἀναζεῦξαι τὸν στρατόν, τὸ στρατόπε
δον, τὰς νέας hnouti vojskem, táborem.
loďmi; vy-, odpraviti lodi.

áva-Čéw vyřinuju ; vyrážím. Sof.dppoí-.
dva-CyTéM vyhledávám ; vypátrávám ;

vyzkoumávám. Ρ]. τὰ ὑπὸ γῆς ἀνεζητηκώς
jenž věci podzemní k vyzkoumánísi obral.
—pass. Hér. ἀναζητεόμενα ταῦτα τΥΖΚκοι
mávalo-li by se (bedlivě) toto —.—Thúk.

ἄνα-ζωπυρέω ππογα rozdymuju, roz
něcuju. meď. opět oživuju, okřívám, se zo
tavuju. Xen. i 0 zosbn.

ἄνα-ὑαρρέω γ. -αρσέω.
dva-bappůva (-Hxocóva) znovavzmu

žuju, rozněcuju. Tevžněkoho; znova mysli
dodávám někomu. Xen.

dva-bapoém i -Hwooée a) znova my
sli nabývám, (a0r. —nabyl jsem) se vzmu
žuju, Pl. —b) naděje nabývám (a0r. —na
byl jsem). Thúk.

ἀνάνημα, T6 (dva-Tí-dm-uu),věc vylo
žená, vystavená; obzl. dar posvátný, bo
hům věnovaný; pomník; poklad (ve chrá
mě). Sof. vxoůs závadývava chrámy i po



ἆνα- Ῥορυρέω.

klady. Hér. doyůgou dvadývara stříbrné
dary.

dva-dopvpsm zahřmocuju. obyč. aor.
dvabovubřon pochvalně zahřmotiti; hřmot
ně přisvědčiti (op. zarTabooudžox). Pl., Xen.

ἆνα- ὑρέφαι, ν. ἀνα-τρέφω.
ἆν-ανρέω zdolavzhůru prohlížím; ze

vrubně, důkladně prohlížím, pozoruju.pass.
Thúk. T% ἔργα ἐκ τῶν λόγων ἀνκθρούμενα
skutky posuzované dle slov (daných, dle
slibů, přípovědí).

ἄνα- ὑρῴσχω vz-; vyskakuju. Πέτ; ἐπὶ
τὸν ἵππον πα Ἰὐῆ, Xen. πηδῆσχι χαὶ AVU
dopety páditi a vyskočiti.

A vata, vá, ms. v sev. záp. Kárii, sev.
podpohořímMykalským naproti ostr.Damu.

ἀναίδεια, 7 (od dvadůs) nestoudnost;
nestydatost; hanebnosť. i j. bohyně Avar
deix, Xen., op. Aids.

ἄν-αιδης 2. (αἰδέ-ομιαι, Srv. αἰδώς) 1.
neostýchavý; nestoudný. o věci i: haneb
ný. Sof. čoy' dva1d7skutky hanebné, adv.
Pl. bez ostychu; nestoudně. 2. nešetrný;
nemírný ; opovážlivý; drzý. Xen. vovfAov
ἀναιδῶς Φεᾶσθαι ἄο slunce opovážlivě, drze
dívati se.

Ἀναιίτης, ου, ὁ (οἆ Ἄναικ), ΑΠΒΙΙ81.
Thůk. pl. gen. Avauráv.

A vatv.c, ý, Anajská, fem. ku předch. —
ἂν-αίμαχτος 9. (-αἱμάσσω) nezkrvá

cený. Eur. dv. ypó« nezkrvácený natěle;
s nezkrváceným tělem.

úv-ajoc 2. (.ciu-«) bezkrvý; bezkrev
ný. δέρματα. ΡΙ.

ἀναίνομαι (αοΤ. vyváumv) a) «) od sebe
odmítám ; zamítám; odepírám. Eur. τινὰ
někoho. Xen. čovov. B) nesehvaluju; mr
zím se, Eur. s part. v nom.— b)«) za
pírám. ) zdráhám se. Eur. $xvodcx ©"oůx
ἀ. a majíc umříti nezdráhám se.

ἀναίρεσις, εως, 4 (dvamé-e), a) zdví
hání, zdvižení (obzl.mrtvoly ku pohřbení) ;
pochování ; pohřbení. Thůúk, č<dvaosotv ku
pochování. b) odklizení; vyhlazení; zahu
bení. Xen. s gen. IIDxrmóv, Οεσπιῶν.

ἀναιρετιχός 8. (οἳἀν-αίρετ-ος,ἀν-αιρέ-ω)
způsobilý zahubiti, k zahubení; záhubný.
a0r. neut. pl.

ἄν-αιρεω. 19

ἄν-αιρέω 1. 8) α) vznímám; zdvíhám.
μιθᾶ. -- 8Ι. Χθῃ. λίδους ἀνχιρεϊσὺαι Κ8ΠΙΘΠΥ
si zdvíhati. BoXovsžvehécdo: hroudy zdvih
nouti si (aby jimi házel po někom). Hér.
xvvénv dvekécdou přilbici zdvihnouti si. β)
zdvíhám (mrtvolu ku pohřbení). obyč.meď.
ΧΕΠ. ἀνελέσθαι τὸν νεκρὸν καὶἐνθέσθαιεἰς τὴν
ἁρμάμαξαν πἀνϊηποια αἱ παγίπο]α α γ]οζ]ἱ
na vůz. i: zdvíhati a odnášeti. Xen. oůre
dvehécdouore Dádou čdvvávedy ani zdvih
nouti (a odnésti) ani pohřbiti jsme ne
mohli. i: pochovávati. aveXécdo:pohřbiti.
Hér., Pl. —) zdvíhám. meď. si; beru na
sebe; podstupuju. Hér., Dém. móAswovdv
eXčodouválku zdvihnouti. vvi proti něko
mu. ἩἨότ, πόνους ὑπὲρ αὐτῶν ἀναραιρέατο
práce úsilné za ně podstoupiti. ©) vzní
mám, zarozuju 58 (7. ἐπαναιρέω). b) z) vy-;
odnáším ; u-; odklizuju. rapavibévau —,Av
αιρεῖνpředkládati —,odnášeti; přinášeti —,
odklízeti. pass. Xen. čvnoňodauodklizenu
býti. —meď. odnáším si. Hér. οἵτα obilí,
píci; picuju. B)uchvacuju ; pobírám. medď.
—si. Ὠόπι, ἅπαντα τότ JAmlev ἀναιρῆσε
cda všecko všudy, doufal, že si pobere.
v) odnímám; odklizuju; odstraňuju. Isok.
dvapodvTEETÝVdovňv Tv xaxv odklizu
jíce pův. zla. pass. prf. odklizenu, zru
šenu býti. Xen. subi. ὀλιγαρχίαι.-- ὃ) od
klizuju; odpravuju; vy-; zahlazuju; Za
hubuju. Xen. dhouc olxoug dvamodatcelé
domy, rodiny vyhlazují. Dém. πόλεις úv
fogxev městavyhladil. o subi. zosbn. Xen.
ποταμιὸς μ.Ἡ ἀνέλοι τοὺς můpyovs řeka aby
nestrhla, nevyvrátila věží. «) (důvody) vy
vracím, porážím. Arst. dveAsty.— 0) vy-;
pronáším. «) obzl. při věštbě. Xen., Pl.
ἀνεῖλεν ὁ Ἀπόλλων, Ἡ ΠἩυδία odpověděl, -la
(věštbou)—. s inf. buď: aby—, n. že—. p
Hér., subi. i uavrýtov. $) j. věštbou hlá
sám. Hér. oi µιάντιες dvalocov— S constr.
inf, hadači hlásali, že—. 2. a) zdvíhám,
beru. meď. —si. s obi. odměny. odnáším
si; dobývám si něčeho. Hér. Ὀλυμπιάδα
ἀνελέσθαι Tedvírme základ Olympijský ví
tězným čtverozpřežením si odnésti; zákla
du —si dobyti. z act. Hér. prť. Ολύμπια
ἀναραιρηχκὼςτερίππῳ základu v Olympij
ských hrách vítězným čtverospřežením
dobyv; v Olympijských hrách vyhráv
čtverospřežením. 1. ἀγῶνας dv- Zápasy,
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v zápasích, v závodech vyhráv. —b) medď.
a) přijímám ; osvojuju si. Hér. odvóuxra.
9) vyvoluju si. Hér. grXovvytmvpojímám—.
«) vybírám si; schvaluju. Ἠότ. γνωµέων
τὴν σφαλερωτέρανdvapéo— vybíral, sehva
loval jsi. — ©) i bezděky. meď. odnáším
si. Ti něco; docházím něčeho. Sof. Ovet00g
úvshóunv —utržil jsem sl.

ἄν-αίρω na-; pozdvihuju. meď. si. dle
někt. u Eur. aor,

ἀναισὺ'ησία, Ἡ (οἳἀναίσθητ-ος) πθοϊί
livost; nevšímavost; tupost, 18οἷς,εἰςτοῦτ'
dvouodnolugze, ore tak daleko v ne
všímavosti, v tuposti dospěti, že—.

ἀναισὺ ητέω (ἀναίσθητο-ς)tupý, poše
tilý jsem. dle někt, u Dém.

dy-alodyToG 2. (-xicbávovo) 1.pass.
nepozorovaný ; necítěný. Thůk. $avaro—
smrť nebolestná, bez citu, bez bolesti. —
2. meď. nepozorný ; nevšímavý. Thůk. —
ady. nevšímavě. — Dém. nejapný; tupý;
pošetilý.

ἂν- αισιμόω (-αἴσιμο-ς 3. ep. nadělený,
od oica) obyč. ión. a) slušně na-, přiděluju ;
vynakládám (att. dvaAcze). Xen. jen dvycí
μιωκας. -- Hér. vi čsT. něco na něco. —pass.
Hér. 4 vů dvuciu.ady země byla vyna
ložena ; země se spotřebovalo. dvouotu.oJvaí
zí vi potřebno jest něco někomu (k vy
παϊ]ά46π{), ἀνδοὶπέντε ἡμέραι ἀναισιμ,οῦνται
muži pět dní jest potřebí. b) stravuju. Hér.
σῖτον ἀναισιμῶσπχι potravu stráviti, vyjísti.
Ῥα58. ἀναισιμούμενος Stravován jsa.

ἀναισίμωμα, τό (οἆ ἀναισιμό-ω), 161
u Hér. vynaložené; výloha; útrata. pl.

ἄν-αἴσσω, τ. dvácov.
ἀναισχυντέω (od ἀναίσχυντο-ς)nesty

datý, nestydlivý, nestoudný jsem; studu
nemám ; nestydím 5ο. ΕΙ. ἢ ἀναισγυντῆσεις
διαλεγόμενος; či nebudeš se styděti roz
mlouvaje? či beze studu rozmlouvati budeš?
Arst. s ace. studu nemám z něčeho. 0 4

ναισχυντῶν Studu nemající. Ó AvxoyvvToU
μιενος Z něhož není studu.

ἀναισχυντία, Ἡ (οἆ ἀναίσχυντ-ος), Ἠθ
stydatosť; nestydlivost“ Pl., Xen.

ἀν-αίσχυντος 9. (-αἰσχύν-ομαι)8) ϱ 08,
neostýchavý; nestydlivý; nestvdatý ; ne
stoudný. Pl. —adv. nestoudně; beze studu.

ἄνα-κάμπτω.

Pl. —zarTyyoostv. b) o neos. nestydatý ; ne
stoudný. Pl. T0970 ἀναισγυντότατον--.

ἄν- αίτιος 9. (zř. 3.) 1. nepříčinný ; ne
příčina; nepůvod; nejsoucí příčinou, pů
vodem. Arst. — 2. nevinný. T:v0g něčím;
bez viny, prostý viny něčeho. Xen. zxoú
wwwu někoho, v očích něčích,

ἄνα-χαγχάζω zachechtávám se. PL
μέγα πάνυ ἀνακαγγάσας Π]α5116πο] (Ἠ]8
sem plným, ústy zcela rozevřenými) za
chechtav se.

9 "7 v .ἄνα-καὺ-ίζω zpříma posazuju; popo
sazuju. Xen. avuxxbilovrec ἐπαίρουσιναὑτούς
poposazujíce (se) pozdvihují se (popočapu
jice—). meď. PL. ἀνακαθιζόμενος εἰςτὴν χλί
νην poposedaje si na lenošku.

ἄνα-καινίζω obnovuju. Isok. v% ἔχ
Όρας πάλιν ἀνακθκαινισμένης ΚΥᾷ περϊάτε]
ství opět jest obnoveno.

dva-nalu n. -%č0) ep. a lón. a) na-;
za- ; rozpaluju ; rozžehám. obi.09. —i meď.
πῦρ dvazuvodu.cvo. Oheň si rozžehše, zapá
livše. —b) obr. pass Avzzxtóuevozrozpalu
je, rozhorluje se,

ἄνα-καλέω 1. a) vy-; provolávám. «)
vy-, prohlašuju (veřejně). pass. Sof. dva
καλούμενος prohlašován jsa (za vítěze). B)
veřejně volám. Tivx na někoho. Xen. Tv
ἀνακαλούντων ἀλλήλους το]α]{οίο] na sebe
γεβρο]θίς. ἀνακαλέσας ὀνομαστί zvolav na
něho jménem. Υ) 5ο ἀνο]ίπι 800, 08. vyvo
lávám někoho za někoho; veřejně nazývám
někoho někým. Xen. dvaxxholvrec T0v eúco
véryv nazývajíce ho pravým dobrodějem. —
b) vyzývám. o) dovolávám se, vi něčeho.
Ἐν. πίστιν. β) meď. vyzývám, povolávám
před soud. Xen, v) vzývám někoho; s inf.
aby—. Sof. meď. —si. 2. a) vy; přivolá
vám ; vzhůru νο]άπι, τινὰ. meď. Aischl.
Δαρεϊον ἀγκαλεῖσὃε Dareja si přivolávejte
(z podzemí) ! b) zpět povolávám. Thúk. dve
κάλεσαν αὐτὸν ΖΡδΐ Νο Ῥοτοία]1, meď. —si,

k sobě. Χθῃ. ἀνακαλεσάμενοι τῇ σάλπιγγι
davše troubiti na odchod.

5 / . >úva-naAúnrw odhaluju. Eur. obr.va
ZaAbonev Xóyovg.bezobalu proneseme řeči,

5 / , , P
ανα-καµπτω na-; zahýbám; zatáčím.

Hér. úvaxauve. TO000czahýbá, zatáčí (se).
pohoří. če m; Pl. ční T k něčemu.



ἄν-άκαννυνος.

ἄν-άκανὺος 9. (-ὄκανθα) bez ostí; bez
ostný. Hér. o druhu ryb.

ἄνα-κάπτω polykám ; pohlouju. Hér.
o subi. ryb.

ἀνά-χειμαι (ρ885. Κα ϱ]. ἀνα-τίδημι) 1.
a) v-: u-; položen jsem; postaven jsem.
Ἠόν. κρητῆρες ἓξ avaztavo. měsidel šest
postaveno jest. b) «) vystaven, věnován
jsem. Hér. šv iove svatyni. Isok. T%čv
τοῖς ἱεροῖςἀναχείμ.ενα ἆ81Υ, poklady ve sva
tyních vystavené, věnované. Dém. ZóAov
úvaxstodau že Solón (j. socha) vystaven
jest. ῬΙ. ὁ λόγος τῷ Ved dvazcícdo Τεὂ
(chvalořeč) bohovi buď věnována. 3) ο 08.
věnován, oddán jsem. Eur. ooi dvaxetue
da "84 tobě oddáni, věnováni jsme už. —
9, ἀνάχειταί τι εἴς viva vloženo jest něco
na někoho; záleží něco na někom. Hér.
TÁVTA ĚGTOVTOVGAvaZécTAL VŠeChno Na těch,
v moci těch záleží. isto m. Thúk. gavrTav
ἀνακειμένων τοῖς Ἀθηναίοις ἐς τὰς ναῦς Ῥο
něvadž všechna moc Athéňanům v loděch
záležela—. (poněvadž Athéňanům veškerá
naděje složena byla v lodstvu.)

Ἀναχεῖον 1. dům ochranných bohů, Di
oskúrů, v Athénách (od ἄνακ-ες, Vysoko
rodí. srv. dvaž, ochranní bohové, Dioskú
rové). 2. dle někt, u Xen. dvaxeřov, 0
(-xet-u.xu),patro; poschodí; vrchní světni
ce v domě.

áva-mvníw vypryskuju; vyrážím. Pl.
obr. o duši Čeť xi dvaxyxle vře a vyráží.

dva-umpócow a) vy-; prohlašuju. Sof.
mio něčem,pass. Hér. vxáv dvaxnpvydýva
aby za vítěze byl prohlášen. p. Ihúk. b)
veřejně (hlasatelem) nabízím. Xen. s obi.
σῶστρα.

AVA-nLVOVVEŮUopět nebezpečenství pod
nikám ; opět se odvažuju. Hér. vzxupoytnot
v lodních bitvách. i s part.

dva-mivém 1. vzhůru pohybuju; má
chám. Hér. ἀνακινήσαντες αὐτὸν µετέωρον
ovyTĚoVoLZaMáChavše jím v povětří metají—.
2. opět vzbuzuju. Sof. vócov.pass. Pl. xvTG
ἀνακεκίνηνταιαἱδόξαιαὗται ]θπιι ορδί νζ0ι
zena jsou domnění ta.

ἀναχίνησις, %(od dvaxivé-e), pohnutí
vzhůru. Sof. 4. opevv vzbouření mysli.

ἀνα-κίρναμαι (-κίρνημ.ι,κεράννυμι)Υπηῦ
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

ἄνα-κομίζω. 51

šuju 8ἱ, Ἐν, χρῆν εἰςἀλλήλους φιλίας Όνη
τοὺς Avaxzlovacůaměli by vespolek přátel
ství smrtelníci uzavírati; —v přátelství
vcházeti.

áva-xAdle zazvukuju. Eur. o ženách
μέγα ὃ)ἀνέκλαγονhlasitě tu zazvučely. Xen.
Κύρῳ ὥσπερ σχύλακι ἀναχλάζοντι ΚΥτογ!ριά
vě j. štěnátko zvuky vydávajícímu.

ἄνα-χλαίω n. -Až zaplakávám; roz
plakávám se. Hér. véva dvaxAxýcachlasitě
zaplakav. meď. Sof. úuiv T4d' dvaxXulova
vám tyto nářky si vedu. b) oplakávám. m
něco. Hér. xxxa.

1. dva-nAňw —=předch. (rozd. od násl.)

9. dva-nAá“ (rozd. od předeh.) vzhůru
ohýhám, táhnu. Thůk. Booyove.

ἀνάλλησις, Ἡ (ἀνακαλέ-ω), vzývání.
Thůk. 9εῶν.

áva-mAívo vzhůru kloním; nad-; po
zdvihuju. Hér. důpyv dvaxAřvaudvéře (le
žaté) nad-, pozdvihnouti.

ἆνα-κογχυλιάζω (-κογχύλιον 811. κό
χλος) τΥ-; Ρτοκ]οκίάτάπι; ΚΙοκία]ο νΥγΡ]α
chuju. ΒΙ. ὕδατι ἀνακογχυλίασον γοᾶοι Ῥ10
kloktej (hrdlo).

dva-xotvów a) za podíl přidávám. meď.
Ἠόν. Ἱ]όρας ἀνακοινοῦται τῷ Ἴστρῳ τὸ ὕδωρ
P. (Prut) přiděluje Istru svou vodu; —vlévá
do Istra—. b) společně sdílím, sděluju. Xen.
ἀνακοινῶσαι τῷ 9εῷ, τοῖς θεοῖς za radu
otázati se boha, bohy; radu vzíti od boha—.
περί τινος ONĚČEM. meď. 800. ἀνακοινοῦσθαί
mim.společně se raditi s někým. περί τινος,

dv-anóAovioc 2, nedůsledný; nesou
vislý. Arst. neut.

ἄνα-κομιδή, 7, odvedení; navrácení,
ῶόπι, --πλοίων.

áva-mopíČe 1. vzhůru nesu, vezu; vy
náším ; vyvážím. a) «) Xen. dyvxxop.cavrec
τὰ ὅπλα εἰς την ἀκρόπολιν davše vynésti
zbraň na vyšehrad. medď. vy-, snáším si.
Xen. 74 ἐπιτήδεια ἐν ὀχυροῖς ἀνακεχκομισμ,ένοι
σαν γδοι ροδερπό τ πιβίθοΏ Ῥογηγομ αἱ
snesli, měli sneseny. B) tam vezu; do-;
přivážím. pass. Hér. dvaxovacdévrav Tdv
χρημάτων ἐς τὰ Σοῦσα Ἰ4ΥζΖdovezeny byly
poklady do Sús. v) po vodě (vzhůru) vezu.
pass. —se; vezen Ίβεπι. Πότ. ἀνακομισθέν

6



82 ἆν-αχοντίζω.

των πάντων Κάγζ tam při-, dovezeni byli
všichni. b) obr. snáším. meď. Eur. avaxo
μίζομιαι τύχην δαιμόνωνsnáším osud odbohů.
2. zpět vezu, dopravuju. pass. Hér. dvu
χομισθῆναι αὐτὸν ἐς Φάληρον doplul zpět
(zachránil se) prý do Faléra.

ἄν-ακοντίζω αρ. α Ἰόπ. intr. vystři
kuju; vypryskuju. Hér. dvaxovriCečx µέ
σου τοῦ ἁλὸς ὕδωρ vystřikuje z prostřed
soli voda.

dva-movgiCe a) x) nad-; ulehčuju. Eur.
pass. dvexovglcůyy déuac nadlehčil jsem
se v těle; —si tělo. B) nad-; pozdvihuju.
Χεη. ἀνακουφίσαι ἑαυτὸν εἰς τὴν ἀνάβασιν
vyšvihnouti se na kůň (na sedlo). Sof, va
xovpíou xx Pudáv pozdvihnoutihlavy ze
hlubin. b) duševně, meď. ulevuju si (na
dějí); okřívám (srv. násl.).

ἀναχούφισις, (od předeh.), Sof. 4. xa
xv ulevení, úleva ve strastech.

dva-mpáČe vz-; vykřikuju. Xen. dva
κραγόντες vzkřikše,

ἄνα-κρεμάννυμι na-; za-; pověšuju.
Ἠότ. ἀνακρεμάσαι OmAxTpócTi zavěsiti zbraň
k něčemu. —ré0uc čgm okovy do něčeho.
pass. d dvaxpeunodcí pověšený ; oběšený.

Avampétv, ovroc, lyrický básník ión.
z Tea v 6. stl., Hér.

ἄνα- κρίνω přetřebuju; zevrubně vyše
třuju; prozkoumávám. 1. do-, otazuju 56,
τινὰ někoho. Pl.—is obi. věci Xen. ἀνέ

χρινας καὶ Tóde, ei— začal jsi dotazovati se,
vyzvídati i to, zdaž—. 2. a) vyšetřuju (před
rozsudkem). Thúk. úvaxpivodyvrecchtíce vy
šetřiti—. b) meď. hádám se. Hér. ávxxpwvo
μ.ένουςeps čWuTOÚGhádající se mezi sebou—.

ἀνάκρισις, Ἡ (ἀνακρί-νω), vyšetřování;
dotazování. a) u Hér. odpovídání; odpověď.
b) att. vyšetřování předběžné. Xen. —T7g

lxnc — pře, sporné věci.
úva-xpoTÉM zatleskávám. Aischn. dva

χροτήσας τὰς χεῖρας zatleskav rukama (na
pochvalu). | K

ἀνάχρουσις, η (ἀνακρού-ω),οἀταᾶθηί(Ίο
di); odplutí; odjezd. Thúk. oyý/oervTv rá

i μα +4 „40KMMK

λιν ἀνάκρουσιν τῆς προσπεσούσης νεώς ΤαΡρτά-.
niti opětnému odražení lodi útočné (která
učinila nepřátelský útok). d. čzγῆν, ἐς λι
uéva odplutí, couvání k zemi —.

ἄνα-κωχεύω.

ἄνα- κρούω odrážím.a) násilně, prudce
zadržuju. Xen. trrwovTAyxXvě. pass. okoni
ἀνακρουόμενος. -- ἀνακρουστέον τὸ στόρ.α 78
trhnouti jest—. b) meď. zpět odrážím.s obi.
lodi; couvám. Ἠότ, πρύμ.νην ἀνεκρούοντο καὶ
dxeklov TG véac kormou odráželi zpět a
hnali (strkali) lodiku břehu (t.j. couvali
s loďmi tak, že ani nezatáčejíce ponechá
vali přídy obráceny proti nepříteli). Thúk.“«
i pouhé ἀνακρούεσθαι couvati (ορ. πρρσ
πλεῖν).πρὸςτὴν πόλιν ἀνακρούσασθαιk městu.

áva-utáopm 1. a) vydobývámsi. Hér.
ἀνακτώμενοι ὀπίσω ἐς ἑωυτοὺς τὸ Apyoc VY
dobyvše si nazpět do své moci Argos—.
b) s obi. os. nakloňuju si. Hér. Φεόν.-
Xen. iva úvaxrýcovo cé abych si naklonil
tebe. —T0 mA7doc. — 2. opět, znova dobý“
vám si, domáhám se. vi něčeho. Hér. dp
xv vlády.

Ἀνακτόριον, vó, mys a ms. přístavní
v sev, záp. Akarnánsku nad zát. Ambra
ckou. krajina ta nazývá se %Avaxropi« vů,
s Aktiem; obyv. oi Avaxróoto.Hér., Thúk.

AvamrTóptoc 3, v. předch.

ἀνάχτορον, τό (οἆ dvaxrop), sídlo vlád
covo. obyč. boha n. bohyně; svatyně. Hér.
τὸ ἐν'BAevotu«. svatyně v Eleusíně. básn.
pl., Eur. dváxvopx dede svatyně, chrám *
bohyně.

ἀναχτωρ. Ορος,ὁ (ἀνάσσ-ω, ἄναξ), 1π09
ný vládce; panovník. Eur. móvrov 4., t.
Poseidón.

ἄνα-κύπτω a) vynikám ; vynořuju se.
Pl. iydvec dvaxůmrTovaíryby se vynořují,
vymrskují. o lidech: hlavu vystrkuju, po
zdvihuju. Pl. st Trdo něčeho; k něčemu.
b) obr. povznáším, zmáhám se. Hér, du.oc.
Χεη. ἀνέκυψα síly jsem nabyl; vzpamato
val jsem se.

ἄνα-κωχύω trag. nářkemúpím.Aischl.
AVAXANULGAGAvyÚ ZAÚDpěvpronikavě. Sof. dva
Zoxe dčůvodóvyovzaúpí ostrým zvukem.,

ÚVAMc vrchovatě; měrou vrchovatou;
pilně; bedlivě. ᾱ. čyewvpilně, bedlivě dbáti
něčeho, o něco, o někoho. Hér., Thůk.

ἀνα-κωχεύω (αναχωχή. -- Ἱπιρε,ἀνεκώ
xevov)1. a) zadržuju; zastavuju. Hér. vag
véxg lodi zadržuju (kotvami); zakotvuju. —
Dof.zadržuju spřež, koně. b) udržuju. Hér.



“

AVAKWYM,.

dy TóvovTÁVoTAov. —2. dnýr. zdržuju se;
čekám.Hér. dvsxy eve BÉhoveidévou-čekal-.

ÁvaNnwWy“Ý,% (srv. předch., dv-éye), 28
držení; přítrž; obyč.: příměří; zatímní
smlouva(na dobukrátkou). Thúk. er dva
zoe Za příměří.

dv-aAaAalo vy-; zavyskuju. 0 vojí
nech ve válce. Eur. orparo: ἀνηλάλαξε
vojsko zavýsklo.

ἄνα-λαμβάνω 1. a) «) vzhůru beru;
beru si, k sobě. Hér. dvaXaBoavTOmatotov
vzav si pacholátko. Xen. —m τὴν ἁρμά
vačav —na vůz (spoutané). s obi. věci.
Xen. ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα καὶτὰ σκεύη VZAV
še si zbraň i zavazadla—. (5) na-; sebí
τάπι, Ἠέτ, --τὰ ὅπλα na-, seberouce náčiní.
Χθῃ. ἀναλαβὼν τὰ ἱερεῖα5εΏταν οῬδίϊ, zví
řata obětní —. v) 59-;. Ρρίτάπι, Χεῃ, ἀνα
λαβὼν τοὺς ἱππέας,--πελταστάς, -- τοὺς κρα
τίστους --, τοὺς αὐτομολήσαντας 56-, při
brav (si) jezdce £ —(ve válce). d) beru si,
přijímám (k ošetřování). Xen. τετρωμένον
poraněného. —b)«) beru nase; pře-; při
jímám (určitým pořadím). Hér. ἀναλαμβάνει
την μιουναρχίαν Ἱπποκράτης přejal, zdědil
samovládu —. 9) meď. beru na sebe; pod
nikám. Hér. xívovvovnebezpečenství, od
vážný čin. c) «) nabývám ; docházím. Xen.
dav AuumpavdvaXau.Bávovaivpověsti stkvě
lé nabývají—. (v. i čmorýum 1. b). B) zí
skávám ; dojímám. rvvěněkoho. Arst. av
XahBetvTov dxpoxrýv dojati posluchače (řečí,
důvodem). 2. a) «) zpět, znovaberu(si) m
něco; opět dobývám něčeho. Hér., Xen. dp
χήν. B) ορξί Ρτορίτάπι, ἀναλαρεῖντὸν λόγον
vrátiti se k řeči, k vypravování. Hér. —
Ῥ]. ἀναλάβωμεν οὖν ἐξ doyůs (proberme to
tedy opět od začátku;) začněme tedy od
začátku ; vratme se —k začátku. —r0XA4x
č. často opakuju. b) r) opět nabývám. Dém.
TA XATEOPAdUUHUÉVAdvAAýecde čeho lehko
vážně jste pozbyli, opět nabudete. 3) opět
povznáším, sbírám. Thúk. avevhýmeἩ πόλις
ἑαυτὴν ἀπὸ τῆς νόσου opět se povzneslo,
sebralo, zotavilo občanstvo z nemoci, z moru.
Xen. ἐκ τῆς πρόσῦεν ἀθυμίας ἐδόχει τι ἀν
ειληφέναι τὴν πόλιν ze dřívější málomysl
nosti, zdá se, že poněkud povznesl, vzbu
dil občanstvo. i čntr. Dém. dvaXaBsřyvzoho
piti, vzmoci se. o) «) zpět beru; odčiňuju;

ἄν-αλκις. 58

0-; παρτατΏ]Ἡ. 908,τν ἁμαρτίαν ἀναλαβεῖν
pochybení napraviti. Hér. výv «iríxv vinu.
TYvxaxóvyra nehodu. B)zpět (beru,) držím ;
zadržuju. Xen. Črer0v, xúvac. —

áva-Aápnw vzhůru planu. Xen. dvé
Auudev olxí« vzplanul dům.

ἀναλγγσία, Ἡ (οἆἀνάλγητ-ος),πθο{]]
vosť; nelitostivosť; netečnosť. Dém.

dv-áXymtTog 2. (-dhyé-o). 1. básn, ne
bolestný. Sof. dvaXynr« osudy nebolestné;
život bez bolesti. —2. necitlivý; nelítosti
vý; nelítostný; zatvrzelý. Sof. dvaXyýra:
nelítostně, Thúk. dvaXymvórTeoo.méně cit
liví. Eur. —rádog nelítostné trápení,

dva-Aévo 1. na-; sbírám, meď. —si.
Hér. —2. vypovídám ; vypravuju. Xen. áva
λεγόμενον vypravováno jsouc (dle někt. Ae
γόμενον).

ἄνα-λείχω, Ἱοιπ Ἠότ. τὸ αἷμα ἀναλεί
xovot krev vylizují.

ἀνάληψις, ἡ (ἀναλαμβάνω 2. ϱ), οᾱ
činění; napravení. Thúk.

ἄν- ἅλιος == dv-ýMoc. Aischl.
AVRAlonwi dvůAám (fut. dvaXáce, a0r,

úvýkocu, prť. dvýhoxa; pass. a0r. dvyhů
dyv, Úut. dvahodýcovo; prf. dvýhoum) 1.
a) nakládám; vynakládám. ἀναλῶσαι η8]ο
žiti; vynaložiti, vi něco. elevr, Ἠόπι, ἶπρός
m Na něco. Xen. χρήματα ἀνήλωκα εἰςτοὺς
oToxTiWTAGpeníze vynaložil jsem (vyna
loženy mám) na vojáky. Dém. χρόνον ἆνα
Aácačas vynaložiti. b) x) vy-; spotřebuju
(tak že potom se nedostává). Xen. ávaXá
Gouct Toůg Abouc vypotřebují kamení. B)
stravuju. aor. stráviti. Xen.pass. vů m
τήδεια ὑφ ἡμῶν ἀνήλωται potřeby od nás
stráveny jsou. p. ófov. —2. a) marně vy
nakládám ; tratím. Eur. λόγους ἀναλοῖςřeč
mi plýtváš. b) «) utrácím; vyhlazuju; za
hubuju. five někoho. Aischl. dvxXoťγένος
vyhlazuje rodinu. Sof. ὡς ἀναλώσαιμά νιν
abych utratil, se světa sprovodil ho. Thúk.
ἀνοαλοῦντες σφἃς αὐτούς αἰτάρε]ίοθ, usmr
oujíce sebe samy. med. ávnAodyroutráceli,
usmrcovali se. pass. Pl. τοῖς AVAUGZOVÉVOUG
ὑπὸ τούτων Živočichům hubeným od těch.
— Xen. dvaAvdňva zahubenu býti.

ἄν-αλχις, ιδος, ὁ, ἡ (-ἀλκ-ή), Xen. a)
nesilný. b) nestatečný.
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84 ἆν-ἄλλομαι.

dv-áAAopouvyšvihuju se; vyskakuju;
Xen. o koních ἐπ Oydovg na vrchy.

ἄν-αλμος 9. (-ἄλμη) πεβο]παίή; nesla
ný. Xen. neut. pl.

ávakovim, i (oddváhoy-oc),poměrnost;
, v
úměrnosť, obdobnosť; srovnalosť. Arst.

ἆνα-λογίζομαι 1. νΥ-; přepočítávám
si. PI, dvaAoyicop.cda vypočtěme si—s a0e.
2. zevrubně, důkladně roz-, uvažuju si. 7
něco, o něčem. Xen. rů Červá nebezpečen
ství. Thúk. ἀνελογίζοντο, ὡς 5 opt. uva
žujíce rozprávěli, že prý —.

ἀναλογισμός, ὁ (ἀναλογίζομαι),1. 8) ze
vrubné, podrobné roz-, uvažování ; podrobná
úvaha. Xen. b) opětné, nové uvažování;
lítost. Thúk. 2. u Dém. (ve vloženém sezn.)
Ξ--ἀναλογία. κατὰ τὸν A. dle poměrnosti,
rovné míry.

ává-Aovoc 2. po-; úměrný; obdobný;
srovnalý. Arst. κατὰ τὸ ἀνάλογον ἆἱθ Ῥο
měrnosti, srovnalosti. ace. neut.i: poměrně;
dle poměru.

ἀνᾶλόω --- ἀναλίσκω.

ἀνάλὺσις, ἢ (ἀναλύ-ω), Υγυανεπ{; Υ
Ρτοβίόπ{, Φοξ, κακῶν ze strasti.

dva-Aúw rozlučuju; zrušuju. Xen.pass
ὅτι πάντα ταῦτα ἀναλήσοιτο ὅε τᾶεε]ηο ἴο
bude (snad) zrušeno.

ἀνᾶλωμα, τό (οἆ ἀναλό-ω),πάκ]αά; vy
dání; útrata. Thúk. Ρ]. ψεγάλα.

ἀνᾶλωσις, j (srv. předch.), vynaklá
dání; vydávání; utrácení, Thúk. dyuocíu,
--ἰδία.

ἄν- άλωτος 9. (-ἁλίσκομαι) Πεᾶοῦγ{;
nedobytný ; nedobytelný. Hér. τεῖχος, Σάρ
διες. Xen. χωρίον.

ἄνα-μανὺάνω νυγπτίαάπι;vy-; doptá
vám se. Hér.

ἂν- αμάξευτος 9. (-ἁμαξεύ-ω) nesjezd
ný. Hér. γ. ἄνιππος 2.

ἄν-αμάρτητος . (-ἁμαρτάνω)8) ο 08.
nechybný ; bez pochybení, provinění; bez
chyby, úhony, viny. Hér. rivi někomu. TtvoG
πόδίπι; ν πόδεπη.-- Ρ]. ἀναμάρτητοι ἂν ἐζᾶ
μεν. 19ο]. ἀναμαρτήτως ζῆνῬε7 úhony žíti.
ϱ) ο věci. Xen. o pořádku všehomíra: bez
chyby, vady; bez porušení.

ἄνα-μάσσω vyhnětám. obr. vymazá

ἄνα-μιμνῄσκω.

vám; odčiňuju. Hér. τὰ κεφαλῇ ἀναμάξας
φέρωto hlavou vymazav, zaplativ snáším.
(dle někt. od neob, ἀν-αμάγ-ω, νν ἅμαξα :
nakládám ; uvaluju. tedy: na svou hlavu
uvaliv —).

ἄνα-μάχομαι znova potýkám se, bo
juju; boj obnovuju. Hér., Pl. part. prs.
--Ἠόν. 1 80Υ, ἀνεμιαχέσαντο znova do boje
se dali; boj obnovili. Χοεηπ.ἀναμαχεῖσθαι,
že obnoví boj, (dle někt. že'bojem nápra
vy, náhrady se domůže).

9 /

ἄν-άμβατος (πι, ἀν-ανάβατος,ἀναβαίνω,
srv. dvabavng) Xen. o koni: neosedlaný ;
nejízdný (jenž na sobě neměl ještě jezdce
a nebyl k tomu vycvičen). O

áva-pévw, Sof. du-uévo. 1.a) vyčká
vám. Tia někoho; čekám na někoho. i
s constr, inf, Hér. oúx dvěu.evav Šrí TOUG
9 / 7 9 v

Έλληνας μάχης ἄρξαι nevyčkali už, až by
Helléni začali bitvu. i s vt. čsovou: éoc
D. čovE S c0ni, s dv- vyčkávati, až by—.
Xen. b) prodlévám. Sof. s part. v nom. —
2.a) přečkávám; prodlévám. Hér. vůxra
avau.ečvunoc přečkati; přenocovati, b) od
kládám. Ti něco, s něčím. Xen. dvavévev
τὸ πορίζεσθαιrámvýdex odkládati s opatřo
váním potřeb.

ává-uecoc 2. Hér. vnitrozemský ; dále
ve středu země. pl. 70% dvauécove.

dva-peTpém 1. vy-; přeměřuju. Hér.
ToŮcdvau.cToýcovTa:Jidi (k vyměření ;) kteří
měli vy-, přeměřiti, 2, přiměřuju ; uděluju.
Eur. meď. dvau.evpovuévyδάκρυvěnujíc slzu.

ἀνάμιγα 1 ἄμμιγα { ἀνάμιγδα (dva
uty-voyu) básn, smíšeně; spolu. Sof.

dvánvyča, v. předch.
ἄνα-μίγνυμι, Ῥάκπ. 1ἆμ-μ-, ep. aión.

Ρ15.{ ἄνα-μίσγω α) Ρΐθ-: pro-; smíchá
vám; směšuiu. obyč.pass. —se. Sof. óu.oů
δὲπάντες ἀναμ,εμιιγμένοια5Ρροἱεδπδ(ῇ.ν οπ
mači) všichni jsouce smíšení. —Hér. ἔθνεα
úvaueubcavo, národy jsou pro-, smíchány.
part. prf. s dať. k někomu připojenijsouce,
se přidruživše. —o subi. neos. Aisehl.yó0u
ἀμμεμίξεται mAxy%snářky smíšena, sdru

žena biůde rána. —b) meď. Ἠότ. ἀναμίσε
odxí Ti. obcovati s někým.

ἄνα-μιμνῄσχω 1. vzpomínám; připo
| mínám. Ti n. %:vo< něco, něčeho. %ivXně



ἀναμίξ.

komu. aor. vzpomenouti, připomenouti ně
komu; upamatovati, upomínati někoho. Pl.

ἀναμνήσαςμε upamatovav mě. Hér. ἀναμι
νήσκων σφεχς τὸ χρηστήριον připomínaje
jim ten výrok věštní. Pl. Γοργίου ὁ λόγος
dvsuuvysxev na Gorgiu ta řeč upomínala.
pass. vzpomínám si. Ti na něco; TivdsVZpo
mínám něčeho; rozpomínám se na něco.
Ἠέν, ἀναμνησθέντες τοῦ yonouoů rozpome
nuvše se na věštbu. Pl. ar0 Tv úmotov
dvautuvýcxecdaí vu od podobného vzpomí
nati sl na něco. aor. též pass. 0 subi. os.
io věci. PL ávauvycdůvu upamatovánubýti.
fmí. 8 TigT dvauvnodýscevo má-li býti kdo
nač upamatován; má-li se kdo nač upa
matovati, se rozpomenouti. 2. na paměťopa
kuju; (k zapamatování)úhrnem, v krátko
stl opakuju. Arst. dvauvňom TA mpostom
μένα zopakovati věci napřed vyložené. PÍ.
Φα55. ἐπιθυμῶ ἐξ ἀρχῆς τὰ μὲν ἀναμνησθη
γαι παρα σοῦ toužebně žádám, aby od za
čátku to jednak bylo na paměť zopakováno
(opět uvedeno) od tebe —.

ἀναμίξ (srv. dvauty-x)neskl. vesměs;
ve směsici. Hér., Thúk.

úva-pícym, Jen prs., v. ἀναμίγνυμι,
ἄγ-άμματος 2. (-ἄμμα)επι]; Τε

uzlů (mor. bez suků). Xen. meoídoou.ox.
dvÁLVYSIG,ἢ (ἀνα-υι-μνή-σκω), 1. upa

matování (se); rozpomínání. PL % u%ůy
01%. —2. úhrnné opakování (ku konci řeči,
enumeratio). Arst,.

ἀναμνηστός 2. (ἀνχ-μι-μνή-σκω). ΕΙ.
vzpomenutelný ; vzpomenutím, upamatová
ním pochopitelný, vpravitelný, neut.j. δι

ZATVOV.

dva-LoVÁsw vypačuju ; pakou vyvra
cím. Bur. rúXuc.

ἄν-αμπλάχητος 2. (-ἀμιπλχκ-ίσκω,ἀμ.
πλάκη-μα. 81Υ. ἀν-απλάκητος) bez pochy
bení; bez úrazu (proti němuž nebylo po
chybeno; kdo zůstává bez úrazu). jen 90,

dva-pvyWilopat (—© uox-rňo?) jen
Aischl. dvauvydila štikotem vzlykáš.

ἄν-αμφίλογος 2. a) nepopíraný“; ne
pochybný bez odporu. Xen. sup. AVAU.
Φιλογώτκχτος nejméně popíraný, pochybný.
ἀγχδόν, καλοκἀγκυίκ. Ὦ) bez odporu; do
brovolně. Xen. αἀτ.
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dv-apptabYTYT0G2. nepopíratelný; ne
sporný ; jistý. Thúk. pl. —rexufox. Xen.
ἐπ) ἀναμιφισβήτητον na jisté, určité m.

ἀνανδρία, ἡ (οἆ ἄνανδρ-ος 9.) πθπηι
nosť; nestatečnosť; zbabělosť.

dyv-avěpog 2. (-4výo) bez mužů. 1. 0 že
nách: nevdané. Sof. —ovdovělé, Aischl. —
2. a) básn. mužů prázdný. Sof. πόλις. -
Aischl. χρήματα jmění beze správy mužů,
mužské. b)iatt. «) nemužný; nestatečný;
zbabělý. Hér. sup. Xen. comp. —3) nemuž
ský; zženštilý.Pl. día.

dy-ávopWTOG2. (-4věnó-e) zbavený mu
že, manžela. jen 908,

ἄνα-νέμω rozděluju. Hér. meď. vypo
čítávám, s aco. pl.

ἄνα-νεόω (-véos)obnovuju. obyč. med.
—si. Thúk. ὅὄρκουςἀνανεοῦσῦκι. -- ἀνανεώ

'

σασῦὺσι, (908, κἀννεώσαδῦαι, v. ἐν-νεόω) οὉ
noviti si. Thúk. gitxv, doxoug, προξενίαν.

ἄνα-νεύω (ορ. κατα-νεύω) nazpět ký
vám (odkyvuju; kývám me. Helléni totiž
jako amo znamenali kývajíce hlavou dolů
(xxv4), tak důsledně i me znamenali ký
vajíce hlavou vzhůru, zpět, dv«) ; za- ; ode
pírám ; zapovídám. vi něco ; nepovoluju ně
čeho (srv. dmooyu:). Xen.

dvavěmotc,(dvavsó-m), obnovení.Thúk,
ζυμμαγίας.

dv-avdýc 2. (-žvbos) beze květu; ne
květný ; nekvetoucí. Pl.

ἄν- ανταγώνιστος 9. (-ἀνταγωνίζομαι)
bez odporu, bez zápasu přejný; nežehra
vý; neřevnivý. Thúk. sůvoty.

ἆν- αντης 9. (-ἀντά-ω, Op. xAT-4vTng)
vzhůru nakloněný; příkrý. Ἠέτ, ὄνχντες γω
otovpříkrý kraj. Xen. 790g vxavvag K návrší.

ἄναξ, αχτος, ὁ (Ώκ-. τος. 56. ὄνχ ὶἄνχζ)
obyč. básn. a) hospodin; vládce; panov
ník ; Sof. Óvaž voc.o králi! —pán ; vůb. vel
mož; vladyka. Soť.vs, zdp% Θήβης ἄνακ
Teg —vladykové. b) správce. Aischl. vxáv
ŽvaxTe:Správcovélodí. xomnc čvaž správce
vesla; veslař.

Ἀναξαγόρας, ou, Klazomenský filosof
v 5. stl., jenž i v Athénách žil, důvěrně
obcuje s Perikleem a Euripidem ; nařknut
byv zneznabožství, bezděky opustil Athény.
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Avašavěptdvc, ov, ión. se, kr. Spart.
1. Prokleovee, v 7. stl., syn Theopompův,
otec Archidáma I. —2. Agidovec ok. r. 600.,
syn Leontův, otec Kleomenův, Dórieův,
Leónidův a Kleombrotův.

Avačavěpoc kr. Spart., Ágidovec v 7.
stl., syn Eurykratův, otec Eurykratidův,
čtvrtý předek Leónidův.

dva-čnpalvo vysušuju. Hér. ταύτην
(τήν λίμνην) τὰ ὑποζύγια ἀνεξήρηνεtoto (je
zero) soumaři vysušili (na sucho vypili).

Ἀναξίλεως, εω, αἲῖ,--- -λᾶος, ου 1. kr.
Spart. Prokleovec v 7. stl., syn Archidá
ma I., otec Leotychida I. —2. tyran v Rhe
glu, jenž na zač. 5. stl. dobyl ms. Zankle
a pojmenoval je Messána,

Avačínpavěpoc Milétan, filosof iónský
v 6. stl.

dv-ůčtoc 9.i13.—1. neplatný ; bez ce
ny; ničemný ; nehodný. Soť.4. pogo Ther
sítovi. 2. a) nehodný. «vivogněčeho (bud
dobréhon. zlého) ; kdo nezasluhuje něčeho.
i o věcech. Pl. dvášiu Táyadů TV xaxův,
τὰ χαχκὰTV Kyadáv nehodno jest dobro
zla, zlo dobra. i s inf.: aby—. Sof. ἀνά
ὄναιπᾶσίν čaTeOuovuycivvšem (v očích všech)
nehodny jste, abyste byly nešťastny; vši
chni vás za hodny uznávají, (vám přejí,)
abyste nebyly nešťastnými, úváčixvady věci
nehodny, aby vítězily. b) nehoden; komu
něco nepřísluší. Hér. Ἴωνας καταγελάσαι
ἡμῖν ἐόντας ἀναξίους αΏγ Ιόποτό vysmáli se
nám, poněvadž jim to nepřísluší.

ἄνα-ξῦνόω --- ἀναχοινόω.Χθῃ. γε.
ávačvpíčec, ai, (persky), Šaravary ; 10

havice. Hér., Xen.

ἀνα-παιστος 9.(-παί-ω) vzhůru rázný.
mase. (moc) stopa veršovná ze slabik dvou
krátkýchajedné dlouhé —, anapaest.

ŘVA-TAÁLYzase zpět. Xen., Pl.

áva-naAko vyšvihuju. básn. rozdraž
ďuju; popoháním. Eur. avémyAsvěridýox T00
ds rozdráždil, popohnal je na honbu tohoto.

ἄνα-παρείς γ. ἀναπείρω.
ἀνά-παυλα, m 1.a) přestávka; odpo

činek; oddech; zotavení. Thůk.xar dva
maúAac po přestávkách; po chvílkách od
dechu. b) vybavení ;Ttvocz něčeho ; sproště

ἄνα-πειραομαι.

πί πδξαπο. Φοῇ, κακῶν. 2. básn. odpoči
vadlo; odpočivátko. Eur. Ῥ]. ἀστέφανοι.

ἀνάπαυσις, Ἡ (ἀναπαύ-ω), οἀροδιπαα;
ulevení; ήϊθτα. Χθῃ, ἀναπαύσεως δεῖσθαι
odpočinutí potřebovati, Eur. —róvovúleva.
strasti. Arst. pl. kratochvíle (ponamahání).

ἀναπαυστήριος 1 ἀναπαυτήριος,Ιόπ.
ἀμπαυστήριος 9.(ἀναπαύ-ω)οἀροδίτασί;

k odpočinutí. Hér. 9ῶκοι ἀμπαυστήριοι 56
dadla—.subst. neut. doba kodpočinutí. Xen.
0 noci.

ἄνα-παύω Ἰόπ. 1 ἀμ-παύω. zadržuju;
zastavuju. a) s obi. os. někoho; nechávám
někoho odpočívati; dopřávám někomu od
počinku. Hér. ἀνέπαυσε τὸ στράτευμα ZA
stavil vojsko; nechal vojsko odpočinouti.
s gen. věci: zdržuju někoho od něčeho;
zbavuju někoho něčeho; i: dopřávámod
počinku někomu od něčeho, po něčem. Sof.
ἀναπαύσατον(μὲ) τοῦ πλάνου ἀορῖε]ίθ τη]ο
počinkupo té toulce (dlejiných jiný výkl.).
med. odpočívám; obzl. sedě n. leže. Hér.
duradovva: ol dvaBuívovrec odpočívají, od
dechují si vystupující. o vojínech Φέμενοι
τὰ ὅπλα dvemaúovro odloživše si zbraň od
počívali. p. o spánku. —rivog odpočívám,
ustávám, upouštím od něčeho. —ěxetvncTĎS
Oravotucupouštím od oné-myšlénky, s part.:
přestávám, s přechd, Xen. xvAívdov.b) s obi.
věci. vi přerušuju: ukončuju ; utišuju. Sof.
βοήν.-- pass. —se. Xen. Ó móXemogdvamé
παυται válka ukončena jest.

ἄνα-πείδω a) jinam nakloňuju. Hér.
NPÝLAdÍTia. penězi získávám (k mínění
jinému), porušuju někoho. pass. Xen. xai
δώροις καὶ χρήμασιν ἀναπειθόμενοι 1 dary
i penězidávajíce se nakloniti, získati, 2. na
mlouvám ; navádím (k jinému mínění); pře
mlouvám ; přesvěděuju (na jn. stránku).
τινὰ někoho. Zen. dvameraxme TOUGGTPU
τηγούς přemluviv, maje přemluveny voje
vůdce. oů XóywKAWčpyw dvametdec ne slo
vem, ale skutkem přesvěděuješ, přemlou
váš. —s inf. aby—. pass. na-, přemlouván
jsem; dávám se na-, přemlouvati. Pl. —
Χθη. ἀνεπείσθην ὑπό τινος přemluven jsem
byl, dal jsem se přemluviti od někoho,
sinf.—abych—.Thůk.i: daljsem se svésti.

ἄνα-πειραομαι znova,opětusiluju, sepo
kouším. Hér. a Thúk. cvičím se (vojensky).



ἄνα-πείρω.

ἄνα-πείρω παρίοπα]α; παροάπ]α. Ἠόν.
κεφαλὴν ἐπὶ ξύλου ἀναπείρας Ἰ]αγα πᾶ Ρ]ά]ο
nabodnuv. pass. dvamaxpsísnaboden byv.

ἆνα-πεμπάζομαι (-πεμπάς) ΥΥ-,Ῥΐθ-,
spočítávám si (na pěti prstech, po pěti).
ΡΙ. τὰ εἰρημ.έναἅπαντα ἀναπεμ.πάσασῦαι ře
čené všechno úhrnem vypočísti, výpočtem
shrnouti si.

ἄνα-πέμπω a) vzhůru vysýlám. b) (od
pomoří do vnitř země) vysýlám. Isok. aor.

ἄνα-πεπταμένος, ν. πάς].
ἆνα-πετάννυμι básn, du.-m-.1. a) a) ro

zestírám ; rozprostírám. pass. Hér. évre
λάγεϊ ἀναπεπταμένῳ na šŠÍrémmoři (roze
střeném,) prostranném. B)11, φάος ἆμπε
T40ag světlo rozestřev, rozžehnuv—. b) m
στεφάνοισι βόστρυχον ἀμπετάσας ΡἩ οτξη
čení kadeře roztřásav, rozhýbav (ku vlání).
2. a) rozvírám. Xen. dvameravvoao1 TAGTÚ
λας τοπατ{τα]{ Ὀτάπα., ΗόΥ,πύλας ἀναπετάσας
--Ι0Σ6ΥΤ6Υ.ῥᾳ55. Χθη. ἀναπεπταμένας πύλας
ἔχων τοπουἵθπιαbránu drže, maje, Pl. i ro
πους ἀναπεπταμένους υ.ᾶλλον πηίβ{8τοπενῖθ
ηδ]δ{. Χθπ. τὰ ὄμματα ἔχειν ἀναπεπταμένα
oči míti rozevřené (drzostí). b) obr. dva
merTauévog rozvolněný ; rozpustilý ; drzý.
Pl. mxpomsix.

ἄνα-πέτομαι a) «) vz-; vyletuju. Hér,
ἣν μη ἀναπτῆσὃε ἐς τὸν oúpavóvnevzletíte
li k nebi—. Pl. ©%Tw6 dvámTovTo jestliže
by kdo vzletěl—. B) o věci. Eur. zidac ai
depla avérovastydlivosť nadyzduším vy-, od
letěla. b) básn. (o duševním vzrušení) Sof.
περιχαρῆς dvemvop.kvpln radostí vzletím,
div že nevyletím. dvémráv póbw div že nevy
letím leknutím ; vyděsiljsem se leknutím.

ἄνα-πηδάω vz-; vyskakuju. Pl. aor.
Xen. ἀναπηδήσαντες ἐπὶ τοὺς ἵππους τΥ5Κο
čivše na koně. v témž význ. i bez ἐπὶ τ.
L. —mpógTia k někomu,
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αναπηρία, Ἡ (ἀνάπηρ-ος), οεΠΤοπηθποβῦ;
zmrzačenost. Arst.

ἀνα-πηρος 9. οοἩτοπιθηύ; zmrzačený.
Pl. pl. mrzáci.

ἄνα-πίμπλημι 1.πα-; σΥρ]ἄυ]α;Ῥ]ποι
měrou, do sytosti snáším, vi něco ; zakouším
(do syta) něčeho. Hér. xexa ἀναπλῆσαι ne
štěstí snésti, zakusiti. rAée—více neštěstí—.
τάδε ἀναπίμπλαμενἰοΐο (παππαπόπ{) απάδίπηθ,
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2. a) naplňuju, zapletávám. Pl, g rAeto
τους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν co nejvíce občanův
zaplésti dovin, do provinění, poskvrniti vi
nami. b) porušuju; nakažuju. obyč. med.
---θ, Τ]ιή]ς, ἕτεροςἀφἑτέρου Θεραπείας dva
πιµπλάμενοι Ἰθᾶθπ od ošetřování druhého
berouce nákazu (moru). s pouhým gen. ně
čím. Xen. xaxiac. Pl. φύσεως.

ἀνα-πίπτω 1. a) zpět padám, klesám.
Xen. b) zpět se kloním (vesluje; op. 790
νεύω) Xen. 2. obr. klesám; 'popouštím.
Dém. u%úvamerroxóve; Ýve abyste nebyli
příliš shovívavi (soudíce).

ἄν-απλάχήητος 2. (Srv. ἀν-αμιπλάκητος.
-ἀμπλακ-ίσκω) nechybný ; (kdo nechybí cí
le;) nevyhnutelný (komu nelze vyhnouti,
ujíti). Sof. x%pecsudice, o Krínyích.

áva-nAaoow znova buduju, stavím.
Hér. med. —si. οἰκίην.

dva-TÁsoc, att.i AVÁ-TAsc s fem.ú
vymAé«. naplněný. vivog něčím.

áva-TAk“ 1. vzhůru, proti proudu plu
ju. Thůk. dvamAsúcavrec ἀπὸ WaAkcong č
τὸν NeřAov připluvše z moře do Níla—. 2.
zpět Ῥ]ι]α. Χθη. ἀναπεπλευκέναι τήν ἐπὶ
Ἡροκοννήσου že zpět odplul drahou ku Pr.

ἀνά-πλεως, ν. ἀνά-πλεος.
ἄνα-πληρόω na-; vy-; doplňuju. Pl.

ἀναπληρῶσαι ἀορ]π]1, ῥᾳ68. ἀναπληρωὺῆναι
doplněnu býti. Xen. gaAwv—opět naplněnu
býti o slunci. op. čxXMrew.

ἀνά-πλοος, ὁ, plavba vzhůru, proti
proudu. Hér.

dva-Tověm 1. vzhůru dýchám ; vy-; od
dechuju. obyč. a0r. úvazvedcou oddechnouti
si; zotaviti se. o lidech i obcích. Sof, úvé
moveuceTE vócov oddechl si, zotavil se z ne
moci. Hér. čx vs vavyvíms Ze-; po-; 904,
-ěx cédev zotavil jsem se (chor) tebou, od
tebe. 2. o dechu: dovnitř prouditi; vchá
7601 (τ. ἔχ-πνέω 2.).

ἀναπνοή, Ράρπ,ἀμπνοή, Ἡ (ἀναπνέ-ω),8)
vydychování ; dýchání, Sof. čT'dumvodečysv
ještě dýchání, dech míti. b) vy-; oddech
nutí; oddech ; zotavení. Pl. úvazvonyAxfetv
oddechu nabyti. Sof., Eur. s gen. móvov
z prací úsilných.

ἀνα-ποδίζω 1, τα-, splétám v nohou.
obr. Hér. oddavů Amy dvemódice čwurTóv
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nikde jinde nezapletl, nezmátl sebe (v od
poru). 2. k couvání nutím. obr. opětně při
vádím. Hér. v řeči, xxv4 m k něčemu.

dva-moAk“ znova obracím. Sof. s obi.
čr opakuju, přežvykuju slova.

dva-mopmóc, 6, vysylatel; výpravce.
jen Aischl. o Hádovi (aby vyslal zemře
lého z podzemí).

Ἄνᾶπος, ὁ, ἵ, 1. v jihových. Sicilii,
již. od Syrakůs vlévající se do moře. 2.
v sev. vých. Akarnánii přítok pravý Ache
lóa. Thúk.

dva-mpůcct vymáhám ; vydobývám.vi
něco, něčeho. rxo« Tivocod někoho. Thúk.
ypňvara peníze (rekvisicí).

ἄνα-πτερόω 1. znova opeřuju, peřím
opatřuju. PL. dvarvrepůcm znova opeřiti. 2.
a) vzrušuju; rozčiluju. Xen. pass. dvamTE
owdeí rozčilen byv; rozčiliv se. ÚTŤÓTivog
popuzen byv od někoho. dvsrTEp4y.ÉvogVZTU
Šen, napiat jsa. —b) navnazuju. Hér. aor.
act. navnaditi; přivábiti: přilákati. mivů
někoho.

áva-mTůcow '1. rozvíjím ; rozvinuju ;
rozvírám. a) Ἠότ. ἀναπτύξας τὸ βιβλίον τοῖ
vinuv list. Eur. avamrýčm zýAucrozevlíiti
bránu, vrata. b) rozvinuju; rozpínám. «)
Eur. dvamvůčacvépazrozepiav ruce. 3) Xen.
ἀναπτύσσειν τὴν φάλαγγα rozpínati, rozši
řovati, rozprostirati řady (tak aby řadám
délky ubývalo, šířky přibývalo). 70 xépac
křídlo rozšiřovati; křídlem do zadu ustu
povati (aby celé vojsko nebylo se strany
zaskočeno). 2. a) rozvinuju ; rozkládám. m
něco (aby bylo zjevným). Xen. pass. xrý
wava dvevrvyp.Évapoklady rozloženy jsouce.,
ϱ) οϱ», Υ9δ{.90, ἀναπτύξχι πρὸς φῶς τοζ-,
vyložiti na světlo; odhaliti veřejně. Aischl,
obi. zgaWos pohromu.

AVATTVYÝ, 1 (dvamTŮGCE), rozvití; ro
zevření, Eur. Mou úvarrvyci světla slu
nečního paprsky.

ἄνα-πτύω vyplívám, Sof, κηχὶςἀνέπτυε
tuk vyprskoval.:

dv-anTw 1. a) svrchu týkám ; zasa
huju. Eur. $úp00ugdvárav po tyčích sá
hati; tyčí se chápati; tyče si bráti. b))
připínám; připojuju; na-; zavazuju. med.
—si. Eur. šx Tivogdvábecdyu xXhov na něco

ἆν-αρπάζω.

zavázati si lano. B) 00Υ,ἀνάπτεσῦθαί τι εἴς
viva zavěšovati si, vynakládati něco na ně
koho; prokazovati něco někomu. Bur. dua
δεῖς χάριτας εἴς 6 dvédavo nerozumné mi
losti na tebe vynaložil. 2. a) rozžehám;
zapaluju. Eur. do úvždeoheň rozžehl. b)
i obr. Arst. év Tý Úvyň— v duši rozžíci,
roznítiti.

ἆνα-πυνὺ ἄνομαι vypátrávám;dopátrá
vám 56. Ἠότ, ἀναπυνὺανόμενος εὑρίσκω τΥ
pátrávaje (od původu dále) nalézám. Xen.
ἀνεπύθοντο dopátrali se. vi něčeho.

ἀνά-πυστος 2. (άνα-πυνὺἄνομαι) vypá
traný ; vyjevený. jen neut. pl. u Hér.

ἀν-αραιρέατο, ἄν-αραιρηχώςαΡ., ἴόπ.
7. ἀν-αιρέω.

ἄν-αρΌρος 9. (-ἄρθρον) bezvládný, bez
vlády v údech. Sof.

dv-aprěpém vy-; přepočítávám. Dém.
medď. dyn. dvnowbunozumva zevrubně jsem
vypočetl.

ἀν-αρίνμητος 2. (-4odbyé-o)nesčetný ;
nezměrný. Sof, ypóvoc. — nesčíslný. Xen.,
Isok. στρατιά.

ἆν- αριὺμος 9. (. ἵ dv=ňordu.oc)a) bez
počtu; nesčíslný. Sof. mýuava. —πόλις G.
ὄλλυται ορζαπςίτο bez počtu hyne. b) bez
míry ; nemírný ; nekonečný. Tiv0gv něčem
Sof. Ὀρήνων.

ἆν-ἄριστος 9. {--2. ἄριστον)Ρ66 snída
ní; nenasnídaný. Xen. ῬΙ. τοᾶ]ο ἄδειπνοι.

ἄν-αρχτος 9. (-ἄρχ-ω) περοδάκπύγ]ά
dě; nepodrobený; nezávislý. Thúk.

ἀνᾶρμοστέω (ἀνάρμοστ-ος)πθβ]οιδθη,
neshodný jsem. Pl. olyře: neladěna, roz
laděna jest.

AVAPLOSTÍU,1 (kvápuoGT-0g), neslouče
nosť; neshodnosť; nesrovnalost; nesou
hlasnosť. PL. op. ἁρμ.ονία.

ἆν-άρμοστος 9. (-ἁρμόττ-ω) 1. πεβ]οῖι
čený ; neshodný ; nesrovnalý ; nesouhlasý.
Pl. obzl. o vlastnosti duševní. 2. 0 08. 8)
nevhodný; neobratný. Thúk. 7p0g %tk ně
čemu. —b) «) nevhodný ; nesnadný (v 0b
aování). "Hér. sup. 0 tyranství: dvxou0c
TÓTATOVFÁVTOVNejnesnadnější všech. p)
o věci: nepohodlný. Xen. op. doy.órTov.

ἆν-αρπαάζω 1. vz-; uchopuju. Xen. úvao
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πάσαντεςτὰ όπλα uchopivše zbraň ; chopivšese zbraně. 2. a) a) vy-; Τ8-; uchvacuju.
pass. Soť. dvao?πασθείς uchvácen, ze světa
vyrván byv. ϱ) porážím. Hér. ὡς ἀναρπα
Góu.evouv0ůg "EAAmvagjako by měli poraziti

Hellény. b) sobi. ms.: vy- ;zahubuju. Dém.
pass. 1 móXg 00x ἀγηρπάσδη obec nebyla
zahubena. Eur. prf. oůx dvňovacra IMS.
není zahubeno (jest zachráněno).

ZVU-Ppýyvopu (For) 1. a) «) vytr
huju; vyrývám. Hér. ἀρότρῳ ἀναρρηγνύντες
aůiaxac pluhem vyrývajíce, vyorávajíce
brázdy. B) roztrhuju ; rozsapuju. Sof, s obi.
beranů. — Xen. o psích s obi. zajíce. b)

protrhuju ; proboduju ; prorážím. Thúk.
ass. o loděch: ἀναρραγεῖσαι proraženy

byvše.— 2. obr.můr. vyrážím ; náhle vzni
kám. Sof. xxx ἔκ τινος-.

ἀναρρηδείς Ψ. ἀν-ερῶ.
ἀνάρρήσις, ἡh (dv-200), vyhlášení (ve

řejné). Dém. Dochvalné: veřejná pochvala.

ἄνα-ρριπτέω (16η Ρ15. α impf, —ostt.
čs. od ἆνα-ρρίπ-τω. --Ἱ. 801. ἀναρρῖψαι)Ἱ.
vzhůru metám, vrhám, házím; vyhazuju.
Xen. τροχοὺς Oivouvévous,9. (j. kostky me
tám ;) v sázku vydávám. Hér., Thúk. xív
δυνον ἀναροιπτεῖν zápas v sázku vydávati;
zápasu (nejistého j. ve hře náhody) se od
važovati; nebezpečenství uvalovati (na se
be). Thůk. τοῖς ἐς ἅπαν τὸ ὑπάρχον Ayao
trevouottěm, kteří zcela svou hotovost v ne

bezpečenství, (v šanc,) v sázku vydávají—.

άνα-“θρώννυμι vzpřimuju silou. Thůúk.
πάλιν αὖ ἀνκρρωσθέντες 7Πο0τ8zase nabyv

še síly, vzmuživše se.
dv-apotoc 2., Sof. i 3. (-4o- v ἀραρίσχω)

nevhodný. a) nepříznivý; nepřátelský; od
porný; protivný. Φο0Γ,ἀνάρσιοί τινος Ρτοΐτ
nici něčí. Hér. —πρῆγμα. i substt. neut.
πεπονὺότες πρὸς Αἰγινητέων ἀνάοσια zaku
sivše od Aisfňanů nepřátelství, skutkův

odporných. b) odporný ; nepříjemný. Nof. 09%
ἀναρσίακαναχά nikoli nepříjemný hlahol.

dy- αρτάω (srv. i dvaovém!) vzhůru vě
sím; na-; zavěšuju. obyč.obr. a) vystavuju.
pass. PL.παραδείγματα ἀνηρτημένοι ZApří
klady (výstražné) vystaveni jsouce. b) zavě
Šuju. TLsts viva něco na někoho, na někom.
Eur. sigd204svt Žvxov7o na bohy něcozavě
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siti, vložiti (na moci božské zavěsiti, bohům
poručiti něco). obyč.pass. «) Pl. ἀνήρτηταί
τι εἴς τι zavěšeno jest něco na něčem; zá
leží něco na něčem, v moci něčeho.
ψυγήν. -- β) Ὠόπι, ἀνκοτᾶσθαι ἐλπίσιν ἐξ ἐλ
πίδων ΖΔγέβογα5ο πθάδ]οπιῖἆ πβᾶδ], na
nadějích; (dáti se naváděti nadějemi z na
dějí). c) zavěšuju; zavazuju ; nakloňuju.
med. sl. τινὰ někoho. Xen. role ποτὲ σὲ
ἔργῳ ἀνήρτηταχιjakým kdy tebe činem si
zavázal, naklonil.

ἄν-αρτέω (81ν. ἶ ἀναρτάω ἢ) vy-; při

pravuju. Hér. pass. prf. ἁμαρτημδναςpřipraven, odhodlán jsa, s inf. ποιέειν, ἕοδειν,
--ἶ ἀνάρτηυπι στρατεὐεσῦπι,

ἄν- ἄρτιος 2. neshodný ; nesrovnalý. Pl,
očíslech: nesudý; lichý (op.žort0<).substt.
neut. nesudé.

dvapyta, ión. (m,4 (Žvaoy-0g), stav bez
vládce, bez vůdce; bezvládí; nepoddanosť;

nevázanost; neposlušnost. Soť.0Ρ. πειδαρ
χία. —Hér. ἀγαρχίης ἐούσης.poněvadž neby lo
vůdce—, Xen. d. xx dračia—.

ἄν-αρχος9. bez vládce ;bez vůdce (srv.

předeh.).
ἄνα--σειράζω (-cap4) smýkám„(opratí)

Eur. 091, ὅστις σὲ δεῶν ἀνασειοάσει který
z bohů tebou smýká, zmítá.

áva-osím 1. a) vzhůru třasu. Thúk.
τὰς yčloug dvécucny rukama (vzhůru) za
máchli. b) Xen. orowuaTa dvacelox prostě
radla vytřásti. 2. zpět třasu; zatřásávám.
Eur. Χόμιας.-- προσείων (πτλόκαμον) ἀνχσείων
τετ před i zad kadeřemi potřasuje—.

ἄνα-σχέπ-τομαι, τ. ἀνα-σκοπέω.
ἄνα-σχευαζω 1. vy-; u-; sklizuju;

skládám. Thůk., Xen. dvzoxevzomu-; od

kliditi. meď. —si.obzl, zavazadla (ve válce)
si uklízeti, skládati (op. xxrxoxsualeodo
si vy-, rozkládati). 2. (důvody) odmítati,

vyvraceti. 0Ρ. χατασκευάζειν.
ἀν- ἄσχητος 2. (-4oxé-) necvičený;ne

vyovičený. Xen. op. Ἱσκηκώς.
dva-onoAonícm (-σκόλοψ) πα kůl na

pichuju, narážím. Hér. avxoxokonism Tiv4
na kůl naraziti někoho. fut. meď. ve význ.
pass. μµέλλοντας ἀνασκολοπιεῖσθχι mající
býti naražení na koly—.

ἄνα-σκοπεω (jen prs. a impf, —v ostt.

+

--ἒις
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ὅβ. ἀνα-σκέπ-τομαι). 1. veskrze, zevrubně
ohledávám. Pl. rozjímám, regí Ttvog0něčem.
2. zpět pohlížím. Ti na něco; opět ohle
dávám, prozkoumávám něco. Xen.

ἄνα-σοβέω, vz-; vyplašuju. PL.s part.
dypeúov.

ἄνα-σπαρασσω Ίδη Ἐαπ, ῥίζαςἀνεσπά
oxocov kořeny vytrhovaly, vysmýkávaly
(ženy).

ἀνάσπαστος ϱ. (ἄνα-σπά-ω) 1. τ7-; οᾱ
tahovaný ; vy-; odtlačovaný ; otvíraný. 905,
můXy dvéře (ven tlačené, t. otvírané, poně
vadž se otvíraly ven, nikoli dovnitř). 2.0
os. vy-; odvlečený (do ciziny). Hér. obyč.
Ρ]. ποιῆσαί τινας ἀνασπάστους πδ]πϊα πδΚ{ο
ré odvlečenými; odvléci násilně některé.
ěx- Ze-, gc- do-. παρά Ti k někomu.

ἄνα-σπάω 1. a) vzhůru táhnu; vyta
huju. Thúk. ὕδωρ ἀνασπάσαι vodu vyvá
žiti (ze studnice). Hér. PúBAovčx TV éAéov
byblos vytáhati z bažin. —vag véxglodi vy
táhnouti (na břeh). b) «) na-; roztahuju.
Χθῃ. σεμνῶς ἀνασπάσας τὸ πρόσωπον νάὔηό
natáhnuv (svraštěním čela) obličej. 3) obr.
Sof. Aoyoucúvéona řeči rozpřádal. Tov5 ně
kým. —©)«) roztrhuju ; rozhrabuju. Eur.
τύμβους rovy. $) rozbírám; strhuju. Hér.
oxmvývstan. —2. zpět táhnu, šinu ; súžuju.
Ἠόγ. διὰ τὸ ὅρουςδιεσπάσθαι επι Ζο Ἠταπίος
jsou sůženy.

ἄνασσα, + (Fuvaxj«, fem. ku sl. ἄναξ),
vládkyně; panovnice; paní; kněžna, trag.

ἀνάσσω (Fuvaxje, οἆ ἀνακ-, V ὄναξ)
básn. a) vládcem, panovníkem, pánem, kní
žetem jsem; vládnu; panuju. Sof. šv Bý
βαισιν dváccev v Thébách jsa vládcem,
vládna. Tav dvaacóvrov úro odknížat. s gen.

„Eur. ο Αβαπιοπιποπογἰ ἀνάσσων στρατηγίας
vládce vojevůdcovství ;jenž vojevůdcovství
v moci máš. pass. Šof. mmo' ὅτῳ τὸ Διὸς
σχκῆπτρον dváccevm U něhož Diovo žezlo
jest v moci.

dy-4o0w, dv-Gíoow, obyč. básn. a)
vzhůru pádím ; vz-; vyskakuju. Eur. ἀνῆξαν
opdaí vyskočily zpříma (ženy). i Xen. o za
jíci aváčac vyskočiv. Bur. ční n.εἴς vt vy
řítiti, vzchopiti se k něčemu. b)vy-; od
skakuju ; u-; odbíhám.Aischl. 6 ποδὶπηδή
µατος ἀνάσσωνjenž nohou ve skoku ubihá.

9 /
ἄνα-στενάζω.

ἀναστασις, Ἡ, 1. (ἀναστῆσαι) 8) Ρο-; ν}
stavení. s obi. 08. «) vypuzení; vyhnání.
9) Ῥϊορίά]θηί. Ἠόν. περὶἀναστάσιος τῆς Ἰω
víng o přesídlení Iónska, Iónův. b) s obi.
věci. «) vystavění. Dém. vův veryáv. B)vy
lidnění ; vyhubení ; záhuba ; zkáza. Aiseul.
móAeov. Dém. marpidog. 2. (dvaorňvu) po
vstání, «) Sof. čč úmvovze spánku. $) po
vstání a odejití ; odehod. Thúk. čx ToĎ ἱεροῦ
ze Svatyně. A. TOĎ GTPXTEÚUXTOC.

ἀναστατήρ, Ἶρος, ὁ (ἀναστῆσαι), jen
Aischl. zhoubce. ywovóc (v. předch. 1. b. B.).

AVASTATOG2, (ἀν-ί-στη-μι, 811. ἀνάστα
σις) 1. 8) 0 08. α) τημῆτα, τεη τΥβἰατεηύ;
vyhnaný ; vypuzený. 08, ἀνάστατοι ναίοµεν
ve vyhnanství bydlíme. Hér. 4. x Tdvolxov
čylvovro vyhnanci ze svých domů se stá
vali; pozbývali domů svých. ἀναστάτους
morňoní TivacVyhnanci učiniti některé; do
vyhnanství vypraviti, vnutiti některé. β)
zbavený svobody, samostatnosti; poddaný;
podrobený. i s obi. krajiny m. obyvatelů.
Ἠότ, τὰ μὲνἀνάστατα ἐποίεεty krajiny po
droboval. ) zbavený řádu, pořádku; zne
pokojený. Hér. úm ἀνομίης bezzákonností,
nevázaností znepokojený. b) vylidněný ; vy
hubený ; spustošený. Hér. dvásvavov τὴν
Ἑλλάδα ποιῆσαιἨε]]οᾶα υγ]άπόποι, ερι
stošenou učiniti, ἆ, yevécdouvylidněným,
spustošeným se státi; spustošenu býti. Sof.
ἀναρχία ἀναστάτους οἴκουςτίθησιν bezvládí
vylidněnými, spustošenými, prázdnými pří
bytky činí. Isok. xóXg 4. ms. opuštěno (od
obyvatelův). 2. vzhůru spodem postavený;
převrácený ; na vrub obrácený. Hér. rávr«
σφι ἀνάστατα ŽV.

va-oTaVpów na kůl napichuju, nará
žím ; na kříž přibíjím. Hér., Xen. dvaovav
ρῶσαι,--Ῥ]. dyaovavovdňvu na kůl nara
ženu býti.

dva-oTéAAo 1. upravuju; ustrojuju.
Eur. med. veBpíčucdvsoveíXavrosrnčí kůže
na soběupravily (ženy, aby jim nespadaly).
2. zpětodesýlám (násilně) ; zaháním (vboji).
Ἠότ. ἀνέστελλον ζΩΠάπὅΗ,15οΚ. τοὺς βαρβά
ρους ἀνέστειλαν ἀπὸ τῆς Ναλάτντης ΡατΏᾶνΥ
zahnali, zatlačili odmoře. Thúk, rpdc s acc.
ku—. meď. dveovéhhovro (zpět) ustupovali,

ἄνα-στενάζω παβ{οπάνάπη; povzdychu
ju. Xen. dvxovevácuc zastenav,
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áva-oTĚvw (srv. předch.)jen prs., obyč.
básn. vy-; povzdychuju. Sof, part. prs.

ἄνα-στέφω ověněčuju.Eur. pass. dvé
στευ.µαι χάρα φύλλοις ověnčen jsem na hla
vě, ověnčenu mám hlavu listím.

dva-oTojów ústím, otvorem opatřuju;
οἰτίτάπι, Χθη, ἀνεστόμωσεν τὰς τάφρους 0ἱΙ6
vřel příkopy.

dva-oTpénm 1. a) vzhůru točím, obra
cím ; převracím. pass. «) Ἠότ. ὄρος ἐνε
στραμ,ένον ἐν τῇ ζητήσι Ἀοτα převrácena,
rozryta při prohledávání (při dobývání ko
vů). $) Xen. Tořgτυράννοις τοῦτο ἔμπαλιν
dvěovpamevotyranům to naopak převráceno
1686, Υ) Χθ6π,τοῦτο παντάπασιν ἀνέστραπται
to skrz naskrz převráceno, odklizenojest,
b) sem tam točím, otáčím, obracím. «) Eur.
ὡς οὐχέτἐν v τῇθ᾽ ἀναστρέψοιmóda že už
nemá v zemi této (obraceti, otáčeti nohu,)
obcházeti nohou. dep. pass. Xen. ἐν τῇ
χώρο ἐν τῷ φανερῷ dvAoTPÉMEGLAV kra
jině, veřejně otáčeti, proháněti se, obchá
παῦ]. 1 ο βἱαποί: ἐνταῦθα τοῦ οὐρανοῦ dva
στρέφεσθαι ἄθ π8 Ίοπι 11, πθΏθς ο{άδί se—,
G) i o zaměstknávání, počínání si. Xen, oi
ἐν τῇ γεωργία dvaaTpepou.cvo,kteří (v rol
nictví se otáčejí,) s rolnictvím se obírají,
rolnietvím' se zanášejí, i: čv εὐφροσύναις--.
ὡς δεσπότης dvaovpěpovoKvj. pán bys sobě
vedl, počínal. —2. zpět točím, obracím. a)
α) dep. pass. se. obzl. v boji, buď: obra
oeti se a odcházeti; buď: obraceti se a sta
nouti proti nepříteli, Xen. oveorodpysav
obrátili, otočili se (proti nepříteli). p. Pl.
B) zpět volati; vyváděti. i s obi. zosb, Sof,
τὰ πανοῦργα ἀναστρέφοντες ἐξ "Ardov. — b)
ací. i j.omtr. otáčím, obracím (se) zpět.
x) v chůzi. Dém. jxev dvaorpéhac přišel
obrátiv (se), vrátiv se. obzl. v boji dva
ovpéhauobrátiti (se na útěk); n.: obrátiti
(se) proti nepříteli. Xen. 3) obr, Aischl.
Φράσον μοι τοῦτ ἀναστρέψας πάλιν vylož,
oznam, mi to vrátě se zpět (k začátku).

ἀνάστροφή, Ἡ (ἀναστρέφ-ω,2.), otočení,
obrácení (zpět) ; otáčka ; obrat (lidí i koní),
Xen. čv τῇ ἀναστροφῇ při otáčce. οί, εἰς
a. k návratu.

Ava-o0pw vzhůru smýkám ; vysmyku
Ju; vyzdvihuju. meď. si, Hér. šaty.
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ἄνα-σχεῖν a p. v. dv-évo.
ἀνασχετός 9. --- ἀνεκτός.
ἄνα-σχίζω rozparávám ; rozřezávám.

Hér. τὸν λαγὸν ἀνέσχισε zajíce rozpáral,
rozřezal.

ἄνα-σῴζω 1. zcela, úplně zachraňuju.
Sof, a0r. —meď. —si. Xen. ἀνασώσασῦαι την
marvpwavdóčav zcela zachrániti si—.pass.
Xen. 8ic TAGπατρίδας dvacadůva aby do
svých vlastí (zcela byli zachráněni,) beze
všeho úrazu se dostali, 2. a) opět dobý
vám. med. —si. Hér. avecadoavrToτὴν ἀρχῆν
Mido: opět si dobyli vlády—. b) v paměti
oživuju; opět připomínám. Hér. obi. čroc.

dva-Tapaoow 1. a) v nepořádek, ve
zmatek uvádím. Xen. pass. 0 vojsku rodů
revapayuévov velmi jsouc pomícháno; ve
velikém jsouc nepořádku. b) duševně: Pl.
πάλιν ἀναταράξαι τινά ορδῖΡοπιάφΗ, γο ππιᾶ
tek uvésti někoho. 2. vzrušuju; rozčiluju
(radostí). Sof. 0 xoaóc.

ἄν- ἂτεί, τ. ἀν-ατί.
ἄνα-τείνω 1.8) α) vztahuju, pozdvi

Ἠπία, τὴν χεῖρα τακα, buď hlasuje n.při
εόμα]θ. Χθῃ. ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα αἲυΖἱά]ι
ne, pozdvihne ruku! vag δεξιὰς ἀνατεῖναι
pravice vztáhnouti (z přátelství). ) na
přahuju. Xen. pass, dvaTETAuÉVOGTÝVLK
χαιραν παρϊαᾶθη 158 5 tesákem; maje na
přažen tesák. — meď. dyn. vyhrožuju. m
něčím. Dem. b) Znfr. za-; dosahuju. Hér.
πέδιλα ἐς Ὑόνυἀνατείνοντα ὄκοιπό Ῥο Κο
leno dosahující. 2. a) na-; rozpínám. Xen.
pass. devoc čm πέλτη, ἐπὶ δόρατος άνατε
vauévog orel na žerdi, na dřevci rozepjatý
(j. korouhev). b) roztahuju ; rozvinuju ; roz
šiřuju. Xen. obi. vů xépava křídla (vojska).
pass. T%κέρατο dvavevóueva křídla, j. se
rozvinují, rozšiřují (Srv. ἀναπτήσσω).

ἄνα-τειχίζω znovazdím, stavím. Xen.
τὸ τείχη ἀνατειχίσαι Zdi znova vystavěti.

ἀνατειχισμός, ὁ (ἀνατειχίζω), vyzdění,
vystavění znova. Xen.

ἄνα-τέλλω 1. básn. vztyčuju. obr.vy
tvořuju. οδοί,φῶτα μυρί ἀπαἰσχρῶν dva
TéAAovramuže tisícerá zla z hanebností vy
tvořujícího, osnujícího. 2. Zntr. vznikám;
vyvstávám ; vz-; vycházím. Aischl. avrTéA
λουσαdpíč vzeházející, pučící brada (vous).
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Hér. ořece ὀνχτέλλων vznikajíc, čx- Z6-.
obyč. o slunci. Sof. ἀπ᾿ ἀελίου ἀνατέλλον
T05od východu slunce. Hér. 7005 4Aov dva
véAovra k východu slunce. Xen. 2ux s dat,
zár. s východem slunce. piv ἥλιον dva
véAAavdříve než slunce vychází; před vy
cházením slunce. Hér. Mou ἀνατείλαντος
po východu slunce. —

dvu-TÉLVw na-; rozřezávám, dvaTauely
rozříznouti. Hér. s ohi. mrtvoly.

ἀν- ἄτίη, ἄν- ἄτεί ((-ἄτη; 81Υ.ἄν-ατος)
bez pokuty; bez trestu. 9ο,
- dva-Tídmj“ 1.a) x) vzhůru kladu; na
kládám. τὶ ἐπί τι, Χθῃ. τὰ σκεύη ἐπὶ τὰ
ὑποζύγια παγαζθΒᾶ]α πὰ 5Ο1ΙΠΙ8ΥΥ.σκεύη ἀνα
Ὀέντες zavazadla naložíce (i na člověka).
meď. —si. $) kladu, dávám za oběť; vy
stavuju (j. na oltář) ; věnuju. Hér. you
σὸς καὶ ἄργυρος, τὸν ὁ 1 ύγης ἀνέθηκε, κα
λέεται Ευγάδας ἐπὶ τοῦ ἀνουθέντος ἔπωνυ
μέην zlato a stříbro, jež G. (za oběť) dal,
nazývá se Gygovo po dárci pojmenováním.
ἐς Δελφοὺς úvédyze dvadýuava do Delf dal,
daroval dary posvátné. Hér. voXxcovA
ἀνέθηχκαν měděnou sochu Diovu věnovali.
Thúk. —ávédeouv.pass. Ἠέν. δεκάτην, ἀπ᾿Ἶς
ÓTolmouedvevéhy desátek, z něhož třínožka
byla (obětí) věnována. b) x) vkládám. Thúk.
τὰ πράγυ.κτα πάντα ἀνετίθεσανγδσϊ νᾶθο]ηγ
na něho vkládali, jemu svěřovali. B) při
kládám ; přičítám ; připisuju. Tí Tew něco
někomu, něčemu. Hér. i s inf. oůx čvoi
πυραµίὸκ ἀνέθεσανποιἠσχσθκι τοιχύτην Πθ
byli by ji přičetli, že dala zhotoviti py
ramidu takovou.— Xen. dverída přikládal—.
2.a) zpět kladu. «) vzdaluju. Sof. ημέρα
wpoodslox závadelox τοῦ γε κατὺανεῖν ἀεῃ
přiblíže (k úmrtí) a vzdále od úmrtí (ně
koho). 3) zpět beru ; odvolávám.obyč. meď.
Γ], ἐκείνων čv T. dvadbslumy z oněch věcí
bych něco odvolal. dvxděcho: odvolati ; i:
obrátiti; (své mínění změniti). oůxdvaví
deux u% 00 s inf. neodvolávám, že ne—.

ἄνα-τιμάω cenu zvyšuju ; (přeceňuju ;)
přiceňuju; přidražuju; přirážím, Hér, av
sviux přidražoval; přirážel.

AvVA-TIVÁSOW,básu. zatřasuju; rozvi
klávám. Eur. dvsrivačedou% zatřásl domem,

áva-TAÝjvat vydržeti; snésti; strpěti,
Sof, odx dvérAxvs s obi. os. nestrpíte (v.

ἀνατροπή.

Ma, 2. b). Xen. móvovdvarhýva. nama
hání snésti.

ἀνατολή, Ὀάδῃ. ἀντολή, ἡ (ἀνατέλ-λω),
vznik ; vzchod; východ. Mou, dorpův.i pl.
Hér. amoMou úvavoAev od východu slun
ce (od míst, kde slunce vycházívá).

ἄν- ἄτος 9. (-ἄτη, 51Υ.ἀνᾶτί) básn. nepo
rušený ; bez porušení ;bez úrazu. Sof.s gen,
ὡς πόλις χαχῶν ἄνατος Tad" TAMav dř
χ νονός ΑΡΥπιδεῖο pohromami neporušeno
vyproštěno bylo od této země (t. Théby od
Attiky aby zbaveny byly úrazu pohromami).

ἄνα-τρέπω, básn.i ἀν-τρέπω.) vzhů
ru obracím (spodem); pře-; zvracím, «)
s obi, věci. Dém. oxd00g dvovoéhev koráb
pře-, zvrátiti. 9) s obi. 05. zvracím ; po
rážím. τοὺς ὀοθοὺς ἀνέτρεπον Zpříma sto
jící, vzpřímené poráželi (na zemi). Tověvav
τίον dvavpéhe —porazím, povalím. PL(v.
ὑποσκελίζω.) ᾖᾳ58. ὕπτιον ἀνατετραμμένον
na znak svaleného, se svalivšího. bh)obr.
%) na rubobracím; převracím. i při subí.
ΠΘΟΒ,ΕΙ, ἀσεβῃ, ἃ δὴ καὶ ἀνατρέπει ἅπαντα
χαὶ dmóAAvoivbezbožné, jež právě i pře
vrací veškery věcii zahubuje. Hér. (v. 7909
ριζος). Χο. -- τὴν τύχην. -- Ὠόπι, τὴν ἔλευ
devixy AvaTET0090TE;—ZVrátivše, podryvše.
pass Pl. 0 ftog dvaTeToxumévocŽivot pře
vrácen—. B)vzhůru obracím ; zdvíhám ; vz-;
probuzuju. Sof. ἀνατέτροφας ὅτι καὶµόσῃ
probudil jsi, cokoli už ztichlo,

AVA-TPĚG 1. ve výrostu podporuju.
pass. vz-; vyrůstám, Xen. Čjx dvavpéne
T%,—vzrůstají. 2. a) vyživuju; vykrmuju.
Xen. Úerovdvatbpéhu koně vykrmiti. b) obr.
Xen. dvadpéhoT0 ooóvyux povznésti, nad
chnouti, roznítiti smýšlení,

AVA-TPĚVMa) vzhůru běžím ; vybíhám.
Thúk. mp0g τα μετέωρα ἀναδραμεῖν k vý
šinám vyběhnouti, Xen. dvxOouuóvre; xaTů
τὸν Ἀκροχόρινθον vyběhše do Akrok. b) obr.
Ἠότ, ὥρων βλαστὸν ἐκ τοῦ στελέχεος dvx
dsdoxunnóra viděli ratolest, ana z pahejlu
vypučela.

ἄνα-τρίῤω a) vzhůru tru, dru; otírám;
očírám. pass. Hér. dvavpíBecdu: πρὸς τῇ

ň odírati se o zemi. b) Xen, ἀνκτρῖψαιτὰς
χύνας pohladiti psy.

ἀνατροπή, ἡ (ἀνκτρέπω), vyvrácení;
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Ῥοτάζκα; πάπιβα,. ΓΕ].τῶν οὕκων ἀνατροπαί
rodin záhuby.

Avava, T4, ms. ve Vel, Frygii již. při
jezeře solném, jihozáp. od Kelain. Hér.

ἂν- αύγητος 9. (-αὐγή) jen Aisehl. —
"Audycneosvětlený--.

ἂν- αὐδᾶτος, ἀότ,-- ἄν-αύδητος. 2.(-aů
d4-o) básn, 1. nevýmluvný ; nevýslovný;
neslýchaný. Aischl. ávzvědre uévaS ne
výslovným vztekem. Sof.neut. neslýchané.
2. nemluvný. Bof.

dv-aÚovToc, v. předch.
úv-avčoc 2. (-xddn) básn. 1. bez hla

su; bezhlasý.Aischl, xóvg,č. Kyyehogprach,
bezhlasý hlasatel. — Eur. — Sof. —πράκ
Tw0.— 2. nevýslovný. 5of. šoyov.

úv-avÁoc 2. bez píšťaly ; bez hudby (ve
selé); neveselý. Eur, x$uog dvavAoTuTog
průvod nejneveselejší,

A-vavc 2. jen Aischl, νᾶες ἄναες 1941,
nelodi, nelodní (£. zcela porouchané).

ἄνα-φαίνω a) x) najevo vydávám, vy
náším ; vy-; zjevuju. Hér. 0oi4c opi 0X
λοὺς 7 ydpa dvěpamvehadů jim mnoho kra
jina vydávala. prf. act. jdnd. vyšel jsem
na jevo; povstal jsem ; na jevě jsem. Hér.
τὸ Δέλτα νεωστὶ ἀναπεφηνός Delta (j. ze
mě) nedávno povstalá, vzniklá. $) najevo
vydávám (činem); vyjevuju. Eur. d. σε
τόδ úvoudČevyvyjevuju (svým činem), aby
tě tak (tím jménem) jmenovali. b) vůb.
vy-; 2-; objevuju; (zjevným, patrným či
ním). dep. pass. (sa0r, jdnd,) —se.Xen.
εἴ τις Vev dvspaívero zjevoval-li se který
z bohů. dvamavěva objeviti se. s praed.
Ρατέ, Χεῃ. οὐδεμίαν ἰσχὺν ἔχοντες ἀναφα
voúueda žádné síly nemajíce objevíme se;
objeví se; že nemáme žádné síly. dúvarě
onva objevil jsem se; zjevným, patrným
jsem. s part. zjevno jest, že —,

ἀναφανδόν (ἀναφαίνω) zjevně; veřej
η, ΗἨόν.,ΕΙ. (οῬ. ἐν ἀποκρύφῳ, ἀποχκρυπτό
μενος).

ἄνα- φέρω 1. 9) vzhůru beru, nesu, «)
Thúk. Tac xdmagdvapépevvesla bráti, zdví
hati (k veslování). pass. Hér. ψάμιμοςἩ
ἀνοφερομένη písek vynášený. —B) xivdvvouc
—nebezpečenství na se beru, podstupuju.
b) do-; přináším. «) Hér, rv xeoxXnvdv
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vvemav rap% Buoikéx hlavu jeho do-, při
nesli ku králi. B) dopravuju (po lodi) ; do
vážím. Thúk. ἐκ τῆς ἀλλοτρίας ἐςτὴν ἑαυ
τῶν ἀναφέρειν (1. κατάγειν) aby z ciziny
do své vlasti dopravovali. v) vy-; doná
ším; ukládám; uschovávám. med. —si.Hér.
ἐς τὸ dvvpovdvyvsíxavvo do jeskyně si jmě
ní své vynesli, uložili, uschovali, c) «) vzná
ším; do-, přináším (zprávu, poselství).
Thůúk. ἐπειδὴ ἀνῆνεγκαν τοὺς λόγους ἔς τε
τὰς ἀρχὰς καὶ τὸν Ořžuov—Když už vne
sli ty zprávy i na úřady i na lid; když
už přinesli ty zpr. i k úřadům i k lidu—.
Ἠότ, ἀνήνεικανἐς Σὰρὸ ιςκαὶἀπὴγγειλαν Κ.ροί
ce přinesli poselství do Sard —. meoiorov
δέων ἀνοίσειν ἐς TOůGmAevac o příměří že
dají zprávu obecenstvu; věc o příměří ž
vznesou na obecenstvo. Ῥ. ἐς τὸ χοινὸν-
πα, 0066,--, συμβουλῆς πέρι ἐς Θεὸν ἀνοῖσαι
věc o poradě vznésti na boha. — i s dat.
0s., Sof, dvotovéov GolToúovov že třeba ozná
miti tobě skutek. —i s ční s ace. (v. Ba
cavos). pass. Hér. ἀνενειχνθέντατὰ Weorv00
m oznámení věšteb; zpráva 0 věšthbách.
ϱ) vztahuju mi sl τινα něco na někoho;
odkazuju něco k někomu. Eur. eigZžv dva
pépev vv duxoriav na Dia vztahovati, uva
lovati vinu. Pl. g0v Aóyovčigἀξιόχρεων ὑμῖν
τὸν λέγοντα dvoíce ten výrok na původce
(který jej říká) vám jj. hodnověrného při
vedu; s výrokem tím odvolám se na pů
vodce vám hodnověrného, i bez obi. Dém.
τῷδ ἔστ dveveynelyčr čxeívouctomujest
se odvolati, útočiště vzíti k oněm. 2.a) o)
vznáším ; povznáším. Thúk. T0ůro πρῶτον
dvývsyze Týv móXivta věc první povznesla
obec. B) j. inýr. vzmáhám se; okřívám,
Πέιν, εἰ μὴ τῷ πόματι ἀνέφερον ΚάΥΡΥne
okřívali tím nápojem. b) ku paměti při
vádím. meď. i pass.v a0r, vzpamatovati se.
Hér. dvevstydei; clme vzpamatovav se pro
mluvil. p. dveveexůu.evoc(dle jn, výkl : hlu
boce povzdechnuv). 3. únír. rozkládám,
rozvlačuju se. Eur. 0 λόγος εἰς μέλλοντ᾽
dvotost ypóvov ta řeč na budoucí čas se
rozvláčí.

dva-p8Úvw a) vzhůru ubíhám, utíkám.
Xen. čig T0 000g dvépvyov na horu utekli.
b) unikám, i vepři. Xen, ór: dvaoeúkorro
že by unikl (odsouzení); že by vyvázl,
byl propuštěn.
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ἄν- αφής 9. (-ἀφή, ἅπ-τω) πεο]ορίθε]πό
(čeho nelze chopiti, se dotknouti). PI, oů
σία τῆς ψυχῆς.

Aváovg Pers. vojevůdce Kissiův za
Xerxa, syn Otanův. Hér.

AvapAvoToc, č džuog, dědina na ji
hozáp. pomoří v Attice, sev. záp. od
Sůnia. Hér.

dvapopů, ión. -p, 7 (kvzpéco), a) vzta
hování; odkazování. b) vztahování na jiné
lidi; vytáčka; výmluva. Ὠόπ, ὑπέλειπεν
ἕχαστος ἑχυτῷ ἀναφοράν ponechával každý
sobě vytáčku (dle někt. útočiště).

úva-popém (srv. dvapépe) vzhůru no
sím; vynášívám. Hér. obi. Láuuov.

dva-opovém opětrozumu nabývám. Xen.
ἀνεφρόνουν.

dva-pópw, 1. na-; smočuju; Za-; po
skvrňuju. Eur., Hér. pass. aůnav. ἀναπε
ououévogkrví zbrocen jsa. 2. pomíchávám,
Hér. pass. dvavik myπάντα ἀναπεφύρμένα
ve směsici bylo všechno pomícháno.

i dva-pdodw a) vyfukuju; vysoptuju;
vychrluju. Pl. ῥύακες ἀπόσπάσματα--. ϐϱ)
nafukuju; nadýmám. meď. obr. —se. Xen.
pass. ÚO Móyov dvzpvcauecvog řečmi dav
se nadýmati, stávaje se pyšným -—.

ἄνα-φύω nechávám vzrůsti, vyrůsti.
meď. S prf. aci. a s bezpř. aor. act.,
πᾶ-; υγτήβίάνάπι, Ἠότ. ποίην τὴν ἐκ τῆς
γῆς ἀναφυομένην trávu ze země vyrůstající.
ἀνέμεινε ἀναφῦναι τὰς τρίχας vyčkal, až by
(mu) opět narostly vlasy.

áva-yále pryč ustupuju. Xen. zády
úvayaČovveczpět (pryč) ustupujíce— med.
ἐπὶ πόδα ἀνεχάζοντο Ῥο πράΐκια ustupovali
(β1Υ. ἀναχωρέω).

ἄνα- χαιτίζω (-χαίτη) 3) (Ἠϊένια19ὔ)
setřásám. půvd. o koni; obyč. vůb. 0 člo
věku i o věci. Eur. avavavricu setřást;
svrhnouti. b) obr. Dém. μικρὸν πταῖσμα
πάντ᾽ ἀνεχαίτισεν xai Ovéhucevmalý ústrk
všechno skácí a rozboří.

Ἀνάχαρσις, εως,ΙόΠ. τος[ΙόΠ.ἀαῦ.-χάρσζ),
moudrý Skytha z rodu král., syn Gnúrův,
vrstevník a přítel SolónaAth,

dva-yopsúw rejem, chorovodemprová
dím,oslavuju. Eur. Ta opywxobřady. i s obi.

ἀνδραγανία.

08. ἀναχορεύσωμεν Ῥάκχιον τε]θπὶ ο518Τ1Πθ
Bakchia.

áva-ywWpéw1. vzhůru stoupám.io zosbn.
řadou stoupám, přecházím. Hér. %Ba.ctAmtr
dveydpnoe čg Tdy mořda království (řadou)
přešlo na syna. 2. a) zpět stoupám; ustu
puju. obyč. v boji Thúk. dveyepovyustupo
vali. ἐπὶ τῆς Σάμου ἀνεχώρησαν Ἐ Βαπια
ustoupili. — Dém. (v. ἄν Π., 9. Ὦ.) ὑπό
τινος před někým (nucen jsa od někoho),
Hér. —Xen. i: ἐπὶπόδα ἀνεχώρουν po zpátku
ustupovali (srv. dvzye. £.). i v hodnosti.
Χεῃ, ἀναχωρῆσαι εἰς TNVἀτιμοτέραν ἔδραν
ustoupiti—. b) ustupuju ; váhám ; zdráhám
5ο. ΤΙήχ,. ἀνεχώρει--.

ἀναχώργσις, ἡ (ἀναχωρέ-ω),4) αδίι
Ῥοτάπ{; ústup; zpáteční pochod. Hér., Thúk.
b) útulek; útočiště. Thúk. ixavy d.

áva-ywpíce (—2. yopíče) Xen. velím,
kážu ustupovati, nazpět jíti. viva někomu;
dávám odvésti, zpět vésti někoho. αὐτὸς
ἔμενεν ἀναχωρίσας ἅπαντας τοὺς πελταστάς-
dav odvésti všechny—; rozkázav ustoupiti
všechněm-—.

dva-bypicm znovasbírám hlasy ; znova
hlasovati dávám. jen Thúk. τὸ ἀναψηφίσαι
opětné sebrání hlasů ; provedení opětného
hlasování.

ἀναφοχή, j (dvadýv-e), ochlazení;
úleva. Pl.

ἀνα-ψύχω a) nechávám 0—,provanouti;
nechávám oschnouti. Hér. a Xen. s obi.
lodi. b) občerstvuju ; zmužuju. Xen. pass.
dvebůydmoavol cduuxyo. nadšení byli zmu
žilostí—; nadšením nabyli mysli, zmuži
losti.

ἀνδάνω, (οῬανὺ-; Κοἵ.σΈαδ, »»ἥδομαι,
suad-eo. km. ve fut. áde-; impf. čávěxvov
i vd- ; aor. éxdov; fut. ádůce) básn. a ión.
libý, vhod jsem ; líbím se, Toviněkomu. 008.
1: vhod činím někomu. Hér. voťotrů úu.cíva
čávoxve jimž smýšlení lepší bylo libo, se
líbilo—. oů σφι ἤνδανε Ta— nelíbilo se jim,
οὐ--. 1 8 1Πῇ,τοῖσι δὲ ἔχδε βοηθέειν Ἀθηναίοισι
těm pak zalíbilo se pomáhati Athéňanům-.

ἄν- δίδωµι, básn. = ἀνὰ-δίδωµι,
ἀνδραγανία, Ίδη,-ίη, 1 (odneob. ἀνδρ

άγαθος; ἀνήρ--), 8) πιαζηά »ἰαίεόποςε, αάαί
nost; sláva statečnosti, udatnosti Hér.;



ἀνδραγανίζομαι,

Ππή]ς,; --Χθη, περὶ ἀνδραγαθίας ἀντιποιεῖ
obor. b) poctivost; počestnosť; Thúk., Xen.

ἀνδραγανίζομαι (ἀνδραγαθί-α,b.) po
otivě, počestně si vedu, počínám ; poctivě,
s poctivostí žiju. Thúk. čx T0ů dxivdovov
v bezpečnosti poctivě žíti.

ἀνδραποδίζω (dvěpanod-ov)1. porobuju ;
zotročuju. Hér., Thúk. s obi. nepřát. oby
vatelův i obcí. dvdpavodicoporobiti; v po
robu uvésti, podrobiti ; zotročiti; podmaniti.
med. —si. Hér., Xen. pass. Xen. dvopa
modiodňvouporobenu, zotročenu býti. 2. lidi
kradené do otroctví prodávám. jen med.
Xen. do otroctví si kradu, si prodávám.

ἀνδραπόδισις, Ý (ἀνδραποδίζ-ω; SIV.
násl.) Xen. prodávání do otroctví.

ἀνδραποδισμός, ὁ(ἀνδραποδίζ-ω),1. Ρο
robení; zotročení;podmanění.Dém.7 rx
τρίδος.-- 2. prodánív otroctví. Isok. MyXov.

ἀνδραποδιστής, 00, Ó (ἀνδραποδίζ-ω),
porobitel; otrokář. Xen. dvdpamodiorni éxv
Tův otrokáři sebe samých (t. kteří za mzdu
propůjčují sebe k vyučování jiných).

ἀνδρά-ποδον, τό (ἀνήρ, πούς), 8) τοῦ;
parob; otrok (obzl. ve válce zajatý). Xen.
αἰχμάλωτον ᾱ. Τηή], τὰ ἀνδράποδα πάντα,
καὶ δοῦλα καὶ ἐλεύθερα, οἴτοΙκΥ Υδεομηγ,
i z nevolných i svobodných učiněné, —b)
otrok; chlap; sprosťák. Xen.

. ἀνδραποδ-ώδης 9. (ἀνδράποδο-ν,εἶδος)
zotročilý; otrocký. Xen.

Ἀνδρέας, έου ión.-éo, Sikyóňanku konci
9. stol., otec Myrónův, praděd Kleisthenův.

ἀνδρεία, i ἀνδρία, 1όη. ἀγδρηίη, Ἡ (ἀν
δρεῖο-ς],8)παζποςέ; ππιαζ]οςέ; statečnost;
udatnosť. trag., Hér., att. —Arst. ἀνδρία,
op. detí. —b) bujnost; smělosť. PI, 4. καὶ
πτοίήσις.

úvop-címekoc 2. muži, mužské pleti po
dobný. Xen. zpěu« ličidlo mužské. tak
1 neutr. substt.

ἀνδρεῖος, Ἰόπ. ἀνδρήιος 9. (ἀνήρ) 1. πιπᾶ
ský,.a) mužům příslušný. Xen. úrodýmaTu,
iudrix dvopetaobuví, Šaty mužské.(op. γυναι
χεῖκ). ϱ) πια ζΖφ]κόροταἩγ. Ἠόν. αὐλὸς ἀνδρήιος
píšťala, fletna mužská (s tóny hlubokými.
Op.—yvvatxýjtocs tóny vysokými). 2. a) muž
ný; zmužilý; statečný ; udatný (v boji). 0
mužích i činech. Pl. op. derX6óc.—Xen. dvěpec
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ol dvěpečot mužové zmužilí. úvěpetov Ti xai
καλὸνeirelyxd oraou mužnéhoněcoakrás
ného říci a učiniti. Hér. dum dvdpyímsíla
mužná. dvěocím;mužně. —b) smělý ; stálý;
vytrvalý. Pl. v jednání, ve zpytování. op.
ἀποχκάμνειν. -- εἰπὲ εὖ καὶ ἀνδρείως Το]κπὶΡου
ně a směle.

ἀνδρειότης, τος, Ἡ (οἆ ἀνδρεῖο-ς,srv.
ἀνδρεία) zmužilost; mužství; udatenství,

dvěpedjevoc, Hér., v. ἀνδρόω.
ἀνδρεών, Hér. v. ἀνδρών.
ἀνδρηίη, ἀνδρήιος, Ἠότ. Υ. ἀνδρεία,-εἴος.
ἀνδρηλατέω, (ἀνδρηλάτη-ς) vyobcová

ním trestám ; z obce vyháním; vypovídám.

ἀνδρ-ηλάτης, ου, ὁ (ἀνήρ, ἐλαύνω),
Aischl. vyobcovatel; vyhnalec (j. subst., t.
z obce, z vlasti).

ἀνδρία, v. ἀνδρείο..
ἀνδριαντοποιέω (ἀνδριαντοποιό-ς)Ťez

bařím ; sochařím; řezby, sochy dělám, ho
tovím. Xen.

ἀνδριαντοποιία, Ἡ (ἀνδριαντοποι-ός)řez
bářství; sochařství. Xen., PL., Arst.

ἄνδριαντο-ποιός, ὁ (ἀνδριάς, ποιέ-ω),
řezbář; sochař. Pl.

dvěptác, 4vroc, 6 (dvýp), 1. obraz muže;
obyč. řezba, socha (mužská) ; sloup s obra
zem muže. Hér., att. —2. poupě; poupátko.
(t.j. dítě tak nazývané odmatičky mazlící).
ÓxxX0gú. krásné poupátko; krásný paná
ček. Dém. o Aischn.

dvěpicm, (kvýo) zmužuju; tužím; otu
žuju. Xen, -- obyč. meď. zmužile si vedu,
počínám ; namáhám se. Xen. < Pl. ávěoto
Těovzal mpobuumréov s inf. třeba zmužile a
horlivě se přičiniti, aby—.

ἀνδριχός ὃ. (ἀνήρ. 5τγ. ἀνδρεῖος) muži,
mužům příslušný, 1. mužský ; z mužů. Xen.
70006. 2. a) mužný ; zmužilý ; srdnatý. obzl,
7 Ροῇ1,ΡΙ. οΡ. δειλός. Χθη. ἀνδρικώτατοι Πο]
srdnatější; velesrdnatí. b)i v jiném jedná
ní: statný ; smělý. PL.dvdaxág dreuvyuó
νουχαςstatně jsi připomenul. zavu 4. zcela
statně.

Ἄνδριος δ. (Ἄνδρος) Anderský ; subst.
Andeřan.

A vopopovÁcc občanDelfský v 6.stol.,
otec Tímónův. Hér.
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ἀνδρό-γυνος 9. (ἀνήρ, γυνή) a) mužo
ženský. substt. mužoženec, Hér.(v. ἐνάσεες),
Pl. —h) zženštilý ; zbabělý. Aischn.

Ἀνδροδάμας, αντος, ν 6. stol, Samian,
oťecTheoméstorův Hér.

A věpomAfic, έους pověstný Démagóg
Ath. za války Peloponn. —Thůk.

Ἀνδροχράτης, οὓς 161. εος, 5ἱᾷ. héros
Platajský, jemužbylo m.zasvěcenou Plataj.

ἄνδρο-κτασία, ἢ (ἀνήρ,χτα- Το κτείνω),
básn. mužobojství, Aisohl, ᾱ. αἵματος οὐ
deuorod zabití muže z krve nedotknutelné
(zabití vlastního bratra).

AVOPO-NTÓVOG2. (dvýo, xTEV-Υθ κτείν-ω)
mužobojský ; mužovraždný. Hér. o Amazon
kách.

Avěpopédr mýth. dcera Kéfeova,mnžk,
Perseova, matka prý Persova, praotce prý
Peršanův.

ἄνδρο-μήκης 9. (ἀνήρ, μῆκος) zdélí,
zvýší muže. Xen. oT0xÚ0wux. —

ἀνδρό-παις, ὁ (ἀνήρ-),vyrůstající z pa
oholetství; jinošský ; mládenecký, Aischl,
4. dvnojinošský mužíček.

ἄνδρο-πλήνεια, j (vů, 7X7boc),mužů
hojnost. jen Aisehl. 4. ovpxvo9síla, přehoj
nost mužstva válečného.

Ἄνδρος, , nejsevernější ostrov Ky
kladský, jihových. od Euhoje, s hl. ms.
téhož jm.

ἀνδρό-σφιγξ, vyyoc, d (žvňg-), mužský
sfinx (eg. t. j. ohromná socha těla Ivího
s hlavou mužskou n. beraní n. jestřabí),

A vopoTímv, ovos Ath. v 5. stl., otec
Andrónův. Pl.

ἀνδροφαγέω, dle někt. u Hér. m, 4vůpo
ποφαγέω.

Ἀνδροφάγοι τιHér.nár, Čudskýn, Fin
ský (Lidojedi, ale dle Saf. Samojedi) v ny
nějším Smolensku.— i sg. za kr. jejich.

ἄνδρο-φνόρος 9, (ἀνήρ, φὺέρ- το φὺεί
ρω) básn. I. (parox,) mužohubný ; -morný.
Βοή,ἔχιδνα. -- 2. (proparox.) z muže zahube
ného, zabitého, Sof. aiya.

ἄνδρο-φόνος 9. (ἀνήρ,pev-πέφνον) ϐ)
mužovraždný;-hubný; -morný. substt; mu
žovrah ; vrah. Pl.b)i: pův. mužovražd,Lýs.

ἄν-ειμι.

ἆνδρο-φόντης, ου, ὁ (5ιν. předch.)
Aischl mužovrah; zbojník.

ἀνδρόω (ἀνήρ) k mužství vychovávám.
obyč. dep. pass. v muže dospívám, do-,
vzrůstám. Hér. Kůce dvdpevnéva (att. -ou
uévo) Kýrovi v muže dospívajícímu, ἀνδρώ
děvTec V muže dospějíce, vzrostouce, —véž
PL. aor. pass.

ἀνδρώδης 2.(ἀνήρ, etdoc)muži podobný,
příslušný ; zmužilý, 4vdovda: zmužile ; vy
trvale, Isok. Xen. ἀνδρωδέστατα ἐνεγκεῖν
nejzmužileji snésti.

dvěpwWv, ión, -cúv, dvoz (Zvýp) jizba, síň
mužská. Hér., Xen.

A věpwy, ovos Ath. za čsu Sókratova,
syn Androtiónův, milovník umění sofist
ského. Pl.

ἀνδρωνῖτις, 1Šog, 1)(0d dvěpův), komnata
mužská. Xen.

ἀν-εγείρω vz-; probuzuju. dep. pass.
| ὃν / 3

—se. ΤΕ]. 0Ρ. καταδαρθάνειν. -- Xen. vy
Ὑέρθη probudil se.

ἀν-έγχλητος 9. (-ἐγκαλέω)nenarčený;
neobviněný ; bez nařknutí, domluvy, důtky.
Xen,, Arst.

ἄν-εγχωμίαστος 9. πετοἰεροπύ; Ίθο
slavený, Isok.

Av-ÉdTY (dv-(=n-ui) neskl, a)x) rozpu
stile; nevázaně. 0 dvédyvrozpustilý. Dém.
moumeta. 9) volně; bez obalu, PL, ožva:. b)
nedbale, Sof. v. ἐρύκω.

PN p / , ,
ἆν-εὐέλητος 9. (-ἐθέλω). Ἠότ, ποτί

taný; nemilý. ovu.oogy.—subst. neut, věc
nemilá.

dy-edývat a p, Y. ZV-bnu..
/ + /

ἄν-είχαστος 9. Πουγτονπαπύ; πθροᾶοῦ
ný víře; neuvěřitelný. Dém. oxdvu.íz.

dv-etAé“ zpět svírám, tlačím; zatla
čuju. Thúk. ἀνειχηθέντες ἐς -- zatlačeni
byvše do —.

ἄν-είλλω π. V-ÍAAw zpět valím, to
čím. Pl. dvelAAeva.zpět se valí, stáčí;
smršťuje se,

ἀγ-ειμένος, -μένως Υ. ἀν-ίηυι,

ἄν-ειμι(-εἶμι). 1. a) vzhůru jdu. «) 00s.
Ῥ]. εἰς ἄστυ DuXnpódev do města z Faléra,
9) oslunci. Hér. u τῷ Ἱλίῳ ἀνιόντιζ41.



ἄν-ειπεῖν.

se sluncem vycházejícím; hned při vý
chodu slunce. y) o zosbn. básn. vzcházeti.
Sof, výr ἄροτον αὐτοῖςγῆς ἀνιέναι viva ani
osení žádné ať jim nevzchází ze země, —
idpds dvýc poví pot vyvstával, vyrážel
na těle, b)) postupuju dovnitř země. B)
o zosbn. docházeti. Hér. Ἡ ἀγγελίη παρὰ
Buoihéx dvýte poselství ku králi docházelo
(ze Sard). 2. zpětjdu, půjdu; vracím, vrá
tím se. Hér. čmi rov mpóvepovAoyovku dří
vějšímu vypravování,

úv-evmely (v. prs. ἀν-αγορεύω, {πῖ. ἀν
so) veřejněvypověděti, vyhlásiti. Thůk,
vvoumv mínění své. obyč. subi. 0 κήρυξ,
s násl.inf. aby—. att. —Xen. —Tí Tim (VY
hláškou) vy-, pohroziti někomu něčím.

ἀν-εἴργω zpět tisknu (pass, v. ἀν-είρω).
dv-Epůw, 10n.= dy-goůu.
dv-etow navlékám; navěšuju. Hér. dv

εέρας περὶ τὸν χαλινὸν --πᾶ-, Πατός]ν je ok.
Π74Υ.ρα58. ΧθἩ. ἀνειρμένοις τοῖςἄλλοις σκευ
opópouzčri TroA se spojenými ostatními po
tahy nákladními ve dlouhé řadě(obyč.čteno:
úvepyvévou Oddveíoye S potahy zpět stěs
něnými ve dlouhou řadu).

dv-ématev (vzhůru zdaleka). Hér. da
lekým, dávným původem; z daleké přízně.
i Ta d. řadou ze starodávného pův.

ἂν-έκβατος 9. (-ἐκβαίνω)Ρεᾳvýchodu.
ΤΠλήϊ, χαράδραι.

ἄν-ἔχδοτος 9. (-ἐκδίδωμι) πονγᾶαή,
18. ἀδελφαὶᾱ. sestry nevdané,

dv-exniumAn“ veskrze, zcela vyplňu
ju. jen Xen. τὸ μέσὸν ἀνεξεπίμπλασαν Ῥτο
středek zcela vyplňovali (dle někt. dv čE
po každé vyplňovali).

ἄν- έκπληκτος 9. (-ἐκπλήσσω) Πθ78Τ8
žený ; nezděšený, Xen, 70 AvexTAnxTóTaT0v
nejmenší, nejslabší zaraženosť, zděšenosť.

AVEMTÉOG,V. dv-éye. SIV. Násl.

ἀνεχτός 9.ὶ ἀνασχετός2. (ἀν-έχω) 5η6
sitelný. Sof, dvexr“ snesitelné věci, οὐκ G.
nesnesitelné, (ale dvacyeTo<(proparox.)sne
sený. Arst.). Xen. 00x dvexTácčysmTa švU
xvěv že nelze snésti, co se děje v Sikyóně.

ἀν-έχφραστος 9. (-ἐκφράζω) neozna
mitelný; nevýslovný. Xen.

Av-ÉAsyMTOG2, (-ěAtyye) 1. nepřeko
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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naný; nevyvratný. Pl. %uavrelx. —2, bez
vyšetřování soudního; nevyšetřený; ne
usvědčený. Thúk,

ἀνελευνδερία, Ἡ (ἀνελεύθερ-ος), 8) οἵτο
ckosť; zotročilost.PL, b) skouposť (Špinavá).
Arst., op. čhevdemorys.

dv-eAsÚWepog 2. nesvobodný; nesvo
bodnický ; otrocký ; sprostý. Pl.— substt,
neut. otrockosť; sprostosť. Xen.

ἄν-ελίσσω rozvinujů ; rozkládám ; otví
rám. Xen. ra hw.

Av-eEAnÓw(prs. obyč. dv-éAo) vyvle
kuju; vytahuju. Hér. vas véac, Thůk, vac
ναῦς dveXuúcavreclodi (z moře na břeh) vy
vlekše, vytáhše, pass. Hér. věacdvehxvo
vévag lodi (na břeh) vytaženy.

-ἄν-έλκω, Ίθι prs. a impf., též fut. dv
EAče, v. předch.

ἄν-ελπις, ὁ, Ἡ. 161 Ἡπγ, σωτηρίας ἀ. Ῥ6σ
naděje, nemaje naději ve spásu.

ἄν-έλπιστος 9. (-ἐλπίζω) 1. pass. a)
neočekávaný ; nenadálý ; mimo nadání. Pl.
οὐχ ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο
nepřihodila se mimonadání mi příhoda tato,
i 0 08s. neočekávaný. Thůk. —b) nad čím
se zoufá; zoufalý (pass.), Arsť. neut. pl. —
beznadějný ; v zoufalosti trávený. Sof, βίο
τος. 2. act. nemající naděje; nedoufající.
Πή]ς, ἀνέλπιστοι Ἴσαν σωῦήσεσθαι Ῥε7 ῃᾶ
děje byli, naděje neměli, že budou zachrá
něni, —neočekávající ; nemající nadání, tu
šení. Thúk. s inf. že —. b) zoufalý. v0 dv
EXmorTov zoufalosť. Thůúk.

ú-vepéoyjT0G2. nepohoršlivý ;neurážli
vý. PL. neut.

úvEpósc, eyToc3. (Sof, d— srv. ep. dve
μεις. -- 0 ἄνεμο-ς) a) básn. větrný ; po
větrný. Sof. dveu0ecox aůpa větru vání,
vzduch. b) obr. větrný ; větroletý ; preha
vý. Sof. φρόνημα.

ἄνεμος, ὁ (.ν animus, anima), a) vítr;
víchor. i zosbn. j. bůh. Xen, cpxytxaaoda:
T dvéue oběť svou zabiti větru. b) obr,
bouře; vášeň. Sof. dvéu.vydiet bouřínávaly.

ἄνεμόω (od čveuo-c)duju; bouřím. Eur.
pass. obr. veueuévac rozbouřené (vášní.—
dle někt. ἠρημωμένας οἆ ἐρημόω: osamo
cené; o samotě).

i
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ἄνεμ-ώχης 2. (ἄνεμ-ος,ὠκός) větrory
chlý. Eur. ἀνεμώκεὸς νεφέλης.

ἀἂν-ενεῖχκα,-ενείχασναι, -ἐνειχν ναι,
V. ἄνα-ϕέρω.

ἄν-εξέλεγχτος 9. (-ἐξελέγχω)1. a) ne
překonaný. Xen. eig det. b) neusvědčený;
nedokázaný. Thúk, dvečéAcyxra.—Xen, adv.
bez usvědčení, 2. nevyšetřený ; nevyzkou
maný. Thúk. ἀνεξέλεγκτον ἔχειν τι nevy
ἄθίχοπο míti něco,

ἄν-εξέταστος 9. (-εξετάζ-ω) ΠΘΥΥΤΡΥ
tovaný; nevyzkoumaný, Dém., Isok, οὐδὲν
ἀνεξέταστον nic nevyzkoumáno. —nezpyto
vaný; nezkoumaný ; beze zpytování. ΕΙ.

ἄν-εξεύρετος 9. (-ἐξευρίσκω)nevyslí
děný ; nevypátraný ; nevysliditelný ; nevy
pátratelný,. Tlrúk, dorduc.

dv-emacopódiToc 2. nelíbezný; nepů
vabný; nevnadný. Xen, comp. méně pů
vabný, vnadný.

dv-enwydýc 2. neobtížný.Thúk, adv.
bez obtěžování,

ἄν-επιβούλευτος 9. (-ἐπιβουλεύω)Ρεζ
pečný (od) úkladů. Thúk, substt. neut,
bezpečnost od úkladů, před úklady.

dv-emem“s 2. nepříslušný. Thúk, m
ἀνεπιεικέστερον něco méně příslušného.

ἄν-επίχλητος 9. (-ἐπικαλέω, 2.) ΚοπιἉ
se nedostalo domluvy, pokary; nepokára
ný; neúhonný, Xen. —Thúk. adv.bez úhony.

ἄν-επίληπτος 9. a) nepolapený; nepo
stižený ; bezúhonný. Xen. adv. bez úhony;
bez úrazu; bezpečně. rooeúeodou. —b) ne
dotknutelný obviňováním. Thúk.

ἄν-επίσχεπτος 9. (-ἐπισκέπ-τομαι) Ἱ.
bez dohlídky; bez dozoru. Xen, čďv m d.
—2. bez ohledání; beze zkoumání; bezdů
vodu. Hér. adv. při Aéyaw.

ἀνεπιστημοσύνη, Ἡ (ἀνεπιστήμων), Πθ
umělost; nevědomost, Tivocněčeho. PL. op.
ἐπιστήυη.

ἀγ-επιστήμων, ονος2. (-ἐπίστα-μαι) a)
neumělý ; nevědomý ; nezkušený ; necviče
ný. Pl. 4. vvóg nevědomý něčeho. b) ověci.
x) nerozumný. Hér. 606: způsob —. B) ne
obratný; nemotorný. Thúk, vžes. “ 

AV-ETÍTAMTOG2. (-ěmvrácoe) bez roz

ἀν-ερωτάω.

kazu; nepodřízený (rozkazu); nezávislý.
Thůk. žčovotu.

ἄν-επιτήδειος, Ἰόπ. -ῄδεος 9. -- 8) Π6
vhodný; nepříhodný. Hér. vi dvemirýdkov
některá nehoda. b) o 0s. «) nezpůsobný
(k něčemu). Lýs. s inf. aby-. $) nepří
znivý ; nepřátelský. Xen.

ἂν-επιτίμητος 9. (-ἐπιτιμά-ω) Ῥο6ςvý
čitky; nekáraný. lsok. Aóyo«.

dv-enipiovoc 2.— a) závisti prostý;
bez závisti; bez pohoršení. Thúk. ἀνεπί
φὈονον πᾶσιν s inf, dopřáno bez závisti, bez
pohoršení všem —. adv. bez pohoršení. b)
závisti, úhony prostý; bezůhonný.Soť.čyy06.

ἄν-έραμαι, jen. dep. pass. Va0r. dy
soaoděvaí vivog oblíbiti si něco. Xen. rahy
ἀρετῆς.

ἄν-ερεὺίζω ροᾶταξάπ]α;popuzuju.pass.
Xen. úm0 TivogdvepeduČóu.cvocod někohojsa
popuzován. Thůk. avnpédtoTo Ἡ πόλις Ῥο
puzeno, pobouřeno bylo občanstvo.

dy-EpEvvÁw(vyčichávám;) vypátrávám,
Pl. Aóyovg důvody.

ἄντερ (-ομαι. 81Υ. ἀν-εοῦ.-- Ρ15. ΠΘΟΡ.)
aor. obyč. ve 3. 08. sg. ind. dvýpero znova,
opět se zeptal. Sof. s vtou taz., Pl, meol
τινος 0 něčem (v. ἀν-ερωτάω).

dv-éprw vylézám (vzhůru). Eur. dv

čipy (předostrým přid.) vylézal.
ἄν-ερρήὺΏν, ν. ἀν-ερᾶ.
ἀν-ερυὺριάω zardívám, začervenávám

se. PL., Xen. dysovdocac zZarděv,začer
venav se.

dv-epůw, ión, Av-etpůwvzhůru táhnu ;
vytahuju. Hér. ἀνβιρύσαιτὰς νέχς vytáh
nouti (z moře na břeh) lodi.

ἄν-έρχομαι 1. a) vzhůru se ubírám;
vystupuju. Xen, b) procházím. obr. vypra
vuju (od začátku). Eur. žveXdé uo πάλιν
vypravuj mi opět. 2. zpět se ubírám; vra
cím se. Sof.

AV-EPŮ (dv-epke fut., prs, ἀν-αγορεύω,ΒΟΣ,
ἀν-εὔπον.-- ΔΟΥ.Ρ888. ἀν-ερρήθ ην. --81Υ. ἀνάρ
ρησις) veřejně vypovím, vyhlásím. pass.
80Υ. ἀναρργθεὶς ἁπάντων ἡγεμὼν αὐτοχρά
rop vyhlášen byv za vojevůdce samovlád
ného veškeré moci. Xen.

ἄν-ερωτάω (prs. a impf.— aor. v. při



ἄνεσις.

áv-80-0u.21)vy-, dotazuju se; vy-, doptávám
se, rvá někoho.vi něčeho, oněčem. Pl., Xen,

ἄνεσις, ἡ (ἀν-ί-η-μι), 3) upuštění; ustá
ní; přestávka. Hér. 4. xxáv přestávka ne
hod. b) oddech; odpočinek; zábava. Arst.

ἄν-έσχεν α Ρ., Υ. ἀν-έχω.
ἆν-έτλατε, ἄν-έτλην, τ. ἀνα-τλῆναι.
ἄνευ (»» 4. ἀν-) předl. nepravá s gen.

bez (op. cúv), u rel. obyč. postp. Xen. ov
ž. bez nichž. —čveu dev bez bohů; bez
boží pomoci, Xen. ἄἅ.ἀρχόντων bez vůdců.
Hér. 4. vv cv PovAcuuávovbez tvých
rad. Thůk. č. δήμου, τῶν πλειόνων,τῶν Λα
Zeawovlov ©. beze svolení lidu, většiny,
Lakedaimoňanův £. —u ἄ. ἑαυτοῦγένηται
aby se nestalo bez jeho přičinění, proti je
ho vůli. —isinf. Xen. žvevτοῦ ἐπίστασναι
τὰς εἰς πόλεμον τέχνας bez rozumění vá
lečným uměním.

ἀν-εύὺΌνος 9. (-εὔθυνα)prostý vydání
počtů; nevydávající počtů ; nepovinen poč
tem. Hér. movvapyím.Thůk. dxpoxoi. op.
ÚTEVVVVOG.

ἄν-ευρίσχω 1, vyhledávám. Xen. rov
Axyé. 2. vy-; shledávám ; vynalezávám
(zpytuje, zkoumaje) Pl. ἀνευρεῖνvynalézti
ἔχ τινος την αἰτίαν ἀνευρῆσειν Zněčeho pří
činu vynalézti, vyvésti. Hér, a. λογιζόμενος
shledávám—. pass. Thůk. ὡς ὕστερονἀνευ
cédy Jj. později shledáno, vyjeveno.

ἄν-ευφημέω vzvolávám běda (bohpomo
zi). obyč. aor. —Sof. 4rxg d' ἀνηυφήμησεν
οἰμωγῇ λεώς veškeren tu zabědoval nářkem
lkd. Pl. i o ženě.

ú-vépeAoc 2. bezmraký. Sof. obr. mra
kem nepokrytý. vůb. nezahalený; zcela
zřejmý. xxxóv.

dy-eyévyvoc 2. bez rukojemství; bez
jistoty ; nemající rukojemství, jistoty. jen
Thůk. vvaun.

ἄν-έχω (ἄπιρε, a aor. med. se dvojím
augm.: ývevyóumy,jvsozóumy ale ión. dve
ayóumy)l. tr. 1. a) vzhůru držím. «) Eur.
TÍGdvaoymsu ohóva ; kdo (bude vzhůru drže
61,)podrží pochodeň? B) vznáším; povzná
ším. Θοῇ, ἄναχτι ὅπως εὐχὰς ἀνάσχω pánu
abych prosby povznesla (k nebi vyslala). —
ϱ) «) u-; vydržuju. Thúk. zeotovolouτοὺς
moXkéuougdvěyouotv nadhytky u-, vydržují

ἄν-ἔχω. 99

války. B)ve cti zachovávám; ctím ; vážím
si. Sof. oč orépěu: dvéze tebe si oblíbiv
otí. i med. Xen. odx dvéyecdní m. nevážiti
si něčeho. šxrau.arTa. ©)vydržuju ; snáším.
obyč. meď. «) Xen. Úvymxx δάλπη ἀνέ
xeodba. zimy a tepla—. Ηότ, δουλοσύνην
otroctví. odx dvacyčoda: vv πλεονεξίην ne
snésti přechvatu. pass. Sof. ὄβρις, ἀλλ dve
xTéx zpupnost, avšak třeba ji snésti. —p)
spokojuju se. s part. v nom. Pl. avacyscůov
dyshaori dxoúovrecspokojte se bez úsměchu
poslouchajíce. Xen. dvaovov čAsyxouevos
spokoj se jsa usvědčován ; spokoj se usvěd
čováním. v) vydržuju ; vytrvávám. Xen. 0
ρῶντες σὲ ἀνεξόνεῦδαstále na tebe pohlížeti
budeme (vytrváme na tebe hledíce). —s inf.
i: odhodlávám se. Hér. χαταμείναντες ἀνέ
σχοντο τὸν ἐπιόντα ἐπὶτὴν χώρην δέζασῦαι
vyčkavše odhodlali se útočníku do vlasti
odolati, —i s gem.ραγέ. Ἑ]. ἅπαντος ἀνδρὸς
dvézovra, při každém muži (Ťečníku) vytr
vávají; každého řečníka připouštějí (poslou
οΏα]ίος). ἐμὲ ἀνέχεσθαι τῶν οἰκείωνduekov
uévov Ževytrvávám při zanedbávání domá
cích věcí; že snáším zanedbávání d. v. —
isadv. Sof. oůoťy dvéče; nevytrváštiše,
v tichosti? —2. zdržuju ; (zpětdržím ;) meď.
—se. Xen. οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ’ ἵετο ἐπ᾽αὐτόν
nezdržel se, ale hnal se na něho. oůxřve
χοντο, ἀλλ methovy nezdržovali se, nedá
vali se zdržeti, ale hrozili. —meptueřvaκαὶ
dvaoyčécdauvyčkati a se zdržeti. —II. act.
intr. 1. a) «) vynikám. Hér. důc ἐς τὴν
δάλασσαν οὐ πρότερον ἀνέσχε πρὶνἢ ἀπίκετο
ἐπὶ τὸ Ἀρτεμίσιον Ῥοποϊίν 56 Υ πιοῖθ Π6ΥΥ
nikl, nevynořil se dříve, než—. 9) vznikám ;
vz-; vycházím. Ἠότ. τάδετοι ἐξ αὐτῶν ἀνα
oyňsa toto ti z toho vzejde. též při subi.
Aurmoóv. — i spouhým gen. Sof. ἄελπτον
ὅμμ” ἐμοὶΦῆμης ἀνχσχόν nenadálý pohled,
jenž mně z věsti vzešel. —PL. fA.og dvécy sv
slunce vyšlo. (srv. dv-(cyo). b) vyčnívám ;
prostírám se. Hér. 0 δἡ πάσης τῆς Ποαλλή
νης ἀνέχει μάλιστα {ο Ῥτάτό π ο61ό Εα]]έπγ
vyčnívá nejvíce. Thúk. dvéze 906 T0 Z
Χξλικὸν πέλαγος Ῥτοβ/ίτά 5ο ἸςSikelskému
moři. 2. a) zpět se držím ; za-; zdržuju se.
Thúk. dvečyev zdržoval se. b) ο) u-; pře
stávám. Χεπ. ἐπεὶ δὲἀνέσχεν (ὕδωρ) Ιάγὸ
pak ustala, přestala—. B)znikám ; ucházím ;
okřívám. τινὸς π něčeho. Φοῇ, χχμάτων.

Γκ



100 ἀνεψιά:

ἀνεψιᾶ, čz, 4 (v. násl.), sestřenice ; bra
tranka. Xen.

dvedtác, č (4 předs., « nep-os, nep-tis,
net, Neff-e, srv. předch.), souvnuk; bra
tranec; sestřenec,. Aischl., Hér., Pl.

VY), 7 (SIV.ἂν-ύω, ep. dv-e), Konec zdár
ný ; zdar.Aischl. av. vi čehožzdar nějaký
jest; co možno (zdárně) vykonati nějak.

dv-vpáw mladosti nabývám. Xen. dvy
Přsx: mav 0-, zmladnouti opět.

ἄν-ήγαγον, Υ. ἀν-άγω.
ἂν-ηγέοµαι vypočítávám(odzač.).Hér.

πάῦεκ.
ἄν-ήιε αΡ., τ. ἄν-ειμι,
ἄν- ήκεστος 9. (-ἀκέ-ομιαι)1. 8) neuti

šený ; neukojitelný ; neukojný. Sof. —mĎp
neuhasitelný oheň,obr. —A.yaox neukojná
choutka. b)neodstranitelný. Thúk. 2.a)ne
zhojitelný. Hér. Aúpy, Xum. adv. (v. dix
ridyu 2.) b) «) nenapravitelný; nenahra
ditelný. Thúk. dvýxecrovm nenahraditelná
ujma, škoda nějaká. B) zhoubný (se smrtí
nevyhnutelnou); ukrutný. Thúk. BovAsdoní
τι dvýxeoTovustanoviti něco zhoubného (u
smrcení; trest smrti), trest ukrutný.

ἄν- ήκοος 9. (-ἀκοή) a) beze sluchu.
Ttvoco něčem ; neslyšící; neslýchající ně
čeho. Xen. r08 ἠδίστου AXOÚGLATOGÚ. Nej
příjemnějšíhoposlyšení neslýchající. b) ne
mající slechu, zdání. Tivog o něčem; ne
znající, nevědomý něčeho; substt. nevědá
v něčem. Xen. oúdě τούτων A. ἣν απὶ v tom
nevědou nebyl.

ἀνηκουστέω (dvýxovarTo-c)2. neposlušen ©
jsem. vrvóc někoho, něčeho. Hér, i s dat.
ἀνηκουστήσαντες τοῖσι στρατηγοῖσι Π6ΊΡΟ
slechše svých vojevůdců. i pouhé άνηκου
στέων nejsa poslušen.

AY-YMOVGTOC?2.(-4x0-w) 1. neslýchaný;
hrozný sluchu. Sof. fxouo' dvýzovova 28
slechla jsemhrozné sluchu. 2. neposlušný.
Xen. neut. substt, neposlušnost.

ἄν-ήκω a) vzhůru dospívám, dospěl
jsem. obyč. obr. Hér. ypýp.xot dvýnovrec č
τὰ πρῶτα jiměnímdospěvše v popředí. —φρε
νῶν ἐς τὰ ἐμεωυτοῦ πρῶτά οὔ FW A. VTOZ
umu kdokonalosti své ještě jsem nedospěl.
Ἀνδρείους εἶναιγεωπείνας ἐς τὰ μέγιστα ἀνή

Ἀγήριστος.

Χοντας ΑΠΑΥΑΠόže jsou nuzáci do největší
bídy dospěvše, se dostavše. io subi. neos.
Ἠόν., οὐκ ἐςτοῦτο δράσεος ἀνήκει τὰ Ἑλλήνων
mpýyuava nedospěla k tomu stupni odvahy
moc Hellénův. b) «) dosahuju. Xen. yegtov
τὸ μὲνεἰς TNVWAAuTTAVxaděnov místo z čáse
ti k moři dosahujíc—. τὸ ὄρος εἰς μεσόγειὰν
xadýxe pohoří do vnitrozemí zasahuje, se
prostírá. $) Sof. rodpyov Tóde μεῖζονἀνήχει
ἢ κατ .ἐμᾶν ῥώμαν Ῥχάος tato výše dosa
huje, než stačí másíla. v) vztahuju se. Hér.
ἐςce Avýxe Ktobě se vztahuje ; na tobě záleží.

ἄν- ηὐλέητος 9. (-ἐλεέ-ω) nepolitovaný;
politování nehodný. Aischn.

dy-ÝAtoc 2. Aischl. dv-čA-beze slunce ;
neosluněný. Sof. ouXAac.

ἄν-ήµερος9. neskrotlý ;nevzdělaný; su
rový. Aischl. o lidech.

ἄν-νεμος 2. (-ἄνεμος)bez větrů; ne
provátý. Sof.yet.óvov vichřicemi, víchory.

dy-YvVTOC2. (-ávů-e) neskonalý; ne
konečný ; vrchovatý. Sof.ořvoc χακῶν Pl.
—čpyov, xaxóv nekonečné dílo, zlo.

AvÝp, Ó (4 předs. vep, « sabin. nero =
mužný. —trag. zŤ. a-. gen. dvdpóc€., voc.
ἄνερ, pl. ἄνδρες, dat. dvěpáor) 1. muž. a)
člověk mužského rodu (op. yvvý). «) j. man
žel. 9) muž vůb. Xen. d. vexvíxc,πρεσβύτης.
b) «) o věku dospělém (proti jinochu a star
οἱ). Χοθῃ. οἱ ἔφηβοι ἐξέρχονται εἰς τοὺς τε
Xelovgdvooa; jinoši vy-, přecházejí mezi do
spělé muže. $) muž branný; vojín. i o ne
příteli. Xen. doxeř p.ou, ὦ dvěpes (vojíni),
ἰέναι πρὸς τὸ ἔρυγμιατῶν ἀνδρῶν (περῖἁ{9]).
v) muž, vojín pěší (proti koňáku). c) α) ο
stavu a povolání (v. dyuórns, moXírys, dt
καστής). Ἠόη, ἄνδοες μιοεργοί Ιππᾶοτό Ťe
meslníci. Xen. A. dodAoc muž otrok. B) 0
národnosti, ἄνδρες Ἕλληνες, Μήτδοι,Πέρσαι
mužové Helléni—. 2. člověk. pl. lidé (jednak
proti bohům, jednak proti zvířatům). Hér.
ἐπὶ δύο Ύενεᾶς ἀνορῶν po dvě pokolení lid
ská, Ta dsod—, TA TV ἀνδρῶν věci boha-,
věci lidské ; rozkaz bohův—, přízeň lidská.

ἀνήρ, σαι. τἀνδρός, Ἡ ὁ ἀνῆρ, τοῦ--.
ἆν-ἨριΌμος, Ίτας. --- ἀν-ἀριὓμιος. 90Η.

6 Ρ6Π. μηνῶν ἀνήριθμιος αἱὲν εὐνῶμιαι Ῥεῦ
počtu měsíců stále odpočívám.

AvýptoToc, u Hér. Sparťan 1. v 6. stL.,



ἀν-ήροτος.

otec Sperthiův. 2. vnuk jeho, syn Sper
thiův, v 5. stl.

ἆν-ροτος 9. (-400-w)neoraný ; nevzdě
lávaný. Aisehl. yúou.

ἄνησον η. ἄννήσον (ἄνηθον), τό, θΗύ17
kopr (anethum graveolens). Hér.

ávů“ před ostr. příď. — úvrí.
ἀνὺάδ᾽ Ρεὰ samohl. — 8 čvůáds.Eur.
dvd-atpéopat (-xipée 2. b.) za, místo

někoho si beru, volím. Xen.
dvů-apmAAdopat proti někomu, s ně

kým o závod pouštím se, spěchám. pl. ve
spolek—. Xen. eig Tův vv.

ἀνὺ--ἅπτομαι jón. AVT-A- a) «) proti ně
komu chápu se. Tivxněkoho; pl. vespolek
chápati se někoho, vespolek si (z rukou)
trhati někoho. Hér. ϱ) zachvacuju. s gen.
Φοᾷ, σπαραγμ.ὸς πλευμόνων ἀνθήψατο Κεῦο
zachvátily plíce. Eur. T736oňgκαρδίας ἀνὺ
ηψάμην tvé srdce zachvátila, zranila jsem.
—b) α) dosahuju ; chytám se. Tivogněčeho,
Bur. Teou.óvovB)chápu, ujímám se něčeho;
oddávám se něčemu. Thúk. Táv roxavu%žrov
věcí obecných se ujímati, chápati.

ἄνΕχτέος, γ. ἀντ-έχω.
ἄνὺ-ἔλχω naproti, k soběvleku, táhnu.
ἀνυέμιον, τό (ἄνῦεμον, ἄνδος), Ἐτίίε

ček; květinka, Xen. zaldac čorvyuévoucdv
déux dítky potečkované květovaně, kvě
továním.

Avůepív, ovos bohatý Ath. ku konci
5. stl., otec Anytův.

ἄννΌεμον, τό (ἄνθος, ἀνθέω), Ἰτδήπα
(v. dvě πάς], 8], α ἀνδεμώδης).

ἀνδεμό-ρρυτος 9. (-σρυ-, ῥέω) π Κνδβίη
vyssátý, vyteklý. Eur. yávos.

9 . / 9 . , e s

ἀνδεμουργός (z ἀνθεμιο-εργός), m, Jen
Aiscohl. květová dělnice (t. včela, která
z květin dělá med).

3 m

A vWejoĎc, odyroc,6, ms. akraj ve vých.
Mak. od sev. zát. Thermské na vých.

ἆνε μώδηςο ({ἀνθεμιο-ειδής,-εἶδος)Ιςτξί
nový. Aischl. %o.

ἀννέριξ, (κος, ὁ (ἄνῦος), Ἰόπ. lodyha;
prut (z asfodelu. —ep. klas).

3 / 3 , v
ἀνὺεστηριών, ὤνος (ἄνδος,ἀνθέω-Κν

ten) osmý měsíc roku att. (asi konec

dvů-lovnu. 101

ledna a větší čásť února ; někdy i čásť února
a března; tu konávala se jarní slavnost květ
πό τὰ ἀνθεστήρια).

ἀνὺεσ-φόρος9. (ἄνθος, φέρώ)βάβη.κτό
tonosný. Eur. Aeíuoxec,víhač,

ἀννέω (ὄνῦη, ἄνθος) ριδίπι; vyrážím.
obyč. obr. a) «) kvetu ; bujím ; dospívám (ků
zralosti, k nejvyššímu stupni). Sof. vóGog
fvdyxe nemocvyspěla, bujně se zmohla (r0z
květla). B) stkvím se Xen. fvda porxíct 7
ovpamá stkvělo se nachovinami (nachovou
barvou oděvů) vojsko. b) «) ve květu jsem;
kvetu'; (hojností) oplývám. obzl. o zemích;
οροίοἩ. Ἠότ, Ἐιρετρίης ἀνθεύσης τοῦτον τὸν
—póvovEretrie kvetoucí toho času. Thúk.o!
Ἀθηναῖοι ὡς τὰ κράτιστα fvůmoav Athéňané
když k největší moci dospěli. i s dať. Hér.
dvdcdona Tňg Acímg dvdpácí když oplývala
Asie mužstvem. 9) vzmáhám, vznáším se.
Dém. T% TouxůTa σφόδρα v ἤνὺης ἐπὶ ταῖς
ἐλπίσιν takové věci bujně se vzmohou, po
vznesou základem nadějí.

ἄννη, Ἡ (dvdé-e, dvdos), rozkvět. Pl.
dxum Tř; č. úplněk rozkvětu.

AvdýAr, 4, pobřežní m. u Málské zát.
při ústí říček Asópa a Foiníka, mezi Trá
chínem a Thermopylami, slavné shromaždi
ště amfiktionské, Hér.

Avdývy, 1, m. Kynosúrské v Pelopon
nésu vých., Thúk.

dvůmpóc 3. (švbí-e) květnatý. obyč.obr,
«) bujný. Sof. uavíxc dvůmodvwévogšílenosti
bujná síla. $) čerstvý ; lepý; líbezný. Soť.
ἐντοῖς μουσικοῖςτὰ νέα καὶ ἀνθηρά το γδσθο]
hudebních nové a čerstvé, líbezné.

dvŮ-voodojm vzájempoddávámse, po
voluju. Thúk.

ἀνὺίδω (ἄνδ-ος, srv. dvůte) květujů;
květným činím. obyč. obr. pass. a) Sof. 0
starci: jvůuovévogkvětem šedin zdobený.b)
Ηότ, οἱπρομαχεῶνες ἠνθισμένοι εἰσὶφαρμά
x0101cimbuří pestrými učiněna jsou, pestře
ozdobenajsou barvami (každé barvoujinou).

ἀνὺ--ιππασία, %,jen. Xen, jezdění na
proti; jízda obratná,

ἀνὺ-ιππεύω παρτοβjedu (nakoni),Xeů.
dvů-(ovTy“ 1. act. (s fut, a aor, slžt.,

bezprť.)naproti stavím. Thúk. Tpó70v dvů
LovTXGUv,AvrécTYGAVpomník vítězný naproti
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stavěli, vystavěli. 2. meď. intr. (s aor.
bezpř. act., bez prf.) a) naproti, vstříc se

jáhna mii někomu. Hér. oTparTůdvrnorň. Thúk. i πρός τινα proti někomu. Ἠόέν,
οὔτ᾽ ἔτι ἀντιστήσονται úuy a už nepostaví se
vám naproti. Xen. ἀνθίσταμ,χι εἰςἀγῶνα πρός
τινα stavím se k zápasu naproti někomu.

ο, ἀντιστὰς ὑπὲρ τῆς γῆς postaviv se na
obranu země. i 0 subi, zvířete, Xen. vav mi
Ὀηρίων ἀνθιστῆται když by některé ze zvířat
naproti, na odpor se stavělo. —bh)«) na od
por jsem ; odporuju ; protivím se, i j. dep.
pass. Hér. dvmoradelonc Tůs βουλῆς když
se tomu zprotivila rada. —9) při subi věci.
Thúk. v aor. act. ἀντιστάντος αὐτῷ τοῦ
modyuxrTo; když na odpor mu vyšla věc-.

dvÝ-omAtCe naproti zbrojím. meď. —se.

Ἀθη, ἀννωπλίσαντο k odporu se ozbrojili,
φΦᾷ56ναῦς πολλοῖς µηΚανήμασιν ἀνθώπλισται
πρὸς-- loď mnohými stroji k odporu vyzbro
jena jest proti—.

dvw-oppém naproti stojím, jsem na kot
vách. rivi někomu. Thúk. při subi. můžův
i lodí,

AvWoc; T6(ἀνδέω, ἄνδη), květ. obyč. obr.
a) «) Pl. 700cdu.xrog č. květ tělesný ; vnada.
Sof. 9) květ; dospělost. — Xen. T% ὥρας.
mladosti. Aisch], Ileocav ž. Perského muž
stva květ, výkvět, p.č. Περσίδοςαἴαςἀνὸρῶν.

—Ἀραβίας ἄρειον ᾱ, Arabie bojovný květ, V
pýcha; ozdoba. Aisehl. 70 ody Z., TU90G
céAac. — b) výkvět; nejvyšší stupeň. Šof.
WAVE.

ἀνὺ-οσμίας, ὁ (ἄνο-ος, ὁὀσμῆ),Κτδίο-;
libovonný. Xen. libovonné víno.

dvůpanów (švěvak) zuhluju; v uhel
měním, Aischl. xeoxvvě Zyvůgἡνδρακωμένος
bleskem Diovým zuhlován, spálen jjsa.

ἄνόραξ, κος, ὁ, αλα]. ΡΙ. uhlí. Thúk,

ἀνθρώπειος, ἰόπ.-πήιος,-πεοςὃ. (ἄνδρω
πο-ς, 517. ἀγδρώπινος) 4) ὅ]ογόδί, Πότ. φωνή,

po —7 dvěponémčlověčíkůže. b) lidský,madeylidské strasti. Sof. rávra váv
doma veškery věci lidské. p. Xen. —
Thůk. xxTa T0 dvděpareov dle lidského osu
du. PI. yévoc.—Thůk. úvůponetec lidskými
prostředky.

dvůpwmEoc, -TÝLOG,v. předeh.

ἀνδρωπιλός 8. ἄνθρωπ-ος. 817.ἀνδοώ

ἀνὺ-υπ-αγω.

retoc, -rwvog)lidem příslušný ; lidský Arst.
αἰτίαι,

ἀνθρώπινος ὃ. (ἄνθρωπ-ος. 81Υ.5{8Υδί
avý ώπειος), ión. a att., obzl. u Pl. a Xen.
lidský, PL fysvovímlidský návod (op. r4y 1).
T0 ἀνθρώπινον Ὑένος Ηάβκό ῬοΚκο]επί. Ἠότ,
ἅπαν τὸ ἀνθρώπινον veškero lidstvo. Xen.
σοφία, γνώμη, ἀρετή. --τὰ ἀνθδρώπινα τξοί
lidské, ἀνθρώπιν« ἁμιαρτεῖν (v. ἁμιαρτάνω,
2.). p. Thůk.

ἀνθρώπιον, τό (ἄνθρωπ-ος), človíček.
Dém. pl. Xen. vů govnox 4. sprostácké lidi
čky, osůbky.

ἀνυρωπίσχος,ὁ (ἄνθρωπ-ος,srv.předch.),
človíček. PL.

ἀννρωπο-ειδής 9. (-εἶδος) ὅ]οτόκι, ἐδ]α
člověčímu podobný; podoby člověčí. Hér.

ἄννρωπο- τόνος 9ε (-κτεν- Τθ Χτείνω)
lidovražedný. substt. mase. lidovrah.

ἄνθρωπος, ὁ, člověk. m č. člověčice ;
ženština, Hér. —pl. lidé. a) a) obzl. proti
bohům a zvířatům. PL. zxi oi Veoi xml ol Z.

Hér. vorgxootuc ἀνθρώπων γενεάς 300 lid
ských pokolení, věků. $) svět. Hér,, Xen.
ἐν ἀνθρώποις mezi lidmi; na světě, Xen.
γέλως ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλωλε smích se světa
vymizel. b) α) člověk branný, válečný; obzl,

pěší. pl. ά, Χεη, πολλοὺς ἀνθρώπους συντε
ταγμένους καὶ τοὺς ἵππέας mnoho lidu se
Υαᾷόποα Κοήάοίτο. ἵεντο ἐπὶτοὺς ἀνδρώπους
hnali se na ten lid, na nepřátely. 5) s opovr

žením, |. Pl. ἄνθρωπος ten člověk—. c) sou
řadně při jn. subst, α) o stavu a povolání.
ΡΙ. περὶ ἀνδρώπου ὑφάντου πρεσβύτου 0 ζ]ο
věku tkalcovi stařečku. Xen. πολῖτχι G.
lidé občané. ©)opůvodu, národnosti, ž,'Hox
xAsovngčlověk Héraklejan.

ἀνθρωποφαγέω (odἀνδρωπο-φάγο-ςΠἰ
dojed) lidojedem jsem. Hér.

ἀνΌρωπο-φυής 9. (-φύ-ω,, ΕΙΥ.ep. φυή)
člověčí, lidské způsoby, postavy, podoby.

ἄν-ὑρῴσχω, Sof.= dva-Ď-.
dvů-vppíce vzájem týrám, tupím ; vzá

jem zpupně nakládám. Eur. pass. vzájem
tupen jsem, zpupného nakládání doznávám.

9/ v...
Ἄνυυλλα, %,ms. v dolním Egyptě jiho

záp. od Kanóba. Hér,
dvů-vT-4vw vzájem poháním(k soudu).



ἀνὺ-ὑπο-κρίνομαι.

ἂνὺ-ὑπο-κρίνομαι, Ἰόπ. ἀντ-υπ--, πᾶ
proti, odporně odpovídám. Hér. 5 οΡΙ. τοιάδε,

ἀνὺ-υποπτεύοµαι ντά]θιη, také v po
dezření jsem. Thůk.

ἀνὺ-υπουργέω, Ιόπ. ἀντ-υπ--, odplatou
činím, vevir. někomuněco ; odsluhuju se ně
komu něčím. Hér. fut.

ἀνία, ἡ (αἱο ἅνια v. při dvtog), a) trud;
muka ; soužení; bolest. Sof,, PL., (op. jčový).
b) protivnosť; odpornosť; nelibosť. Pl.

dv-14opa za-; vyhojuju. dleněkt. u Hér.
ávedvra, dle jn. dxedvra: vyhojují; napra
vují (zcela rozd. jest du%o).

ἀνιδρός, Ἰόπ. ἀνιηρός,ὃ. (οἳἀνία) 1. «)
«) trudný ; trapný; bolný. Pl., Xen. op. jdůc.
B) (působící žal, smutek ;) žalostný ; smut
ný. Eur. ὄνομα. Φοί, ἀνιαρῶς λέγειν ἵς žalu
mluviti (způsobem žal působícím). b) od
porný ; protivný ; nelibý. ΤΙ. ἀνιακρότατον
věc nejodpornější, nejnelibější. 2. (mající,
jevící smutek) smutný. Xen, 0 08. 4. καὶ
σκυθρωπός.

ἄν-ίᾶτος 9. (-ἰά-ομιαι)ΠΘΥΥο]θπύ; ne
vyhojitelný. PL. i obr. nevyhojitelný ; ne
napravitelný. dvíáTac čyemv(bez napravitel
nosti,) nenapravitelným býti.

VÁM (od víz, STV.ἀνιαρός) 8) α) ἵτα
dím ; mučím ; trápím; sužuju. Tevaněkoho.
pass. -se; bolest cítím. s fuť. meď., Xen.
μιᾶλλόντι ἀνιάσεται ὁ καταπεσών Ρο]οςί νδ(βί
o něco pocítí, kdo upadne. 3) sužuju ; rmou
tím ; kormoutím. Tevaněkoho. vi něčím. Sof.
ví TxůvTdvwže ue; co tím kormoutíš mě? —
i se dvojím aco, při ohi. os, Sof. c ἀνιᾷ τὰς
opévactrápí, rmoutí tě na mysli; —timysl,
pass. s fuť. med. —se. (zcela rozd, jest dv
ιάομαι) οΡ. fdouo. Xen. O4 Tiwxskrze ně
koho ; někým, ční Tim z něčeho; pro něco.
l s ace. neut, of. τοῦτ ἀνιδυιχι tím se sou
žím, rmoutím.— aor, Xen. opódpa Ἠνιᾶθησαν
náramně byli zarmouceni. —i: mrzím se.
Χεῃ. δῆλος ἦν dvu.evoc zjevno bylo, že se
rmoutí, mrzí. b) x) sužuju; obtěžuju; pře
kážkami, věcmi odpornými stíhám. Xen, xx
φίλους ὠφελεῖν καὶἐχὃροὺς ἀνιᾶν i přátelům
prospívati i protivníkům překážky činiti,
1 protivníky obtěžovati, sužovati. v boji
s obi. Toůc oeúyovrac. —B) urážím. Pl. dmž
μοι τὰ Ta to uráží mi sluch,

ἄν-ίημι. 108

ἄν-ἰδρῦΌτος 9. Οἱδρύ-ω neusazený ; neustálený ; neustálý. Eur, do0w0i—běhy ne
ustálé,

dvtdpwTÍ (srv. násl.) neskl. bez zapoce
ní; bez potu. Xen.

ἄν-ίδρωτος 9. (-idoóo) nezapocený. Xen,
dv-tepoc 2. bezbožný ; Eur, s gen. pro

vinilý něčím,
dv-(Yu 1. a)vzhůru pouštím ; vysýlám.

«) s obi. 0s. Aischl. Ἀιδωνεὺς ἀνείης Δαριᾶνα
A. kéž vyšleš Dareja (z podzemí). Pl. i Tv
bvxrýv.B) sobi. věci: vypouštím ; vydávám.
při subi. bohů (v. čoovoc). 1 vů dvýxev,dvínot
zeměvydala, vydává. i subi. redix, 09. Xen.
—Thůúk. úAy mdo xai phóya dvězev les —vy
dal. o subi. člověka, Eur. orépvovžro oúanu.
ἀνεὶς--οἆ prsou vzdech vypustiv—. Hér. av
εἴσι τὰς τρίχας udčecdo: nechávají vzhůru
vlasy růsti. v) vpouštím (j. vzhůru) Xen.
μ.] ἀνιέναι αὐτούς πθυροιδίδΜἱjich tam. b) «)
vy— ; propouštím. Sof. χκόρηνἐκ Χατώρυχος
στέγης ἄνες ίνα π podzemního příbytku
vypust! Xen. Čvra čučdveřvauživého mne
propustiti. i soudně. Isok., Xen. úvetvau,dvý
σειν Ti propustiti (z obvinění) někoho. —
pass. Xen.dvedňva:propuštěnu býti. $) vy-;
popouštím. Hér. 70 vóčov dvets luk, tětivu
popustiv. Eur. χκλῆδεςἀνῆκαν θύρετρα Zá
vory popustily dvéřepass. Xen. (v. čvretvo
2. a).-—-0) «) pro-; popouštím ; povolávám.
τινὰ někoho. Hér. voy Aeavpog čova lid k
zaměstknáním, πρὶνἀνεῖναι αὐτὰς µάχεσῦαι
dříve než je propustí k- bojování, do boje.
Φᾷ55. ἀνεῖνται ἐς τὸ µάχιμον povoláni jsou
k válečnictví. B)ustanovuju ; věnuju. Thúk.
τέμενος ἀνῆκεν ἅπαν ομγοᾶ τόποτα| γεξΚκετεῃ
za posvátný. pass. Hér. dvečvoulod věnová
na jsou (zvířata) za posvátná, Eur. avet
uévogróAe obětován jsa městu. S0f. aveřrat
oTVYEpŮČxívow věnován jest, propadl děs
nému božstvu ; v moci děsného božstvajest.
—2. a) «) ponechávám ; oddávám. Xen. 076
ταν τις αὐτὰ ({. σώματα) ἀνῆ ἐπὶὁᾳδιουργίαν
kdykoli by kdo je oddal na rozmařilosť. Hér.
ἐς παιγνίαν ἑωυτὸν ἀνιέναι NAŽertování sebe
oddávati. B) dovoluju. veví1 někomuněco.
Xen. dmožvhoniti. b) vy-; pro-; opouštím ;
zanechávám. «) Sof. dvere mezanechte mě;
nechejte mě (na pokoji,bezútěchy). P)Pl. με
ὁ ὑπνὸς ἀνῆκεν πιό βράποις ορας{Μ1](76 βνό
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moci propustil). Hér. s (iv Ó olvogvňxe
když ho (víno,) opička opustila (když z vína
vystřízlivěl). v) zanechávám ; zanedbávám;
obmeškávám. Xen. órwg u%dvýcovaτὴν τῆς
dpeTŽ: doxnoiv aby nezanechali, nezane
dbali —Thúk. (v. šmro0x) —pass. Thůk.
ὅτῳ τρόπῳ μὴ ἀνεδήσεται τὰ πράγματα
kterým způsobem by nebyly obmeškány
věci jejich. čv TA dvamévo v nedbalosti. —
3. a) «) rozpouštím ; rozvolňujů ; rozdělá
vám. Eur. σήμαντρ dveís pečeti rozdělav—.
B) obr.: rozpouštím ; rozvazuju. obyč.pass.
vetu.évocrozpustilý ; nevázaný ; volný ; své
νο]ηύ. Μ0Μ,ἀνειμένη αὐ στρέφη nevázaná,
svévolně opět se touláš. Πόν.,ἀνειμένοι ἐς τὸ
zAsůdeoov rozpuštění jsouce na svobodu—.
avauévac rozpustile; volně. Xen. při mívav,
dooubetv, Thúk. při dixróu.svor. b) «) po
pouštím ; povoluju. Sof. dveigÚzerovpopustiv
koně; popustiv koni uzdu. pass. Pl. va
vedom0lx čmirelveoda zal dvlcoda svazy že
mohou se natahovati i se popouštěti. 3) obr.
pass. Arst. δημοκρατία ámevévylidovláda
jsouc uvolňována. (op. čmirevouévy jsouc
(přílišně) přepínána.) c) únér. act. «) Hér.
Do%aveď nepovoluje. Pl. oúx dvle nepopou
ἄ{δ]; ποροτοἱογα]. Αβῦ. αἱἐπιθυμίαι ἀνείκασι
náruživosti povolily, seslábly. Xen. čdíoxov
Zai 00x dvlecavstíhali a nepopouštěli. s part.
Hér. oúx dvíe, čmwvneustával dorážeje. 3)
S gen. upouštím, povoluju v něčem; ustá
vám v něčem, odněčeho; přestávám něčeho,
odněčeho. Eur. 00x avísig utwopixgneupouštíš
od, ve bláznovství. —rpoduutag v horlivosti,
Thůk. úvstoavTS orhovaxixcupustili odsvé
svárlivosti.

ἀνιηρός Ιόπ. --- ἀνιᾶρός.
ἀνίκα, vím, dór,= úvínu.
A-VMATOG, dór. — d-vxmT0s.

ἄν-ικέτευτος 9. (-ἱκετεύ-ω)jen Eur. adv.
bez prošení (skroušeného).

ἆ-νίχητος 9. (-νικάω)nepřekonaný; ne
přemožený ; nepřemožitelný. 5of. yeío. —
oErótovi dvíxTe udyav nepřemožený bojem,

ἄν-ίλλω, γ. ἀν-είλλω.

AV (-iu4-c) vytahuju(j řemenem).
Χθη. ἀνίμων ἀλλήλους τοῖςδόρασιvytahovali
druh druha kopími, za kopí.

AvLoOC(v. dvíx, srv. dvuxoóc) jen Aischl.

ἄν-ἴστημι.

|. πθιιζ. ἄνια ζα]πό. xax%. —1 substt. zdvo
jené: žaly nad žaly!

ἄν-ιππος, 9. -- 1. bezkonný; bez koně;
nejízdný ; substt. mase. nejezdec. ΦοΜ,,Πότ.,
op. immórns. —2. nesjezdný. Hér. AtyurTog
č. naddvavu.čevvocvéyovéEgypt nesjezdným
se stal koním i vozům.

ἀν-ίπταμαι, V A0r, dv-ÉTTÁV, V. Ava
πέτομαι,

Gy-Lo0G2.— 1. nerovný; nestejný. Pl.
Nor, čVA«.—2. neslušný ; nenáležitý ; ne
pravý. Xen. odděv ἀνισώτερον NiG ZA Ne
slušnější, nepravější, nespravedlivější—.

ἀνισότης, ητος, η (ἄνισο-ς),Derovnost;
nestejnost. Pl.

v-100w vyrovnávám. Xen. τινά τινι Πδ
koho s někým. pass. —se. Hér. duooWévrsg
mXýde vyrovnajíce se množstvím.

dv-(oTY“ 1. act. (s fut, a aor. slžt., bez
prf.) vzhůru stavím; postavuju. a) s obl.
živt. «) Xen. ol deol ἄνθρωπον ὁρῦὸν ἀνέ
στήσαν Ῥολοτό ὄ]ογόκα ΡΥ(πιόμο, zpříma po
stavili. 3) budím někoho; vstáti (z lože)
někomu kážu. Xen. dworvávreg (0p. xaTU
κοιρέζοντες). též: křísím. Xen. ἀνιστάναι
vebvedvag křísiti mrtvé. v) kážu někomu
(nutím někoho) vstáti (ze sedadla). úvoaT?
oxí vivx rozkázati někomu, aby vstal (a
odešel). obzl. z asýlu. Hér., Thúk. —Xen.
i výv ἐκκλησίαν dvécvnce sněm rozpustil.
©) válečně: vstáti kážu; k vojsku povo
lávám, sbírám. Thúk. <)vyháním někoho.
b) sobi. věci «) Dém. ἀνέστησε τὰ τείχη
υγβίατδ] ζάἱ. Χθῃ. µηχανάς, πύργους ἀνιστά
ναι stroje válečné, věže stavěti. —P) dwt
oTáva T0ůc OÝuovepustošiti dědiny. Hér,
pass. Dém. dvaoradůva o krajině: pusto
šenu býti. ή) Sof. dvaovňoev vócov VZ-,VY
bouřiti nemoc. —2. meď. (s aor. slžt.) vy-,
postavuju si. Hér. dvsovýcavro mókuwvy
stavěli, založili si město. 3. meď. (5 a0r.
bezpř. act.) a) povstávám ; zdvíhám se. «)
ze spánku. Xen. mpů dvlovacda. časně vstá
vati. 3) ze sedadla. Xen. dvíoravrToλέξοντες
vstávali chtíce mluviti. úvécry καὶ εἶπεν
povstal a promluvil. při hlasování. Thůk.
ἀναστήτω ἐς ἐκεῖνο TO yoplov ať povstana
jde na ono πηήβίο, ἀναστάντες διέστησαν Ῥθ
vstavše rozstoupili se. Xen. čri δανάτῳ
ἅπαντες ἀναστάντες Na sinrťtvšichni nález
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učinivše (povstáním). v) z nemoci. Xen.
áviavavTopovstávali; zotavovali se. Thůk.
avzoTávTecuzdravivše se—. b) zdvíhám, ode
bírám 56. ΕΙ, ἀναστάντες εἰς τὴν αὐλήν
zdvihše, odebravše se do předsíně. dvíovTaTo
εἰς οἴκηυά τι odebíral se do komnaty kte
rési. Thůk. éxvů Dábov dvaovávrecz Thap
sa odebravše 90. ἀπ᾿ Αἰγίνης ἀναστήσεσθαι
aůvo0g že od Aiginy odtáhnou. i ve sm.
pass. Thůúk, oi čx Těv výsev xaxodovor dve
στησαν ὑπ αὐτοῦ z ostrovů loupežníci vy
hnáni, vypuzeni ΡΥΗοἆ πόλο, ὑπὸ τυράννου
ἀνέστησαν ἐκ.τῆς πόλεως καὶχώρας. 4. Υρ//.
act. povstal jsem; zbouřen jsem. Hér, o
πθιΠΙ, ἐν ἀνεστηκυίῃ τῇ χώρη ν zemi (když
byla zpustošena, po zpustošení,) zpustošené,

dy-10T0pÉM trag, vyzvídám Ti něco. Tivů
z někoho, Sof. čv wodvov ov o' d. jediné
pouze z toho, co z tebe vyzvídám, na co
se tě dotazuju. Eur. περί τινος 0 něčem do
tazuju Se.

ἄν-ίσχω --- ἀνέχω. Ἠόν, Ἱπίν,vz-; vyni
kám, ἥλιον ἰδέσθαι ἀνίσχοντα 81111989spa
třiti vycházející, 7906%.4. kvýchodu slunce,

Avlowotg, j (od dvicó-e), vyrovnání,
ἄννησον, ν. ἄνησον.
AvvíBac,— a (Hannibal) jm. některých

vojevůdců karthaginských, j. ku konci
5. stl. v Sicilii, dle Xen.

Avvtv, wvoc(Hanno) jm, mnohých čle
nů ze slavného rodu v Karthagině, j. v 6. a
5.stl.otce Amilkova(Hamilkarova),dle Hér,

1. Av-o0oc, 1 (dvá-), a) cesta vzhůru
(obzl. od moře do vnitrozemí). Hér. rptáv
umváv. —b) vzchod (j. na hrad). Hér.

2. Av-odoc 2. (4. dy-) nescestný; ne
schůdný; bez cest. Xen. 6005. 0Ρ. εὔοδος.
Βαν, ὁδοὶ ᾱ- cesty nescestné,

ἀν-οδύρομαι Δάγώπι «ο 4ο Ποχθ]κογάπ,
do kvílení; zalkávám, o ženách, Xen. ὄνω
dúoxro zahořekovala, zalkala.

5 P

A-VOoY)TOG2. (-voé-w) 1. pass. nepocho
pený ; nepochopitelný ;nesrozumitelný. Pl.
neut., op, voyróv. —2. ací. a) nechápající ;
nesmyslný; nerozumný. Xen. rořg Úuyod
úvoóyvo.dušemi, duševně nerozumní. Pl. (v.
dvúvvog.) b) i ověci: bez rozumu; neroz
umný. Xen. T0 dvonróTaTov šyxinux nej
nerozumnější, nejnesmyslnější obvinění.
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ἄνοια, Ῥάδη. ἀνοίᾶ, ión. dvotm,7 (Xvo-os),
nesmyslnost; nerozumnosť; nerozum; po
Šetilost, Aischl. dvolu (7 dvoím). Úm'dvoluc
z nerozumnosti. Hér. avotyv nerozumnosti
(mluviti).

dvotů, v. předch.

ἄν- οἴγνυμι, -οιγνύω, ο)γὂ. -οίγω (Επι,
Fory-; impf. Xen. dvémyov i fvovyov; fut.
ἀνοίζω; 80Υ. ἀνέωξα ἵἤνοιξα, Ἠότ. ἄνοιζα;
pass. ar, dvsoybyv; PIŮ.ἀνέφγυαι) a) od
mykám ; otvírám. «) obi. gúXac, dúpag. i bez
obi. Pl. dvéměsr otevřel kdosi. Xen. ei uh
> „2 . ». ο / .

úvolGoucineotevrou-li.— obi. i dýxas hrobky,
Hér.—i dvoru Govóvotevřel jsem rakev.
pass. Xen. můim dvemyuévu σαν vrata
byla otevřena. Pl. čes dvovydem v0 δεσμιω
τήριον αὖ by otevřen byl žalář, —) avotom
τὰ Gýu.avroxotevříti pečeť, b) na moře šíré
zaměřuju(s doplněnýmobi. déAurrav) Xen.
ἀνήχὃησαν ὡς ἕκαστος ἤνοιξεν odrazili (od
břehu), jak každý zaměřil.

ἄν-οίγω, τ. Ῥϊεᾶσ].

ἄν-οιδέω, nabotnávám, a) Eur. xůu'
votoňoxv vlna vzbouřivši se. b) Hér. δυμιὸς
úvotdéeeduch se vzbuřuje, rozjitřuje.

ἄν- οίκητος, 41οπό]ί. Ἠόη. --- ἀ-οίχητος.
dv-owmile vzhůru, dále od břehu usa

zuju. medď. —se. Thúk. melbe Χαλκιδέας
τὰς ἐπὶ Φαλάσση πόλεις ἐκλιπόντας ἀνοικί
caobou še "OAvvdov přemluví Chalkiďany,
aby města pomořskáopustíce dále usadili se
do Olyntha. pass. avoxiouévo siotvdále od
moře jsou usazeni,

ἄν-οικοδομέω znova buduju, stavím,
Thúk. τὴν πόλιν. Xen, Ta dvomodouybévra
velym znova zbudované zdi,

Kv-o1mT0c2. básn, bez nářku; beze žalu.
Sof. adv. bez oplakání,

dv-oéCw zavzdychuju; zalkávám, o
muži (srv. dvodůvouou)).Aisohl, Zéokng dv
ouoče —zalkál.

ἄν-οιμωκχτί (-οἰμιωκτός, -οἰμώζω) bez
vzdychání; bez trestu, Sof.

ἄνοιξις, 7 (úvoty-e), otevření. Thúk. Táv
πυλῶν.

ἀν-οἴσαι, -οἰστέον Υ. ἀνκ-φέρω.

ἄν-οιστος 2. (dv-oi-ce) vznesený. Hér.
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ἀνοίστου Ὑενομένου ἐς την ΠΗυδίην Ἰἀγῦ Ίο
bylo vzneseno na Pýthii—. (srv. předch.)

dv-otoTpém. jen Eur, dvovovofouvé viv
po-, rozdrážděte jej.

ἄν-οίσω, γ. ἀνα-φέρω.
ἄν-όλβιος, ὁ, Ί6π Ἠόν, ἀνόλβιοιπθῦοσ,

(srv. násl.)
úv-oABoc 2. (srv. předch.) básn, ne

blahý ; pošetilý (nepožehnaný rozumem),
o 0s, i věei. Bof. ἀνῆρ; ἄνολβα Βουλευμά
rov. Eur. rů γενναίῳ ἄνολβαἄ]θοπθίπόπιιι
pošetilé,

ἄν-ολκή, 7 (dv-éAo), vlečení vzhůru ;
vyvlečení. πάς, λίθων.

dv-oAoAúCe básn. 1. vz-; vykřikuju.
obyč. aor. a) zavýsknouti; zajásati; roz
výsknouti, rozjásati se. Sof. dvoXoAučára
Šóu.ocdAuAwyag rozjásej se dům výskotem.
b) zaúpěti, Sof. s ace. στρατὸς ἀνωλόλυξε
ov vexvlavzástup zaúpěl nad tím junákem.
2. fact. k výskotu, k jásotu povzbuzuju,
Eur, B4BxcdvoóXvě« Théby rozjásal jsem,
k jásotu jsem povzbudil,

dv-oAopůpopa zhluboka, prudce na
říkám, kvílím, obyč. aor.o mužích i ženách.
8) ΕΙ. ἀνολοφύραι dv modav zakvílil bys
touže—, Xen. dveXogůpanozakvílila; spu
stila nářek. b) Thúk. dvwXopůcavo6 AAxu
Oddns začal si naříkati (pro své utrpení
od protivníků)—.

ἆν-ομαλίζω, ν. ὁμαλίζω.
ἄν-ομβρος 9. Ῥοπ ἀθξβεὰ; nemající de

štů. Hér. yooy. Eur. vdov.
AvopLÉM(žvou.o-c)nezákonně jednám; bez

práví se dopouštím, Hér. Toůgrepi 70 ἱρὸν
ávouňsxvvac provinilce proti svatyni,

ἀνομία, ἰόπ.-ίη, 7 (čvou.-oc),nězákonost;
bezzákonnost; nevázanosť, Hér. (v. ἀνά
στατος 1. a) v), Thúk., Xen. (op. δικαιοσύνη).
Isok. pl. nezákonné skutky.

ἄν-όμματος (-0uux) jen Sof. o spícím:
bez pohledu; nehledě; nezíraje.

dv-ónotoc 2. i.3. nerovný; nestejný ;
nepodobný. fem. pl. dvou.ovu.Isok., Arst. —
Xen. ἀνομοίως ἔχεινv T oranž býti v ne
rovné vážnosti, nebýti v rovné vážnosti
u vojska. s gen., č. sdat, PL úvomotóvava
ottxc nejnepodobnějšípřátelství,

ἆν-όροφος.

ἀνομοιότης, τος, Ἱ (ο ἀνόμιοιο-ς),Πθ
stejnost; nepodobnosť. Arsť, pl. nestejno
sti; rozdíly.

dv-opoÁovém (žvá- v. i násl,!) zcela
stejně mluvím, obyč. ed. zcela shoduju,
srovnávám se, vi v něčem, Pl. ἀνομολο
γησώμεῦθα τὰ εἰρημένα 5ΠοάπόπηῬ, ἀοτοπι
mějme se zcela o tom, co bylo řečeno, žvo
μιολογησάµενοςπαραὐτοῦ γΥπιομαshodnutí,
dorozumění od něho. pass. Dém. dvou.oXó
vyTx všeobecně uznánojest. (rozd.násl. 2.)

dv-opoAovodpevoc 1. (žvá-) v. předch,
2. (4.dv-) nesrovnávající, neshodující se;
odporující. Arst. τὰ ἀνομολογούμενα οὔΡρο
ry; výroky odporné, si odporující, PL, iyx
μοι μὴ ἀνομολογούμενος 7 Ó λόγος ΑΡΥ si
má řeč neodporovala; aby mi řeč nezabí
hala v odpor.

G-vopoc 2. nezákonný ; bezzákonný,008.
i věci, Sof., Hér. —Xen. T0 pzěvvóutu.ov dt
Χαιον εἶναι, τὸ δὲ ἄνομ.ον βίαιον zákonné že
spravedlivé jest, nezákonné pak násilné.
Ίβο]. τοὺς ἀνόμως ζῶντας nezákonně, ne
vázaně žijící,

ἄν- ὀνῃτος 9. (-ὀνίνημι) 1. ποριοβρδξηύ;
neužitečný. 90f, RoXAR χκἀνόνητα ἔπη ΤΠΠ0Ο
há a neprospěšná slova. 2. nemající pro
spěchu, užitku. vivog z něčeho; zbavený
užitku z něčeho. Dém. dyxdův z výhod.

U-vo0c, att, 4-vouc 2, nesmyslný; ne
rozumný. Aischl. 4voúGTz00gnerozumnější,

Avónatu, %, hora i stezka příkrá (Vy
soká) u Thermopyl. Hér.

ἄν-οπλος--- ἄ-οπλος,

dy-opbów (impf. jvápbovy) 1. a) vzpři
muju; vztyčuju, Eur. cáu.x vzpřimuju, zpří
ma udržuju tělo; opírám tělo: b) «) vy-;
postavuju. Hér,, Xen. obi. Tsťyoc zeď, 0
hradu. aor. vystavěti, Hér,ioa, svatyně —.
ϱ) Τά], τὸ στρατόπεδον ἀνορθώσαντεςtá
bor znova si zařídivše, upravivše. 2. obr.
Φος, ἀσφχλείᾳ τήνὸ) ἀνόρθωσον πόλιν Ὀθῖ
pečností tuto obec vzpřim, zachraň'

v

Gv-op4og 2. neblahého zakotviště, pří
stavu; nevhodný. Sof, obr.

ἄν-ορούω vzhůru pádím; vz-; vyska
kuju. Xen. č% ὄχθους.

dy-ópopoc 2. nekrytý“; bez krytu, krovu.
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dv-opůoow vyrývám ; υγκοράτάτη, Hér..
vopůčac Tóv Tápov vykopav, otevřev hrob.

ἄν-όσιος 9, --1. nesvatý ; bezbožný; bo
haprázdný. o os. ivěcech, Hér. 4. xxi ἀτά
odxXog bezbožný a zpupný. Eur. coxydí.
Aischn. oový. sup. při čpyx, πόλεμος. -
πθιί. Υ. ἀσεβής. Χθῃ, ἀσεβέστεροι περὶθεοὺς
καὶ ἀνοσιώτεροι περὶ συγγενεῖς rouhavější
proti bohům a bezbožnější proti příbuzným.
ὁ 4. ten bezbožník, Pl. 70 ἀνόσιονvlastnost
bezbožná ; bezbožnosť. 2, bezbožně zneuotě
ný; posvátnými obřady nepoctěný. 9ος,
νέκυς, bez posvátných obřadův.

ἀνοσιότης, τος, Ἱ (ο ἀνόσιο-ς), Ὀεῖ
Ῥούποςί, Pl., Isok.

ἄ-νοσος Ἰόπ. ἄ-νουσος 9. a) bez ne
moci; nechuravý. PL.,Hér., Thůk.i ἔτοςbez
nemocí, —b) prostý, nedotknutý. Eur. ců č.
xazv čuv ty nedotknutýtrápením mým.

A-vooToc 2, bez návratu; návratu zba
vený. Eur.

ἄ-νουσος. ν. ἄ-νοσος,
ἀνοχή, Ἡ (ἀνέχω I., 2.) zadržení; pří

měří. Xen. pl.

ἄν-περ--- ἤν-περ --- ἐάν-περ (εἰ ἄν περ)
s coni. jestliže by právě, vskutku —.

dvT' před samohl. s přídechem jem
ným = dvrí.

ἄντ-αγοράζω vzájem, výměnoukupu
ju. Xen.

Ἀνταγόρας, Ἰόπ. -ρης, see, dle Hér.
občan Kojský v 6. stl., otec Hégétoridův.

ἄντ-αγωνίζομαι α) ν πάγοᾷδ,v zápase
naproti se stavím ; naproti závodím, zápa
sím. «)ve hrách závodních. Xen. oi dvrů
vovlóusvo vespolek závodící, zápasící. B)
v řečech : odporuju. Thúk. dvrayavloóusvot
τοῖς τοιαῦτα Aéyovot odporujíce těm, kteří
takové věci mluví. v) i v jiném jednání,
Xen. čy oig dvrnyoviCovro v čem vespolek,
mezi sebou závodili, řevnili. —b) v zápase,
v boji naproti se stavím. Xen. rivi něko
mu; proti někomu v zápas, v boj se dávám,
pouštím.

ἀνταγωνιστής, οὔ, ὁ (ἀνταγωνίζομαι),
a) odpůrce v závodě,v zápase. «) ve hrách
závodních. Xen., Isok, 3) i v jiném jed
nání: soupeř, Arst. oi Tóv xTÁV ἀνταγω
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νισταί soupeři v týchž věcech. (kteří hor
livě po týchž věcech se ženou). b) odpůrce
v boji, ve válce, válečný. Xen., Isok. rivi
někomu, proti někomu.

ἄντ-αδικέω vzájem, splátkou křivdím;
křivdu splácím. Pl.

ἄντ-αείρω, γ. ἀντ-αίρω.
AVT-UĎEOLAL vzájem si vážím. TivŽ ně

koho. Xen.

ἀνταῖος 8. (ἀντ-ί, ἀντά-ω) Ράξη. 1. 1Ρ6
du ; vpředu; vpřed. Sof. ἀνταία πλαγά τάτα
vpřed (těla). p. i substt. fem. rána do prsou,
ve hruď. 2. obr. protivný; odporný. Eur.
ποµπά. ΑΙβοΠ]. τἀνταῖα Úedv protivenství
od bohů (seslaná).

ἄντ-αίρω, Ἰόη. -αείρω a) naproti zdví
hám. nepřátelsky. meď. α) Thůk. χεῖρας
ἀνταιρόμενοι τιοθ své naproti zdvíhajíce;
rukama odporujíce. Ἠότ, -ἀνταείρεσῦκι.
Thúk., Xen. ὅπλα ἀνταίρεσθαι, 2ρταἤ svou
(nepřátelsky) zdvíhati. Tiwtproti někomu.
B) Hér. dvvacípecda: moAeuovzdvíhati (na
proti) válku. s dat. někomu, proti něko
mu. b) act. imtr. naproti, na odpor zdví
hám, stavím se. vii někomu; zdvíhám se
proti někomu. «) j. soupeř. Pl. dyráon na
odpor se postaviti (j. v závodu). P) v boji.
Dém. Λακεδαιμονίοις ὑπὲρ τῶν ᾿Ἠιλληνικῶν
δικαίων dvvňoxveLakedaimoňanům za Hel
lénská práva na odporzdvihli jste se. i póc
m proti něčemu.

dyT-UTÉMvzájem, oplátkou žádám.saco.
za něco, za někoho. Thúk. za vydání ně
koho (v. x II., L. a) v).

ἀνταχαῖος, ὁ, jen u Hér. ryba jese
trovitá.

AVT-ANDŮWvzájem, za to slyším. Sof.
ἀνταχκούσει τοῦτον 78 {ο uslyšíš 0 tom. dvri
τῶν εἰρημένων ἴσ᾽AvrTaxovGovZa ty feči své
poslyš rovně mé. i Xen.

dvT-aAaAdČe naproti, vzájem výskám.
Αδο]Π], ἀντηλάλαξεν yo naproti zavýskla
ozvěna (výskotem odrazila se—).

dvT-aAAaoow za-; přeměňuju. Thúk,
τί τινι πδοοněčím, dle něčeho. pass. dvr
nAhayuévog vzájem vyměněnjsa, vymě
niv se. —Dém. μιοᾷ. ἀνταλλάξασθαί τί τι
vog vyměniti si něco za něco, Eur. $avxrov
dvralAákevu smrti se mu dostane odplatou.
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ἄντ-αμείῥομαι (-ἀμείθω, 2. ϱ) νά] επι
měním si. «) odpovídám (na to, proti to
mu). Sof. oi ἀνταμείρει ῥήματα ]ακά οᾱ
povídáš (za odpověďdáváš) slova. Hér. s dat,
dvTaV.EĎETOτοισίδε odpovídal na to slovy
těmito. Eur. s aco. 08. dvránemní u. (uč)
vzájem odpovězmi! 6) odplácím se, Aischl.
χακοῖσι zlou.

ἄντ-αμύνομαι (-ἀμύνω 9) 8) παρτοῖῖ,
odporem se bráním. Thůk. b) vzájem splá
cím. 06, ὡς τὸν ἐχὃρὸν ἀνταμύνωνται κα
xořz aby protivníku odplatili (se) zlou.

dvT-ava-BiaCw naproti veduvzhůru,
vyvádím, vpravuju. viva eíg T někoho na
něco. jen Xen. ἀνταναβιθάσαντες naproti
vpravivše, postavivše —.

ἀντ-αν- ἄγω naproti vyvádím, vypou
štím (na moře). Hér., Thúk. dvravěyov Tůg
váxg, vxůc naproti vyváděli, vypouštěli své
lodi, Thúk. i-vxzvot naproti vyjížděli s lod
mi. i pouhé úvravšysv, dvrTavavayey na
proti vyjížděti (s loďmi), vyjeti, vyplouti.
Xen. — meď. Thůk, Xen. dyravxyou.svou,
—ayayóu.cvornaproti si vyjíždějíce, (s lodmi)
se pouštějíce, —vypluvše, se pustivše.

άντ-αν-αιρέω ντά]οπι, οραρο]πόνγτάτὶ
huju, vymazuju, zrušuju. Dem. dvravsAsty
obapolněvymazati, zrušiti.

ἄντ-ανα-μένω παρτοῖϊνγδκάνάπι. Ῥπήϊχ,
οὐκ ἀνταναμ,είναντεςNaproti nevyčkavše.

ἄντ-ανα-πίμπλημι, VY.AVT-Eu- πίμπ
Anu..

A vravěptoc (Avrovoooc) Antanderský.
substt. maso. Antandřan. obyč. pl. :

Ἄντανδρος, %,ms. v již. Trojsku na vý
chod. pobřeží Adramyttském,

dyT-dv-et“ (-inf, -tévur)jen Thůk. 70
χδμια ἀντανῇει αὐτῷ (τῷ τείχει) πάδερ Υ7
stupoval naproti ní (zdi).

AYT-AV-LOTYJUnaproti postavuju. Sof.
med. avvavíovavou na odpor se staví, τινὶ
někomu.

dvT-a5toc?2. vzájem rovný ; stejný, rov
ný cenou, hodnotou. Hér. éxaorog δέκα ἀν
dodv A. čar každý za deset mužů jest, —
rovná se (statečností) desíti mužům.

ἄντ-αξιόω vzájem za hodna uznávám ;
vzájem žádám. Thúk.

ἄντ-απο-φαίνω.

dyT-aT-0TÉ“ oplátkou, na oplátku po
žaduju. Thúk. avraravňom.

AVT-aTO-deluvvju 1.naproti, se svéstra
ny ukazuju. Xen. dvramédačevse své strany
ukázal-. 2. naproti dokazuju. vi něco. Arst.

ἄντ-απο-δίδωμι 1. α) ντά]θυι σᾷογζάά
vám. Xen.pass. rádu Ίκε τὸ σύνὸηυιαἄντα
ποδιδόµενον πασρξῖ ΡἵΙδ]ο Ἠθβ]ο z (protivné
ho,)druhého koncevracejíc se (zpátky jsouc
podáváno). b) oplátkou dávám ; 0-; splácím.
a) (ve sm. činném, po dobrém n. po zlém)
Hér. 70 ὅμοιον ἀνταποδιδόντες ἐτιμώρεοντοΥ
ným splácejíce pomáhali (jim). Thúk. τὸ
ἴσονdvrarodidove stejným splácejte |. dvra
πόδοτε splaťte jim (zlou, ve válce)! B).(ve
sm. trpném) splátku trpím, snáším. Thúk.
οὐκ ἀνταποδόντες την ἴσην τιμ.ωρίαν πθηῖτ
pěvše splátkou trestu příslušného ; nespla
tivše—.2. a) (s protivné, druhé strany,) na
protivhod dávám, uznávám. Ῥ]. οὐκ.ἄντα
ποδώσοµεν τὴν ἐναντίανγένεσιν;748πθιιπάπιθ
s druhé strany —opačné rození, povstávání
(dle analogie n. obdoby)?b) naproti shoduju
se; odpovídám (příslušností dle analogie).
obyč. o subi, neos. Pl. ei udet ἀνταποδιδοίη
τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα ]ο5 0179 Ὦγ
vždy neodpovídaly jedny věci druhým po
vstávajíce (nepovstávaly-li by jedny věci
(dle analogie) příslušně jako druhé věci
(οραὀπέ)-. εἰτὸ ἀνεγείρεσθαι μ.Ἡἀνταποδιδοίη
γιγνόμενον ἐκ. τοῦ καθεύδοντος 951116 ὮΥ
probouzení příslušně nepovstávalo ze spán
ku- p. Arst. ávrarodtdovau ἀλλήλοις δορὅvzá
jemně odpovídati; příslušně se vztahovati
k soběvespolek-.

dvTaTádocic, 1 (dvramodíčeu:), opětné
odevzdání, navrácení. Thúk. s gen. χωρίων.

ἄντ-απο-χκτείνω oplátkou, splátkou za
bíjím—. Hér. dvraroxretvac-.

dvT-am0-AuupPavw vzájem, oplátkou be
ru, dostávám ; —dostává se mi. vi něčeho,

dvT-4T-0AAvpit oplátkou zahubuju. medď.
Ἠότ. ὑπέρ Tivoc dvramolAvoda: za někoho
(zabitého) býti zahlazovánu, Eur. κατακτὰς
dvvanoAAuuu zabiv na oplátku hynu.

dVT-ATTO-o0ÍVWnaproti vyjevuju, ohla
šuju (protiněčemu). Thúk. s praed. part.
v ace, jak—, i: do očí vyhlašuju (někomu),
S c s ind. že-—. :



ἄντ-άπτομαι.

ἄντ-άπτομαι, 10n. == ÁVÝ-ATTOU.AL.
AVT-APNÉMnaproti stačím, dostačuju.

rwwněčemu. Thůk.

dyT-aomaCopat vzájem objímám,vítám,
pozdravuju. Xen. viva někoho.

dvT-aTtLxČtw oplátkou, za to zlehěuju, si
πθγάζίπι, 161 Φ0Η,αὐτὸν οὐχ,ἀντατιμάσαιμ. ἄν
jehobych za to nezlehěil v nevážnosťtnevzal,
dle někt. odxdyTdruu.koxu. dv,n.08Tv AT-.

ἀντ-αύγεια, 7 (-xdyý),lesk naproti; od
lesk. Xen.

ἄντ-αυδαω, Ί6π 998, τινὰ promlouvám
k někomu; hovořím s někým.

ἄντ-αφ-ίημι γτά]ειι νγροπδίίπι,jen Eur.
ἀνταφῆκα σοὶπάλιν (δάκρυ)vypustil, vyronil
jsem vzájem s tebou zase slzu.

ἄντ-ᾶχέω, 46. --- ἀντ-ηχέω.
ἀνταω, Ἰόπ. -έω (ἀντ-ί, 81Υ. ἄντα-ἴος)

básn. a ión. 1. naproti; vstříc jdu. τινὶ ηδ
komu. Sof. garTol. 2. a) s dat. setkávám se
(bez úmyslu) s někým. Sof. σοὶἀντήσας {ορό
se namana, nahodě. b) s gen. docházím ně
čeho; dostává se mi něčeho, potkává mne
něco. 908, μη ἀντῆσαι xaxáv aby mne ne
potkalo neštěstí. Hér, červíovfvryce hostin
ných darů se mudostalo. Táv m0 Kůvov
vence čeho se mu odKýra dostalo ; čeho od
Kýra zakusil.

ἄντ-εικάζω naproti přirovnávám.Pl. tvw
cě dvrTEMmAcOabych tebe naproti tomu při
rovnal.

úvr-etmely (a0r, ku dvrí-onpu, dvr-epů)
a) naproti říci, promluviti ; namítnouti. Eur.
ἔπος. Χθῃ. ἀντεῖπε τῇ εἰρήνηpromluvil proti
ΠηίΤΗ,πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ Ἀγησιλάου ἀντεῖπεν
proti němu za Agésiláa (k obraně Agésilá
ově) promluvil, řekl—. Pl. T00Twdv díxatov
Aóyovdvretror tomu bych spravedlivou řečí
odpověděl, b) slovem splácím. Sof. rov u.%y
τιν ἀντειπεν Zaxác věstol splatiti řečmi
hanlivými.

ἀντ-είργ/κα,γ. ἀντ-ερῶ.
ἀντ-είρομαι (51. ἀντ-ερῶ) Ιόπ. impf,

ἀντείρετο vzájem se tázal, aor. att. dvr
ερέσθαι. Xen. dvrůpero vzájem otázal se,

AyT-eto-Wyw místo něčeho přivážím ;
pass. Dem. dvras?uva místo těch přiveze
ny jsou věci—.

ἄντ-επ-έξ-ειμι. 109

ἄντ-εισ-φέρω naproti zavádím, Dém.
νόμ.ον.

KYT-EX-TĚLTU naproti vysýlám. Xen.
3 . ,
dvT-e%-TÁÉ“ naproti vyplouvám, vy

jiždím. vvviněkomu, Thúk.
ἄντ-εχ-τρέχω παρτοῦ vybíhám, Xen.

a0r. dvreZédoxuovnaproti vyběhli, vytrhli.
3 / . . /dy-TéAAw, Aischl. — dva-TéAo.
ἄντ-ελπίζω πα to doufám, naději mám.

Τά]. ἀντελπίσαντεςἄλλα za to naději slo
živše ve věci jiné—.

ἄντ-εμ-ῥάλλω ορ]άίκοι vpadám, vrá
žím. Xen. eicτὴν Φωκίδα.

dvT-eu-PiBace náhradou (místo, za ně
koho) uvádím ; obzl. na lodi ke službě vá
lečné. Dém. —aor. avreuBaca za náhrad
níky na lodi uvésti. Thůk.

ἄντ-εμ-πίμπλΊημι «)odplatou, odměnou
naplňuju. Χθη. τῆν οἰχίαν ἀντεμ.πλήσαντες
Tv šmrndsovdům za odměnunaplníce po
třebami. B)naproti, též vy-; naplňuju. Xen,
ἀντενέπλήσαντὴν ódóvnaproti (též) vyplniti
cestu (dle někt. tu: avravěrAmoav).

ἀντ-εμ-πίμπρημι za to, splátkou za
paluju. Hér. va iox.

ἄντ-εξ-αγω τζά]απι,za tovyvážím. Xen.
s obi. zboží.

2 . , 9

AvT-Éč-Et naproti vycházím, Xen. oů
δεὶς ἀντεξήει.

ἄντ-εξ-έρχομαι παρτο5ο σγριανη/α.
dvvežeX)etynaproti vytáhnouti, vytrhnouti.

V Z e ? z /αν τεξόρμησ ἰς)Ἡ (οἆ ἀντ-ε--ορμά-ω), ne
přátelský výpad. Thúk. čž oAfyovz blízka.

ἄντ-επ-αγω naproti přivádím. Thúk,
dvremavayóvTecnaproti (k útoku) přivedše.

AvT-ET-ALVÉMvzájem chválím, vychva
luju. Xen.

ἄντ-επ-αν- αγομαι παρχοίί νΥ](δάίπι(18.
loděeh) Thúk. 700g vag proti loděm (ne
přátelským).

ἄντ-έπ-ειμι (ΠΕ.-ιέναι) παρτοί Ρΐ]ο]ιά
zím. Thúk. rivi někomu (nepřátelsky).2 ) VN ,

AvT-eT-eč-0y Wnaproti předstihuju (loď
mi, k obklíčení nepřátel). Thúk.

AyT-eT-Éš-8t|“ (inf. évar) naproti útoč
ně vycházím, Thúk. mp0 vode imméxcproti



110 ἄντ-επ-ξξ-ελαύνω.

jezdcům. Xen. čay dě μ.ὴ ἀντεπεξίωσι ῬᾶΚ-]1
naproti k útoku nevyjdou—.

dyvT-eT-eč-eAaÚóvwnaproti útokem že
nu. Thúk. avrereZcA%cavregnaproti útokem
vyrazivše—.

dvT-eT-eč-ÉpyopLat naproti E útoku se
vypravuju. Thúk. dyremeZeXHóvrecnaproti
k útoku vytáhše—.

3 Ω / o Ρο ,
ἄντ-επι-βουλεύω παρτοῦῖ,τζά]οπιἀ]κ]8

dy strojím. Thúk. aor.
ἀντ-επι-δείχνυμι naproti okazuju, 0

svědčuju. Xen. ἑχυτὸν ἀντεπιθείξας ὅρχουςἐμ.
redodyra sebe naproti (Tissafernovi) osvěd
čiv stálým ve přísahách-.

AYT-ETU-VOLÉMvzájem dychtím, bažím.
ὰοι. ᾖᾷᾳ55. ἀντεπιδυμεῖσθαι τῆς συνουσίας
ὑπό τινος 97 πό]άᾶοἀγοπίι] po obcování se
mnou. :

3 Ρο P ,

AVT-ETU-MOVPĚLvZájem pomáhám, ku
pomoci přispívám. Xen. fut.

ἄντ-επι-μελέομαι παρτοῦ {οπια56 ϱἶδ
χάπη. Χθῃ. τινὸς ὅπως 5 Ἰπά. fut. o někoho,
jak by—.

AVT-ETU-TUAÉMnaproti k útoku pluju.

AVT-ETU-OTPATEÚWnaproti výpravu ŤÍ
dím. Xen. vvvina někoho.

9 4 . .

AVT-ETU-TÁGOWnaproti ustanovuju, U
kládám. Thúk. vivi někomu,s inf. aby—.

ἄντ-επι-τειχίζομαι vzájem naproti 0
hrazuju se. Thúk. čxetvousἩμὢν ἀντεπιτετει
ywou.évovponěvadž proti nim my též hradby
máme zařízeny,

dvT-sTU-TÍVYIU místo něčeho ukládám,
odevzdávám. Thúk. čmorokyv dvrensríde
list za odpověď (na jiný list) odevzdával.

9 / :

ἄντ-εραστής, οἳ, Ó (srv. násl.), sok
v lásce. Xen., Arst.

> ; p: M
RYT-E9XWvzájem miluju. Xen. pass. vz.

milován jsem.
ἀντ-ερείδω 1. ) vz-; opírám. Sof.dvré

οειδε Bdovvopírej chodidlo, nohu. b) za opě
radlo dávám. Xen. čýAx trámy (proti zdi,
aby nespadla). 2. zněr. vzpírám se; odpo
ruju. Xen. 0 subi, věci.

ἀντ-ερέσναι V.ἀντ-είρομιαι.
ἄντ-ερέω --- πάβ].

9 ο” 9 3

AVT-E0W (Z dvT-esém. —V. zvl. prs. dvTí

ἄντ-έχω.

φηνιιΏ 8ΟΥ.ἀντ-ειπεῖν;, 81Υ.ἀντ-είρομαι. ---Ρ11.
ἀντ-είρηκα; Ρ885. {πἱ. ἀντ-ειρήσεται) 1. (na
proti mluviti,) odmlouvati, odporovati, na
mítati budu ; namítnu. Thůk. ToůgdvTz00dv
vag ty, kteří chtějí odporovati, proti němu
mluviti. pass. Sof, odděv dvramýcevm nic
nebude odmlouváno, odmítáno. 2. zapovím.
prť. Sof. Kočovrog dvretoynáToc; ač Kreon za
pověděl? i proti zápovědi Kreontově?

2 p. , ,
ἄντ-έρως, ωτος, ὁ, νζά]οπιπά Ἰάβ]κα,ΡΙ,
ÚVT-EPWTÁMnaproti, vzájem tážu se. Pl.
AYT-EVEPYETÉMvzájem, odplatou dobře

činím; dobrodiní splácím. Xen.
AVT-EVVOÉM (-εὔνοος) vzájem přízniv

jsem; vz. přeju. Xen. prs. part.
ἄντ-έχω 1. a) naproti, vpřed držím. Sof.

ap mw) 2 { - k v y, .slo ἀντέχοντα κρατός τα]καἀτζο ρῖθᾶ hla
vou, v předu hlavy. meď. «) přidržuju se
rivog něčeho (předu něčeho). Pl. roů 06
oxTog dřevce vpředu.i duševně. ΒΙ. ποντὸς
ῥῆματος dvréyovva. každého slova se při
držují. Ὠότη. ἀπιστίας --. Χθη. τῆς ἀρετῆς
ἀνδέξονται οποβΒ 5ο Ῥϊ]άτζί, χρημάτων-
statků se ujímati. Hér. ro8 roAéu.ouválky
se chápati, ujímati. Thúk, $uAAžooyg—ná
mořnictví—. 3) předem, zpříma se držím.
Sof. fore TExxůTOc dyvrévoustoj a sám se
(zpříma) udržuj ! b) act. j. inér. «) vy-; do
držuju ; vytrvávám.s part, Hér. úvreřyevu
yóu.evoc—vydržoval bojuje ; stále bojoval —,
s dat. vydržuju proti něčemu ; odpírám, odo
lávám někomu, něčemu, obzl. v boji. Thúk.,
ἐπὶπολὺ ἀντεῖχον ἀλλήλοις Ρο ἀϊοαλοι οἨγ{11
odolávali sobě vespolek. Χεπ. ἵπποις, σι
dýpe. —A0. dvricyeiv vydržeti: odolati (dle
někt. dvrioyev, prs. od dvv-ícyw). 1 bez
aat. (Op. ἀναχάζεσθαι. Xen.). —i mimo boj.
Xen. περὶ Těv Teyv odporovati ve věci
o hradbách; s inf, oddšy čdůvaTo dvréyemw
uh 00 japilecda: nic nemohl mu odpírati,
odporovati, aby se mu nezavděčoval, abymuvděknečinil.3)osubi,neos.vy-; do
držovati; dostačovati. Hér. o Ťece oů%av
τέσχε τὸ ὕδωρ παρέχων τῷ στρατῷ nedo
stačila vody Ῥοβκγίἰα]ίο το]δ]α. οὐκ. ἀντι
σχόντα τῇ στρατιῇ ῥέεθρονπ6υγς{αδ]νᾶί το]
sku svým vodstvem, iojn. věcech. Thúk.
διὰ τὴν ληστείαν ἐπὶπολὺ ἀντισχοῦσαν (ἱ9
někt. prs. ἀντίσχουσαν) poněvadž loupež
nietví po dlouhou dobu po-, vytrvalo. Dém,



3 ,αντευ.

εἰς Boxyúv ypóvov dvréye. na krátký čas
vyduží. 2. básn. zpředu zpět držím ; (zpředu)
odvracuju. Sof, Ou.u.xo10'dvricyou (dle někt,
prs. od dvr-ícyw) Távě' alyAav očím pak
jeho odvrať (odvracuj) toto světlo. (před
očima mu zadrž světlo).

ἀντέω, υ. ἀντόω,
UVTY)(dvTÁ-m) básn. ústřeta (bohům) ;

prosba. Šof. pl.
AVT-ÝALOG2. (dvr-l-) básn. proti slunci
v? »

(ležící); východní, Sof. 0Ρ. ἕσπερος.
A VTÝVOP, 090g moudrý kníže Trj. za

dobyPriamovy, výmluvností znamenitý, Pl.
ἀντηρέτης (ἀντα-ἴος, ἐρέτης). Aischl.

odpůrce (vboji; vlastně : naproti veslující).
vw někomu. i 000g dvrypévůc (nom.) oště
pem odpůrce.

ἄντ-ήρης 2. (-40- Vdoxpicxe) trag. a)
zpředu zasazený, namířený. Sof. ἀντήρεις
ατέρνων πληγάς παπιίχοπό do prsou vpřed
rány. b)odpůrčí; nepřátelský. Eur, ἀδελ
φός, χείρ.

ἀντηρίς π. ἀντῆρις, ιδος, 7 (ἀντα-ἴος,
-ᾱρ- v dpxolsxe), podpora. Thúk, pilíř pod
porný.

ἀντ- ηρόμην, V. ἀντ-είρου,αι. |
ἄντ-ηχεω, dór.-dy 6mbásn. naproti zvu

čím; onír.1tr. Eur. ἀντᾶγησ' ἂν ὕμνονζ8
zvučila bych píseň, vii proti někomu.

dvTí, před samohl. dvr, před ostr, příd.
ἀνὺ- (51ν. ἀντ-αῖος, AvT-2w, V ante, něm.
ent-). I, adv. zř., před eů iatt.: naproti;
vzájem; odplatou; splátkou. Pl. Xen, avť
εὖ ποιεῖνvzájem dobře činiti; dobrým splá
ceti. Pl, dvr s) mssevo vzájem, odplatou
dobréhozakusí. II. praep. sgen. 1l.a)x)
naproti (s dat.); před(s instr,); s jn. sta
noviska l: za. Xen, éovyxévouA. Tivogstáti
před, za něčím.-(9) básn. při přísaze a p.
(před-;) při; Ρίο, Sof. © ἀντὶ παίδων καὶ

Úvys XETEVOVEVtebe (při deerách,) pro dce
ry a pro tvůj život vroucně prosíme. b)
o přednosti. x) při comp. před; nad. Sof.
μεῖζον ἀ. τῆς πάτρχς Οἴλονvou.íČeuvvýše nad
vlast přítele klásti; za věc vzácnější před
vlastí, nad vlast přítele pokládati. orévkm
τινὸ ᾱ. τινος πλέον Zamilovati si někoho
více nad někoho, než někoho. 2. a) místo ; za.

ee

Pl. žvav, dy ou. A, TÁVTOVTÁVKYBVOVεἶναι

ἀντιάω. 11

zápas. jenž, myslím, že roven jest všem
zápasům, jenž jest m. všech zápasů; jenž
(svou platností) stojí za všechny zápasy.
Xen. vův čAsvdeplnv čkolumy Avdvri Ov čya
rávrav svobodu vyvolil bych si m. všeho,
co mám. Dém. 4. πολλῶν χρημάτωνἑλέσθαι
m. mnohého jmění, m. mnohých pokladů
vyvoliti si, b)w) o změně, místo; za, Pl.
βελτίους ἐποίει τοὺς πολίτας A. yemóvov lep
šími činil občanym., ze špatnějších, Hér.
πολέμιον ᾱ. φίλου καταστῖναι πορϊ{{θ]θίη m,
přítele se státi. Thúk. úuočemuA. relyoug
vozy m. zdi (t barrikada). Xen, rTap00g4.
šouuovogpříkop m. hradby, za hradbu. Hér,,
Xen. Pxowevcev A. vwwogkrálem se státi
m. někoho, $) o výměně vzájem. Thůk.oč
vo d. dvdodgčdyoav Kteřímuž za muž
byli vybaveni (ze zajetí vyproštěni,) vy
měněni. Xen. otdóvat v A. Tivocdávati ně
co za něco. Hér. zxgaXaheiv— obdržeti—.
Xen. 4. T0ů; za 00? dvů" Óv Za to, co—.
e) o příčině: za; pro. Sof. vů“ ov šducev
pročež, a proto obětoval —. 111. ve slž.
1.a) o) před; vpřed; zpředu(dvr-éyw, vr
Pxiva a, dyvr-ňons). B) zpředu ; za- (dvru
λαμβάνω 2., ἀνὺ-άπτομιαιa) B). b)a) proti:
παρτοῖὶ (ἀνὺ-ίστημι, ἀντί-κειμαι; -στοιχέω,
-στρέφω, -Όυρος). ϱ) παρτοί{; zpět; od (-arx4w,
ἀνὺ-έλκω, ἀντί-τυπος).-- 2. 8) α) místo, za

(ἀνδ-αιρέομαι, ἀντ-ἀξίος, ἀντί-λυρος, -ρροπος).
9) proti; naproti (-τάσσω, -τίθημι, -UNA
vaoum, -Ačyu, -7xA0g). b) «) vzájem, za to,
za oplátku (ἀντι-τύπτω, -ῥοηθέω, ἀντ-ευερ
Υετέω, ἀντί-ποινος). β) ο Ζἀγοά (ἀντ-αγωνί
ζομιαι, ἀνν-αμιλλάομιχι, ἀντι-ποιέω 2., dv
TÍ-TEY VOS).

ἀντιάζω (ἀντιχω, ἀντίο-ς) 8) Ράβδη,αἱόΠ.
naproti, vstříc jdu. «) nepřát.: utkávám.
τινὰ někoho; setkávám se s někým. Hér.
ἀντιάζων τὸν στρατόν αἰκάνειο γο]ς]Κο; 56
tkávaje se s vojskem—. 3) přát. vstříc jdu.
Tiv%někomu. Hér.— γ) básn. utíkám se.
iw% k někomu s prosbou; prosím. Sof. c
ἀ. πρὸς Διὸς ερο prosím pro Dia —.s inf.
aby—. b) básn. s gen. přicházím k něčemu;
účasten jsem něčeho; dostává se mi ně
ὅθμο. Φ0Η,οὔτε τοῦ τάφου ἀντιάσας οὔτε Υόων
ani žádného hrobu neobdržev ani nářkův —.

9 / v , ν
ἄντιάω (5υτ, ΡΥθᾶσῃ.,ἀντίο-ς) ο)γό. 6Ρ..

σ, ἀντιθομιχι.
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ἄντι-βῥαίνω a) vpřed stoupám, rivi na
πὅσο. (πορζάζ.) Επι}. πλευραῖσιν ἀντιῤᾶσα η8
boky mu přišlápnuvši. b) naproti kráčím,
obyč. obr. odporuju; protivím se. rivi ně
čemu. Aischl., Hér., Sof. βιχκσθεὶςπολλά
T dvaBác přinucen byv a po mnohém od
poru (marném). Hér. úvriuvrov —když se
tomu 'opřeli—.

dvu-BákAo naproti, vzájem házím, me
tám, střílím. Thůk.

5 / . . , Νο

dVT-PAÉTO naproti, doočí, zpříma hle
dím. Xen. ra margi— otci do očÍí—. €ig Tov
ἦλιον zpříma do slunce-.

ἀντίβλεψις, Ἡ (ο ἀντιβλέπ-ω), Ἠ]οᾶδηί
naproti, do očí. Xen, pl. přímé pohledy
(do očí).

ἄντι-βοηὺέω vzájem ku pomocispěju,
přicházím. Thůk. aor. vzájem — přispěti.

dvT-poAštm (-BoXů, -BdA-Ao)vstříc vr
hám se. aťř. s prosbou; uprošuju. viva ně
koho. Lýs.

ἀντιβόλησις, Ἡ(ο ἀντιβολέ-ω), Ἡ-; ἀδ
prošování. Pl.—i pl. vroucí prosby.

ἀντιβολία, j (srv. předch.), uprošová
ní; skroušená, úpěnlivá prosba. Thúk,

ἀντι-γενεηλογέω Ἠόν. naproti,protivně
rodopisem znamenám, vykládám. ar. ἆντε
Ὑενεηλόγησαν naproti tomu rodopisem vy
ložili.

ÁVTI-YVWLOVÉM(-yváp.ov) odporuju mí
něním; protivného míněníjsem ; popírám.
Xen. oúdeic ἂν ἀντιγνωμ.ονῄσειε s násl. inf,
S um od nikdo by nepopřel, že ne-—.

Avrvyóvy, mýth. dcera Oidipova a Jo
kastina, sestra Polyneikova, Eteokleova,
Isménina.

dvT-ypap“j, 7 (srv. dvě násl.), spis
proti někomu; žalobní spis; žaloba písem
ní, Pl.

dvTí-ypapoc 2. (-ypavů, srv. předeh.
a násl.) opisní; s opisy (z listin původ
ních.) Dém. στῆλαι dvrtypaoo: sloupy s 0
pisy, nápisy (odjinud vzatými). vs ovýXns
τὰ ἀντίγραφα πο sloupu opisy.

ἄντι-γράφω ντά]οπι píšu; odepisuju;
písemně odpovídám, Thúk. pass. dyrevé
vparevo váde odepsáno bylo toto.

ἄντι-δαχνω vzájem, oplátkou koušu.

ἄντι-δράω.

ἀντι-δεξιόομαι vzájem za pravici beru;
vzájem pozdravuju, vítám. Xen.

ἄντι-δέομαι (--1. δέω 2.) naproti to
mu prosím; za to si vyprošuju, vyžaduju.
Pl. ví τινος něčeho od někoho.

dvT-dÉVOL! vzájem si beru, přijímám.
Eur. aor. ἀντεδεξάμην.

ἄντι-δια-βαίνω παρτοβ, τζά]θιηpřechá
ΠΠ, Χθῃ. ἀντιδιαβῆναι.

ἄντι-δια-ῥάλλω ττά]οπι οδοδπ/α, οὐτί
ἥτ]τ. ΑΥςἴ,τὸν διαβάλλοντα οβοδτι]{οί]ο, οἩ
viňujícího.

dvTt-d(OWu! a) vzájem, oplátkou dávám,
τί Tim něco někomu. «) Hér. δῶρον ἀντι
dodvauKooíce dar oplátkou dáti Kroisovi;
darem splatiti dar Kroisovi. Eur. vos za
něco. —G)ve sm. nepříznivém. Soť. (v. 4u.0t
βός). Thúk. τὴν τιμ.ωρίανdvridodvu pokutu
splatiti; trest odplatouvytrpěti. b) v Ath.:
výměnu jmění nabízím (maje přílišné pří
spěvky obecné dávati. v. dvríd0cig). Dém.

ἀντιδικέω (οἆ ἀντί-δικος. ἱπιρί. ἠντιδί
κουν i jvr-ed(xovv) soupeř jsem ; soudím se.
τινὶ s někým, Xen. ἀντιδικοῦντες 5οιά{66 56.

ἀντί-διχος, 6 (-číxn), soupeř; odporňík
(právní, soudní). Lýs., Isok,

ἀντίδοσις, ἡ (ἀντι-δί-δω-μι), πάρ]άΚκαΥΥ
měny; v Ath. nábidka výměny jmění (kte
rou učinil Ath. občan, jenž se domníval,
že při rozvrhování břemen obecních ulo
ženo mu mnohem více, než mu připadnouti
mělo proti jmění jiného občana. Občan, je
muž nábidka ta byla učiněna, buď přijal
veškero jmění nabízené i sbřemeny a dal
výměnou své jmění veškero tomu, který
učinil nábidku; nebo jmění nabízeného ne
přijav přejal břemena, jež uložena byla ob
čanu nábidku činícímu). T0ÚT0tὀντιδόσεις
motúueda těm povolujeme nábidky výmě
ny jmění.

dyTÍ-dovTtoc 2. Aisehl. ohlasný ; ozvěn
ný; stejného hlaholu, zvuku (v odpovědi).
ἀντίδουπον ἄσεται stejným hlaholem za
pěje. Bóxúvrídovra volej žalem ohlasným!

dvu-opám oplátkou, stejně jednám ;
jednáním splácím. Sof. mo0g Tdg πράξεις
dvridody proti těm činům stejně jednati. —
Ῥ]. ἀντιδρᾶν xaxác spláceti zlým (jedná
ním). Sof. viva někomu.
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αντι σωρξεομαι.

ἂντι-δωρέομαι υά]ειι ἆανι]α. ΡΙ. τί
τινι πδοο πόκοπια, Ἠότ, τινί τινα πδδίπι ηξ
koho vzájem obdaruju.

Avríčepoc, dle Hér. Lémňan ku konci
5. stl., jenž odPeršanů přeběhl k Hellénům.

dvu-CnTém vzájem, také hledám. Xen.
ἄνθρωπον.

ἄντι-ὑεραπεύω vzájem službou ctím.
τινὰ někoho; odsluhuju se někomu. Xen.

ἀντίνεσις, %(dvri-ri-dy-u), protiklad ;
odpor; protiva; antithese. Isok., Arst,

AvVTÍVETOG2.(žvru-rí-Om-u4, srv. předch.)
naproti kladený ; substt. neut. odpor; pro
tiva. Alschn.

ἄντι-ὺέω vzájem, o závod běžím, Hér.
oi dvrrdevcou.evovkteří o závod běžeti chtěli,

dvTí-WVpoc2. (-úpx) proti dveřím; přede
dveřmi, TX dyridvo« předsíň (proti dveřím
v domě). Sof.

dvu-nad-ÉČopa naproti usazuju se,
sedím, Thúk. dvrexabéČovro naproti (ním)
seděli, leželi.

ἀντι-κάὺ-ημαι, 161.-- χάτ-ημιαιπαΡτοῖή
usažen, položen jsem. Ἠότ. ἀντικατήμενοι.-
Χεη. ὅταν πολέμιοι ἀλλῆλοις ἀντικάθωνται
kdykoli nepřátelé proti sobě vespolek jsou
položeni, leží—.

ἀντι-καῦ-ίζομαι, ἰόπ.-κατ-ίζ- (51. ἀπό
předch.) naproti po-, usazuju se. Hér. dvri
xamČóusvot SVÝZN.a0r. naproti posadíce, po
ložíce se ; —ivše se.

ἄντι-καὺ-ίστημι Ίδη,-κατ-ί- 1. ααἲ. (5
fut. a aor. slž., bez prf.)a) naproti postavuju.
s obi. vojsxa. Xen. dyvixaudioravo. —Thůk,
dvrixaTéovycUVnaproti tam postavili. b) «)
na místo (něčí), náhradou postavuju, usta
ΠΟΥΗΗ.ἀντικαταστῆσαι, -στῆσειν náhradou
postaviti, ustanoviti. pass. Xen. ὅπως ἀντὶ
τῶν ἀπολωλότων στρατηγοὶἀντικατασταὺὃ
civaby m. zhynulých vojevůdcové(jiní) byli
ustanoveni. $) náhradou pořizuju, dávám.
Thúk. μ.ηἑλάσσωἀντικαταστῆσαι πάλιν aby
neméně náhradou dali zpět. c) duševně, na
proti povzbuzuju. Thúk, dedtóvac dvrmadí
στη πάλιν ἐπὶτὸ Wapoetykdyž byli ve strachu,
z toho (dvr1- m. toho) povzbuzoval je opět ke
zmužilosti. 2, meď. (s aor. bezpř. act., bez
perf.) a) naproti postavuju se. Thúk. dvri

F. Lepař, Nehomérovský slovnik řeckočeský.

ἄντι-κρύ. 115

KATROTÁVTECTAŤE VaVGÍ Naproti sobě posta

vivše se s loďstvem. τῆς ἀντικαῦδισταμένης
móAcocobčanstva na odpor se stavějícího, ne
přátelského. b) na m. nastupuju. Ἠότ, τού
του παῖςἀντικατίσταται ἴοπο β7Ππββίαρι]θ
na m. jeho. 3. prf. act. naproti stojím, po
ίαγεη Ίδοπι.Τ]ή]ς, ταύτης ἀντικαθεστηχυίας
móAcectoto město když (nepřátelsky ) proti
vám stojí—.

ZYTI-MAMOVPYÉMvzájem zlé činím ; splá
cím zlým. PL.

ἄντι-καλέω vzájem zvu. Xen. Óc dvri
Ἀληνησόμενοςj. chtě vzájem býti pozván.

5 x /
AVU-MAT-aÁAŘOOW za (něco) vyměňu

ju. meď. —s1.Arst.
ἄντι-κατηγορέω vzájem Žaluju. Tivdg

někoho. Isok,

ἄντι-κάτ-ημαι 16Η.- ἀντικάθημαι.
ἀντι-λατ-ι-, ΙόΠ.--- ἀντικαθι-,
AvTÍ-metj10naproti ležím, položenjsem.

Arst, part, odporný ; opačný. meolOvotydyru
xetu.évoty0 dvou věcech sobě odporných, dy
τικειµένως οἄροτηδ; naopak.

ἀντικελεύω vzájem pobádám. Thúk.
Φα55. ἀντεκελεύσῦησαν περὶ ἑλάσεως Υζ4]6Πη
pobídnuti byli strany vyhnání-—.

dvu-mAaČe Bur. vzájem, střídavězvu
čím, Baxyetovἀντέκλαζον ἀλλῆλαις μέλος bal
chovskou střídavě zvučily, výskaly píseň,

dvu -xAalo Hér. dvréxXaovvzájem pla
kali (dle někt. dvéxAatov).

ἄντι-πνήμιον, τό (-κνήμη), Κοεὶ před
lýtkem ; holeň.

dyt -MÓTTWnaproti tluku, strkám. Xen,
únír. opírám, protivím se; odporuju. 0 subi.
věci: překážeti.

ἀντίχκροὺσις, ἡ (οἆ dyrixpoÚ-o), závada.
ἄντι-κρούω 1. παρτοξί τασί, ντάδίπι.

Ατδίι ἐάν τε ὁτιοῦν ἀντικρούση τις αἲ5ἱοοἷο]4
v cestu mu vrazí někdo ; ať si jakoukoli mu
překážkuučiní kdo, 2. únfr. v aor. a) nara
ziti; zavaditi. Dém. b) nezdařiti, nepovésti
se: selhati, i plgpf. Thůk. «úrvots TodrTo
TpdTOV AvTEZEXpOÚZELjim to první nezdařilo,
nepovedlo se, (dopadlo mimo nadání,) se
lhalo.

ἀντι-κρύ (srv. násl. a xaT-avTipÚ) na
proti zpříma, zrovna. Xen., obyč, ep.

8
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AVTL-%PVS(srv. předch.) 1. a) naproti
zpříma. Thůk. —7Astv. Pl —iov, p. εἰςτὸ ὅ.
b) zpříma ; zrovna. Lýs, ἄγουσιν Z. ag dro
xTEvoĎvrecvedou zrovnaj. chtíce je zabiti;
—zrovnaj. na smrť. 2. a) zcela; docela.ij.
α81,ἄ. δουλείαἀρ]πά, Ποίοτά ῬοτοΡα,-ἐλευθε
ota úplná svoboda. b) jistě; určitě, Dém. č,
οὕτως καὶ δικρρήδην určitě tak a výslovně,
Ž. Aéyeuv,voábm určitě mluviti, napsati.

Ἀντικύρᾶ, Ἰόη,-ρη. u Hér. ms. v Málidě
sev. záp. odThermopyl nedal. ústí Sperche
ja. (jiná A. jest v jihových. Fócku nad cho
botem Krisským).

Avrxupeúc, o (Avrixópu), Antikyřan.
ἀντι-κύρω básn. naproti narážím, rwi

na někoho ; setkávám se (náhodou) s někým.
S0f, a0r. dyréxupox. —i ve sm. nepříznivém :
srazil jsem se sněkým (zhoubně). subi "Aomg.

dvu-Aap“, 4, a) zadržení; zachycení,
Thúk. šycv úvvdhabývmíti zachycení; moci
se zachytiti. b) námitka. pl. Pl. úhony,
slabé stránky (k námitkám).

ἄντι-λάζυμαι (-λαμβάνομαι) Ῥάδη. a)
zpředu zachycuju se. Eur, vivo; něčeho, χερί
rukou. jen prs. a impf. b) Rur. i οὗ σοι
καιρὸςἀντιλάζυται k čemu ti příhodná doba
se naskytuje.

ἄντι-λαμβάνω 1. αοξ. na místo (někoho,
něčeho)dostávám, dobývám,získávám.Thúk.
ἄλλην (γώραν) ἀντιλαβεῖν ἀμιαχεί 1πό (7οπιό
m. své) nabyti bez boje. Xen, s obi. mužů
vzájem zajati—. ovuuxyov Za spojence (za
něco) získati. 2, častěji mmeď.a) (z předu)
u-, zachycuju, chytám, chápuse, Pl. vrt
λαβόμενοι τῶν βάθρων οπορίνᾶθ 56 lavic,
ἄκρου τοῦ στύραχος ἀντελάβετο 78 Κοπθοτ8
tiště uchytil, udržel se, b) ujímám, chápu
56 Ἀθῃ., Ἠόπι, ἀντιλήψφεσθαι,ἀντιλαβέσθαι
τῶν πραγµ,άτων Ujati, chápati se věcí (v ŤÍ
zení obce). Thúk. i bez gen, ὀξύτερον ἀντι
λαμβάνεσῦαιprudčeji chápati se díla. προὺύ
wogdvrdhajěcdouochotně chopiti se díla repi
τῆς ἐςτὴν πατρίδα σωτηρίας 0 78οἨτάπδπί ἆο
vlasti. ©)«) dosahuju; zmocňuju se. Thúk,
AvrehafBeroTdv uerewpov zmocnil se, dosáhl
ΥΥδΙΗ,τοῦ ἀσφχλοῦς ἀντιλαβέσθαι Ὀεζρεόπο
sti, místa bezpečného dosíci, dojíti. β) za-;
ἀοπηάπα, Ἐ]. ὁ λόγος ἀντιλαμβάνεταί µου
myšlénka dojímá mne.

Ἀντίλοχος.

dvu-Aaprw naproti zářím,Xen.
ἄντι-λέγω ({αἱ, -λέζω, 809. ἀντ-έλεξα;

5ΓΥ. 1ΥΙ. ἀντί-φημι, ἀντ-ερῶ, ἀντ-ειπεῖν) α)
naproti mluvím ; odmlouvám ; odpírám ; od
poruju. vovtněkomu ; něčemu, PL. σοί, -- Π6τ,
xOYSuoče:proti věštbám mluvím, ΕΙ. 1ἀ. πρὸς
vadva mluvím proti tomu ; odporuju tomu.
Dém. Fegt ToúTou 0 tom. Xen. περὶ τῶν dt
καίων ἀντιλέγοντες 0 svých právech, 0 svá
práva se prosíce, Pl. 0 dyrihévov odporník;
odpůrce. Eur. oůx dyrihéŽov nechtě odmlou
vati, odporovati, se brániti. Thúk., Dém. ovx
čyw AvriAéyev (og0ůx s ind. nemohu od-, u
pírati, žene.aleá,u»-sinf, odporujumlu
σίπι, ΔΡΥἨθ--, 18. ΟΡ.συναγορεύειν.pass.
ἀντιλεγόμενος ὑπό τινος upíraný, ve při při
vlastňovaný odněkoho. b)řečísplácím ; splá
ceje,splátkou odpovídám. ΦοΜ,τὸ ἴσἀντιλέξαι
rovným odpovědísplatiti; rovně odpověděti.

ἀντίλεχτος 9. (οάἀντιλέγ-ω) οἁια]αμτα
ný ; popíraný ; záhadný. Thůk. ovx «.

ἀντιληπτέον, Dém. k dvr-AuuBávo.
ἀντίληψις, 7 (dvr-AxuBavo), 1. k act.

vzájemné přijímání. Thůk, vivocněčeho (za
něco).2. kmeď. a) zachycení; zadržení(aby
nespadl). Xen, b) zachvácení; záchvat (v
nemoci). Thůk. ©)domahání se. Xen. T
dexávns desátku.

ἀντιλογέω (ἀντί-λογος2. odporující ; od
porný, básn.) básn. odpor kladu ; od-; upí
rám. Bof. Tg Avriovyýce s inf. s oů: j.
mám upříti, že ne—.

ἀντιλογία (ἀντί-λογος,srv. předch.) a)
odporné mluvení, «) odporování; odpor;
spor. Thúk. ἐς ἀντιλογίαν τινὶ γενέσθαι Υο
spor s někým vejíti. p. při čAdeďv(ve shro
máždění). 1. obrana (ve sporu, ve při) Hér.
B) odpornosť,protivnosť mluvení. Arst.

dvu-AoviCopnat naproti (tomu) roz,
uvažuju. Xen. Ór1-Že-,

ἀντιλογιχός ὃ. (ἀντι-λογίζομαι)3) οῦταί
ný v odmlouvání, v odporování, ve sporech.
PL. oi dvrihovizot obratní ve sporech; mi
lovníci sporů; svárlivci (o mudrlantech n.
sofistech). —b) o věci: odmlouvací; odpo
rovací ; sporný. Pl. Aóyouřeči, výklady spor
né. %)dvrtAovixý umění sporné.

AyríAowoc Pylan, nejstarší Nestoroveo
„ ve výpr. Dan. proti Troji. Sof.



ἀντί-λυρος.

ἀντί-λυρος 2. (λύρα) Sof. místo lyry;
lyře rovný (zvukem). καναχά (αὐλοῦ).

dvri-pěAAw naproti zamýšlím. Thúk.
úvricAŽoví m zámysl některý si učiniti
(proti nepřátelům. —dle někt. : odklad vzá
jem učiniti).

ávu-pénoopo Hér. na to stěžuju si;
proti tomu vytýkám.

ἄντι-μέτωπος 2. (-uérenov) naproti,
zpříma průčelím. Xen. o vojsku.

ἀντι-μηχαναομαι παρτοῦ si strojím,
vymýšlím. Hér. ŽAMxZvreumnyzvěvro jiné
věci (překážky) proti nim strojili. aor. na
proti ustrojiti, vymysliti. Thúk. s obi.zed
ματα. -- i hez obi. lest naproti (někomu, ně
čemu) ustrojiti, vymysliti. Eur., Xen.

ἀντιμίμησις, 1 (-utué-oum),Thúk. vzá
jemné nápodobování, následování.

dvví-utjtoc 2. Arst. kárá j. upřílišený
výraz obrazní: ἀντίμιμιοντην τῆς ουγῆς ἔπι
$vu.lav odrážku duše, žádost.

᾽ἀντί-μολπος 9. (-μολπή) básn. odpornýi

zpěvu. Eur. místo zpěvu, jásotu.

ávu-vavTovjvée naproti (k útoku) lodi
stavím, hotovím, upravuju. Thúk. dvrivav

πηγῆσαι. -- pass. πρὸς τᾶς ναὺς οὐχ ὁμιοίως
dvrvevavrnympévac proti loděm nestejně k
útoku upraveným.

ἀντί-ξοος 9. (-ξέω: naproti škrábající)
protivný; nepříznivý; nepřátelský. Hér. čyt
vnyTonÝTOdvTíZo0Lstávali se mu odpůrci;
stavěli se mu na odpor. -oT0xT0<. i 0 věci.
V. ἐπέρομαι 1.

ἀντιόομαι (οἆ ἀντίο-ς, 951Υ.ἀντιάζω. -
dep. pass. —att. obyč. čv-avrió0um) obyč.
ión, naproti stavím se, stoupám. obyč. s dat.
Ἠέτ. ἀντιώσονταίτοι G LOV Naproti se ti
postaví k boji. ἡμῖν fvrodycav nám posta
vili se naproti.

dvtloc 3. (vr) č. obyč. j. adv. a) «)
naproti vpřed. s gen. οἱ, πεί, τἀνδρὸς
vrlov uoXelv muži vstříc, na oči (vpřed
k muži) přijíti. 3) naproti. neut. Xen. 4. Mo
rAývyg, > Adudánov naproti Mytiléně, —
Lampsaku. adi. Hér. s dat. dvrím ἵζοντο
[éocyo. usedly naproti Peršanům. b) «) ne
přát. neut. Xen. dvrlov lévau,čkwúvetynaproti
jit, jeti, táhnouti. p. pl. dvríx. i adi. šAxúvet

ἀντί-παλος. 115

ἀντίος ἰάμπο πβρτοίί. 8ἱ. Χχτέστησαν ἀν
τίαν τὴν φάλαγγα ΡορίανἹ]Ιπαρτοί! šik. sdat.
ἤρχοντο ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις Ἰαδ{παι]
naproti jíti nepřátelům. Hér. subslt. fem.
ἐκτῆς ἀντίηςπροσπλέεινΖρίπια naproti plou
ti—. p. Xen. πεπί. ἐκ τοῦ ἀντίου--. B) vůb.
protivný; odporný. Aischl. dvríx Aéyawod
porné věci mluviti. v) jinaký ; rozdílný. Xen.
πολὺ οἱ λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶνἩ οὓς ἤκουον
velmi řeči ty rozdílny jsou než které jsem
slyšel; zcela jinaké, opačné —.

ἀντιοστατέω--- ἀνὺ-έστηκα(ἀνο-ί-στη
μι) 161. Sof. o větru dvrioorTaTeřnaproti věje ;
odporný jest.

Ἀντιοχίς, ίδος,δ. φυλή,jeden z 10. km.
n. krajův sev. vých. od Athén, k němuž
příslušela Alópeka. Pl.

Ἀντίοχος, jm. mnohých mužů, j. dle
Hér. Elejana ku konci 6. stl., otce Tísa
menova z rodu Jamovcův.

ἀντιόω, τ. ἀντιόομιαι.
ἄντι-παίζω vzájem hraju, pohrávám.

Xen. o zvířatech.

dvTÍ-TUAoc 2. (=r4X-ho) 1.4) «) naproti
máchající, metající, bojující. substt. mase.
odpůrce; protivník (válečný). Bur. deote
bohům. substt. neut. Xen. nepřátelské voj
sko. i pl.— B) s jn. stanoviska: obránce.
Aisohl. 4u.og 4.— b) odporující; zpurný.
Aisohl. xožros. 2. a) vzájemně příslušný.
Bur. ýXdev čmi Távrimakov přišel na vy
nález vzájem příslušný (t. vína, proti su
chému obilí). Thúk. ἐν fdeoiv ἀντιπάλοις
αὐτῇ (τῇ móAu)redozumévo. ve zvycích jí
(obei) příslušných jsouce vychováni. b)
vzájem rovný (mocí, silou, důležitostí n.
váhou) obzl. u Thúk. πρὸς ἀντιπάλους Ρτοίί
stejně mocným, úvrímxAoLodpůrcům rovní.
ἀντίπαλον ναωτικόν τογπό (οἀρβτοῦπι) lod
stvo. dvrímakw jv rovnováha byla (v počtu
vojska obojího). νουμκγήσαντες ἀντίπαλα
svedše boj lodní s rovnováhou (t. neroz
hodný.) úvríraAu xavaorňom rovnováhu za
řiditi. éc a. xadeovýzavev do rovnováhy do
stali jsme 56. τὸ ἀντίπαλον καὶ ἐλεύνθερον
rovnováha (mocí) a svoboda. u% d. εν.
voz nerovné nebezpečenství (t. j. ve vítěz
ství menší prospěch než v porážce nepro
spěch). 4. čéog strach rovný (t. na rovné
moci obou stran nepřátelských vzájem za

o*
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ložený) ; strach vzájemný (ze vzájemné mo
ci válečné). i s dat. ἀντίπαλοι τῇ παρα
σχευῇ καὶOvvápe TOVNÍvýpravou i vojskem.
ἀντιπάλως 1ογηοι Ἰποσί, měrou.

ἄντι-παρα-βάλλωττά]οπα přirovnávám.
τὶ πρός τι něco k něčemu. PL., Arst.

ἄντι-παραβολή, Ἡ, vzájemné přirovná
ní; seřadění protiv (v řečnění). Arst.

ἀντι-παρ- ἀγω naproti přivádím (voj
sko). Xen.

ἄντι-παρα-ὺέω παργοᾶ Ῥχίόπό běžím.
Xen. ο vojínech.

ἄντι-παρα-καλέωτσά]θιη, παοἀτοῦτγ
zývám. viva črí m.někoho k něčemu. Thúk.
Pl., Xen.

ἄντι-παρα-κελεύομαι ντά]θιιΡο]1]ι
ju. vii na někoho; vzájem přikazuju (po
bádaje) někomu. s inf. aby—. Thúk., Xen.

ἄντι-παρα-λῦπέω τντά]οπι,ορ]άζκοιΡῖ!
tom rmoutím, znepokojuju. jen Thúk.

dvu-Tapa-TAÉm naproti připlouvám.
jen Thúk,

ἀντι-παρα-σκευάζομαι παρτοβῖ,πα οᾱ
por připravuju se. Xen. —Thůk, ἀντιπαρε
oxevdlovro dAXýlor připravovali se proti
sobě vespolek,

ἄντι-παρασχευή, j, Thúk. nepřátel
ská výprava.

dyT-TApA-TÁOOW naproti do řad sta
vím. obyč. meď. —se. Thúk. τοῖς προσιοῦ
σιν ἀντιπαρετάσσοντο Ριοῦ{ ἀοτάξα]{οίπι k boji
seřadovali se. Xen. ἀντιπαρετάξαντο φά
Aryy« proti nim seřadili se šikem. pass.
ΤΠύ]ς, ἀπὸ τοῦ ἀντιπαραταχθέντος Ze seřa
dění k bitvě hotového.

ἄντι-παρα-τείνωπαρτοῖίραπ] α. ΡΙ.
πρὸς λόγον ἀντιπαρατεϊναι ἄλλον proti Ťeči
rozložiti jinou.

ἄντι-παρα-τίὺημιπαρτορ]άάάπι.
PL. ví Tm ἀντιπαραὺεῖναι něco k něčemu
přirovnati (ku přirovnání přiložiti).

᾽ἄντι-πάρ-ειμι (inf. -évau) na protějšku
vedle jdu. Χεῃπ, ἀντιπαρῆσαν αἱ τάξεις η8
protějším břehu týmž směrem (vedle) po
stupovaly řady.

ἄντι-παρ-εξ-άγω παρτοά τον Ῥτά
dím, Dém. naproti k boji táhnu.

dvT-map-8Yw naproti, k obraněposky

ἄντι-ποιξω.

tuju. Thůk, ἀντιπαρχσχεῖν τινι ἵππικόν k
obraně poskytnouti někomu jezdectvo.

dvu-nácytw odplatouzakouším(zlého).
Xen, —Arst. aor. — Sof. 4. úmÓ Ttioc od
měnou od někoho užívám (dobrého).

VTU-TATAWVÉMnaproti hučím, Thúk.
o větru.

AvrímaTpoc Hellén na ostr. Thasu na
zač. 5. stl., syn Orgeův. Hér.

ávu-Tépmw 1. naproti posýlám,Thůk.
s obi. vojska ve sm. nepřát. —2. a) na mí
sto (něčí) posýlám. Thúk. ἀντέπεμψαν στρα
Tyy0úg— na m. nich poslali za vojevůdce—.
b) «) odplatou, odměnou posýlám, Ti něcg.
Sof. B)vzájem, za odpověď posýlám (ústně
n. písemně). Hér. πρὸς ταῦτα ηᾶ ἴο--. 998,

ἄντι-πἐρᾶν 1 -πέρᾶςπθΕΚΙ.naproti přes-,
na druhé 5ἰταπδ. Χθη. Ἡ ἀντιπέρας "Ἠπειρος
protější Ep. —Έπά]ς. Θράκη. κατ᾽ ἀντιπέραν
zrovna naproti. Xen. s gen. rů διαβάσεως
přechodu.

dyu-nep-Axpbávw vzájem objímám.

AvVTÍ-T8TpoG2. básn. zpředu skály. Sof.
—Půu« výběžek skalní naproti,

dvu-mAém naproti pluju. u Thúk.dle
někt.: ἀντ-επι-πλέω.

ἄντι-πλήξ, Ίγος (-πληγ- νο πλήσσω)161
DOf.dvrirAŤyec dxvaí zpředubité, mrskané
břehy.

ἄντι-πληρόω naproti, vzájem na-, do
plňuju. Thúk., Xen. vag vaše, τάξεις (ἳ,
mužstvem).

dvTí-mvo0g 2. (-mvoý)protivného vání ;
naproti vanoucí; protiVný ; odporný. Aischl.
στάσις bouře.

dvu-noWbém vzájem toužím. Xen.pass.
dvrvrodeloda: vzájemnou touhou býti (ně
komu).

ἄντι-ποιέω 1. act. vzájem činím, vi ně
co; od-, splácím něčím (zlýmn. i dobrým).
Tiva někomu. Xen. Ἡ γἢ τοὺς θεραπεύοντας
ἀγαθὰ ἀντιποιεὶ země vzdělavatelům dob
rem odplácí. 2. meď. a) vzájem, o závod
přičiňuju, snažím se, usiluju. Tevós.0 něco,
Χρῃ. πάντες ἀντεποιοῦντοdoeTň všichni při
čiňovali se závodíce o statečnost. vwviproti
někomu, sněkým. Χοη. τίς αὐτῷτῆς ἀρχῆς
ἀντιποιεῖται; kdo proti němu o vládu usi
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luje, vlády se domáhá ? —1περί τινος ο πὅοο,
Χοῃ. ἀλλήλοις περὶάνδρα αὐίχς ἀντεποιοῦντο
vespolek závodili o slávu statečnosti. b) «)
předjinými věcmi, obzvláště zaměstknávám
66. τινὸς 5 πδδίπι, ΕΙ. οἱἀντιποιούμενοι τῆς
τέχνης Ἐ{εῖί zaměstknávají, zabývají se s u
měním, $) přivlastňuju, osobuju si. Ttvog
něco. vi nějak, poněkud. ΕΙ. εἰἀντιποιεῖται
osobuje-li si—. Arst. dyrirotodyra TE Tpa
vočla oi Awoietgosobují si původ trag.—

ἀντί-ποινος 9. (-ποινή) Ῥάδη, οᾱ-; ο
platný ; na odplatu, oplátku. neut. pl. sgen.
odplatné za někoho, za něco. Sof. ratWely
vytrpěti, λαμβάνειν <. něco odplatou bráti.
Aischl. zp%acav odplatu vymáhati.

ἄντι-πολεμέω naproti válčím. Xen. rivi
někomu; proti někomu válčím. pl. vespolek,
proti sobě válčiti. Thůk.

dvu-moAéjutoc, 6, Thůúk. pl. nepřátel
ská strana. xp0grivxproti někomu.(srv.násl.)

dvu-ToAs|Log, 6, protivník válečný,pl.
Hér. (srv. násl.)

dvTu-To0ALopnémvzájem, také obléhám.
ἄντι-πορεύομαι naopak, za to se vypra

vuju. Xen.εἰς WýBxcdoThéb (jiný pak zThéb).
ἀντί-πορος 2. a) na protější straně mo

ře; zámořský. Aischl. 4. ypa zámořská
země. Eur. 'EXA% d. (t. KoXytdos) Hellas
zámořská (proti Kolehidě). "Aoreug XaA
xídos 4. Artemis od Chalkidy zámořská
(Taurská). b)vůb. protější. reviněčemu.Xen.

ἀντι-πρᾶσσω, Ἰόπ. -πρήῄσσω naproti
pracuju, jednám, brojím; odporuju. Hér.,
Xen., Aischn., Arst.

ἄντι-πρεσβεύομαι υτά]θπι posly, po
slance vypravuju, vysýlám si. Thúk.

ἄντι-πρήσσω. τ. ἀντι-ποάσσω.
ἄντί-προύχα ποτΏο,Ίο ἄ16Ιι; 5ΊΚοΤΟ

darmo. Xen,
9 * ο

ἄντι-προσ-αμάομαι (-ἀμόω) 6η Xen.
ἀντιπροσαμήσασθαι τὴν γῆν τα to přihrnouti
země. | 4

ἄντι-πρόσ-ειμι (-ιέναι) naproti přichá
zím, postupuju. nepřát. Thúk., Xen.

ἄντι-προσ-ερῶ 19ηΧθῃ.80Υ. ᾖαςς. οὐκ
ἀντιποοσεορήνη ΠΘΡΥΙτζά]θπι Ῥοζάτατεη; πα
pozdravení nebylo mu poděkováno.

ἄντι-προσ-φέρω jen Xen.a0r, dy λύγ

ἄντι-σπάω. 111

νον ἀντιπροσενεγκεῖν τινι Κααπθο těsně po
staviti před někoho.

ἄντι-πρόσωπος 9. (-πρόσωπον)πβρτοίί
obličejem, čelem; čelem zpříma posta
vený. obrácený. Xen.

ἄντι-προ-τείνω vzájem natahuju, po
ἀάγάπι, Χθῃ, ἀντιπρούτεινε (τὴν δεξιάν) ττά
jem podal pravici.

ἀντί-πρῴρος 9. (-πρῶρα) ) ῬΙ. 0. lo
děch: naproti přídami(obrácené k nepříteli).
Thúk. io lodnících: s přídaminaproti (ne
příteli) obrácenými. Hér.. Thúk. b) vůb.
předkem naproti obrácený; i o věci, 90.
τάδ) dyrimowpa toto před očima,

ἀντί-πυλος 9. (πύλη) Ἠότ. αὐλαὶἀντί
mukordAXAyo1dvory s branami naproti sobě
stojícími.

dvTÍ-mTVpYy0g2. jen Eur. d. πέτρα τουπά,
podobná věži skála.

ἀντί-ρροπος 9. (-ῥοπή) rovnovážný;
rovný váhou. obyč. obr. 90Η,λύπης ἀντίρ
ροπον ἄχὺος zármutku rovnovážnou tíži.
Xen. dvrloporovetvaívwči Tuzcela rovným
býti někomu k něčemu. Γόπα, συμμαχία τού
rov A. spojenství za tyto věci náhradou
rovné ; spojenství těmto věcem (ztraceným)
se υΥτογπάνα]ίοί. Χθη. ἀντιρρόπως τοῖς ἐναν
m(ots V rovné váze s protivníky.

AVT1-0Y)%Ównaproti, vzájem vyvažuju,
váhou vyrovnávám. Aisohl, obr. rivi digἀντι
σηκῶσαι ῥοπῇ něčemu dvakráte vyrovnati
se tíží,

AVTOYKWOUS.Ἡ (ἀντισηκό-ω), Ἠ6Ι. οῦν.
vyrovnání (rovnováhou).

Ἀντισυένης, ovc, Ath. filosof v 5. a 4.
stl., žák Sókratův, původ filosofie Kynické,

dvu-oxsvalw, jen Xen.meď. dvrecxev
úČevo Toyočxov naopak zařizoval si hospo
dářství.

dyT-100W naproti vyrovnávám, Thůk.
τοῦ Ἡμ.ετέρου ἀντισουμένου Κἀθζΐο παξο οΏθς
proti nim udržuje se v rovnosti.

KVTLOTAOTOG2. (dvriorá-w) naproti. ta
žený. Sof. ddayu.dg4. křeč trhavá,

dvvi-om%“ naprotř táhnu; odtrhuju;
πάτζυ]ι. Αἱ5οΠ].ἀντισπάσαι Teva zdržeti ně
koho..Arst. ávroracdůva odtrženu, přeru
šenu hýti.
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A vr1oow, 4, ms. na záp. pobřeží ostrova
Lesba. Thúk.

ἀντί-στανὺμος 2. rovný váhou, náhra
dou. Sof. Tivoc za něco,

ἄντι-στασιαζω naproti odpor činím,
Xen. oi dyrioTaotálovrec strana odpůrců,
protivníků. a. vvi o přednosť(proti někomu
se stavím,) s někým se svářím.

{ ς vw ο 9 ,

KVTL-OTAOLWTY)G,ov, Ó,muž protivnický,
ze strany protivné; protivník; odpůrce (z
druhé strany). Hér., Xen.

ÁVTLOTATÉM(dvTGTÁTY-c),jen prs. zpro
tivuju se. Hér. —Pl. o zosbn. s dat, naproti
čeliti někomu.

9 , e 7 / >
KYTLOTATT]S,ov, ὁ (ἀνὺ-έ-στηκα, οἳ ἀνὺ

(-orn-u4); naproti stojíci, bojující. Aischl.
čvěvec A. bojovníci nepřátelští.

ἀντ-ίστημι, Ιόπ.--- ἀνὺ-ίστημ.,
ἄντι-στοιχέωτ ριοἱδ]δ{řadějsem : proγεν) :

tějším jsem. vvi někomu, obzl. v tanci, Xen.

ἀντι-στρατεύομαι (-στοατεύω) ΏΒΡτοίά
vypravuju se (polem), ἰάμπα, Χθπ., τινὶně
komu.

ÁVT-O0TPATYJYÓG,6, nepřátelský vůdce.

ἄντι-στρατοπεδεύομαι (-στρατοπεδεύω)
naproti polem, táborem se kladu. reviněko
mu. aor. napr.p., táb. se položiti. Thúk. prť,
AyTeoTpuTOmEdevy.évouzNapr.p.,táb.položené.

AVTI-OTPĚH naproti otáčím, obracím.
Xen. inír. dvriovoéhac naopak otočiv, obrá
tiv (se).

ἀντιστροφή, ἡ (ἀντιστρέφω,srv. násl.),
protější, opačný obrat; (protiobrat). Ve slav
nostním tanei sborovém nebo chorovém:.
obrat zpět (t. tam, odkud se vyšlo), Ve zpěvu
ehorovém: antistrofa (protisloha, v. στροφή].
Arst. obyč. Ἡ ἀντίστροφος.

ἀντίστροφοςθ.(ἀντι-στρέφω, srv. předoh.)
naproti otočený, obrácený. obr. vzájem ob
dobný ; odpovídající. vi. něčemu, Pl. Aéya
ἀντίστροφον τῇ ἰατρικῇτὴν δικαιοσύνην jmé
nuju uměním obdobným, odpovídajícím lé
kařskémusoudnictví.Arst. 1 drop) d. v
διαλεκτικῇ řečnictví vzájem obdobnodialek
ρ6. ἡ ἀντίστροφος(Ξ-ἀντιστροφή)antistrofa
(protisloha). pl.

ἄντι-συλλογίζομαι naproti úsudky či
ním ; závěrky odporné činím. Arst.

ŽVU-TÍĎYU.

ἀντισύστημα, τό (ἀντι-συν-ί-στη-μ)τζά
jemné sestavení (metrické ve zpěvudráma
tickém); vzájemné souřadí, ve dramatech.

dvr-opapiCm naproti míčemházím;
jsem na protější, druhé straně hrajících
míčem. Xen.

ἄντι-σχεῖν, ν. ἀντ-έχω.
ἀντ-ισχΌρίζομαι vzájemtvrdím, ujišťu

Ίπ. ΤΏή]ς, περί τινος o něčem,
9 /

ἄντ-ισχω, ν. ἀντ-έχω 1. b., 2—.
ἀντίταξις, Ἡ (ἀντι-τάσσω), παΡΤΟΠ56ἵ

dění, postavení; postavení k odporu, k boji.
Thúk. πρός τινα Ῥτοῦί πόΚοπιῃ. ἁ. τριήρων.

ἄντι-τᾶσσω naproti, na odpor řadím,
stavím. Hér. vevů zav% mix někoho proti
někomu(do boje). i obr. Xen. Auuovúu.ďydvri
raža hlad proti vámpostaviti(j. nepřítele).
pass. —se. Hér. zpógviva proti někomu, i
5 4αΐ, Χθῃ. τί ἀντιτετάχαται fully; proč se
postavili, jsou postavení (na odpor) proti
nám? i bez dat. Hér. dvrerayůmoav posta
veni byli proti nim. — io smýšlení: odpo
ruju. Thůk. r0 ἀντιτετάχθαι ἀλλήλοιςο8ροζ
nictví vzájemné. —aor. meď. Thůk: S ace.
ἀρετῆν τῇ δυνάμει ἀντιτάξχσθαι 5ἰαίθόπος
svou proti moci na odpor postaviti. Dém.
refl. περὶ τῶν πρωτείων ἡμῖν ἀντιτάξασθαι
o přednost nám na odpor se postaviti, s námi
do boje, do zápasu se dáti.

dyTU-TEÍVW1. naproti napínám. obr, zí
τινος Něco za něco podávám. něčím za něco
splácím. Eur. výmνηπίων. -- 2. onír. od
poruju; protivím se. Πότ, (ορ. εἴκω).ΕΙ. Ἡ
ΦυχἩπολλὰ ἀντιτείνασα-- po mnohém odporu.
Ατβζ, τινὶ někomu, Sof, i o stromech.

ἄντι-τείχισμα, απος,τό (-τειχίζω), Ῥο]ο
okrouhlá hradba (jejíž oba konce jsou na
proti soběobráceny). Thůk.

dvu-Teyvaopat naproti strojím. Hér.

ἀντιτεχνησις, 4 (v. předeh.), strojení,
vymýšlení naproti; obelstívání. Thúk. Tv
κυβερνητῶν πρὸς ἀλλήλους οὐθ]βήτώπί Ίζοί
midelníků z obou stran vespolek (jedněch
proti druhým).

ἀντί-τεχνος, ὁ (-τέχνη), οὔρίνος, 5οῖς
v υπιόη{, ΕΙ. τινὶ 5 πόκύπι, 5 πόδίη,

dvu-Tídmju 1. naproti kladu, stavím. ví
Tivogněco něčemu ; kladu něco proti něče
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mu (přirovnávaje). Thúk. —Hér. dvrídec
čxrvepovpolož proti sobě oboje, jedno proti
druhému. pass. dvriviběv.evaTXdTUto proti
sobě jsouc kladeno—. 2. a) místo něčeho, za
něco kladu, dávám ; náhradou dávám. Xen.
u dyriridévu T0čxuTv nedávati náhrady
ze svého. b) výměnu kladu, dávám (abych
za to něco jiného dostal). Eur.

ἀντι-τιμάω 1. act. vzájem, odměnou
οτη, τινά τινι někoho něčím ; odplácím, od
měňuju se někomu něčím.Xen. cč dvrvru.
σαι πᾶσι τοῖς zahoře.—pass. fut. Xen. úo
ἡμῶν ἀντιτιμήσεται οἆ πάς Ῥιάο οἀπιδηόπα,
9, med. vivoc něčeho za hodna se uznávám
m. něčeho; trest nějaký na sebe navrhuju
m. jiného trestu (od soudu uznaného). Pl.
τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι; Κἰονύ pak trest
vám na sebe za to navrhnouti mám?

ἄντι-τιμωρξομαι (-τιμωρέω 9.) υζά]οπα,
na oplátku se mstím. Tivěnad někým. Eur.

dvTI-TÍVW 1. act. za to pykám, zakou
δίπι, Φοί, ἀντιτίσειν. -- 2. μιοᾷ. spláceti si
ἀάγτάπι. τινά τι někoho něco; na oplátku
mstím se nad někým něčím. Eur. δίκηντινὸς
τιμωρήσασθαί τινα ἰγθβί za něco pomstou
vynutiti na někom.

ἄντι-τολμάω, vzájem odvažuju Se.
dyTi-T0čEÚMvzájem střílím, dostřeluju

(lukem). Xen,
AVTI-TPĚHW za to živím. Teva někoho.
ἄντι-τυγχανω naproti (proti nepřáte

lům) dosahbuju,dostávám. Thúk. s gen. čr
χουρίας.

AvTÍ-TVTOG2., u Sof.i3.— 1. a) odrá
žející. Soť. dvrirůma ©' čmi vě méce a na
zemi (tak že jej odrazila,) odrážející padl.
b) odporující. Aischl. subst. s 66η. Διὸς ἀ.
Diův odporník.Xen. —ua bitva zpurná,
neústupná. 2. odrážející se; odrážený. Hér.
Or. TŮTOGA. ráz odrážený; ráz odraz. 6TEv. καὶ
ἀντίτυπος I ráz i odraz. Sof. Ti dvVTÍTUTOVἀπο
ZAadcauněco hlasem odrážejícím se oplakati.ÚVU-TŮTTTEvzájem,oplátkoubiju; bi
tím splácím. Pl.

ἀντί-φημι (61Υ.ἀντ-ειπεῖν,ἀντ-ερῶ) na
proti mluvím ; odporuju. Pl. op. ovyxaravi
θεμιαι,

Ἀντίφημος Κα Ἱοποῖ 7. stl. Rhoďan z
Linda, zakladatel ms. Gely v Sicilii.
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ἄντι-φὺέγγομαι]. οπγόποιzvučím.Eur.
χδὼν ἀντεφδέγγετο.

ἄντι-φιλέω vzájem miluju. Xen., Arst.
pass.

dvTí-povoc 2. básn. 1. vzájem vraždící.
Sof. oróua. -vzájemné vraždy. Aischl. 4. »4
varTo,smrti—. 2. za vraždu; vraždu mstící.
Sof. gákiv dacemwdvripóvovc dlxac splatiti
za vraždu tresty (dle někt. splatiti tresty
odplatou vraždící, mstící),

dvrT-popTÍCM (-pó0T-0c) vzájem naklá
dám, za náklad dávám. meď. —si(k vývozu).

ἀντι-φράσσω naproti zacpávám; Za-;
přehrazuju; přehradu činím. Xen. o nose
zrakům.

ÁVTU-pVÁRNÝ,j, vzájemné hlídání, po
zorování. Thúk.

ἀντι-φυλλάσω vzájem střehu. Xen.
medď. —se; varuju se.

Ἀντιφῶν, ὤντος, Athéňan v 5. stl.— 1.
řečník a státník. 2. sofista. 3. Kéfisán, zná
mý Sókratův, otec Epigenův.

ἄντι-φωνέω naproti hlásám, mluvím;
odpovídám. Sof. čeog slovo. —u%u. dyvipWveL
unčév neodpovídej, neodmlouvej mi nic!

dvTi-Yatpw vstříc raduju se. jen Sof.
Níxa avrvyuosicu BýBx Níka vstříc Thébě

«se zaradovavši, usmávši.
Ἄντιχαρης, ους,BojóťanEleónský v 6.

stl., rádce Dórieův. Hér,
ἄντι-χαρίζοµαι ντά]οπι vděk činím;

vděkem splácím. veviněkomu. —Xen. —Hér.
Vee bohu vděk činím (na budoucí odplatu).

úvTL-YstpovTovémnaproti hlasuju (na
tahuje ruku). Thůk,

ἄντι-χρα(-ω) 16η801,Το8. 05. sg. Hér.
dvvénoycé Ti Timdostačilo něco někomu.

ἀντί-φαλμος9. (-ψάλ-λω)16Έτ, ἀντι
ψάλµουςodds (vzájem) souzvučné zpěvy.

ἀντλέω (Xvrho-c)1.vodu čerpám, vyva
žuju, vážím, nabírám. Xen, εἰς τὸν πίνθονἄο
kadečky nabírám. Hér. dyvrAševodu váží.
Pass. avTAčeTa:voda se váží. 2. obr. a) do
čerpávám; těžce snáším ;dovlékám, Aischl.
ἀντλήσω τύχην dovleku, těžce snesu osud.
Eur. ávrAýcet Ptovdovleče život, b) Sof. vy
čerpávám; utrácím. row.
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ἀντλία, ἡ (ἄντλ-ος) básn., smrdutá voda
na dně lodním. i: dno, spodek lodní, Sof.

AVTÁOG,ó, voda mořská vnikající nadno
lodní, do spodku lodního. Aischl. ve přirov
ηάπή: πόλις ἄντλον οὐκ ἐδέξατο οὔθο (ή, 1ο
vody na dnonevpustila,) zkázy nevzala,

5 7 Λο , . .. ,
dyT-omTÍCmvzájem želím,lituji. Thůk.

τοὺς οὐκ KvrTotxmiodvvoclidi, kteří vzájem
nepolitují, nebudoumilosrdni.

3 / , 5 /

ἀντολή, Ράρη,--- ἀνατολη.
> > ν .
ἄντομαι (ἀντ-άω, ἀντ-ιάζω. -]6ει Ρ19.)

básn. vstříc přicházím ; vroucně prosím (u
kolenou) Sof. ἃ πατρὸς ὕπερ ἄ. οὗ 78 otce
ντοποπό Ῥτοβίη, Ώ11, ---τινὸπρός τινος--Πό
koho při něčem,

5 / Poa vo , 3
αντ-ομνὺυμι νζά]επι ΡἨ]βαΠάπι,Χεπ, ἀντ

ὦὤμοσαν ὑπὲρ Ἀγησιλόου Τισσαφέρνει νζά] 6Ιι
přisáhli za Ag. Tissafernovi— s inf, že—.

ἄντ-ονομαζω protivně, jinak jmenuju.
Thúk. τὴν πόλιν Μεσσήνην ἀντωνόμασεν
město Messénou přejmenoval.

úvT-opůoow naproti kopu. Hér.
úvT-ogetAw vzájem, za to dlužen, povi

nen jsem. Thúk.

ἄν-τρε básn. — dvu-Tps.
AVTPOV,76, jeskyně. Xen. čvτῷ ἄντρῳ,

odevairyvaív jeskyni, odkudjdouprameny.
ἀντρώδης (ἄντρο-ν,cidoc)jeskynný. Xen,

šv mérox úvrovdu ve skále duté,

AVTVĚ,vyoc,, okruh; okraj okrouhlý;
obzl. a) u vozu: obruba (korby). Sof.ir
πικῶν ἐξ ἀντύγον z obruby povozu. Eur.
i korba. b) u lyry: podstavec (pod stru
nami), kobylka. Eur. d. χορδῶν,

ἄντ-υπο-, Ιόη.--- ἀνὺ-υπο-.,
ἀντωμοσία,ἡ (ἀντ-όμνυμι),Ρ 58 pro

tivné strany (protipřísaha) před soudem.
buď: přísaha žalovaného, že nevinen jest;
n.: přísaha žalobníka, že žaloba od něho
podaná má podstatný základ a není učiněna
z lehkomyslnosti; i: žaloba(přísahou stvr
zená) soudní, Ῥ]. τὴν τούτων ἀντωμιοσίαν
žalobu těchto (na Sókrata).

ἄντ-ωνέομαι 1. naproti čenu nabízím
(chtě koupiti). Dém. 6 dvrovoúu.evos.—Lýs.
mw. proti někomu větší cenu nábízím, — 2.
místo (něčeho) kupuju si. Xen. %XXovdypov

>
9, Avvots.

dvrewveřro jiné pole (místo prodaného, za
prodané) si kupoval.

dvT-wrÓG (-8)) naproti hledící, zíra
jící; upřený. Eur. čv ἀντωποῖς θλεφάροισιν
do upřených očí.

AVT-WpEÁkOvzájem podporuju. viva ně
koho; vzájem prospívám, na prospěch jsem
někomu. Xen. —pass. vzájem prospěch
mám, užitek beru.

ἀνυδρία, %(čvudp-oc),nedostatek vody ;
suchota. Thůk., Xen.

ἄν-υδρος 9. (-ὕδωρ) Ρ67vody ; bezvodný.
Hér. o zemi. —i substt, fem. bezvodná poušť.

dv-vuévatoc 2. trag. beze svatebnípí
sně, slavnosti. acc. neut, pl. dvuuévax beze
svatby; beze slavnosti svatební. +

ἀ-νύμφευτος, ἡ (-νυμιφεύ-ω), básn. a)
nezasnoubená ; nevdaná. Sof,b) z neblahého,
nešťastného manželství. Sof. yová —původ.

ἄ-νυμφος 9. (-vůvom)a) hez choti, (buď:
bez nevěsty, bez manželky ; n.: bez ženi
cha, bez manžela). Eur. —b) nemanželský ;
neřádný. v. ZAexrpoc, b. —

ἄν-υπέρβλητος 9. (-ὗὑπερ-βάλ-λω)περῖθ
výšený ; nepřekonaný; nepřekonatelný ; ne
dostižný. Xen. φιλία; 18ο]. ἀρετή. Dém.
S 800. τῆν Φιλοτιμίαν a. ve ctižádosti ne
dostižný. adv. Arst. přespříliš

ἀνυποδησία, “ (ἀνυπόδητ-ος),bezobutí;
bezobuví; bosota. Xen.

ἄν-υπόδητος 9. (-ὑποδέ-ω,817.ὑπόδημα)
πθοραγ; Ρε7ορασ{;ῬοβοποἩ/;Ροβύ.Ε1., Χεη.

ὄν- ύποπτος 2. nepodezřený ; nepode
zíraný. Thúk, Táyadě μιηδὲνἀνυποπτότερα
εἶναι τῶν κακῶν: ζθ ἀορτό νδοϊ ποπιόπὃ Ῥο
Jezírány jsou než zlé, ἀνυπόπτωςδὲ οὔ αἱθ
bez podezření nikoli.

ἄν-υπόστατος 9. (-ὑφ-ί-στη-μι) neodo
latelný (v boji). o vojínech. Xen. i opovyua.

dvůotpoc 2. (švývo) účinlivý; prospěš
ný. Xen, elg m k něčemu.

Ἀνύσιος, vou.óg(od 1. Ἄνυσις) Anysský
kraj ; -ská župa v záp. Deltě v Egyptě. Hér.

1. Avuoig, 106,4, ms. Eg. ve vých. Del
tě (v. předoh. a násl.). Hér.

9. Ἄγὺσις ιος, ὁ, dle Hér, kr. Eg. z ms.
Anysie, slepec, za něhož Egypta zmocnil se
Aithiopský kr. Sabakós (v 8. stl.), Hér.



Ἄνυσος,

Ἄνυσος FoiníčanSidónskýv 5.stl., otec
Tetramnéstův. Hér.

dvuoTóc 3. (od dvůr-e) vykonatelný;
možný. Xen. Ag dvvoTov j. možno,

ἀνυτικός π. ἀνωστικός8. (ἀνύ-ω) a) snad
ný k vykonání, ku provedení. Xen. dvur
κωτάτη χρηµάτισις nejsnazší výdělek. b)
úspěšný; prospěšný. Xen. dvuTix“TEgovSINÉ,
prospěšněji jest—.

AvvToc Ath. syn Antheniónův, žalob
ník Sókratův.

ἀνύτω --- ἀνύω.
3

dv-voaivw znova utkávám. PL.
ἀνύω 1ἀνύτω 1ἀνύω (Αι. 1. ἄνω.-- τα.

ὀνύσω, ΔΟΥ. 1Πῇ, ἀνύσαι ἆ, τηθᾶ, ἀνύσασὺ-«ι)
konám a) «) vykonávám; naplňuju. yosízv
žádost. Sof. gen. yoeíxc(assim. ku předeh.).
9) vy-; pořizuju. vi něco. Tii někomu. 9904,
ἀνύσαι γαστρὶ φορβάν poříditi, opatřiti ža
ludku potravu. dowvxvpomoc. básn. i s inf.
Aischl. στρατὸς ἤνωσεν περᾶν vojsko poří
dilo, vykonalo přechod. Hér., Xen. oůděšv
ἤνυε, fvure ničeho nepořizoval; nic nemohl
poříditi; žádného zdaru neměl. (τ. 1ἐκτό
tg.) meď. dyn. Xen. oi λόγοι οὐδὲνμιεῖον
δύνανται ἀνύσασθαι Ž 1 Blu řeči neméně mo
hou poříditi než síla. i vymoci. Aischl., yoetxv
Ἠνύσασῦἐμοῦ πάρα žádost vymohli jste si
ode mne. Ί) ἀνύσαι o bozích: seslati (v.
Xyog). o Foibovi: věštiti; zvěstovati (co
se stane n. má státi). Sof. b) «) s obi. ce
sty a p. Xen. wpdg τὸ ἀνύτειν τὴν ὁδὸν Κα
konání cesty. i bez obi. Thůk. ὀνύσαιἩμε
ρῶν τριῶν καὶ díxx uraziti za 13 dní. —
of. πρὸς πόλιν dvůcm ku městu doraziti,
dojíti. Eur. ční « k něčemu. is ace. cíle.
básn. —Šof. daXxmov dvůvev k ložnici ubí
rati se. "Audavk Hádovi—. G) vycházeti;
ἰάταίί 5ο. εὐδαίμων ἀνύσει ἐκ zsívov bla
ženým vyjde,.se stane z toho.

1. Avw (srv. dvýe) obyč. básn. a ion.
končím. obyč. meď. a) končiti, dařiti se.
Jen ve 3. os., Hér. Zvsvo 70 čoyov(dospí
vala ku konei,) dařila se práce. b) ubí
hati. Hér. črei dvouéve rokem ubíhajícím ;
během roku.

9. ŽVw (« dvž. —comp. dvoTéne, sup.
-τάτω. ἵ81, ἀνώτχτος ὃ.) αἄυ. 8) x) vzhů
ru; nahoru. Aisehi. —méumev,Xen. gopsů

΄
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εσθαι, στρχτεύεσῦοι. -- 5 SEN. Φος, αἰθέρος
X. do nadvzduší, k nebesům vzhůru. Xen.
γίγνεσθαι ἀνωτέρω τινὸς dostati se (dále
vzhůru,) výše nad někoho, než někdo. —4.
xai xáro nahoru i dolů; sem tam—. $) obr.
Hér. Ta κάτω 4. dýco (spodek vzhůru po
ložím ;) věci dolem (spodkem) vzhůru obrá
tím (srv. b, p). Pl. gávra TaĎra 4. x4T0
ταραττόµενα δεινῶς vše to horem dolem,
zvrub na líc převráceno hrozně. b) «) na
hoře; povrchu; svrchu. Xen. Ž. sivouna
hoře býti. i j. attr. i substt. Sof. οἱ ἄνω
Šeofvrchní, svrchovaní, nebeští bohové. oi
ἄνω bytosti pozemské; lidé. Xen. T%dvo
výšiny. 6 4. Bworheúckr. vnitřní země (od
moře). sup. i ve tvarech sklonných. Hér.
TA dvývavTanejhornější čásť. Tivogněčeho.
ϱ) ουν, Ἠότ, τὰ ὄνω κάτω ὃῄσω věci vrehní
dolů položím; věci svrchu dolů obrátim.

ἀν-ὤ, Ἶς, Ἡ £, ooni. aor. sl. dv-tyuu.
úvwya, prf. básn. a ión. (i s někt. tv.

prs. a impf. j. ἀνώγει) Ῥο:: vybízím ; kažu.
byč. s ace. 08s. a inf. kážu někomu, aby-—.
č. s inf. —též s aco. věci. Hér. ἀνώγει

Ó vóuog TWdTOcicí káže zákon totéž vždy.
τὰ ἂν ἀνώγῃ cokoli káže (zákon).

ἀνώ-γαιον, τό, τ. násl.
ἀνώ-γεων, τό (-y%), dle někt. ἀνώ

yomov, horní část domu (nad přízemím)
půda; morav. hůra. Xen. čntTv ἀνώγεων
na půdách; na půdě; na hůře.

ἀνώγ-ω. V. ŽVOVU.

Av-Wěvvoc 2. (-ddúvy) bez muk; bez bo
lestí; zbavený bolestí, Sol.

ἄνωνῦεν (ἄνω) 1.8) 5Ώοτα; svrchu. Xen.
οὐδεὶς πέτρος ἅ. ἠνέχθη Σάᾶπή Κώπιεη 810}
se neřítil, *. oůc shora světlo, Thúk., Xen.
i: ze středozemí (k pomoří).—b) s jiného
stanoviska, j. nahoře, Thúk, oi žvodev bo
jovníci, muži nahoře (shora, svrehu boju
jící). 2. o čse. odedávna; od starodávna.
Dém. rů 8" šy roig č. yoóvou ale obýčeje
ve starodávných časích—,

áv-wwÉm1.vystrkuju; vytlačuju.Thúk,
τὴν πόλιν ἐς τοὺς πολεµίους ἀνῶσαι město
nepřátelům do rukou uvrci. 2. nazpět str
kám, tlačím ; odstrkuju ; odrážím. Hér. med.
dvocacda. s obi, nepřítele: od sebe odra
ziti, zahnati.

-ro
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dv-WAstpoc 2. (-0Xebooc)bez záhuby ;
nehynoucí; nezhubitelný, Pl. oduši dda
νατός τε ZAL G.

dvopaÁlu, (kváv.aA-os),nesrovnalost ;
neurovnanosť, Aischn. τῆς κατηγορίας. 10
povaze: nezpůsobnost; drsnosť; hrubosť,

dv-WpmÁoc2. nesrovnalý ; nepříměrný.
Isok. adv. —Arst. nestálý ; vrtkavý ; ne
důsledný. o povaze.

AV-WLOTÍ(žv-du.oToc) bez přísahy, Hér,
Op. ὀμνύων.

ἄν-ώμοτος 9. (-ὄμνυμι) 1. Ῥγίδαποι ηθ
ztvrzený. Dém.eioývn. 2. nepřísežný ; pří
sahounevázaný ; přísahy prostý, Eur, φρήν.

ἄν-ώνυμος 9, (-ὄνυμια8]οἱ.-- ὄνομα) 8)
beze jména ;bezejmenný, Hér. ywpy. b)beze
jména slavného ; jménem (slavným) nezná
mý. Dém. op. γνώριρ.ος.

ἀνωρία, ión, --(n,4 (v. násl.), nečas ; ne
příhodná, pozdní doba. Hér, 4. ἔτεος πολε
μιέεινnečas roční, pozdě v roce k válčení.

AV-1W00C(box, SIV. Z-e00c) nečasný; pří
liš časný; před časem. Hér. —únodavov.

dvou a p., V. ἀγ-ωθέω.
ἀνώτατα, ἀνωτέρω, γ. 9. ἄνω.
ἆν-ωφελής 9. (-ὄφελος, 81Υ. ὠφελέ-ω)

bez prospěchu; neprospěšný, Pl. ovríxa p.
(op. agéXuoc). Isok. Aóyoc.

ἄν-ωφέλητος 9. (-ὠφελέ-ω) 3) ποιζ
vaný. Xen. dyoógpole nevzdělané. b) básn,
bez užitku, prospěchu. =) zmařený ; na zmar
přišlý. Sof, T909% péče o vychování. —β)
nezdárný. Sof. Téxvy.

ἄν-ώχυρος 9. (-ὀχυρός)nepevný; ne
ορονηδηύ. Χθη, τὰ ἐχυρά.

Ú-četvoc, v. násl.
ú-gevoc i Ačetvoc 2. básn. nehostinný;

nepříznivý. Sof. do0u.0c.Eur. vů —žícivog
πόντος.-- ἶ 5ΠΡ. ἀξενωτάτα εἰσβολάΠ6]ηθ
přížnivější průchod.

ἄ-ξεστος 9, (-ξέ-ω) Ράςδα,πειη]απθηγ;
nehladký; drsný. Sof. TéTpo«.

ἀξία, ión. -(n, 4 (čEtoc), 1. a) cena, Hér.
τῶν φορτίων. -- Χᾶεῃ, ἔλαττον τῆς ἀξίας Ῥοά
cenou (méně než jest cena). —b) hodnota;
stupeň. Pl. 4. jdový mpoc λύπην hodnota
rozkoši proti žalosti, (v. i drxa60 £.). 2.a)

ἀξιό-λογος.

příslušná daň. Hér, úmoreXéevdětnvPxoét.
—b) příslušnosť. (čeho kdo hoden) «) váž
nost; chvála (zasloužená); zásluha, xara
vrhy dčíxv dle zásluhy (své). Dém. úměg
vův ačíxv nad zásluhu, hodnotu. —i odměna.
Pl. —9) trest (zasloužený). Hér. vv uěv
ἀξίην οὐ λάμψεαι, ἑλάσσω δὲ τῆς ἀξίης ZA
slouženého trestu sice neobdržíš, ale men
šího než zasluhuješ. Thúk. παρὰ τὴν ἀξίαν
mimo zásluhu; bez viny; bez provinění.
(ale Dém.: bez zásluhy dle «) při e mo4r
τειν).

ἀξι-άγαστος 9. (ἄξι-ος,ἄγα-μαι) οΌᾶΐτα
hodný. Xen. neut, 56,

ἄξι-ακουστος 9. (ἄξι-ος,dx0-e) hodný
slyšení, aby byl slyšen. Xen. neut. pl.

ἄξι-ακρόᾶτος 9 [-ἀκροά-ομαι)Ποᾶπγpo
slouchání, poslyšení, aby se ho poslouchalo.
Xen. χοροὺς ἀξικκροατοτάτους.

ἄξι-απήγγητος, Ίόῃ. --- ἀξι-άφήγητος 2.
(ἄξι-ος, donyé-ouau) hodný vypravování:
pamětihodný. Hér. sup.—

dět-ěTmavoc 2, (šEi-0c-) hodný chvály.
Xen., 1 sup.

ἄξι-έραστος 9. (ἄξι-ος, čod-o) hodný
toužení, milování. Xen. comp. o duši,

ἀξίη, τ. ἀξία.
ἀξίνη, Ἡ (5 1. Zx-wv), sekera, Xen. —u

Hér. a Xen.: k boji: tesák.
ἀξιο-ρίωτος 9. (-βιό-ω) hodný žití, ži

vobytí. Xen. neut. sg. oů% 4. (dle někt.
ἀθίωτον).

ἀξιό-εργος 2, (-Feoyo-v)platný, sehopný
ku práci. Xen, o včelkách.

ἄξιο-ναύμαστος 9. (-θαυμάζω)Ροᾶΐτι
hodný. Xen. comp. maso.

ἄξιο-νέᾶτος 9. (-θεά-ομαι) 8) Ἀοᾶπγ Ῥο
dívání, pozorování ; pozoru hodný (který sto
jí za podívanou). o věcech i os. úhledný.
Hér.; Xen. —b) hodný pozoru, uvážené, aby
o něm bylo uvažováno. Xen, έργον.

AS1O-uTYTOG2. (-xTá-0u.zr) hodný získá
ní, aby byl získán. Xen. wvydryp.

d5tó-Aovoc 2. hodný řeči ; pamětihodný;
památný. obyč. o věci. Xen. comp. Thúk,
i sup. πόλεμος ἀξιολογώτατος τῶν προγε
vsvnpévov válka nejpamátnější válek dříve
až dotud zběhlých.



ἄξιο-μαχάριστος.

ἀξιο-μακάριστος 9. (-μακαρίζω) Ἠοᾶπύή
blahoslavení, aby byl hlahoslaven, Xen.
sup. 0 0s.

ἀξιό-μαχος .(-μά η) platný,schopný,
dostatečný k boji. Hér. o vojínech a o lo
děch. —s inf. 00%ἀξιόμαχοί εἰσιἐμὲ ἐπιόντα
ὑπομεῖναι Ώε]δοι dostateční, aby v boji mne
dorážejícího (aby můj útok) vyčkali, pod
stoupili. — s dat. dostatečný jsem v boji

proti někomu ; rovný jsem (v boji) někomu,
něčemu. ἀξιόμαχοι τοῖσι ἐπιοῦσι -- útoční
kům, nepřátelům.

ἄξιο-μνημόνευτος 9. (-μνημονεύ-ω)Ποᾶ
ný vzpomenutí, vzpomínky. PL.neut. sup.

ἀξιό-νίχος 9. (-νίκη) hodný vítězství,
přednostl, Xen. ἀσκητής. Hér. comp.s inf.
ἀξιονῖκότεροί εἶμενἈθηναίων ταύτην την τάξιν
ἔχειντίοθ hodnij jsme(té přednosti) než Ath.,
abychom toto postavení měli; více zaslu
hujeme toho—.

dsto-nevdýc 2. (-mévdoc)Eur. hodný
žalu, zármutku.

dEtO-T1oT0G2. hodný, zasluhující víry;
věrohodný ; spolehlivý. Xen.; Dém.—ieeíc
m k něčemu; v něčem.

ἄξιο-πρεπής 9. (-πρέπ-ω) Ιιοᾶποςκpří
slušný. Xen. duu ἀξιοπο πέστατονἰδ]ο πε]
způsobnější—.

ἄξιος 8. (.ν čy-o, 4. b)— subst. ἡ ἀξία
v. zvl.DL a) platný. cenný ; vzácný. Xen.
ὅ τι ἕκαστος ἄξιον εἶχε οο]κο]! Καζάύ ο6τ

ného, drahocenného, vzácného měl. s gen.
ἀργυρίου účtov iva. že má peněžitou cenu;
že stojí za peníze. oroX) 70XX0Ů(oucoj dílu
oděv ceny mnoha zlata. Pl. 9 ἀνδρωπίνη
σοφία ολίίγου τινος ἀξίᾳ ἐστὶνκαὶ οὐδενός lid

ská moudrost malé jakési cenyjest, bažádné.
οὐδενὸς ἀξιός ἐστι πρὸς σοφίαν θ 78 MicNe
stojí, že žádné platnosti nemá v moudrosti.

Xen. zoAXoů«. φίλος veliké ceny, platnosti
přítel. ór000u τοῖς φίλοις Z. cln zač by. přá
telům svým stál. ῥασιλεῖ :ἂν πολλοῦ ἄξιοι
yšvotvrokráli že by velmi platnýmise stali.
b) rovný (cenou, platností). s gen. Hér.
EXývov Tov elvu že Hellénům třemjest
roven, se vyrovná; že za tři Hellény jest.

αὗται αἱπάσι oo" ἑτέρX στρατηλασίαιVSTřode džím ty všechny ani druhé výpravy
válečné nejsoutéto jedné rovny. 2. a) hodný,

9 P, 99ἄξιο-φίλητος. 123

zasloužilý. Πόν, ἀνδρῶν ἀξίων γενομ,ένων ΠΠΙΙ
žů, kteří hodnými, zasloužilými seprokáza
li. Xen. διεδωρεῖτο τοῖς ἀεὶ ἀξιωτάτοις Τοῖ

dával vojínůmvědy nejhodnějším, nejzaslou
žilejším. s čl. i sg.i pl. rov ἄξιον τιμήσω
zasloužilé poctím. %. vivo hodný něčeho.
s inf. aby—; n. subst. x) ve sm. přízni
vém. Thúk. č. égawveloda. hoden, aby byl

ohválen; hoden pochval. l o věcech. S0Í.
τύχη θαυμάσαι UV ἀξία, GWτουδῆς γε |μέντοι
τῆς ἐωῆςοὐκ ἀ. příhoda podivu slce hodná,
avšak horlivosti mé nehodná, PL 00x dἀξίων
ὄντων νικᾶν τῶν ἀγαθῶν τὰ χακὰ Ἡ ἀξίων;
zda proto, že dobro není hodno, aby vítě

zilo nad zlem, či žejest hodno? o) ve sm.
nepřízn. Thúk. ἀξιώτεροι ζημίας hodnější
trestu. Hér. 'EMývov oů% čóvrTav dálov

φλαύρωςnosem poněvadžHelléni nezaslu
hují špatných pověstí. Sof. dčízv oů%odoav
αἰσχύνεις πόλιν obec nezasluhující toho ha
nohíš. b) hodný ; zasloužený, «) Xen. ἀξιω

τέρα τιμή zaslouženější, hojnější česť, od
měna. T8 ἄξια Thúk. hodnosti, úřady (za

sloužené). Xen. podíly zasl. , příslušné, 9)
δίκην τὴν ἀξίανἐπιθεῖναι trest zasloužený
uložiti. Bur. ččtóv zví Tivoc vina, příčina
někomu, něčeho. ©)příslušný ; slušný; dů
stojný. Xen. cdg 0)x ἄξιον εἴη βασιλεὶ 5 1η{.
že nepříslušno, nedůstojno králi, aby—. n

ič.sinf, Pl, r0870 αὐτοῖςἄξιον věppeodu
to slušno jim vytýkati. p. při κατηγορεῖν.-
Pl., Xen. účíec příslušně; způsobem pří
slušným.

Ačtoc, dle někt. Aáróc, 0, Ť. tekoucí
ze sev. Pajonie směrem jihových., v Ma
kedonii dělící kraj Mygdonský od Bottiaj
ského a vlévající se do zát. Thermské (nyu.
Vardar).

ἀξιό-σχεπτος 9. (-σκέπ-τομαι) hodný
uvažování, úvah. Xen.

ἄξιο-σπούδαστος 9, (-oxovdale) hodný
usilování, úsilí, snah, píle. Xen. comp.
při ἀγῶνες.

ἄξιο-στράτηγος
Xen. comp.

ἄξιο-τέχμαρτος 9. (-τεκμαίροµαι) Ἰοᾶ
ný, vhodný k důkazům, Xen. comp.

dsto-o(AvToc 2. (-orhé-e) hodný milo
vání; lásky hodný ; líbezný. Xen. a. učihov.

2. hodný vůdcovství.



124 ἀξιό-γρεως.

ἀξιό-χΧρεως, ΙόἩ. -χρεος 9. (-χράορ.χι.-
neut, pl. ἀξιόχρεο)) 1. a) platný Ku použití;
způsobilý; způsobný; dostatečný. 0 08. 1
věci. Xen. ἀξιοχρεώτατοι χοινωνοί nejzpůso
bilejší účastníci, Thůk. zxoxoxevý dát6ypem
S přípravou dostatečnou. Thůk, —r0Aums.
mocné, důležité, znamenité. —s inf. aby—.

Hér. a. ἀντιωθῆναι ἀος mocný, ©aby naproti
se postavil. Dém. s ἀντιτάξασδαι. —b) plat

ností, mocí rovný. Hér. ὑπὸ ἀξιοχρέου To
daveřy od rovného (v zápase) padnouti. 9.
8) hodný. τινὸς πδύθ]ο. Ἠότ. ἀξιόχρει ἀπη
"5106 věci hodné vypravování, pamětihodné.
b) hodnověrný. Pl. 6 λέγων (σ. ἀναφέρω,
1. c, 6).— c) znamenitý: důležitý. Thůk.
διάνοια.

ἀξιόω (od děto-g) 1. a) «) za hodna uzná
vám, mám. vuvá,vivogněkoho,něčeho.is iní.

aby- med. Hér. oix οὐκ ἀξιεύμενος ἐς τὸν
Ὀρόνον ἵζἵξεσθαιnepokládaje se totiž za hodna,
aby na stolec si sedal. pass. Xen. Toůtoou
τόν τε κακὸν καὶ τὸν ἀγαθὸν ἀξιοῦσθαι ΑὉΥ

stejného podílu za hodna uznáván byli1špat
ný i dobrý. $) schvaluju. Dém. έγω| μὲν οὐκ
á. já věru toho nesehvaluju. b) vážím sl;
ctím. Teve někoho. Sof. οὐ X0 ἠξίου τοὺς
µιηδένας neboť nevážil si lidí ničemných. —
2. 8) α) žádám (28 hodno); požaduju. s inf.
aby—. Xen. ἀξιοῦμεν bo du.'ῶὢν ἀγανὃὸν μέν
τι πάσχειν, καχὼν δὲμηδέἐνžádáme, abychom
od vás dobrého sice něčeho zakoušeli, ale
zlého nic. slov doběvu οἱτὸς πόλεις ζά8αἱ
(za hodno), aby dána byla jemu města. s ace.
os. Dém. τοὺς συμμάχους ἀξιοῦν spojenců

žádati (t. eicoéosiyγρήµατα aby přispívali
penězi) —is pouhým inf. ἀξιοῦντες εἰδέναι
žádajíce věděti—. Thúk. dírocouev meldem
budeme žádati za přisvědčování vaše (aby
chom vás přemlouvali se zdarem, aby pře
mlouvání naše se dařilo). $) osobuju si

něco (jako hych byl toho hoden). medď. do
máhám se něčeho. Pl. s gen. τὸ εἶδοςἀξι
οὔσθαι τοῦ αὐτοῦ ὀνόυατος ζθ Ῥο]οπι ἀοπιά
há se téhož jména (že za hodna uznán bývá

téhožjm.). v) osměluju, opovažujuse. Thúk.
ἠξίωσεν ἐπιγράψασῦαι osmělil se dáti si na
psati—. b) mám za to; míním. s inf. —že—.

(udico) Xen. aůrτοὺς̓ ἀξιοῦν, nu ἑαυτῶν
πάντα ῥελτίονας sivau Že sami -za to mají, že
my nad ně ve všem jsme lepšími. Hér. ač
οὔντεςἀδικέεσθαι πιπ{οο, že se jim křivdí“.

ἄ-οπλος.

ἀξίωμα, τό (οἆ ἀξιό-ω), 1. 8) uznání
za hodna; ustanovení; úsudek. Sof. 4. δαι
μιόνωνustanovení, vůle bohův. b) «) hod
nost; vážnost. Thúk. εἶναιἐν μεγάλῳ ἀξι
ώμαχτιὑπὸ τινος Ὀψ6 το veliké vážnosti u
někoho. PL. τοῦ ἀξιώματος ἄξιον věc hod
nosti hodná. Xen. A. καὶ τιμή vážnost a
čest. Dém. v0 rs móAemg4.. —TO xoLvOv

—B) jméno; stav. Thůúk.

ἀξίωσις, %(od BĚtó-e, srv. předch.), 1.,
a) platnosť; význam. Thúk. rv dVOLÁTOV
slov. b) vážnost. Thúk. vs dperňs. 2. a)
žádost. Hér., Thúk. —b) «) mínění. Thúk.
οὐκ. ἄδικος ἀ. β) πα(πδπί hrdé; domýšlivost.

Thúk.oi στρατιῶται τὴν ἀξίωσινταύτηνεἰ
λήφεσον-- domýšlivost tuto pojali—.

ᾱ- ξυγκ-, v. ᾱ-συγκ-.
ἄ-ξυλος 9. C“ξύλο-ν)bez dříví; bezdřev

ný; prostý dříví. Hér. yoy.
ἄ-ξυμ-, γ΄ ἀ-συμ.-,
ἄ-ξυν-, V. ὅ-συν-.

ἄξων, ονος,ὁ(»ν axis, « Achse, osa, srv.
Uu-aG-x), 1. osa (v kole vozovém) ; náprava.
Xen. obyč. pl. 2. u Xen. stranice u udidla
koňského. pl.

ἀοιδή, Υ. ᾠδή.
ἀοίδιμος 9. (40.0%)Hér. opěvovaný ; zpě-“

vem pověstný. o zpěvu: zpívaný.

ἀοιδός, ὁ, Ἡ, 7. ᾠδός.
ᾱ-οίχγτος 2. (ἀ-Εοικ--) neobydlený. Hér.

Λιβύη. —též neut. pl. doíxnru.
ἄ-οιχος 9. (ἀ-Εοικ-) bez obydlí. PI. —Sof.

domu, domova zbavený ; bez domova (0 vy
hnancích). —ἄ. oxn61; neobydlitelné (nepo
hodlné) obydlí.

ἄ-οινος 9. (4-Fou-)a) bez vína; prostý,
nemající vína. o krajiněio lidech: b) Sof.
o Eumenidách: nemilovné vína (jimž se
víno neobětuje).

ἄ-οπνος 9. (ᾱ-κοχνος)neváhavý; hbitý;
čilý ; bedlivý. Dof. φύλας. Χθη. ταχεῖς καὶ
ἀόχνους.-- ἀοχνότατα nejhbitěji. Thúk. rp0
δυμία ἀοχνοτάτη Πονμνοβθὺ πε]ό{16]δί.

A-oAAůg2. (d-FoX-, 4 sluč-, sihée) básn.
stěsněný ; spolčený ; společně. Sof. —i ne
přát. ke srážce.

A-onAog, dle někt. 4v-omAog 2. (ἀ-σοπ-)
bezezbrojný; bezezbranný. Pl., Xen. o lidech.



ᾱ-ὁρᾶτος.

—Xen. i úou.ara Kora vozy nezbrojné (bez
kosířů. v. δρεπανηφόρος).

ᾱ-ὀρᾶτος 2. (4-Fop-) neviděný ; nevidi
telný. Isok. rd péhhov dóparov budouo
nost nezřejmá.

d-óptoToG 2. (-ópiCe) a) neohraničený;
neomezený. Thúk. v. b) nevymezený ; ne
určitý. Arst. d. ypóve nevymezený časem.
á. airíx neurčitá příčina. Dém. πάντα

ἀόριστα všechno nevymezeno, neurčito.
ᾱπ, ATO-,před samohl. — únó, dno-.
ἅπ-αγγελία, , podání zprávy (po

selstva). Dém. —Thúk. vypravování. Bow
χεῖα.

ᾱπ-αγγέλλω πάνόξδμ,αρτάνι ροδάνόπι:
poselství vyřizuju ; zvěstuju ; ohlašuju. Sof.
drayyehu capůc zprávu podatijasně. Hér.
ἐχέλευε τὸν ἄγγελον ἀπαγγέλλειν, ὅτι -- Ἰά
zal poslovi, aby poselství vyřizoval, že—.
og s opt. že (prý)—. Xen. ámavyshní rvwví
T ohlásiti (na vzkaz) někomu něco. Thúk.
ἐπί τινα k někomu. Xen. €ig τὴν Ἑλλάδα
4ο Ἡο]]όηαχκα. -- Ὠόπι. περί τινος o něčem.
i s part. 0 jistotě. Dém. pass. T4Mu πο
λιορκούμεν dryvysMero o ostatních mís
tech zprávy docházely, že jsou oblehána.
ἀπηγγέλδη Φίλιππος ὑμῖν ἐνΘράκη Ἡραϊΐον
τεῖχος πολιορκῶν Ῥοάάπα νάπη 7ρτάνα, 7ε F.
(jistě) obléhá Héřinu tvrz ve Thrácku.
(αἱο ἀπηγγελλόμην ν. ΡΙϊ ἐπ-αγγέλλω !)

ᾱ-παγής 2. (-můy-vuu) nepevný; ne
tuhý. Hér. míXousdrrayé«z klobouky netuhé,

dn-wytvém, Hér. a) odvádívám, obzl.
s obi. daní, poplatkův králi Pers.

ἅπ-αγορεύω (ν. πγ|. ἀπό-φημι, ἀπ-ειπεῖν,
dm-e9ů) jen prs. aimpf, 1. a) vymlouvám;
odrazuju. 70AAX TÁV LAVTLVVATTRYOPEVOVTAV
ač velmi to mu věštci vymlouvali, :odra
zovali.— b) zapovídám; zbraňuju. Twvině
komu. s inf. s uý: aby ne—i o subi zosbn,

Hér. καίπερ ἀπαγορεύοντός σφι τοῦ χρηστη
ρίουμ.Ἡποιέεσῦαι την συμ,μαχίην αὔκοιγδ]πη]
zbraňovala jim věštba, aby si nečinili spolku
válečného—. 2. a) vypovídám ; odříkám ; od
pírám. obr. umdlévám ; (slabostí) ustávám,
Xen. λέγων οὐδεὶς dmayopeůu mluvě nikdo
neustává, se neunavuje, TxŮ ἀπαγορεύουσι
brzy umdlévají (v běhu). —ú70 πόνων οἆ
namahání, b) sešlý, neužitečný jsem Xen.

ἅπ-αγωγή. 125

TA dmavopevovva věci sešlé, už neužitečné
(jichž nelze užívati už).

ἁπ-αγριόω παϊτοδα]τ, fact. —Sof.pass.
ἀπηγριωμένον zdivočeného; zdivočelého,

ἅπ-αγχω zaškrcuju; zardusuju. obyč.
med. —se; věším se. Thůk. čx Táv δένδρων
ÁTnyLovTo na stromech věšeli se. Hér.
ἀπάγξασθαι ορξςΙ{ἱ 56.

ἅπ-αγω 1. a) odvádím. «) s obi, vojska,
ἀπὸ τῆς πόλεως 0ἆπιόβῖα,ἀπαγαγεῖν odvésti.
Thúk. úd vře ŽZaxeAag. B) i bez obi, táhnu
pryč, zpět. dmavavetyodtáhnouti. Xen. Ta
xéeg rychle, Thůk, roóg 7. k něčemu. b)
x) Tivůrap viva odvádímněkoho k někomu.
pass. ánaydývu odvedenu býti. meď. od
vádím si. Sof, Tí µ’ ἀπάγεσθε ρτοῦ si mě
odvádíte, odvážíte ? Xen. dravou Tůvvvvařna
χαὶ τοὺς aida odvádějsi svou ženui své
dítky ! — dmýyovro xat TOŮG OlxéTUGZX TO.
Npýuova odváděli sii své domácí i své jmění
(na místa bezpečná). B) meď. odvádím si
za ženu. Ηότ, ἀπαγαγέσθαι τὴν παρθένον
odvésti si pannu za ženu (domů). c) «) od
vádím, s obi, daně, poplatkův. Xen. ov
δασµόν, ἵππους. Τήϊς, ἀπαγαγεῖν οἀτόρα,
β) οἀδού]άπι. Ρ]. δεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον
že průvod obětní budou odesýlati, posýlati
na Délos (z povinnosti závazné). 2. odvá
dím soudně (do soudního vězení, j. půhon
n. žalobník obzl. takového provinilce, který
buď zrovna při činu byl postížen nebo ze
zločinu zcela patrného jest usvědčen; ve
případě tom soudní jednání, obyč. u. jede
náctipánů, bývalo velmi stručné, pohna
nému přísné); Pl. švdstxvůvat xaů ἀπάγειν
udávati a odváděti (do vězení), Lýs. τῆν
ἀπαγωγὴν ἀπάγειν přísným půhonem pohá
něti (před soud jedenáctipánů). pass. Pl.
τάἀχ ἂν ὡς vóng day dem snad bys j. ča
roděj byl odveden (k soudu), zatčen. Dém.
pouhé úrayev při mooo7xe. 3. obr. a) od-;
svádím. Dém. rů Aoye řečí. τινὰ někoho.
ámó Tivo< od něčeho, Thůk, ční, n. zoóc m
k něčemu, i s obi. rýv γνώμην. b) impt.daysimýr.jdiprvě;kliďse!Eur.s part.
ἄπαγε τὰ πάρος εὐτυχήματ᾽ αὐδῶν πθολἰό]
dřívějších pohod hlásati, o dřív. pohodách
mluviti!' přestávej —hlásaje.

AT-UVWYÝ,7 (An-4ye), 1. a) odvádění ;
odvedení. Xen, vojska, b) Hér. ©óoou 4.
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odvádění berně, 2. odvádění soudní (do vě
zení); přísný, náhlý půhon (při němž po
hnaný býval zatčen, do vězení dán; obyč,
před soudemjedenáctipánůjednání se dělo
rychle a velmi stručně způsobem pohna
nému přísným a stručným, byl-li buď po
stižen při činu, buď usvědčován z viny

zcela patrné. srv. ἀπόγὼ 2.) 1 Spis pů
honný. Lýs. προσγράψασθαι ἐπ᾽αὐτοφώρῳ
na spis připsali „právě při skutku“ (pro
polapení při skutku).

ἅπ-αδεῖν Ιόπ,, ν. ἀφ-ανδάνω.
ἁπ-αείρω, Υ. ἀπ-αίρω.
án-adbavatiCe nesmrtelnost uděluju.

Pl. o lékařích Zalmoxidovských.
dTAVEU, j (dzadýc), necitelnost; ne

všímavost. Arst. mediíT1 V něčem,
ἅπαῦὺες, Sof,— 8 čnadec.
ἄ-παὺ ης 9. (-πάθος) 1. a) bez utrpení;

bez nehod, pohrom ; prostý nehody, neštěstí.
Hér., Thůk., Xen. —b) bez zakušení; ne
zakusilý. vTivozněčeho; Hér,, Xen. 4. xzxáv
ušetřený, prostý nehod, Hér. 4%.góvov ne
zkušený, prostý prací; nezvyklý pracím.
Χχλῶν μεγάλων ἀπάῦεες příjemností veli
kých neznalý, neznající. 2. bez vášně ; ne
vášnivý ; nenáruživý. Arst. beze strachu,
bázně ; nebázlivý.

ἀπαιδευσία, 1 (dmuldsvT-0g),nevzděla
nost; a) nezvedenost Thůk, neskrocenosť.
úpyňs. b) nevědomost. Arst.

ᾱ-παίδευτος 9. (-παιδεύ-ω) πθυτάξ]απγ.
8) 1nezvedený. Xen. b) «) nevycvičený. Xen,
vs dpevňs ve cnosti. 9) nevědomý, Xen.

ἀπαίδευτοι, ὡς Κρῃτοῖςσυµμ.άχοιςdunevědomí, jak třeba—.Dém. = dubů:
ἀπαιδία, ión. -tn, ἢ (ἄπχις), hezdětnost;

hezdětství. Φοξ, Hér.

ἁπ-αιρέω, lón, — 49-260.

ἅπ-αίρω, ión, -asípo. 1. od-; vyzdvi
huju; vypravuju (pryč). Hér. ἣν ἀππείρωσι
τὰς νέας ἀπὸ Σκλαμῖνος ΥΥ-, οὔρτανί(-]ῖ δτό
lodi od Salamíny (na odchod)—. 2. únír.
act. pryč se zdvíhám; vypravuju, vzda
1uju, ode-, ubírám se (na cestu). Hér. šrexy
inaclovo dr0 ZuXauřvozkdyž by se vypra
vili, vzdálili (na loděch) od Salamíny—.
Eur. ἐκ γῆς τῇσδ ἀπαίρομεν ovy ze země
μόΐο ubíráme se vyhnanstvím, ΡΙ. ἐκτῶν

ἁπαλλαγήη.

τόπων ἀπαρεῖς -- 56 οἀεροετεξ.--18 pouhým
gen. Eur. zwrpídog z vlasti, Xen, dmýpu
οἴχαδε odebral jsem se domů.

ἄ-παις, -ιδος, ὁ, 7, bezdětek; bezdětný.
Aischl, Toxéeg—.Hér, Zm ἔρσενοςὙόνου
bezdětek v mužském rodu. — čocevogxa
9ήλεος Ὑόνου —v mužském i ženském rodu
(po meči i po přeslici), Xen. G. ἐρσένων
zzídov zbaven mužských dítek, potomků.

ATO-AL0OW, V. dT-4500.

ἀπ-αισχύνομαι (-xioyúvo.2.) studem
se zarážím. Pl. draovvdňvu studem se
zaraziti, fut. 2. 08. dTouoyvvěŤ.

ἁπ-αιτέω požaduju (po právu). mině

čeho, Sof. o7Xdi πῄτουν τοῦ ποιτρὸς zbraně
otcovy požadoval jsem (j. dědictví). riva
«. někoho za něco; od někoho něčeho. Dém.
Παγασὰς ἀπαιτεῖν αὐτόν Pagas požadovati
(zpět) od něho, λόγον ὁἀπαιτῆσαί τινα počty,
účtů požádati od někoho, na někom. (v.i
súduva,2.) pass. Bur. 00xἀπαιτούμεῦ' není

právem od nás požadováno,
ἀπαίτησις, Ἡ (od dr-arTé-w), požadování. Hér.

aT-axpibów důkladněvzdělávám,upra
vuju. Isok. Aóyo. ATyxoBouévo, řeči dů
kladně vzdělané, upravené.

ᾱ-πάλαμνος 9. (-παλάμη) Ῥά5η,ϱ6ᾳἂ]8
ně, ruky obratné; neobratný ; neschopný.

ἁπ-αλγέω odlevujusi v bolesti, Thúk,
ánahyňozí m oželeti něčeho.

ἆπ-αλείφω νγπιαπιήα. ἀπαλεῖψαίτι ΥΥ
mazati něco (na listině). Dém., Aischn.

ἅπ-αλέξω u-; zabraňuju. Sof,meď. τορὸς
ταῦτ᾽ ἀπαλέξασθαι σοῦχωρίς Ριοῦ tomuse
ubrániti bez tebe.

ἁπ-αληνδεύω vypovídám pravdu. Xen.
πρός τινα před někým; k někomu.

ἀπαλλαγή, Ἱ (ἀπαλλάσσω), 1. (odji
načení) a) odstranění, Hér. vivčs někoho,

b) zbavení; sproštění. Trvo;něčeho ; vyba
vení, vyproštění z něčeho. Aischl myu«
των. 908, συμφορᾶς. -- ΕΙ. εἰ ἣν ὁ Ὀάνατος
τοῦ παντὸς ἀ. -- kdyby byla smrť zbavením,
sproštěním všeho vůbec—, Xen, d. v00 βίου
zbavení života, 2. a) od-; rozloučení; od
chod. Eur. $žčtot ἀπαλλαγαί snadné roz

- loučení. u vojska, Xen. BovAsúsodaurep dr
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αλλαγῆς —o odehodu.— Pl. %τῆς φυχΏς ἀπὸ
T03 caduxTo; A. odloučení duše od těla,
b) rozloučení; rozvod (manželů). Eur. 09x
εὐχλεεῖς ἀπαλλαγαὶ γυναιξίν,

ἁπαλλαξείω (ἀπ-αλλάσσω) ἀθβίᾶ,. jen
Thúk. ἀπαλλαξείοντές τινος toužíce po zba
vení něčeho; chtice rádi se zbaviti něčeho.
πολέν.ου, πενίας.

ἀπάλλαξις, ἡ (τ. πάε].), Πόν.]6Ἡ Υnom,
východ; možnosť vyjíti.

ἅπ-αλλάσσω (1οΥ.pass, ἀπαλλαχνναι
i —avňvu) 1. (odjinačuju) a) «) odstraňuju ;
odklizuju ; vzdaluju. Xen. oxsvv T%ms9vvT%
ἀπαλλάξωμεν 7 Ἰάϊααί věci zbytečné od
straňme, odkliďme ! —víTivogvzdaluju, zdr
žuju něco od něčeho. Eur. σφαγῆς χεῖο A
raAdča odvraždy ruku zdržeti, —r1yodiv
vzdáliti, vydati něco z rukou. i 0 zosbn.
Pl. Xu; draAMrrav zármutky odklizo
vati dep. pass. vzdaluju se; pryč se kli
dím. Sof. 47aAMaxydeicžna odklidě se odej
deš! Pl. sigav únaAAžyndí řekna odejd
si v pokoji! obr. 4zyAXxyuévosvivo; vzdá
lený něčeho. od něčeho. Hér. edydetmsM
díou od sprostoty pošetilé. Thúk. ὧν dx
fAaxro v čem nebyl vycvičen. $) Thúk.
ἀπαλλάδαχι τινὰ vystřídati někoho (j. zá
stupce v úřadě). v) zanechávám; opouštím.
Sof. dmxAXáčmopustiti, Eur. prs. A. Xóyov
zanechávám řeči.dep. puss. upouštím. τινὸς
od něčeho. Φοῖ,ἀπαλλαγνέντε τῶν μ.ακρῶν
Aóvov upustice oba ode dlouhých řečí—.
b) zbavuju; sprošťuju. Tiv%τινος někoho
něčeho. Aischl. ©doxAX4lexoxáv tě zbaví

strasti, Sof, μιόρου 1η}, ᾖ1ἵ.ἔκ τινος AT
αλλαξαι π πέδεῃο vybaviti, vyprostiti.
90, ἐκ γόων 79 žalů. často dep. pass. Pl.
μεῖζον ἀγανδὸναὐτὸν ἀπαλλαγῆναι κακοῦ Ť
ἄλλον ἀπαλλάέαι větší dobro sám býti zba
venuzla než jiného zbaviti. Hér. ἀπαλλαχ
θῆνχι dovAocývn: zbavenu býti otroctví,
Xen. T093068004x/A%íovrm strachu zba
veni budou. drmAhayu.svogTivog zbaven jsa
něčeho. i o subi. věci, Thúk. χάρις οὐκ
ἀπηλλαγμένη αἰσχύνηςγάξ]ς nezbavený han
by. 2.a)od-; rozlučuju. obyč. dep. pass.
a) —se; odebírám se ;odoházím, Xen, Y3Tr0v
drxIMAaáZovrurychleji se odloučí, pryč ode
Ῥδτοι. εἶπεν,ὅτι ἀπχλλάξοιτο ἀπὸ τῆς στρα
τιὰς řekl, že chce se odloučiti od vojska.
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ἨΠόχ,9εῶν πολλὸν ἀπαλλαγμένοι ο bohů
velikou mezerou odloučeni, odděleni. Thúk,
ἀκυῇ τῆς δόξης ἀπηλλάγησαν ηᾶ ντοΏο]ι
slávy odebrali se (ze světa). Xen. ἀπαλλα
vůva mpógTia odloučiti se, přejíti k ně
komu. (v. i did4cxxXos.) —b) act. intr. od- ;
vycházím ; dostávám se (z nesnází a p.).
Xen. pov draAAárTovo: snáze vycházejí,
se zachraňují, Hér. úm0 roúrTov (KAalo
μενῶν) οὐκ ὡς Ždehe dmAXaže odtud ne
vyšel, nevyvázl, jak chtěl, si přál. Xen.
πῶς ἀπῆλλαχεν ἐκ τῆς ὁδοῦ; -- βέλτιον ἐμοῦ
j. vyvázl, se dostal z cesty ? —lépe než já.
uioyog zal xuxdc—s hanbou a bídou—.Hér.
Ó στόλος ἐκ Λακεδαίμονος οὕτω ἀπήλλαξε
výprava z L. tak (zle) pochodila. Dém. ysřoov
Ἡμῶὢν ἀπηλλάχασιν hůře než my pochodili.

AT-AAAoTptówcizímu vydávám.a) (da
rem n. prodejem něco svého) Arst. drxAXo
Toto ze svého cizímu vydati. b) (zradou,
úplatkem) Aisehn. drnAAorotoxéva: dm
τινος-- ο někoho (nepříteli).

ἁπαλλοτρίωσις, Ἠ(οάἀπαλλοτριό-ω),vy
dání cizímu (ze svého) Arst. (darem n. pro
dejem).

ἁπαλό-ὃριξ ) τριχος,ὁ, Ἡ, 11. γένυνἅπα
λότριχα bradu útlovlasou, chloupkovitou,
pýřitou.

ánaAóc 3. (srv. 4806) 1. a) útlý; měkký.
básn. 76025. Pl. Ἔγρως, 51Ρ. ἁπαλώτατος.-
b) čerstvý. Hér. o ovoci. 2. měkký ; změk
čilý.Pl. dix.

ἁπαλότης, τος, Ἡ (οἆ ἁπαλό-ς. SIV. d
BooTy5),útlost; líbeznosť, PL, o Brótovi.

ÁTAÁÚVW(d7aXó:) změkčuju ; rozmazlu
ju. Xen. ϕ

ἁπ-αμαω odežínám; odtínám. Sof.760x
ἀπάμ.ησονποπ odetni, utni, usekni!

ár-aphBAúvo otupuju. obyč. obr. a) re
ὃηγμένον µ.οὐκ ἀπαμ.ὀλυνεῖςAóye roztouže
ného, rozhorleného mne neochabíš, nezara
zíš slovem. pass. Hér. xi opéveg Twi čs m1
úmauBhuvovvoumysl někomu k něčemu otu
puje, ochabuje. b) Aischl. pass. o ženě:
ἀπαμθλυνὺδήσεται γνώμην υπθρῖθ se myslí
(odepře poslušnost otci).

T-apelBopou (-ἀμείβω,2. c.) obyč.ep.,
Xen. jen ad: Aryustody tak na to odpo
věděl,
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úr-apekkm zanedbávám. obyč. pass.
úryuekyuévoc zanedhán, neopatřen, bez oše
tření jsa. 0 08s.i věci. Hér., Sof,

ἅπ-αμμένος, Ιόπ.γ. ἀφ-άπτω.
ἅπ-αμπλαχεῖν (v. ἀμιπλακίσχω)1η Φοῇ,

ἀπημπλαχ', ὡς- Ῥοσμγβί]8, ᾖ. -
árn-apóvw pryč, zpět odvracím, odrá

žím, odháním, Hér. dranůva: Tov βάρβαρον
zpětodrazitibarbara, med. —Si,4 ὀφθαλμὢν
od očí.

AT-aVAOJVVTĚM stud zcela odkládám ;
zcela nestydatý jsem. Pl. 4ravacyvyrTňom
stud zcela odložiti.

ἁπ-αναλίσχω 1. a) z toho vynakládám.
'Thúk,pass. dp Ovdavnlody čev z čehož
bylo vynaloženo. —b) z toho potřebuju, ku
potřebě beru. Thúk. dr7avnAwzveeTS opuka
κῆς µέροςτι τοῦ ὁπλιτικοῦ poněvadž posádka
spotřebovala části nějaké zbrojného vojska,
2, ztoho marně vynakládám ; ztoho ztrácím.
Thůúk. Tě dmTavahNoxoueva C0 se ztrácí, VY
nakládá (nedávajíc užitku).

ún-aviWémodkvétám, Pl. ἀπηνὺγκός ο
Κνοί]ό, ϱἱ. Arst.

ár-avůowrmoc 2. prázdnýlidí; pustý.
ΑἰδοΠ]. πάγος.

ἆπ-αν-ἴστημι 1. act. (s fut. -orůco)
mám, nutím k odchodu. zive někoho; nutím
někoho, aby z mista vstal, odešel, vytáhl,
i o subi, neos. Thůk. ai ἐσβολαὶοὐδὲνμᾶλλον
dvlovacav TodcAdmvatouc- vpády 0 nic více
nehnuly Athénskými z místa, nedoháněly
Athénských kodchodu. o suhi. vůdce : pryč
odváděti. Hér. ἀναστήσειν την στρατιήν. 2..
medď.(s aor. hezpř. act.) k odchodu povstá
vám, se mám; zdvíhám, hýbám se pryč.
Ἠότ. μη ἀπανίστασθαι ἀπὸ τῆς πόλιος aby
se nehýbali od města; aby se neměli k od
chodu od—.Thúk. draviovavrm č%76 Mu
Zedoviac zdvíhají se, odcházejí z Mak.— s
part. Hér. un dmavxorůva. moXopxéovrac
aby neustoupili, neupustili obléhajíce, od
oblehání, Thúk. o stěhování 00yuAerdc dr
ovtoTavToS netěžkým srdcem se stěhovali,
z kraje odcházeli, ,

ἁπανταχοῦ (ἄπας-, 51Υ.πανταχοῦ) π8
všelikých místech; všude, Eur.,

ἅπ-ανταω (fut, obyč. med.) a) vychá
zím naproti, vstříč, vvi někomu; setkávám

v

ἂ-παράσχευος.

| se s někým. Xen. dnývrycav αὐτοῖς vyšli
jim naproti, vstříc. Hér, ἐς τωὐτὸ ὀπαντᾶν
na totéž m. přicházeti; spolu se scházeti.
Thúk. Taig vxuolv čG TAGZipac dnavrňom
s loďmi aby do Sif se dostavil. og čmiTag
Mpa dmavrncouevoczamýšleje k Sifám se
dostaviti. b)nepřát. «)naproti vycházímrl
někomu. Xen. ©g druvrTycópevog TOŤETOAE
u4ouc zamýšleje vyjítl proti nepřátelům.
s dat. zbraně, Eur. dmývrncev Gogívyrazil
naň s dřevcem. p) odporuju ; protivím se riwt
něčemu. Arst. v řečnění: odporovati.

AT-avT "pů neskl. odtud, zrovna na
proti. Xen. ó aw. odtud protější, Dém, a.
TwvogZrovna naproti něčemu.

dT-mvTtov (-dvrioc) vdáli naproti. Hér.
74m. břeh na protější straně (4xrý); pro
tější břeh.

ἁπ-αντλέω νγδθιράτάπαι,Aischl, drav
TAŽommóvovvytrpětiaž na dno strasti,

ἅ-παξ (πο σµ-παξ, « sem-el, sim-plex,
-srv. sig.)neskl. a) jedenkrát; jednou. (op.
πολλάκις) εἰς4. na jednou ; Sof., Hér. —Dém.

na, po jeden případ. —b) jedním rázem;
jednou na vždy, za vždy. Thúk. č. droxpí
νασναι.

ἅπ-αξιόω odmítám za nehodné, Ti něco.

KTAT-TTATOVČvýkřik bolesti — achach
běda, ouve | Sof.

ÁTI-ATITW,ión. — dy-4vTo.
Zr- Z . 9 /
T πραιρημενοι ο ῥ. 16η,Υ.ἀφ-αιρέω.
ᾱ-παραϊτητος 2. (-παρ-αιτέ-ομαι) ne

uprositelný. Thúk. adv. ὠμῶς καὶ ἁπαραι
Týr surově a neuprositelně.

ᾱ-παραχκαλυπτος 9. (-παρα-καλύπ-τω)
neobalený. Pl. ady. s ravu zcela neobaleně,
bez obalu.

ᾱ-παραλλήτος 9. (-παρα-καλέω)π6ΥΥ
zvaný ; bez vyzvání. Thúk.

á-napá-poWoc 2. trag. nepřemluvitel
ný ; neskrotitelný ; neskrotný, Aischl. κέαρ.
Έτ. ὄμμια.

ἆ-παρασχεύαστος 9. (-παρασχευάζω)
nepřipravený; neozbrojený (dle někt. u
Xen. m. násl.).

ᾱ-παράσχευος 2. (-rapaoxevi) bez pří
pravy ; bez ozbrojení; nepřipravený; ne
ozbrojený. Thůk, — Xen. i comp. a sup.



ἅπ-α2άσσω.
+

/ ο

méně, nejméně připravený. i drexoa0x8u0t05
u%uorx co nejméně připravení. o vojínech.

ἁπ-αράσσω α) οἳ-; αχάδίπι, 898,ἀπαρά
ἔπι κρᾶτα uraziti, utíti hlavu. Ἠότ. πόδας
nohy. b) srážím. Hér. 70%;ἐπιῤότας ἀπὸ τῆς
νεὸς dreůpaíxv posádku s lodi srazili (do
moře). p. Thúk.

AT-APĚONWnevhod, nelibě jednám ; ne
líbím se; odporný jsem. zvy!někomu. Thůk.
οὐκ ὀρθῶς πθρτάτεπι,

ἄ-παρνένευτος 9. (-παρθενεύ-ομαι)ἴταρ.
nepříslušný ; neslušný pannám. Eur. rap
$évsura T4čenepříslušno toto pannám, dxp

évsu? dhauéva nepanensky potulujíc se.
áT-uprěpw a) vypočítávám.Xen, aor.

b) u-; za- ; splácím. Xen, τὰ χρήματα.
ἀπαρίθμγσις, Ἡ (ο ἀπ-αριδμέ-ω),τ7

i V

počítávání. Thúk, ráv ovouZrav.
ἅπ-αρχέω hásn. dostačuju. Aischl. oůx

drehozeonvnedostačili (k úplnémuneštěstí).
Sof.. Taďdr'dy drxoxot to by snad stačilo,

dT-0oVÉ0LALdep. pass., fut. med. i pass.
a) odmítám zpečuje se; zcela zpečuju se,
odepírám, Sof, %vzůg oúx ἀπαρνηνήσεται 1οᾶ
neodepře (plavby někomu). b) zcela u-, za
pírám. Sof. odx 4.70 u“ nijak nezapírám,
Žene-. 4rzovydva zcela u-, zapříti.Thúk,
Ti něco. —obyč. s inf, s v, po neg. Su 00
že ne-, Pl. fut. ἀπαρνήσεσθαι-. (51Υ. πάς].)

ἅπ-αρνος Ὁ. (-ἀρνέ-ομιαι)αρίτα]ο, ζαρί
τ8]6. Φοἱ,τινὸς πδδθπο, 5 1η. Πότ.ἆ. ἐστι μ.Ἡ
wšyvogésv upírá, že vskutku není nemo
cen, že by vskutku byl nemocen.

ἁπ-αρτάω a)zavěšuju.Xen.pass. drůp
τητχι zavěšeno jesi. b) w) stranou věsím.
081, Ῥόπι, ῥᾳ55. ἀπηρτημένοι καὶταῖς παρα
σκθυαῖς καὶ ταῖς γνώυιαις 5Ίγαποα se držíce
i s přípravami i se smýšlením. 9) odluču
ju. Dém. dzaovžy TovAóyovT7s vpzoňe od
lučovati řeč od půhonu. Thúk. act. Znýr. čs
ἀλλοτρίαν πᾶσαν ἀπαοτήσχντες ἂο ποπιό Ζ06]8
cizí se odeberouce—.

úT-apTÍ pořadím. Hér. při číslovkách :
ργάνδ, ᾱ. ἐγενήκοντα, χίλιοι.

ἅπ-αρτίζω (-ἄρτι-ος) οροπᾶαῄα. ΑἱβοΒ!.
οὐκ druprile módu neopozďuje nohy.

ἀπαρτι-λογία, ión. -m, 4 (-Aóy0gpočet),
rovný součet. Hér.

F. Lepař, Nehomérovskýslovník řeckočeský.

ÁTATÁW. 129

Ἀπαρύται, oi, dle Héy, nár. v Pers, říši
již. odParopamisa (snad příbuzný Indům).

AT-APÓŮWz toho čerpám, nabírám ; shí
rám (svrchu). Hér. ἀπαρύσαντες 56Ώ6101068
(svrchu)—.

ÁT-UPNÝ, 7 (STV.ATÁpyou), prvotiny :
oběťpřední (ze jmění, úrody, kořisti), obyč,
bohům obětované. sg. i pl. vevogněčeho,
z něčeho. Hér. i 40 Ttvogz něčeho. Sof. ἐκ
UN Žysv dTaApyde Deočo:z bitvy přiváděti
prvotiny bohům. Eur. i 0.oběti smuteční,
τίν᾿ ἐπὶπρῶτον ἀπὸ χαίΐτας σπαραγμ.οῖς ἆπαρ
xds BůXo; komu nejprve chumáči z vlasů
vyrvanými oběťmám podati? i obr. Pl. G
µιατα ἀπαρχηντῆς σοφίαςἀνέθεσανἈπόλλωνι
výroky za oběťpřední své moudrosti věno
vali Apoilónovi.

ἁπ-ἄάρχομαι (-ἄρχω, 81Υ.ΡΙθάςῃ. ἃ κατ
úoyop.x) prvotiny, za prvotiny siberu, obě
tuju. Hér. šmedyτοῦ ὠτὸς ἀπάρξωνται τοῦ
„výveogkdyž z ucha dobytčete si vzali prvo
ΜΠΥ--,τῶν κρεῶν καὶ τῶν σπλάγχνων AT
αρξάμενος 7 Τη8δ8 ἃ ἀτορὰ ΡττοβῖπΥ γαΤ--,
Xen. ἀπαρχεσναι τοῖς dsořeprvotiny oběto
vati bohům. dmagZáu.evogjolova. obětí přední
vzdav (bohům) snídal. -i o obětech mrtvým.

ἅ-πᾶς, αντος ὃ. (ά- 9.; 511. σύµ,-πας)a)
veškeren; celičký; samý; čirý. Xen, zedtov
mav rovina samá, čirá, vesměs (nic jiného
než rovina, žádné pahorkatiny a p.) se čle
nem: celičký ; veskrze (odzač. až do konce)
ΡΙ. τὴν ἐναντίαν ἅπασαν ὁδὸν ἐλήλυδα οραῦ
nou veskrze cestu nastoupil jsem. Thůk,čg
črmavvšechno na dobro; všecinko. b) sg.
každičký, jeden každý. obyč. pl, veškeři (do
jednoho). Aischl, v%gἁπὰσας νόσουςΚάθ]αΚέ
πηθπιοσί,18οΙς.ἐφ᾽ἅπαντὰ τὰ βλαστήμ.ατα η8
květy vesměs. 56. ΕΙ. ἅ. φεύγει Ἰθάθη Καζάν,
každičký ubíhá. Dém. %.Aoyockaždičká řeč.
—Hér. oů πρὸς ἅπαντος ἀνδρόςnikoli ze stra
ny, od každičkého muže. žrxvvž všecko
všudy. Dém.

ἅπ-άσσω ({ ἁπ-ᾶίσσω) básn. pryč pá
dím, kvapím. Sof. drřča odkvapil jsem.

ἀἁπατάω (ἀπάτη) a) obluzuju ; klamu;
podvádím ; šálím. ΤΗήΙς, τὸν πολέμιον dra
τῆσαί m nepřítele oblouditi něčím, ἀπατη
dva oklamánu,oblouzenu,podvedenubýti.
Sof. čyvoxuowT0:raTnuévy poznala jsem,

9
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jak mužem oklamána jsem. b) klamu ; má
mím. Pl. pass. uj únavncecda. nebýti
oklamánu, omámenu.

ἀπατεών, ὤνος, (ὁmaT4-o), podvodník;
Šalič. Xen.

ÁTATY, 1 (srv. dnavá-w), 1. act. a) ob
Jud ; klam; šalba; úskok. Sof, [σ.ἁλίσκομαι).
4. šawrov Šalba žádostí—. b) klam; mam.
Aischl, $eod, 2. pass. Sof. oklamání. vevog
o něco; pozbytí, ztráta něčeho.

ἁπατηλός 3. (oddár) obludný; pod
vodný. Pl. %xouu.wTx,.

Ἀπατούρια, τά (ἀ 5]πδ. -πατορ-, πάτρα)
pobratimství; slavnosťpobratimská výroční
v Ath. a jn. obcích Iónských po tři dni ko
naná ve měsíci pyanepsiónu (září-říjen) na
památku příbuzenství stdávného všech čle
nů ve bratrstvích (frátriích); za určitých
obřadův obětních -přijímány do frátrií n.
bratrstev příslušných tu dítky od posled
ních Apatůrií narozené a za pravé uznané.
dle Hér. Efesští a Kolofónští jediní z Ionů
neslavívali pobratimství,

ᾱ-πατωρ, ορος, Ó, % (4 priv., rozd, od
předeh.! —zarmp), 1. a) bez otce; zbavený
otce. Sof,fem, pl. —b) odotce zavržený. Sof,
a. čuoJ zavržen odemne otce. 2. neotcovský,
Εαν. ἀπάτορα πότμ.ον ἔλαχον πθοίοοτςκόῄπο,
krutého otce dostalo se mi osudem.

ἅπ-αυδάω zapovídám; zakazuju. s inf,
S u: aby ne. i č, inf., ale posit, Sof,

ám-avwačicopm zhrda, zpyšna si po
čínám. Pl. part. prs.

ἅπ-αυνὺ"ημερίζω (-αὖὐθ-ήμερος)πανιαοίπα.
se téhož dne. Xen. inf. prs.

ÁT-AVPU (-w.— m čpů-o) def. básn.. obyč,
ep. —Aischl. drmúox Ixwov "Aonszachvátil
je Ión Ares—.

A-TAVOTOG2. (-TaÝ-e) neskončený ; ne
skonalý; neustálý, Sof,—ěr«neustálá po
hroma. Thúk. —díbx.

ἁπ-αυτομολέω odtud pře-, zbíhám.
Thúk. žryvrovokýxecav rálau zběhli dávno
(od nich k nepřátelům).

áT-avTovysdtÁCE hned -bez přípravy,
zpátra mluvím. Pl, 4rxvTo0yediácmhned

Xzačíti řeč zpátra.

ᾱ-πέδιλος 9. bezobuví; neobutý. Aischl,

L

ἀπειλητικός.

ἄ-πεδος 9, (4 sluč. —)srovnaný; rov
ný. Hér. č. ydo0g rovný kraj. Thúk. zo
otov.substt, neut, plocha, Hér, Teroxyavov.

ἀπείνεια, Ἡ (ἀπειδής), παροτο]ποςῖ; Πθ
poslušnosť. Xen.

ἀπειδέω (ἀπειθή-ς) περογο]ηύ 18611,τινὶ
někomu ; neposlušen jsem, neposlouchám
někoho. Pl., Xen, 0 drerbv nepovolný ; ne
poslušný.

; ἀπ-είὂην α Ρ., ἰόπ.--- ἀφ-είθην οἳ ἀφιη..
ᾱ-πευὺς 9. (-πείδ-ομιχι,811.zel) a)

nepovolný. Teviněkomu; neposlušný někoho.
úreVEoTATOLTaVTOvNejneposlušnější všech
b)ověci: nehybný ;nepohybný.Thúk. áre
Ὀεστέρας τὰς ναῦς méně pohybnými lodi
(činiti).

ár-emáČe 1. vypodobňuju: vyobrazu
ju. Xen. τὶ διὰ τῶν χρωμάτων Něco bar
vami. Arst., Isok. Tů 1x3% Tav Čeov. —
Xen. fut. drexxcóu.evouchtíce sivypodobiti.
ἀπεικαστέον třeba vypodobiti. obi. v% Ou
varTa. — 2. a) připodobňuju ; přirovnávám.
vivz někoho. Tivi k někomu. Pl., Aischn.
b) (z přirovnávání) domýšlím se. Sof. ὡς
úrmexdcu j. lze se domysliti.

ἄπ-ειχότως, τ. ἀπ-έοικα.

1. ἀπ-ειλέω (rozd. odnásl.) zatlačuju ;
za-; vháním. Hér. pass. úmeAmdÉvTEcčg
Grvetvovsevření, zatlačeni, vehnáni byvše
v tíseň, p. čgdvzyxaíyv—v nutnost sevření
byvše. ἐς dmopímvv nesnázi, do nesnáze.
ámeXnuévoc vehnán jsa—.

ϱ. ἀπειλέω (ἀπειλή, τοσᾶ. οὗ Ρϊεᾶς])
hrozím. veviněkomu. Hér. ἀπείλεον, ὅτι Ὠ1θ
zili, že (s aor.) Xen. oc s fut. že—. dnet
Aňoaí mt vy-, pohroziti něčím. PI. oduši:
τὰ μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα ἀίῑοπι
hrozíc, dílem napomínajíc.

ἀπειλή, Ἡ, hrozba; vyhrůžka; důtka.
obyč. pl., Sof., Hér., Xen., Pl.

ATElAVLA, T6 (0d 2. dmeré-o), vyhro
ζθηί,. 90Η,τἀπειλήματα vyhrožování; vý

hrůžky.
ἀπειλητήριως 8. (9.ἀπειλέ-ω]Hér, dre

AymnptougAóyouchrozebná, výhrůžná slova.
(srv. násl.)

TELAT TMC 3. (2. dmerhé-o,srv. předch.)



1. ἄπ-ειμι.

hrozbu jevící, sršící; hrozivý; hrozbou
hrozný. Xen. ouuavx. Pl. dýcem.

1. ἄπ-ειμι (ΠΠ, -ιέναι) a) odcházím ; ode
141. Φοί. οὐχ ἄπει; neodejdeš? Ηέτ. ἄπιτε
odejděte ! Χεπ. οὐδεὶςἀπῄει πρὸς βασιλέα Ἠ]
kdo neodcházel Κα τά, εἰς Γ]έρσας ὅτε
παρ Ἱμῶν ἀπῄεις k Peršanům když odnás
jsi odeházel. —sig τὴν Ἑλλάδα πάλιν -- 4ο
Hellady zpět —. b) o zosbn. docházím (ku
konci). Dém. μαιμακτηριῶνος δεκάτῃ ἀπι
óvTogv maimaktériónu docházejícím dne
desátého (od konce); 21. maimaktérióna,
(obyč. odivovros).

2. ἄπ-ειπι (Πέ, -εἶναι) α) α) ο 08. ΡΙ7ὅ,
vzdálen jsem; nepřítomen jsem; nejsem
přítomen; scházím. Šof. ol T ovTEsof T
ἀπόντες i kteří jste tu i kteří jsou vzdá
leni; kde jste kdo. Pl. Tupwv-, ámov- pří
tomen-, nepřítomen-, vzdálen. Xen, oúdeg
úrécTau nikdo nebude (vzdálen,) scházeti.
B) obr. Xen. πολὺ μὲν ὕβρεως ἀπῆν velmi
daleký věru byl zpupnosti. —b) o neos. Šof.
TAG dTOÚcUc čXnídac daleké naděje. Dém.
ἅπας λόγος, ἂν ἀπόντ čpy ἔχη (ἂν ἀπῆῇτὰ
πράγματα), μάταιόν τι φαίνεται Καζάισκά
řeč, nemá-li při sobě skutků, (nedostává-li
se skutků) -—.

ἄπ-ειπεῖν (ν. πτ]. Ρ15. ἆπ-αγορεύω, ἀπό
omva,fut. ἀπ-ερῶ) 1. 3) υγ ΡονδἀξίΊ. τὶ πέσο;
odříci, zříci se něčeho. Thúk. τὴν προξε
νίαν. ΧεΠ. τὴν στρατηγίαν. meď. «) Hér.
φαίνεαι ἐν Π]έρσῃσι ἀπειπάμιενος τὴν στρα
vnAucímvzjevně mezi Peršany výpravy vo
jenské odřekl, zřekljsi se. galdx drsxa
σθαι syna se odříci. 9) odříkáním zaže
hnati. Ἠότ. τὴν ὄψιν5οη. -- Ὦ) «) zapověděti;
zakázati zi někomu obyč. sinf. s u. č.
buď: aby ne—; n. pouhý inf. bez neg.,
Ἠότ, ἄπειπέ αφι ὅπλα ἀρῆια μ.Ἡἐκτῆσθαι za
pověz jim, aby oruží válečného neměli; —
jim oruží válečné míti. Xen. vote vauxAý
ροις Ameřre uh Owyev správcům lodním za
kázal je převážeti, aby jich nepřeváželi.
p) odepříti zi něco, něčemu. Hér. meď. (op.
χαταινέσαι). ἀπείπατο τὴν πρόσοδονodepřela
přístupu, postupu (do πεπιό), ἀπείπασυαι
čmixouplyv, ovuuaxyímv.—2. a) odepříti (si
lou příliš seslabenou); ze-; umdleti (na
maháním). Sof. črei ἀπεῖπε Κάγζ σοπιά]ο].
Isok. To%cwuaciv Ameřrovtělesně zemdleli.

ἀπειροχαλία. 191

Xen. ú%6 Tiog pod něčím. iduševně, Pl.
πρὶν ἂν σκοπῶν ἀπείπῃ τις ποῦ ὉΥ Κάο 7Κοτ
maje umdlel, ustal. b) pře-;ustati. Aischl.
οὐδ ἀπεῖπενεὐχταία φάτις a neustal kletby
výrok (ve svých účincích).

A-melpůTog 2. (-mew4-w) nezkoušený;
nepodniknutý ; nepodstoupený, Dém, neutr.
Hér. drsiovTov.

ám-epvádu (srv. násl.) rázně odvra
enju. jen Sof. %v vý G dnewyády nebu
de-li tě rázně odvracovati, ti zabraňovati.

úr-elpyw, ión. -éoyo. a) «) odlučuju;
odděluju; omezuju. Hér. 0 subi. Ťek, moře
8 ἨΟΥ. Ἅλυς ἔνθεν μὲν Συρίους Καππαδόχας
ἀπέργει, ἐξ εὐωνύμιου δὲ Παφλαγόνας Ἠα]γε
s té strany Syrské Kappadoky odděluje,
z levé pak strany Paflagony. T%pněv700g
ἑσπέρην τῆς Φαλάσσης ὁ Καύκασος ἀπέργει
západní části mořeomezuje Kaukasos. pass.
τὸ úmepyuévovčást oddělená, odloučená. G)
o subi. os. krajinou postupujících: po stra
πό πΗ. Ἠόν. ἐπορεύετο ἐνἀριστεοῇ μὲνἆπ
έργων Εοΐτειον πόλιν, ἐν δεξι δὲ ΤΕέργιδας
Vevxooúcubíralo se vojsko na levé straně
majíc město Rhoitejon, na pravé pak Ger
githské Teukry. b) vylučuju; vzdaluju;
zdržuju. zivx někoho; zabraňuju někomu.
Sof. op. čZv.—s obi. neos, odyracuju něco.
οο0ῇ,τίς ταῦτ' ἀπεῖρζεν; kdo to odvrátil?
—4. τινά Tivocvylučuju, odvracuju někoho
od něčeho. Hér. rivac Vuotémvἀπέρξαι ně
které od obětívyloučiti. Thúk. uadňu«rog,
Vexu.aTOc Kreloyev Tivag od učení, dívání
vylučovati některé, Xen. ἀπείργειντινά τινος
deouote zdržovati někoho od něčeho pouty.
—1 při subi. neos. Xen. σοφίαν ἀπείργουσα
τῶν ἀνθρώπων Ἡ ἀχκρασίαπποπάτοβε πορῖ]
pouštějíc k lidem nezdrženlivost —. ©)na
uzdě držím ; skrocuju. subi. vóu.oc, oóBoc.

ἀπ-είρ]χα α Ρ., Υ. ἀπ-ερῶ.
ἄ-πείρητος, Ίόῃ.--- ἀ-πείρατος.ἀπειρία,j (1.č-Te0-c)nezkušenost;

nezběhlosť. Thúk, (PL.) dro drepíxc z ne
zkušenosti. Pl. 8 ἀπειρίαν pro nezkuše
nosť.

ἀπειρό-χαχος 9. (1. ἄπειρο-ς) nezku
šený, nezběhlý ve zlém. Thúk. neut. ne
znalost zlého; sprostičká poctivost.

ἀπειροχαλία, Ἡ (ἀπειρόκαλ-ος),ποΚα
0.



132 ἀπειρό-χαλος.

šenost, nezběhlosť ve krásném. Xen. pl.
neslušnosti, hrubosti.

ATELpO-MaAAog2. (1. čnepo-g-) nezku
šený, nezběhlý ve krásném; nezpůsobný ;
hrubý. Xen. neut. hrubost.

1. ἄ-πειρος 2. (-πεῖρα.-- το7ᾶ.οὗπάς].
a) nezkusilý; ΚάοπεζαΚιςῖ], τινὸς něčeho
(Ζ1έΠο πι. ἀορτόπο). Φοί, χακῶν οὐχ ἀ. οὖσα
strasti nejsouc nezkusilá ; strastí hojně za
kusivši. Hér. T: čhevůsolyc4. kdo nezku
sil svobody. Hér. Tvoavvov.Thúk. rohéu ov.
b) nezkušený; nezběhlý. Tevoc v něčem.
PI. ypauudrov v písmech ; neznalý písem.
Ἠότ, τῶν νόμων πάµπαν ἀπείρωςἔχειν ν ο0Υ
čejích zcela nezkušeným, neznalým býti.
Xen. oůx úmelowe čyewv epóg TL nemíti se
nezběhle, neobratně k něčemu.

2. ἄ-πειρος 9. (-πέρ-ας, 6Ρ. πεῖρ-ας.-
rozd. od předch.) bez hranic; bez konce;
nekonečný ; nesmírný. Hér. medtovrX%boc
ÓTeet90vfovina prostranností nekonečná, ne
smírná. Xen. ŽmemauTO TA7dog věci ne
smírné, nesčíslné počtem.

8, ἄπειρος, 4, dór. — ἤπειρος.

ἀπειροσύνη (1. ἄπειρο-ς) Μάβπ.πθακα
silosť (že někdo nezakusil). Eur. 80 dm
swoocůvyvŽAou BróTou protože nezakusili
jiného života. (srv. dremí«).

ἆ-πείρων (πεῖρα, ν 1. ἄπειρος) Ῥόβη.
nezkušený ; neznalý, 908. ἀ. οὐκ ἔσει μὴ
οὐ -- s inf. nebudeš neznalým, dobřepoznáš,
že— bez neg,

ἄπ-είς α p. ión. Ξ ἀφ-είς. V. ἀἄφ-ίημι,

ἅπ-ελαύνω, πἳ,ἅπ-ελάω 1.α) οᾱ-,ζᾶ--.
Πόπη, Χεῃ, τὰς γυναῖκαςοὐχ.ἀπήλασεν ἄθη
neodehnal. Dém. ór Ὀλυνθίους ἀπήῆλαυνόν
Tivec švůévde když Olyntany odháněli ně
kteří tady odtud. Xen, oi τοὺς ἐχθροὺς µή
Z10T0vúTEAxúvovveckteří nepřátely nejdále
odhánějí—. pass: Sof. s gen. γῆς ἐμῆς ἁπ
nAadnv ze země své byl jsem vyhnán, vy
puzen. b) act. znér. odcházím; odjíždím ;
pryč {άπηιμ. Ἠότ, ἀπελάσαντος βασιλέος Κάγ7
odtáhl král ; po odchodu králově. Xen. παρὰ
BaorAčxúrAxuvev ku králi pryč táhl, dméAu
Avabog Tov čuov Úmov pryč jed—. 2. obr.
a) odháním; odpuzuju; vylučuju. Xen. ἁπ
δλαύνοι ὂν τοὺς ἀνθρώπους ἀφ᾿ ἑαυτὸῦ οᾱ
puzoval by lidi od sebe. meď. upouštím.

τινὸς οἆ πδξόθπο. Ἠέν, ἁπάσης ἀπελαυνόμε
vog od veškerého vůdcovství upouštěje—.
pass. «) Χεῃ. οὐδεὶςἀπελήλαται νόµῳ τι
μιῶν καὶdoyv nikdo není odehnán, vyloučen
zákonem od hodností a úřadův. Hér. r

ελήλατο τῆς φροντίδος περὶτῆς βασιληίης vávrácen, daieký byl od pomyšlení na krá
lovství. $) odmítán jsem. Tivogod něčeho;
nedocházím něčeho. Hér, yáuov sňatku.—
b) s obi věci. vzdaluju; odstraňuju. Xen.
oóBoyvii strach někomu. vyháním něko
mu strach. pass. Xen. dmepoxxXimdteký
λανται εἰςἄλλον τόπον hrubosti odstraněny
jsou na jiné místo.

ἁπ-ελάω, v. předeh.
ἄπ-ελέσνθαι α Ρ. ἰόπ.-- ἀφ-ελέσθαι,

ἀφ-αιρέω.
ἄπ-ελήλαται α Ῥ., τ.ἀπ-ελαύνω.

ἁπ-ελήλυθα ὃ Ῥ., . ἀπ-έρχομιαι.
ἅπ-έλχκω, Ἰόπ. --- ἀφ-έλκω.
ἅπ-εμπολάω α) Ρτγό prodávám, Xen.

χρημάτων τι 8 Ῥθηίπθ πδσο. 1 ον, Β11,
τὰς ψυχὸς ἀπεμπολᾶν ὑπέρ τινος 5τό ἀπδθ,
životy prodávati, vydávati za někoho. b)
kradmo odvádím. Eur. τινὰ γὓονός někoho
ze země,

úTi-evavTtov, neskl. odtud naproti. Hér.
ἐς τὴν 4. odtud na protější břeh.

ám-evevyelc ión., v. drmo-06p0.
ἄπ-εν-ἔπω 1 ἄπ-εν-νέπω (-εν-σεπ-ω)

básn, zapovídám ;zabraňuju. Ἐατ, τινό τινος
zažehnávám, zapuzuju někoho od něčeho.

ἆ-πενὺής 9. (-πένὺος)básn. bez žalu;
žalu prostý. Aisehl. πέργαμα.

ἅπ-ενιαυτίζω pryč jsem na rok. Xen,
arewxvrTícu. odejíti (z vlasti) na rok.

ἀπ-εν-γέπω, γ. ἆπ-εν-έπω.
ἄπ-ξοικα περοᾶορθη Ίδοπι, ουγὸ. Ρατύ.

v ady. ἀπεοικότως, ὄαβδίδ]ᾗἀπεικότως ηεδρο
dobně; bez příčiny; neprávě, Thúk, oůx «.
ne bez příčiny, práva ; zcela podobně,právě,
po právu.

ú-mermÁoc 2. básn, bez oděvu. Eur. ᾱ.
pavémvAsuxv neoděna rouchem bílým,

ἄ-περ, Υ. ὅσ-περ.
ᾱ-πέραντος 2. (-περαίνω)a) nedokonče

ný ; bez konce, výsledku. Thúk. neut. —b)
«)bez konce ; nekonečný ; neproniknutelný,

U
Y.



ἅπ-εργάξομαι.

—Aischl. Ἑάρταρος Ῥοπθάπ{--. ΕΙ. πόντου
xXi<moře průliv nesmírný(z mořeČerného
do Aigajského). 9) Aischl. neuniknutelný.
--δίκτυον ἄτης.

ἁπ-εργάζομαι 1. οἀδδ]άτόπα,Χθι, (πδ
jakou práci za mzdu, aby se vyrovnala mzdě).
2. a)vy-; zhotovuju; vykonávám. Xen. οἱ
amepyaCóu.evoudldua kteří zhotovují obrazy,
prf. ve sm. pass. Xen. úmapyZžodai v.ouže
jest vykonáno mnou. b) způsobuju. i s obi.
os. S ace. v praed., obyč, při subl. vědy, za
městknání. Pl. T0100T6gἐστιν, οἵονἡ ἐπιστή
umčnuovovdrzpydlermtakovým jest, jakým
umění každého způsobuje, vzdělává. i při
subi. cwogo0vy.

ἅπ-εργασία, 7 (srv. předch. 2.), a) zbo
tovování, PL. sixóvov, b) způsobování; zjed
πάνάπ{, ΕΙ. χάριτος καὶἡδονῆς vděku a roz
koše.

ἅπ-έρξαι ión. 1. = dm-elokou,od dT-8to
vw. —2. od ἀπ-έρδω.

ἅπ-έρδωΙόπ. νΥκοπάτάπι.Ἠότ,805, ἀπέρ
Gavrec ioýx vykonavše obřady—.

A-TEp-el (Zmeoei, bez verba) Sof, — oc
Tep, právě jako,

úT-epsíče opírám. med. —se. Xen. čy
rim na něčem, —PL roře µέλεσιν ἀπερειδόμε
vo: svými údy (opíráním) se odrážejíce—.

AT-EPÉM, V. dT-epŮ.
ἄ-περίοπτος 9. (-περι-οπ-, Υ.περι-οράω)

neobezřelý ; neopatrný ; nevšímavý. Thúk.
τῶν πάντων ἀπερίοπτοί εἰσι παρα τὸ νικᾶν
celku si nevšímají hledíce jen vítěziti.

ᾱ-περίσχεπτος 9. (-περισκέπ-τομχι)ne
rozvážný ; nerozvážlivý. Thúk. čXmis.—adv.
nerozvážně ; opovážlivě,

d-meplTpomoG 2. (-meore007/) Sof. ne
obracející se; nevšímavý ; nedbalý ; nepa
mětlivý. οὐκ d. není nepamětliv.

ἀπ-ερῦχω zdržuju ; odvracuju. Xen. A
κους, Úmpolxdr Tivog vlky, zvěř od někoho
odvracuju, odháním, a0r. jen Xen. ef Te mo
Aéunovdou odvrátil-li jsem někomune
přítele. —s obi. věci. Sof. drevůxo. Zed κα
xav odviv kéž odvracuje Z. zlou pověst, Hér.
subi. sdrvytn—.meď. zdržuju se (mlče),

5 / Po.
απ-ερχομαι 1. 3) x) odebírám se; od

cházím. dreXdetyodejít. AreXAvbocodešed,
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G)i subi. věci, Thúk, τὰς ναῦς ἀπελὺεῖν α0Υ
lodi odjely. v) mizím. PL, zi T0 κακὸν ἐκποδὼν
ἀπέλδοι jestliže by zlo pryč z očí zmizelo.
b) zpět ubírám se, odcházím ; navracuju se.
Χοθη.εἰς την Ἑλλάδα ἆο Ηε]]όπεκα, ἐπὶ τὸ
στρατόπεδον, οἴχαδεἀπελθεῖν Ιςἰάδοτα, domů
se navrátiti. 2. obr. 8) ἆ. τινος odcházím,
upouštím od něčeho; zanedbávám něčeho.
Eur. žmeAde τοῦ λόγου τούτου Zanech Ťeči
této! přestaň o tom mluviti! b) navracuju
se, PLεἰς τὴν ἀρχαίαν ἀπελδὼν φύσινΚι své
starodávné navrátě se přirozenosti

AT-EPŮ (z dT-evémfut., v. zvl. dr-xyo
ρεύω, ἀπό-φημι, ἀπ-ειπεῖν. -- sem patří prf.
ἀπείρηκα, Ρ885. ἀπείρημ.αι) 1. a) vyřknu; vy
Ῥοτίπι, Πόν, ἀπερέοντα Λακεδαιμονίων ῥῆσιν
majícího vyřknoutivýrok Lakedaimoňanův
—vypověděti výpověd=.b) zapovím ; zakážu.,
ΦΥ. γά55. Πότ, ἀπειρῆσθαι οἱἐκ τῶν γεινα
u.évav—s inf, 5 μή že zapověděno, zakázáno
jest jí od rodičův, aby Ἀθ--. τὸ ἀπειρημένον
zákaz vydaný. 2. a) odřeknu; vypovím; 0
depru. rivi někomu ; zřeknu se někoho. Eur.
0ůxdrepyxac olhos nevypověděv přátelům
(pomoci); nezřek se přátel. —odřeknu (silou
příliš seslabenou) ;umdlím ;unavím se. Xen.
o vojínech areyxórTe; umdleni, unaveni. —
ἀπειρῄκεσανumdleni byli. s part. PL dreloy
Χατὰ dvTUGxoxGv umdlel jsem zkoumaje
to, cojest; nabažil jsem se—. b) dreloyxa
vt seslabl jsem něčím; u konce jsem s ně
čím. Dém, yoňuoiv nemám už peněz.

ἅπ-ες lón. = ἄφ-ες; od ἀφ-ἴημιι,
V m , > 9

ἀπ-εσσύᾶ, Ἰακόη. --- ἀπεσσύη οἆ ἅπο
ceúo utekl; upláchl, Xen. ,3 K 3 v? 5

ATEOTW,1 (2. Xr-ewu), nepřítomnosť, jen
Ἠόν. ἐπαισχυνόμενοι τῇ ἀπεστοὶ τῆς μ.άγης
stydíce se za svou nepřítomnost v bitvě.

r v /
ἄπ-ευνύνω 1. π Ρϊπιό Ροἱο]ιγodchylu

ju; na záda vážu. Sof, yčox<. —2. opět zpři
muju. a)na pravou cestu přivádím; trestám
(provinilce), Eur. o subi. bohů, b) pravou
cestou řídím (aby se někdo neodchýlil);
spravuju ; řídím., Sof. 704uv.

9 ΄ v M. : W. >
AT-EWYoLN 1. (pryč přeju) ; nepřeju si

(aby se něco stalo). Dém. 2. přání, kletbu
odvolávám, Eur.

9, 9 » / W ?

ἅπ-εφὺος (ἄφ-επτος,ἃς -έόω)vyvařený;
G hůk, γουσίον.vyčištěný ; ryzí. Hér, /oucú,



134 ἄπ-εχνάνομαι.

ἀπ-εχὃάνομαι [-ἔχὃω,80, ÍTYχδόμην,
ostt. č. od -eyde, fut. ἀπ-εχνήσομαι, Ρ1.
-npdmua) 1. znelibuju, zprotivuju se; ne
libým, protivným se stávám. τινὶ někomu.
Hér.; att. —Eur. i ἀπεχθέσθαι πρός τινα
v nenávist vejíti proti někomu, s někým;
nenávist něčí uvaliti na sebe. 2. Xen. Aóyot
ἀπεχδανόμενοι Ťeči nenávist vzbuzující, k
nepřátelství dráždící, řeči popudlivé, po
horšlivé.

ἀπέχνεια, 1 (Amsydý:),nenávist; od
pornosť. Ajsehl δι ἀπεχθείας ἐλυνεῖντινι
v nenávist někomupřijíti. Dém. %700gu%
a. nenávist se strany vaší. Pl. pl. 7πολλαὶ«.
mnohá nepřátelství. Xen. op. y%ougpřízeň.

ἁπ-εχὺγής 9. (-ἔχθος) ποπάγ]ᾶδπύ; οᾱ
porný. Sof. —Dém. ἀπεχὺῶς ἔχειν odporně
se míti; nenávisť, odporňosť, odporné smý
šlení míti.

ἄπ-εχνόμενος ἃ Ρ., V.ἀπ-εγβάνομαι.
ἁπ-έχω 1. a)vdáli držím, mám. —dálím :

vzdaluju. act. z. ; pass. Ἠότ, ἀπείχετοτῶν
πάντων ἱρῶντὰ πάντα ἐκ τῆς χώρας ταύτης
Ὑινόμιεναvylučováno bylo odveškerých obětí
všechno to, co zkrajiny té původ mělo. Xen.

τῆς Ἑλλάδος ὁdréycodu z Hellady býti zdržo
vánu, vylučovánu. meď. x) tr. zdvžuju sirí
71vo; něco od něčeho. Pl. odx úvéžerní pou
Tw ystos nezdrží ode mne svých rukou. 9)
refi. zdržuju se. 7vdg od někoho, něčeho.

Xen. oíkov šetřiti přátel. —častěji s gen.

věci: něčeho διὰ τοὺς ὅρχουςῬτο přísahy. PL.
τνΦυγἡ ἀπέχεται ηŽŠováv, ἐπιδυμιῶν ἀπξθ ζάτ
žuje se rozkoší, Žádostí. —Xen. τῆς Ύὔεωρ
Ὑίας.---Ῥ. ἀφεκτέον τοῦ λέγειν ἴἴερα zdržova- |
ti se mluvení. —is pouhým inf Thúk. 4xé
σχοντο μ.ηἐπὶτην γῆν στρατεῦσαι zdrželi se
tak, že do země neučinili výpravy. po 00x G.
inf. s ψ.ηoú nezdržovati se, aby ne-. Xen. —

Dém. ἀποσχήσεσὺχί τινος odříci se něčeho,
b) z toho mám. Aischn. ἀπέγετε την ἀπό
ΧρισινZtoho (co se přečetlo) máte tu odpo
věď, —2, act. intr. a)o.o) vdáli, vzdálen jsem.
Tivds něčeho; ἀπό τινος οἳ πδξόάπο. Χα.
ἀπεῖχον τῆς Ελλάδος οὐ μεῖονἩ µώρικ στάδια

vzdáleni byli (od)Hellady ne méně než deset
tisíc honů. —A70 T05 morxu03— od řeky—.
i S gen. 08. ἀπέχοντες ἀλλήλων παροσάγγην
vzdálení jsouce odsebe vespolek-. part. 11.
adi., Hér. 7 výcósšovuδέκα σταδίουςἆἀπέγουσα

ἀπινέω.

ostrov jest vzdálený—. 3) obr. dalek jsem
něčeho (některé vlastnosti a p.) Xen. ov
ἐκεῖνος πλεῖστον úmetysv čehož on nejvíce

dalek byl. b) pozadu, vdáli zůstávám ; opo
zduju se. Τπήῖς,ἀποσχὼν τεσσαράκοντα6στα
δίους μὴφθάσαι ἐλδών πλβίων pozadu čtyři
cet honův, že nepředešel.,

ἄπ-έφω,Ιόπ.--- ἀφ-έψω.
ἀπηγγελλόμην Βοῦ,«- ἃ ἐπ-ηγγ-.
ἄπ-ηΥΞ-., 161.--- ἀφ-ηγε..
ἄπ-ηχε, Ιόπ. --- ἀφ-ἴκε,τ. ἀφ-ίημ.ι.
ἀπήηλικέστερος Ιόπ., V.ἀφ-Πλιζ.
ἅπ-ηλιώτής, ου, ὁ (-ηλιό-ω, ἦλιο-ς), οά

slunce příchozí; východní vítr. Hér. při
žvev.oc. Thůk. i pouhé dr-.

ᾱ-πήμων, ονος, 2. (-πῇμ.-α) bez úrazu,
úhony. Hér. o těle. Pl. o duši.

ἆπ-ἠνειχε α Ρ. ἰόπ.ς-- ἀπ-ήνεγκε, Υ.ἀπο

7 (- « 4n-70) obyč. básn. 1.
a) vůz (čtyrkolý, i osobníi nákladní. ο,
(srv. ἅμαξα, ἅρμαx.) b) vůb. povoz, Eur. o lodi.
2. spřežení. vůb. dvojice; Eur. o dvojici
bratrův.

AT-YVÝS2. (op.7900-vůs) odporný ; ne
přívětivý; nepříjemný. zř. v pzóse. PL m
Aoye drmvés něco slovem odporného.

ἄ-πηρος 3, nechromý ; nezmrzačelý.
ÁT-MÓPU, V. T- αυρὰ- W.
Ala vů u Sof.Apijská země(mořská=

Peloponnésos, srv. Morea v. i dm1os.
ἀπ-ιάλλην, Ια]όῃ.--- ἀπ-ιάλλεινΞ--αἲθ.

ἀποπέμπειν. Τι ά]ς,
Ἀπιδανός, 1όπ.ἶἨπ-, ὁ, ἵ. Τ]ιεςςα]ς]κά

(nyn. Sofatidiko), jež se sev. strany pohoří
Othryského teče směr. sev.-záp. do Péneja.

ἀπ-ιδεῖν, 801. Ἱςἀφ-οράω.
ἅπ-ίημι, lón, — ἀθ-ίημιι.
ἄ-πίνανος 1. παρϊθπη]απηΥ. Pl. Xóyog

nepodobná(víře, pravdě) řeč. 2. nedůvěřivý;
/

nedůvěrný. Aisehn. 7905m k něčemu.

ἀπιδανότης, ητος, Ἡ[οἆ ά-πίθανο-ς),Ώθ
podobnosť(k víře. pravdě) ; nespolehlivost.
Aisehn. Tg alrixc.

ἀπινέω, Ῥάρη.--- ἀπειθέω. 998. οὐκ.ἀπι
dýce nebudu neposlušen; rád poslechnu.
s dat., č. gen.



ἁπ-ιχ-.

ἅτιτιχ-, 1όΠ.--- ἀθτικ-.2r
πιξις Ἰόπ.--- ἄοιξις.

ἄπιος 3. (od koř. ap — agua) vodní;
mořský ; zámořský, Sof. Tigdmx v%některá
zámořská země (v. zvl. Aix. —dle někt. od
ἀπ-ό: vzdálený).

ἀπ-ιπόω, 16η Hér. dmrodo: vytlačují;
lisují.

AATUG,tog (ión. dat. "Amr ace. Amw) u
Egypťanů bůh otěný v posvátném býku
vždy dle zvl. znaků vyvoleném; srv. Ťec.
"Erxoog; zobrazoval tvůrčí sílu slunce a
měsíce ve bhlahodárných účincích. —

AT-106W(-i70-<) vyrovnávám. Hér. dm
codžvaí Tiu vyrovnánu býti něčemu.

ἀπιστέω (ἄπιστ-ος) 1. πθἀὑτδτα]α ; πθ
věřím. s inf. s vý že—.viv někomu, něčemu.
SOČ.TO dmoTÝGMAóyou; jak mám neuvě
řiti slovům ? oúdšv č. s ace. c. inf, docela
věřím, chápu, že—. Hér. eď wo. 4movéec T%
mesgiTv ypyuXTOvnedůvěřuješ-li mi stran
peněz—.pass. nedůvěřuje se mi; nemám
důvěry. io věci. Pl. ra d' ἀπιστεῖται 0πδδθΙΠ
pak jest pochybno—, není jistoty—. 2. (j.
úmedbée)neposlušný jsem ; neposlouchám.
ΜΗ,τοῖς ἀπιστοῦσιν τάδε kdo v tom nejsou
poslušni; kdo jsou nedbalí rozkazů těch.
Ἠόν, οἱ δε οὐκ Ἠπίστησαν οπὶ pak rádi po
slechli. T: někoho, něčeho, Xen. úniorely
Azxsouunovío:: nebýti podřízenu Lakedai
moňanům,

ἁπ-ίστημι, Ιόῃ.--- ἀρ-ίστημι,
απιστία, Ἡ (ἄπιστ-ος), 1 8) πθβΡο]οΒ]]

vost; pochybnosť; nejistota. Pl. *riovixv
τινί τι παρέχει, παρέσ(ε pochybnost v ně
kom něco vzbuzuje, vzbudilo, b) nevěrnost;
zrušení víry, věrnosti (věrolomnosť). Xen.
Τισσχφέονους 4. —2) nedůvěra. πρός τινα
proti, k někomu. Xen. dXýkov %d. vzá
Jemná nedůvěra. Hér, úr0 dmorTimeum p.ěv
s ace. ©. inf, z nedůvěry, že by vskutku
(č. bez neg.)

ἄκπιστος 9. (-πιδ- Υπείθω) 1.α) α) ne
uvěřený; neuvěřitelný; neslýchaný. Aischl, 

»/

τόδ %miorovtento skutek neslýchaný. 8)
nespolehlivý ; (nemající víry u jiného) ; po
chybný ; nejistý. PL.žmorosy ci zxi oxvTě
nemáš víry ani u sebe. nevěří ti nikdo,
ani ty sám sobě. Žmisrov věc pochybná,

ἆ-πλόος. 196

podezřelá. Dém, % Tvouvvic. οὐδὲν ἄπιστον
není pochybnosti; není divu. Ἠότ. ἄπιστον
ποιήσειν τινὰ nespolehlivým, podezřelým
učiniti někoho. Dém. dmísrTagčysi Til Ne
spolehlivě se chovati, nespolehlivým býti
k někomu. b) nevěrný. Xen. oi kmisTot. —
2, nepřemluvený, a) nedůvěrný ; nevěřící.
Hér. «wi někomu. b) neposlušný ; nepo
dajný. Aischl. (v. BovAý1. a).— Eur. rořot
Tv dev Aóyorc *. slov bohů nep. —
Aischl. s gen. oíhov dmorTo. přátel ne
poslušní.

ἀπιστοσύνη, ἡ (ἄπιστο-ς, 817. ἀπιστία),
Eur. nespolehlivost; nevěrnost.

ἀπ-ισχΌρίζομαι ορίτάπι 5ε, οἁπιτάπι
pevně, Thúk. dmoyvoroavevo. Oprouce 56
tomu pevně

ᾱ-πλᾶτος 9. (-πελά-ω) básn. nepří
stupný ; (jemuž hrozno se přiblížiti ;) hroz
ný ; ukrutný. trag.

ἄ-πλε-τος 2. (-πλε, ZAa- ve πίμ.-πλη
μι) nevy-; nenaplnitelný; nesmírný.Sof.
B4oogtíseň nesmírná. Hér. 4As— soli ne
smírně mnoho. p. χρυσός, στρατός. -- Χ8Π./ , . >

χιών. -- Πότ. 1 οἰμωγή. -
ἄ-πλευστος 9. (πλεβ-ω) περῖθρ]8Τθ

ný. Xen. neut. nepřeplavená čásť (moře).

ATANOTÍM,(Ž-TAmoT-0g), nenaplnitel
nost; nenasytnost, PL 0% Tův d.

ᾱ-πληστος 9. (-πίμ-πλη-μι, πλήθ-ω)
nevy-; nenaplněný. obr. nenasycený; ne
sytý. Ἠότ,, Χεη, ἄ. χρημάτων ΠΕΠΑΡΥΟΕΗΥ,
nenasytný penězi. —nekonečný, Sof. Boy.
adv. Xen. ἀπλήστως διαχκεῖσθαιπρός τι Πθ
nasytným býti v něčem. Isok, drAýorTes

ιακείμ,ενοςπρὸς τὸ Aéysivnesmírně jsa nad
šen k mluvení.

ἅπλοια, Ἰόῃπ,ἁπλοίη, ἡ (ἄ-πλο-ος), Ἡθ
plavnosť ; nepohoda ku plavbě, Eur. ἀπλοία
xpdu.evo:nemajíce pohody ku plavbě—. úm
ἀνέμων καὶ ὑπὸ ἀπλοίας Ρο ΥδίΤΥἃ ΡΥ0ηΠθ
pohodu ku plavbě. Hér. Ρ]. ὅπλοιχι,

ἁπλοίζομαι (ἁπλό-ος) prostě, upřímněsi
Ροδήπάπι, τοᾶι. Χθηῃ.ποὸς τοὺς φίλους ἅπαντα
ku přátelům veskrze, ve všelikých věcech,

Á-TAó0G 3. (lem. -61), att. stž, ἁ-πλοῦς,
-m,odv(srv. 4-mač, « sim-plex) a) c) jedno
duchý; prostý. obyč, obr. Eur. 0. 6 pů
Όος τῆς ἀληθείας ΡΙοβ{ό slovo pravdy. Xen,
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λόγος Ῥτοβίά, αρϊίτηπά Υεὂ. Ἐ1. ἁπλῶς εἰ
zely upřímně οί. Χθῃ. τὸ ἁπλοῦνpovaha
ρτοβίά (τ. ἀληθδής). ἁπλουστάτου μοὶ δοχεῖ
etvu muže nejupřímnějšího vlastností zdáse
mi býti—. oúděvἁπλούστερονεἰπεῖν οὐδὲ δικαι
óveoovÝ—nic upřímnějšího neříci ani spra
vedlivějšího než—. 9) prostý ; bez výminky.
ΑΤβ{.ἁπλῶς. b) krátký. Xen. zoXů árAova
τέρα καὶ εὐθυτέρα παρἡμῖν Ἡ ὁδὸς πρὸς τὶ
šurmAnodýva:mnohem kratší a přímější u nás
cesta k nasycení—.GA: zkrátka ; slovem.

ἄ-πλοος, αἲ, ἄ-πλους 1. πθρἰανηύ ; ne
αρ]ατηΥ.Ὠόπι, -- Ἡ θάλαττα ὑπὸτῶν ληστῶν
moře pro loupežníky. 2. ku plavbě ne
vhodný, neschopný. Thůk. výjss. i comp.
dmAowTe00.méně schopné:k plavbě; méně
plavné.

ἁπλότης, nT06,7 (0d XTA6-05),prostota ;
upřímnosť. Xen.

ᾱ-πλοῦς, ἁπλούστατος, τ. ἆ-πλόος.
ἄ-πλους, ἀπλοώτερος, T, ἄ-πλοος.
TO, před samohl. ár, s ostrým příd.

áp, veslž. dn-, do-,ión. itu ár- (m lat.
ab, abs, a-, au-, něm. ab-). I.—aďv. zř.
básn. i u Hér. buď slůvkem ov, vév od
verba odděleno, n. pouhé úro, k němuž
třeba si domysliti verba z předch.; č. při
pojuje se předl. k verbu přidanému. 1.a)
od-; ze-; po-. ἀπὸ μὲν ἔθανε ὁ στρατηγός,
ἀπὸ δὲ ἄλλοι πολλοί οἀθπιῖα], ποπιῖα] το
jevůdce, a zemřeli i jiní mnozí. 9ο. a.
BtovAldo (pryč život zanechám;) života
pozbudu. b) vy-; 0-, dm ὧν ἐκήρυξαν ΥΥ
hlásí tedy na prodej. 2. od-; zpět. dm ov
ἔδωχαν τὸν vexpovtedy odevzdají, zpět dají
mrtvolu. II. praep. S gem. (postp. ro)
1. a) místně. od, «) Xen. 4. θαλάττηςεἰς
daXarrav od moře k moři. dmiéva ἀπ'
ἀλλήλων οἀσπάπθί ο sebe. někdy i na
dvojí ot.: kde a odkud. osúysiv TOŮgK. TÁV
οἰκιῶν že utíkali (ti, kteří byli ve pří
byteích, u příbytků, —od příbytků,) lidé
od příbytkův. —ďoyecdu ἀ. τῶν δεῶν za
čínati od bohů. $) daleko od-. Thúk. aů
λίζεσθαι d. rěv orAov —daleko od ležení .—
ἀ. Φαλάσσης μᾶλλον ο moře dále. 4. T00
οἴκου eťvouvzdálen od domu býti. (v. ič
λευθερόω, ῥυτήρ). Υ) Sof. ἀπ ἐλπίδων ἆα
leko od nadějí ; mimo, proti nadání. ἀ. γνώ
umg daleko od rozumu; proti rozumu; ne

ἅπο»

rozumně. b) se (s gen.) Aischl. 4. πέτρας
se skály. Πότ. μάχη ἀπ' ἵππωνbitva s koní,
na koních, p. Xen. 4. Tv dpu%rTavS VO
zů; na vozích. Thůk. 4. vsv s lodí; na
loděch. — Eur. δάκρυ᾽ ἀπ ὁμυάτων slzy
s očí—. ©) «) o pův. ἀ. τινος eivau od ně
koho pocházeti. Xen. ysyovác 4. AnuxzoxTou
potomek Démaratův. ol ἀπ ἐκείνων po
tomci jejich, oněch. i o příslušnosti: ze;
Ἰ-. εἷς 4. Znágvng jeden 'ze Sparty. Xen.
οἱ ἀ. τῆς τάξεως mužové ze zástupu. Hér.
ἀπ᾿ ἑκατὸν καὶ εἴκοσι παίδωνεἷς μιοῦνοςἆπ
épvys ze 120 chlapců jediný jen uběhl.
Thůk. ὀλίγοι ἀ. zoAXóvmálokteří ze mno
hých.— 9) při constr. pass. 0 subi. act.
Sof. Toxesig vT00; ro vychován byv od
matky. sig 4. πολλῶν ταχθείς-- Ιεάθι ο
mnohých byv ustanoven. —Xen. ὠφελεῖσθαι
%. Tivocmíti prospěch od někoho. v) 0 pří
čině j. původu. Xen. ó A. Tv moAculov
φόβος strach z nepřátel (pocházející.) % 4.
ἐκείνωνdor přízeň od nich pocházející. —
O) o prostředcích. Hér. Čací 4. dýoncži
jou z lovu. ΡΙ. ἀφ av φυχη τοέφεται Zčeho
duše se živí. Xen. στράτευμα συνέλεξενό.
τῶν χρημάτων vojsko sebral z peněz, za
peníze. Úhúk. zůžero 70 vavrixdv A.TE du
mávng přibývalo loďstva z nákladu. 9. 8)
o čse: «) od. Xen. do' čomépacod večera.
ἀ. ταύτης τῆς Ἡμέρας οἆ toho dne. (ale
{: Ρήεᾶ, γ. Ἡμέρα 1. ϱ) ᾱ. τούτου τοῦ Ἰ(ρό
vou od toho čsu. i pouhé ᾱ. τούτου οἆ té
doby. Hěr. rd ἀ. τούτου, -To50epotom od
té doby; nyní od toho okamžiku. att. 4o'
oů od té doby, 00.—d4, yevede od narození.
4. maídov od dětinstvi, B)od; ze; po (slee.).
Hér. c d. δείπνουἐγίνοντο, čyévovrokdyž
od obědavstávali, vstali. Thůk. 4. gowTov
ὕπνου Z prvního spánku; hned po prvním
sp. i: se (s instr.) Xen. εὐθὺς ἀφ᾽ἑσπέοας
hned s večerem. b) o příměrnosti. «) dle;
podle. Thůk. A.Tv mxpóvrovdle věcí pří
tomných. Dém. á. Tův šovav xořva,dle skut
ků posouditi, Xen. A. mzpxyyéAosec ro
pevóu.evo.dle velení postupujíce. též: na
(s ace.) Xen. 4. T00 αὐτοῦ σημείου Τ8 {0
též znamení. B) dle; yo (s loc.). Hér.á.
τινος καλέεσὺκι po něčem nazývánu býti. —
©) o způsobu.: ze; se (s instr,), i pou
hým instr, Hér. d. δικαιοσύνης ze spra
vedlnosti. 4. yAdconcjazykem;ústně, Thúk.
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βουλη Ἡ 4. zváuov rada losem bobovým
(volená). Xen. Toůg čoyovrac A. ZVALOUZA
dioTáva představené losem bobovýmusta
novovati. —III. ve slž. 1.a) o) od-; vy-;
z8- (AT-XYW,-ελαύνω, 1. ἄπ-ειμι, ἀπο-πέμ.
πω, -στέλλω, ἀφ-ίημι, -ἴστημι); U- (Ap-ao
ráCo). B)pryč; vdáli (2. žr-ewu, ἀπο-δη
µέω, ἁπ-εμπολάω, -αντίον); 5ἰταποι (ἀπο
νοσφίζω)» υπαᾶα; 3ρδΐ (ἀπο-λείπω); οϐ-;
0- (ἀπο-στερέω) ; Ρἵΐ 5πᾗς{. 1Ρ6ᾷ (ἀπό-μισ
dog, -U.0UG0G,-πτολις, 817. ἀπόνοια). γ) οὔ-;
mimo; De- ((ἀπο-δοχεῖ, -δοχιμάζω, -φημι,
ἀφ-ανδάνω). ©) od-, Τοζ-, Τᾷππο (ἀπο-σκε
δάννυμι, -τῆκω). ϐ)α) 5θ-; ἀο]ᾖ (ἄπο-Θρώ
σχω, -μόχομιαι, -σείω). β) 86-; ο- (ἀπο-δύω,
-χαὺαίρω, -χείρω). v) se-; Za; U- (2. To
δέω, ἀφ-άπτω, ἁπ-αρτάω). ©)za- (ἀπο-φράγ
VUU,“χόω). ϱ) α) Vy-; 0-; 8 (ἀπ-εικάσω,
ἀπο-γραφή, -γράφω). ϐ) οᾱ-; na oplátku
(ἀπο-τίνω, -μνησικακέω). ἆ) α) ΥΥ-; pro
(ἀπο-κηρύσσω); Τ8- (ἀπ-αγορεύω, -αυθάω),
ϐ) α) 7 19ο τ7- (ἀπ-αναλίσκω, -αρχή, -αρ
χοµαι, -ονίνημι, ἀπο-κοίνω, -λέγω); 5οἴτα
(ἀπο-ζάω). 3) odtud hned (ἀπ-αυτοσχεδι
oCo). 2.a) x) od-;0-; Ρο (ἀπο-βλέπω,-δέ
χοµαι, ἁπ-αιτέω). β) ΥΥ-; 0-; τἰ-(ἀπο-δείκ
νυµιω -Φαίνω). ϐ) ©) do-; při (do-txvéoum).

B) do konce; do-; za-; zcela (2m-%y70,
ἀπο-κτείνω, -τελευτόω, ὅπ-όλλυμι).

i

ἄπο-βάὺρα, ἡ ((βά8ρο-ν,81Υ.ἀπο-βαίνω),
žebřík, můstek (z lodi,) lodní; buď k vy
stoupení na pobřeží, n. ku přestoupení na
loď nepřát. v útoku. Thúk. sg., Hér, pl.

ἄπο-βαίνω. 1.έν. (5fut, -Býcogau,a0r.
-έρην) 1. ο) οἁςύαρα]α; οἀσπάσίτη, 90Μ,ἀπό
Badu odstup! odejdi! Xen, 0 Tivogod ně
čeho-. b) se-; vystupuju. obzl. na břeh.
ἀποβῆναι vystoupiti. Xen. etcTývvv, 10
ρανna zemi. 2. a)vycházím (evado) s praed.
stávám se nějakým. zř. 0 08. —b) 0 subi.
věci «) vycházeti; přiházeti se. a0r. vy
jíti; přihoditise. Thúk. τὰ ἀποβαίνοντα co
z toho pochází ; výsledek, vů droBycou.cva
ἐκ τῶν κινδύνων Ὀπάοιιοί výsledek z pod
πη{κπυΜ.ΕΙ. ὅ τι αὐτῷ ἀποβήσεται 60 Π1
z toho pojde: čeho se mudostane. Hér.
παρα δόζαν τὰ πρήγµιατα ἀπέβαινε ΠΙΙΠΟΠᾶ
dání věci vycházely, se děly. 5) vychá
zeti; konec bráti; dařiti se. obzl. o sSubi.
věštby (ve sm. příznivém inepřízn.) Xen.
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πῶς σοι ἀποβέρηχε τὰ ἐκ τοῦ Ἰ{ρηστηρίου
jak tivyšly, jaký konecmajívýrokyz věštír
ny. II. factit.jen v aor. dnobňom u Hér.
vyvésti, vy-, dopraviti (na loděch). «%y
ovoumwmyvojsko. τὰ ἀνδράποδα ἐς την νῆσον.

áno-báAAw 1.a)odhazuju; odvrhuju.
Pl. oTAx únoBahXeivzbraň odhoditi, odvrci,
b) odyvrhuju; zamítám. vivž někoho. dno
PaAety.Xen. zamítnouti ; zapuditi —.2. ztrá
cím. vi něco; pozbývám něčeho; přicházím
ο πξοο, Ηόν, τὸν ναυτικὸν στόλον ἀποθα
Aetv lodního vojska pozbyti: o lodní voj
sko přijíti. Xen. rv dóžav—.

ἀπο-βάπτω potápím; smáčím. Hér.
dmoBábo, m. čy Tm. smočiti něco v něčem.

ἀπόβασις, 1 (žTo-Bx-ívo),vystoupení;
přistání (s loďmi). Thúk. ij. místo: při
stání; přistaviště,

ἄπο-βιάζομαι násilím vynucuju. Xen.
ἀποβιάσασθαί τι. —pass. ARODiwoděvuná
silně zapuzenu býti.

áno-hiiáČe vystoupiti kážu. vivaně
komu; vyvádím, vysazuju někoho. obzl.
na břeh. Hér. zoAhong dreBíBxoxv mnohé
vysadili (z lodí na břeh). —pře-; dopra
viti. PL. sig rov Juuéva do přístavu. meď.
Ἠότ. τούτους ἀπὸ τῶν νεῶν ἀπεβιῤάσαχτοty
z lodí vzal si (do svého vojska).

To-dAÁnTW; vyrušuju, odrážím. Sof,
AnoBixodžvai vivo; pozhavenu býti někoho.

úToO-BAuoTávuvypučuju; zrozuju se;
povstávám. 90Η.ἀποθλαστεῖν T103 zroditi se
Z něčeho.

3 ( 7 /

ἀποβλάστημα, τό (ἀπο-όλαστ-άνωο),ΕΙ.
výrostek; výplod.

ἄπο-ῤλέπω α) οὓ-: Ῥολι{δίπι. ΡΙ. εἴς,
Tgóg Tiwx k někomu. Xen. drobAénaov περ
pohlížeje tam, kam právě—. b) obr. po
hlížím ; zrak svůj obracím : obracím se (bud
v naději, n. za pomoc, n. v radostné hrdosti)
εἴς, πρός τινα Ἡ. τι ἶ 0 sosbn, Bur. cig ču.
Ἑλλὰς πᾶσα νῦν ἀποθλέπει na mne Hellas
veškera pohlíží. Xen. gxrotg. —i s větouzávislou,Xen.790gcč4.,ei-k toběpohlížím,
se obracím, zda—.

ámoBAnToG 2. (4r0-B4X-Xo) zavržený;
hodný zavržení. ΒΙ. ἔπος.

ἀποβολή, 1 (470-8%A-Xo),zbavení ; (od
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hození ;) pozbytí ; ztráta. PL.yonuxrev zba
vení jmění. šrorýum< pozbytí vědomí. Arst.
xaxv zbavenízla.

úno-PovnoAém ze stáda zaběhnouti ne
chávám, nedbalostí ztrácím. Xen. obr. zxtd«
τινι ἀποβουκολῆσαι syna někomu j. dozorce
(nedbalostí, pronevěrou) ztratiti; o syna ně
koho (j. dozorce) připraviti.

ἄπο-γεισόω (-ysico-v)římsami, přístřeš
Κεπι οραἵσ]α. Χθῃ. 00). ὀφρύσιἀπογεισῶσαι
τὰ ὑπὲρ τῶν ὀμμάτων ὅθ οριταπαὶ (j. římsa
mi) oklenul (tvůrce) čásť nad očima,

ÁTO-V8ÓWz toho dávám okoušeti. Xen.
meď. 4. vivogokouším z něčeho (trochu).

ἀπο-γεφΌρόω Ἠόν. od vody ohrazuju.
ar. proti voděhrázemi ubrániti, s obi.města.

ἄπο-γίγνοµαι, Ἰόπ. -- Ὑΐνομαι. 1. οᾱ
umírám ; se světa se ubírám. Hér, 0 γινό
μένος;-- ὁ ἀπογινόμενος τοᾶίοί 56, -- Βπιτή
5ολάπο]{οί. ὁ Aroyevóucvoczemřelý; nebožtík.
též Thúk. —Hér. i o zvířatech Bodvvs xi
ÓvovTBYdrovivouévov volův i oslův pochá
zejících (smrtí), áovsvovévov —pošlých.2.
a) pryč se ubírám ; vzdaluju se. Hér. úno
yevécda TŽ: udym vzdáliti se boje. Thůk.
—TV Áu.noTYVÁTOVnesůčastniti se provině
ní, pochybení, -- b)i o věci. Arst, ἵναἀπογέ
vyvm(7X xaxa zlo) aby zmizelo, se odvrátilo,

TO-VVYVWOXMatt. 1. (odeznávám;) ne- *
uznávám ; zavrhuju ; zamítám vi něco. T1v0g
odříkám, zříkám se něčeho. Xen. ἀπεγνωχέ
νχι τοῦ υ.άχεσῦκι Že se odřekli bojování. prf.
s ace.inf.i: usnesl jsem se, že ne- 0 %xT%
γῆν πορεὐεσῦαιἀ. ἄθ 88usnesli po zemine
cestovati, se neubírati. Dém, ei vůy ἀπεγί

voczev OmBxtovekdyby nyní Thébany zamí
tal, Thébanůse zříkal-,pass. 4movvocdýva
zavrženu, zamítnutu býti..o subi. věci. 2.
umdlévám ; ochabuju (srv. 4rso6, 2. b). Dém.
εἴπερμη παντάπασιν ἀπεγνώκατε α” 19511179
jste skrz naskrz neochabli, nezmalátněli.

ἀπόγνοια, ἡ (ἄπο-γι-γνώ-σκω,9.), οᾱ
Ťeknutí se; zouťalosť, 'Thúk, τοῦ ἄλλο τι ἢ
χρατεῖντῆς γῆς τοτ{α]οβῖπὅσο1πόμο πια
než hájiti země,

úTÓ-vovoc 2. rodem, původem pocháze
jící. obyč.masce.substt. potomek, častěji pl.
potomci. Trvogněčí.

ἄπο-γραφή, Ἡ (8.0. πάς].), 1. ο-; σὰΡί5;

ἄπο-δείχνυμι.

seznam, obzl. úřední, j. o jmění občanůva p.
att. — 2. žaloba pro zatajování n. užívání
státního jmění; žaloba na zabavení jmění
pro stát; též seznam, inventář veškerého
jmění občanatím způsobem žalovaného. Lýs.

9 /
ἄπο-γράφω (srv. předch.) 1. a)0-; za

pisuju ; zaznamenávám. meď. —si. Pl. —b)
do seznamu zapisuju. «) do vojenského se
znamu ; k voj. odvodu. meď. buď: dávám se
zapisovati, Xen.sig vův váživ. —buď: dávám
si zapisovati, zaznamenávati. Hér. —pass.
zapisován jsem. Xen, 4roysyoxuu.évot. —B)
do sezn. pamětního. Hér. meď. Aiyórriot
ἀπογραφόμενοιτὰ ἔτεα --ταρ]βι]{οο8ἱ léta. v)
do sesnamu ojmění. 2. zapisuju doseznamu
žalovaných ; žaluju. a) obzl. pro zatajování
n. užívání statního jmění; žaluju na zaba
vení jmění pro stát. Lýs., pass. axoyoxo?
vx. žalovánu hýti. —b) vůb, žaluju. Xen. i
γε. εἴτις ἀδικοῖτο, ἀπογράφεσῦαι děla-li
by se někomukřivda, ať si žaluje—.

5 / . > «

ἀπο-γυμνάζω Aischl. χκἀπολυρνάζων
στόμα ἃ mela ústama—.

ἀπο-γυμνόω odhaluju; odkrývám,Xen.
πιο. --5ἱ.οὐλάς-.

ámo-čatopau hásn. a ión, odděluju si.
Hér. ἀποδασάμ.ενος τῆς στρατιῆς μιόριονοᾱ
děliv si čásť vojska—.

ἄπο-δάχκνω οᾱ-: ukusuju. Xen. aor.
úmodxxety ukousnouti.

TO-0AMPÚw oplakávám. z1w%někoho.

ἀποδάσμιος 9. (ἀποδασμ.-ός)οἀᾷδ]αιη.
pl. oddělením, zčásti. Hér.

ATOOWOjÓC,č (dTo-Ozioua) oddělení;
oddíl. Thůk,

ATo-deínvuju“ (ión. km. kromě prs. a
ἱπιρέ. -δεχ-, 809. ἀπέδεζα, αἲῦ. ἀπέδειξα K.
Πιθὰ,1ό6Π.,817. 5 ἀπο-δέχομιαι.) 1. 8) α) ο-;
vykazuju, ziví 71πό]οιηα πὅοο, Πόν. Αἰκκῷ
τόµενος úmédetav Ajakovi posvátný obvod
vykázali. (vykazujíce oddělili). dvéuoa, Bo
u.dv—větrům oltář vykázali, věnujíce vzdě
lali, 8) (zvlášť) okazuju. Χθη, ἐμοὶἀπέδειξας
rov čvdox mně okázal jsi toho muže. meď.
—0 sobě, Ti něco; pro-, vykazuju se něčím.
Hér. čoyov % ἀποδείχνυσθαι skutkem ně
kterým se pro-, vykazovati. Teviněkomu. ©g
ἀποδεξόυενοίτι ἔργονβασιλέι οἸιάοθ 56 proká
zati některým skutkem králi, v) se dvojím



ἀποδειχτικός.

ace. ukazuju (zvlášť), ustanovuju někoho
něčím, za něco. Hér., Xen. oroxvyyóv Tia
úmodEcm,—Ostoauza vojevůdce někoho uká
zati, ustanoviti. pass. ov9uryydgkrsdetydy
za vojevůdce ustanoven byl. —©)vůb. činiti
někoho něčím. Xen. rToůg7ai0x6 BeXrioTous
hochy nejlepšími. Pl. 4modstámuvů Ču dryou
oTs0x učiniti zvířata divočejšími. s part.
praed. Hér. úytémpv šóvra dmédečeučinil,
způsobil mu, že byl zdráv ; učinil ho zdra
vým; uzdravil ho. Ι. εἰ ἵππους ἀπέδειξε
ταῦτα ἅπαντα ποιοῦντας (ΚάΥΡΥΚοπό υγκά
zal to všecinko činící;) kdyby při koních
způsobil, že by to všecinko činili. b) x) vy
kazuju; vypočítávám. Hér. úmédeZeče τὸ
δεῖπνοντετρακόσια τάλαντα τετελεσμένα VY
kázal, vypočetl 400 talentů na večeři vy
placených, že 400 tal.- bylo vyplaceno.
ἀπεδείχνυσαν τὸν λόγον vykazovali účet. B)
vykazuju; konám. meď. Hér. rov úmodé
ἔασθαι οὐδεμέην oToxvnímvten že nevykázal,
nevykonal žádné výpravy. —dmsdétaToyo
wara vykázala náspy; dala vystavěti náspy.
2. a) (zvlášť) oznamuju; vy-; prohlašuju.
Χεῃ. νόμουςzákony. Hér. s ace. c. inf.: aby-.
l se dvojím uce. Hér. uxoTůpix T0úTav ATO
δεικνύουσιτάδε za svědectví toho vyhlašují
toto. zned. úrodsixvvovou τὴν γνώμην VY
hlašovati, vyjevovati své mínění, Hér., Xen.
--ἶ 5 ὅτι- Χεη. ἀποδεδειγμένοι ἦσαν, ὅτιμάχη
šovx prohlášení své (už dříve) učinili, že—.
Φας5 Ἠόν. τοὺς βασιλέαςὑπ' Ελλήνων ἀπο
δεικνυµένους, ὡς εἰσὶἝλληνες ζθ Κνά]οτό οἆ
Hellénů se vyhlašují, že jsou Hel—. Xen.
πολέμιοι ἐσόμεὺα ἀποδεδειγµένοι Λακεδαιμό
vlotg za nepřátely vyhlášeni, opověděnibu
deme Lakedaimoňanům, b)dokazuju. vi něco.
Arst. rodT' drwodelcmto dokázati. pass. Pl.
ἀπεδείχ δη ἀο]κάσάποΏγ]ο. ὅτι Ζο-. ἀποδέδεικ
ταί σοι ἀοκάπάμο ti jest. často act. se
dvojím ace., obyč. ace. praed. part. Hér.
ἐλπίζων Ξέρσην ἀποδέζειν λέγοντα oddévdou
faje, žedokáže oXerxovi,(že tím nic nepraví,)
že řečjeho nic neznamená. Pl. oúxodyro
δείζεις τοὺς ῥῆτορας νοῦν ἔχοντας;. Ἴ4α tedy
dokážež o řečnících, že rozum mají?

ATOdEMUNÓG 3. (úmodzíx-vuyu) k doka
zování, kdůkazům příslušný, platný ; doka
zovací (demonstrativus). Arst. Aóyog,mioTu.

ATO-dEAULÁM(-Šahíx) oddán jsem bázli
vosti, zbabělosti; bázlivý, zbabělýjsem. att.

1. ἄπρ-δέω. 199

ἀπόδειξις, εως, ión. -ŠEŠIG, 105, ἡ (ἀπο
δείκ-νυμι),1. 8) α) οᾱ-; υγ}Καπογάπή; τΥ1.
Ηόν, ἱστορίηςἀ.-- β) Ρτοκάπάπ{; ρτζ]κασ. Πότ.
příležitost ku prokázání. s dat. BovAouévorat.
b) výkaz; výčet. Hér. čovovděl, staveb. 2.
a) oznámení; vy- ; prohlášení. b) dokázání;
důkaz. Thúk., Pl., Arst.

ἆπο-δείρω,γ. ἀπο-δέρω.
ἀπο-δέχομαί, ión. — dro-déyoum (ale

ve fut., aor., prť. v.i: dmodetzvuut!)

ἀποδεχτήρ, Ἶρος--- ἀποδέκτης,ου, č (od
ἀποδέχ-ομιχι), výběrčí. Xen. προσόδωνdůcho
dů, příjmův.

ἀπόδεξις, Ιόπ. --- ἀπόδειξις.

ἀπόδερμα, τό (οὰ ἀποδέρ-ω), 5θἀϊεπά,
stažená kůže. Hér.

ámo-dépw, ión. -Oelpe-, 0-; sdírám ; sta
huju. Hér. aor. drodstou sedříti; stáhnouti,
Xen. pass. Amodnoci;odřen byv (z kůže).

ámo-čEyopx, ión, -éxouc (ale a0r.,
fut., prť. ión. j. od ἀπο-θείχ-νυμαι I) 1. a) při
jímám(od jiného pro sebe) Xen. 4) drodé
veda: aby nepřijímal (velitelství). Hér.
vvauny dmoděxsoda: xx9%Tivogmínění, radu
přijímati od někoho. b) zpět přijímám. Hér.
ἀποστέλλονταςμ.η ἀποδέκεσθαι 4ΏΥ]6 οἀθδγ 
lajíce nedostávali jich zpět. 2. a) přijímám;
sehvaluju ; αζηάνάτη, Ῥ]. ἀποδέξασῦθχιπαρά
Tivo; Aóyovpřijati od někoho řeč. ἀποδέδεγ
u přijal,uznal jsem. Thůk. οὐκἀποδέχε
σῦχι κατηγορίας, O1790X4cnepřijímati žalob,
pomluv. πάντα ὑπόπτως ἀποδεχόμενοι vše
s podezřením přijímajíce. Pl. δυσγερῶς πως
a. nevrle jaksi přijímám, slyším. οὐκἆπο
s2nobo nepřijati; neschváliti; zamítnouti;

μὴ οὐκ dmodéčevve aby toho nezamítli, ne
pokárali. s gen. part. vabra eimóvvogroAhot
úmedélavro to když řekl, mnozí to schválili,
tomu přisvěděili. Pl. drodézecdo Aéyovrog
Twvogpřisvědčovati, když kdo co mluví. sgen.
bez part. Thúk. oodv TXdTU0)x Amodékov
Ta. od nich toho nepřijmou, tomu nepři
svědčí. b) pojímám; rozumím, Xen. závu
ὀρδῶς ἀποδέχει zcela správně to pojímáš,
tomu rozumíš.

1. dTO-dÉm (—1. Šíw) nedostává se mi.
mtvogněčeho ; jsem bez něčeho. obyč. part.
prs. o částech. Thůk. oxT0 dmodsovresτρι
ακόσιοιὈε7 οβπί ο δία (-- 292...
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2. ATO-dém (— 2. Šéw) uvazuju. PL m
χατά τι něco k něčemu.

2 nná x r%
| ATO-OTJÉ (-δῆμ-ος) a) z domovapryč
jsem; v cizině, na cestách jsem. Xen. op.
ἐπιδημῶ. --Ἠότ. ἀπὸ τῆς ἑκυτῶν ἀποδημέον
τες vdáli od své vlasti trávíce, meškajíce.
Xen. olxodev drodnuodyev od domova vzdá
leni jsme. iaor. Hér. ἀπεδήμ.ησε ἔτεχ δέκα
v cizině pobyl 10 let. Dém. ἀπεδημήσαμεν.
τρεὶςμ.ῆνας na cestách ztrávili jsme tři mě
síce. b) z domova, pryč, na cesty se odebí
rám. Pl. šxeios úmodyuely tam se odehírati.
Pl. ἀποδεδημηκὼς εἰςΘετταλίαν z vlasti ode
ῥταν 56 4ο ΤΗ.-- ἰ ο Ἰοᾷἱ τριήρης κατὰ τοὺς
Aixničuc drsdjumae— pro Ajakovce se ode
brala.

3 7 .

ἀποδημητής, οῦ, ὁ (odἀπο-δημέ-ω), ce
stovatel po cizině; milovník cest (dociziny).

ἀποδημία, ἢ (ἀπό-δημ.-ος2. vzdálen.od
vlasti; v cizině), a) cestování(v cizině) ; da
Jeká pouť. Hér. 9 čá olxov 4. přebývání mimo
domov. b) odchod z domova, do ciziny; stě
hování. ΕΙ.

drTo-0u-TpiBw (odmísta,) nevhod, mar
ně čas trávím, se zaneprazdňuju. Aischl.
S part.

ἀπο-διδρᾶσκω a) pryč utíkám; od-;
zbíhám ; uplachuju (proti své povinnosti).
obzl. o otrocích. Pl. 6 muteu.edrédoď sluha
(otrok) mi zběhl. Xen. δοῦλοι ἀποδιδράσκον
τες --ΠΡΙΠα]ίοί. ΕΙ. ἐκ τοῦ δεσµ,ωτηρίου άπε
dtdoxoxsc ze žaláře ubíhal jsi. b) «) 0 vo
jínech. Xen. oůre ἀποδεδρᾶκασιν οὔτε KTO
πεφεύγασιν ani neutekli (t. utekli, ale zná- .
mo kudy, tak že neupláchnou), ani ne
uběhli (t. uběhli, ale ne tak daleko, aby
nebylo lze jich dohoniti, dostihnouti); ne
zdařil se jim ani útěk ani úběh, ©) vůb.
ubíhám. Sof. r0 advὅμμ, ἀπέδρᾶν {--- ἀπέ
δρᾶσαν) tvému zraku uběhli, unikli. Xen.
ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλους 5οβόγθβρο]ο]ς πΡί
hajíce; od sebe se odchylujíce. —Dém. i
s obi. věci jiné, úueďe ἀποδράσεσθ-κ TX ROXY
vavx vy že uniknete nesnází. Xen. čx vuvog
etc T. —ubíhati z něčeho k něčemu. —Dém.
ἀπό τινος ἀποδρᾶναι odněčeho (od věci právě
projednávané) zaběhnouti.

ATO-O(OW|U1. a) odevzdávám ;vy- ; vzdá
vám (co komu, kam patří, buď zpět, uj.

3 je
ἄπο-δοχιμάξω.

ἅ]π] η. Ῥογίπποβθ). 806, ἀπόδος τὰ τόξα μοι
odevzdej, vydej (vrať) mi luk! Thúk. IlóXov
αὐτοῖς ἀποδώσειν že Pylos jim vydají. att.
Vápiv dmododva, —dúcev dík (zasloužený)
vzdáti. —i vzdáti dary bohům. Thúk. r
δεῷ bohyni. Hér. dréšone vv sedyv TŽVed
(vzdala,) splnila slib bohyni. p. Xen. —
Arst. i o řečníku, ὃ ὑπέσχετο, ἀπέδωχε ο0
přislíbilřádně vykonal, provedl (ve svéřeči).
Dém. čpxouc dmododvou přísahu složiti. b)
a) odevzdávám (do vlastnictví) ; v moc dá
vám. i: dovoluju. Dém. εἰ τοῖς μὲν ἔπι
τάττειν ἀποδώσετεjestlize jedněm dáte moc,
dovolíte nařizovati—. 3) obyč. meď. od sebe
(jinému) vydávám; prodávám. (prs. obyč.
πιπράσχω). únodoc+a prodati; i pronajati.
τὶ Πόσο. τινὸς ζ8 ηΠὅρθο.Χ6Π,ἵππον πεντήχκοντα
δαρεικῶν koně za 50 dukátů darejovských.
i obr. PL. oůx ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπίδας
nebyl bych se zřekl těch nadějí ani za ve
likou cenou. c) splátkou dávám. Ti něco;
splácím něčím. Xen. dvrAdoiuúnmédozevdvoj
násobnou splátku dal. Hér., Xen., i o půdě.
ἐπὶ διηκόσι« ἀποδιδοὶ πα ἀγοιβίοπάβορποι
úrodu splácí, vydává. 2.a)ve mluvě :řádně,
na místo příslušné kladu; vi něco (slovo
nějaké); řádně užívám něčeho. Arst. det
dmodidovu TaĎra čodác třeba jest klásti
je, užívati jich správně. b) udávám; vy
Καζα/τΠ. ΡΙ. ἑκάστῳ ἀποδιδόναι τὴν αἰτίαν
každé věci udávati původ.

ἄπο-δικέω (-δίκη) odpovídám ve při.
Xen. —ěvTě dýue hájím se před lidem.

drTto-dtvém vytáčím ; točením dobývám ;
dávám vyšlapávati, vymláceti. Ἠέτ. ἆπο
δινήσας dav vyšlapati, vymlátiti (otáčením
v kruhu.

ἄπο-διώχω οᾱ-: ταλάπία; zapuzuju.
Vhúk. aor. ode-; zahnati; zapuditi.
| dno-donet (-doxée) nezdá, nevidí se.

obyč. aor. Hér. ©; oo: dmédoče jak se jim
to neuzdálo, znelíbilo (op. čdoče). s inf.
s um znelíbilo se, s inf. bez neg. — ale
jest-li při dmédote neg., i řecký inf. jest
bez neg. Xen. u%julv ἀποδόξηῃτὰς σπονδὰς
movoacdau aby se nám nezneuzdálo, ne
znelíbilo—,

ἄπο-δοχιμάζω, (zkoumaje) od-; za
mítám, zavrhuju. Hér. vw% někoho, Xen.
τοὺς ἀποδεδοχιμασμένους zamítnuté, zavr
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žené (το το]εηςίτ{[). τὰ τόξα ἀποδεδοχιμά
xua laky zavrhli, i vóuovs.—obzl. v Ath.
o zavrhování kandidátů na úřady obecné
při soudu héliastů, ἀποδοχιμάσαι 78ν11
nouti; neschváliti. Lýs., Isok.

ἅτιο-λοπιμάω, Ἠότ.--- ἀποδοκιμάζω.οὐ
δὲ dmodoxuž oddéva a neodmítá nikoho.

ἄπ-οδος Ἰόη.--- ἄφ-οδος (816 ἀπό-δος τ.
ἀποδίδωμι).

πο-λραμεῖν, α Ρ. Υ. ἀπο-τρέχω.

> / -- > /

(ἀπόδρᾶσις, ἀπο-δι-δράσκω),
Hér. útěk, dmódonotv moésodm na útěk se

3 — / v ; ς/ >
ἆπ-ολύρομαι a)oželuju. Sof.če ču.xv

TYv ZAxÚco zámodůpoum abych sebe opla
kala a oželela. Aisehl. vúyac. b) naříkám,

/ M 2 > / 2

ἀποδυτήριον, πό(ἀποδύ-ω),svlekárna;
síň svlekací, Pl.

9 ’ Am
ἄπο-δύω. 1. αοἲ. (8 801. ἀπ-έδῦσα) 3)

ατ]ό]άπι, Ἠότ, ἀποδῦσαίτινα svléci někoho.
PL,ioduševní vlastnosti, s gen. 08. τινός
T dro0ůcm něčí vlastnost odhaliti. b) svlé
kám ; olupuju. Xen. goAXo)cdrodédvxe mno
hé svlékl, oloupil. 2. meď. (s aor. act.
úm-édvv) svlékám se, si, Xen. 4modůgἐλάμ
Bavs τὸ ὅπλα svléknuv se (z vrchního
šatu), svléknuv si svrchní šat-.

9, , ε , .
AmódmTOL, oi, obyv. v sev. vých. Ai

tólsku. Thúk. i sg.
5 je p v.. vy v?
ἄπο-ζάω, κοίτα žiju (z něčeho); ži

vořím. Thúk.
/ . v . ,

ἄπο-ζεύγνυμι οᾱ-;vypřahuju,básn,obr.
odlučuju. Bur. drožvyžva odloučenubýti ;
odloučiti se, vid; od někoho; od něčeho.

3 / 2., 7 * 4 v
áT-0Čw zaváním.Hér, aróle, T: WPS

jd0 vychází ze země vůně libá.
ἄπο-υ ανεῖν, στ. ἀπο-Ὀνῄσκω.
ἆπο-Ῥαρρέω, -θαρσέω,υγῦανπ]Ἡ 86:κα

statné mysli; mysli nabývám. Xen. doxa
úrovTebapovnévutuším, že mysli jsem nabyl.

áno-bavpáCw, ión,-$ouálo. dle někt,
-δωυμάζω úžasně se divím. Φοΐ, χἀάπουνχυ
uaom moénov i úžasného podivení hodno.
ᾱ. τι úžasně se divím něčemu; nemohu
se vynadiviti něčemu. Hér.

, > 9 > / “1.
ἄποῦνεν, υάκη. ἵ ἄπωνῦεν (ἀπό-) 8) ζ44]1.
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Xen. deou.evog. b) vdáli. Thúk. č. eivau
vdáli býti, šAuoaovž. poněkud, něco dále,

ἀπόῦνετος 2. (ἀπο-τί-Όη-μιι) odložený
(stranou); uschovaný ; ukrytý; tajný. PL.
a. šrm tajné verše.

άπο-νέω a) odbíhám; na stranu běžím.
Xen. b) zbíhám (proti povinnosti). Hér. og
úmobevucóuevo,chtíce zběhnouti, uprchnouti,

ἄπο-νήκη, Ἡ, τα.ς uložení; schránka,
Hér. ochrana; útulek. srv. ἀποστροφή.

áTo-Úvýcnw (att. obyč. m. $výczo
v prs., impf., aor. a fut.) a) vydechuju;
υππίτάπι, ΤΚ, ΡΙ. ἀπέθνῃσκον ὑπὸ λιμ,οῦ
umírali od hladu. Pl. ámodavely,τῷ λιμῷ
umříti hladem. prs.ive význ. prf. —i ozví
řatech. Hér. $ázrovot Tod ἀποῦνήῄσκοντας
Boůcpochovávají pošlý dobytek (hovězí). b)
násilně umírám, obyč. v boji n. popravou
á. ÚTÓTivoc usmrcován, zabíjen jsem od
někoho (j. pass. k droxreívo). odpravován,
na hrdle trestán, hrdla odsuzován, odsou
zen jsem.

ATO-Wopely, Υ. ἀπο-θρῴσχω.
áToO-WPxÓwodtloukám ; od-; rozrážím.

vi něco, Aischl.

dTo0-VPW0%xWod-; seskakuju, Hér. ar
ἵππου 5 Ἰοηδ. amowogóvvec—seskočivše—,

ἆπο-θὕμιος ὃ. (-θυμ-ός) protimyslný;
odporný ; nelibý. Hér, neut.

ἆπο-ὺύω za obět vzdávám (dle slibu,
z povinnosti), obětí splácím, Χθῃ. Διά,θεοῖς.

ἄπο-ὑ ωμάζω n. -ωυμάζω, V. ATO
δαυμάζω.

ἅπ-οιχέω 1. α) τὰ bydlím. Thúk.
μ,οκράν, Ἀθη. πρόσω ἀποιχεῖν ἄα]εκο οἁαά
bydleti. b) oddaluju; vyhýbám se. 8of.
Kopivdog ἐέ ἐμιοῦμ.αχκρονdraxeřto Korinthu
odemne daleko bylo vyhýbáno.2. (srv. násl.)
z domova odcházím ; stěhuju se (do osady)
1ο. ἐκ τῆς πόλεως d4raxnaxv z města VY-,
odstěhovali se (do nové osady). PL. sg s ace.
do (města, j. osady).

ἀποιλία, Ἰόπ. -ίη, Ἡ (ἄποιχκ-ος),ο88ᾶ8 (οᾶ
vystěhovalců zakládaná, založená). Aischl,
uxxoxV A. Ἀπίσαι dalekou osadu založiti;
1βο]ς, ἀποικίαν ἐκπέμιπειν osadnictvo vysý
lati. Hér. ἐς τΏν α. ἀγαχγέσῦχι ἄο osady si
přivésti. Pl. —ižvu..
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án-omíCe 1. a) pryč stěhuju. rivů ně
koho. Pl. pass. door č% TS ROAčws;4TW
κισμένοι εἰσίν cO jich z města jest odstě
hováno, b) odvádím ; odnáším, Sof. o zosbn.
j. o větru dromxiocapryč odnésti, čx τόπων
z míst. 2. sobi. země: osazuju (lidem vy
stěhovalým), Hér., Thůk. úrorxiom osaditi.

ἀποιχίς, (Šoc, Ἡ (ἄποικ-ος), osadnická.
Ἠότ. πόλις mms.osadníky (vystěhovalými)
žaložené,ἅπ-οικοδομέω| zastavuju;zazdívám.
Thúk. drexodounoxy zazdili. Tag ὁδοὺς
ἀποικοδουῆσαι cesty zatarasiti,

ἅπ-οιλος 2, — pryč z domova, 1. vy
hnaný. Sof. vs u ὅπως πέμψεις ἅποικον
ze země abys mě poslal za vyhnance. 2.
(STV. č%-01x0g2.) — z domova vystěhovaný,
vystěhovalý.sjn.stanoviska :přistěhovaný;
-alý ; mase. i osadník, Xen. x0)ugž. ms. osad
ní. —Hér. čx [polmgčvomo z Troje osadníci
(potomci Trojanů). —Aischl, o oceli,

ἆπ-οιλτίξοµαι(-οἰκτίζω)]6πΗ65, πρὸςτὸν
πατέρα ἀποικτίζετο Ἡ οἵσο5{/εζα! si, žaloval,

ἁπ-οιμώζω τπὰψολάπι,τινὰ η. τὶπαᾶ π
kým, nad něčím; oplakávám někoho, něco.

ἄ-ποινα, τά (-ποινή),výkupné ; výplata;
pokuta. Tvog za něco, Eur., Hér.

ám-otow, fut. k dmo-vépu.
ἅπ-οίχομαι ριγό, vzdálenjsem; pryč

odebral jsem se.. Hér. ἐς[léocxc do Perska.
áno-nabaípw očištuju.meď. a) —si;0-;

utírám si. Tývyečox ruku. b)obr. očišťuju
56. Ηέν. ἀποχκαναροῦνται κακίας. οδϊδά 59
ze Špatnosti.

ἀποκάναρσις, ἡ (ἀποκαθαίρω),νγδ:δἰο
vání; vylučování; vyvrhování. '(húk. χολῆς.

ἄπο-κάν-ημαι, Ιόπ. -κάτ-ημαι opodál,
stranou usazen jsem. sedím. Hér, pl. dro
χατέαται.

ἄπο-καίριος 9. (-καιρ-ός)daleko odpra
vého času, místa. jen. Sof. oů%ἀποχαίριον
není nevhod; zcela příhodno, prospěšno.

ἄπο-καίω, εἰδί. -χᾶω 1. od-; vypa
luju. Xen. o subi. lékaře. 2. io subi. zimy.
upalovati; oznobovati, Xen, čvev.oc βορρᾶς
ἀποχάων πᾶντα. ηιεᾷ. Χθη. ὄϊνεςἀπεχάοντο.
nosy umrzaly—.

9 / , , v
ἄπο-καλέω 1.α)οἀτο]άτάπι; {ρδί,ἀοιιᾶ

povolávám. Xen. Kůoovdmex4AeKýra domů
povolával. b) stranou, zvlášť svolávám. Xen,
GTPATYYOŮGATROZAlÉCXG.— 2. po-; nazývám.
vivů © někoho něčím. i ve sm. nepřízn.
Ῥ]. ὡς ἐν ὀνείδει |. πᾶ Ῥοΐπρα. Χθπ. ἀργούς
nečinnými, παλά]οζ1. -- σοφιστάς. -- τινὰ ἆ.
ovouůvněkoho nazývámjménem některým.

dTO-naAúnTW odhaluju. Pl. droxuXů
ψαι τὰ στήθη odhaliti. —i obr. vyv Te č
τορικῆς δύναμιν.

ἀπο-κάμνω umdlévám; ustávám. PI,
διὰ μαλαχίαν τῆς ψυχῆς pro zmalátnělost
duše. s part. (přechdn.), Pl.i s inf. umd
ποχάµης σαυτὸν GÓGOLneumdlej, neustaň
v tom, abys sebe zachránil, bez ustání hled
sebe zachrániti. Xen. i s ace. góvov ustá
vám v práci (unavením).

ÁTO-nÁLTTW odbočuju ; zahýhám. Xen,
o Koni.

ἄπο-κάτ-ημαι, 16Ἠ.--- ἀπο-κάν-ημιαι.
ἄπο-καυλίζω (-xavA-6c)svršku zbavuju:

odrážím. Thúk.

ἄπο-κᾶω, γ. ἆπο-χαίω.
áno-meum odloženjsem; stranou le

žím ; uložen, uschován jsem (v zásobě).
o subi. věci. Tevi někomu. i obr, eůvor,
Xen., žertem i véko«.

ἄπο-πείρω 1. od-; ostřihuju; Heď. a)
dávám si ostříhati. Pl. xóu.x;vlasy. b) dro
nelouoda zepahac dáti si hlavy ostříhati,
2. obr. vyhlazuju. Aischl. (m. šT-xsf0w).

ÁTO-UTŠEÚU, jen Hér. ὡς ἀπεκήδευσαν
Μασίστιον když odbyli truchlení o Masi
stia; když přestali oplakávati Masistia—.

ÁTO-Y)půoow vy-; prohlašuju. Xen.
s inf. s um, aby ne-.

ἀποχινδῦνευσις, m (od ἀπο-κινδυνεύ-ω),
odvážlivépokušení; -ivý Ῥοκας. Τά], τύ
ms 0 Štěstí.

áTO-mvědvedm odvážlivý jsem. Thúk,
Tpóg Tivx proti někomu (v boji). odvážlivé
pokusy činím. Xen, čyTimna někom. (lé
kařsky). ρα55. Τά. ἀποκεχινδυνεύσεται
τά τε χρήματα καὶ αἱÚvyaí odvážně v ne
bezpečenství budouvydányi statky iživoty.

ἄπο-χλαίω, statt. -XG oplakávám71
va n. zi někoho, něco. obyč, a0r. drmoxAzů
cu. oplakati. Hér. též: jati se oplakávati.
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ἀπόλλεισις, 5ἰΑ8, -χλῃσις, ἡ (ο dro
Ἀλεί-ω), zamčení; zavření. Thúk. 4. wov
τῶν πυλῶν zavření brány přede mnou. —
pl. zastavení; zatarasení.

ἄπο-χλείω, statt, «κλῆω 161. -κληίω
a) zamykám; zavírám. Thúk. droxAfoau,
Xen. —xAeloat vag můXus zavříti, uzavříti
bránu. b) sobi, 0s. «) Πόν,. ἀπεχλῆισέ µιν
Tv ruhAčov(vyvřel ho z brány ;) zavřel mu
bránu (aby nemohl se vrátiti branou do
vnitř). —pass. únoxXmadřva TG dnice
dou, T0ů doreoc býti zbavenu od zpáteční
cesty (branou ven), od města (branou do
vnitř). o vodě. (v. dtéčodog 1. b). —$) odlu
čuju; ζ8ςΚακυ]α, Χεπ. ἀποχλείσειν τοὺς ἵπ
méxc zaskočiti— (interoludere). — v) od
vylučuju TivďTevogněkoho z něčeho; Aischl.
(v. ččehuúvo, 2. b, B). —zabraňuju někomu
něčeho. Hér. uč ToúrTev dnmoxhnícac ἔχεις
mě od toho vyloučiv držíš—. 2. a) o subi.
neos. zadržovati. Ti něco. zabraňovati, pře
kážeti něčemu.Hér. ou zraku. b) do těsna
hnáti, vháněti. pass. Thůk. úToxAnóuevos
iw do těsna vháněn jsa něčím.

ἄπο-χἉληίω, τ. ἀπο-χκλείω.
áTO-xArpów losem vybírám, vyvoluju,

ustanovuju att.—i Hér. dzoxAmgocmulo
sem vyvoliti.

ἀπό-χλῆσις, -λῄῃ-ω, τσ.ἀπόχλεισις,
-χλεί-ω.

áno-mAívu 1. odkloňuju; odehyluju.
πιεᾶ. Ἠόν. ἀποχλινομένης τῆς Ἰμ.έρηςΚάΥζ
se nachyluje, sklání den. Ρ. -- μεσαμβρίης.
2. častěji znér. a) od-, uchyluju se. «)
Χθη, οὐδὲ ἀπέχλινε aniž se uchýlil s ce
sty. Hér. 905 28 aroxAvovr uchyluješ-li
se k východu—. 3) obr. Dém. oů% ἐπὶτὸ
oxduu.civ Amézhuevneuchýlil se klehko
myslnosti. b) skloňuju se; klesám. Sof.
aroxAva, klesnouti.

ἄπο-κλύζω vy-; splachuju. PL.meď.
anoxAúcacda: spláchnouti si.

ámo-mvalmi -vo odrapuju; potí
rám: týrám. Xen. pass. dmoxvatecdnívw
týránu býti něčím.

ATT-OMVÉMostýchám, hrozím se. vi ně
čeho. Thůk, xívovvov. Pl. s inf. μιηδὲνἀπο
Ἀνήσετε gimelvnic se nerozpakujte říci.

ἀπόχγγσις, 7 (odax-oxvé-w),ostýchání,
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hrození se. rvog něčeho; vyhýbáníněčemu;
nechuť k něčemu. Thúk. orowreáv.

ἆπο-κοιμάομαι (-κοιµάω) Ῥο]όλμάπι,οᾱ
počívám si (stranou odněčeho). Xen. ro
xoundňva poležeti, odpočinouti si.

ÁTO-notTÉM (-x0(7y) vdáli, jinde ležím ;
přenocuju; jinam jdu ležet, spat. Dém.
(srv. násl.)

ÁTO-NOLTOG2. (-xobry, srv. předch.) od
lehlý; ložem, bytem vzdálený. «ivog od
někoho. Aisehn.

ἀπο-χολυμβαω jen Thúk. aor. amo
xoAvuBřcauvykoupati se; vyplovati; plo
vaje uniknouti;

ἄπο-χκομιδή, Ἡ, (50ν. πάς.) πάντα(5
ο]ςκαπα); zpáteční výprava. Thůk.

ἄπο-χομίζω Ρτγὸ dopravuju; odvádím.
Χθῃ, ἀποκομμεῖ ce odvede tě. dep. pass.
zpět ubírám se. Hér., Thúk.

ÁTONOTÝ, 1 (ATO-xóT-TO), A) od- ; srá
žení, zkrácení. Arst. Táv ovouaTov slov.
b) zrušení; zničení. Isok. osv dluhův.

ámo-mónmTw1.a) odtloukám; od-; u
rážím. Xen. ὡς ἀποχόψοντες τῶν δοράτων
τὰς λόγχας οἩίίορ ατάζθίί oštěpů hroty.
ΑΙΡΟΜΗ. ἀποχόψειν μιαχαίρᾳ τὸν τράχγλον
useknouti tesákem šíji. b) skončuju. Arst.
vanož dnoxóvrecda: aby dlouhou slabikou
se končilo (jisté metrum). 2. od-; srážím.
nepřítele (dolů). pass. Xen. dmexómvnoav
ἀπὸ τοῦ λόφουοᾱ-, sražení byli s pahrbku.

ἄπο-χορυφόω (-x00vo1)shrnuju; úhrn
kem, krátce odpovídám, Hér. ἀπεκορύφου
krátce odpovídal—.

ámo-noTTaAPiCm(-κότταβ-ος) τΥ-; ἀο-;
přestřikuju. Xen. dnoxovrabicu vystřík
nouti (poslední kapky vína n. jiného ná
poje z číše při hře obyč. do jiné nádoby
měděnétak, aby žádná kapka nepadla mimo;
hlahol pleštěním kapky vydaný pokládán
za nějaké znamení. Hra tato nazývána x01
ταβος).

úTO-npaTÉM(odlišuju se výborností;) vy
nikám ; předčím ; překonávám, Hér. o zosbn.
ὁ Ἰεῖλος πλήνθεϊ ἀποκρατέει -- Πο]ποβί το
dy předčí.

áTO-mpYjivoc 2. srázný; příkrý. Hér.
opoc, 7©90g. — 1 Thúk.



144 ἄπο-κρίνω.

drmo-Zpívw 1.a) tříbě odlučuju; vy
bírám. Hér. ἀπέχκρινετοῦ στρατοῦ ὡς πέντε
μυριάδας oddělil z vojska asi—. évw šíuí
ρετον ἀποκρίνων jednoho vyvoleného vybí
- n Sny Any nlyneS
raje (op. ἀποδοχιμάζων). 0Η, ἀποχρίνας ὃυ
otv vyberu ze dvou (zlo jedno). dep. pass.
odděluju se. Twvocod někoho; vynikám nad
ΠἔΚοµο. Ἠότ, ἀπεχκρίδη τοῦ βαρβάρου ἔθνεος
τὸ ἑλληνικόν vynikl nad—. b)rozšiřuju (v
částech). Hér. Toůuvnv (op. ovvávev). ©)
od-; nachyluju. pass. —se.Thúk. č Toro
mavTa úrexobdy k tomu všechno se odchý
lilo, přešlo. 2, úsudek podávám. obyč. meď.
odpovídám. att., zř, u Hér. (jenž raději říká :
ὑποκχρίνεσῦαι). τιν někomu. Ti něco. dro
κρίνασθα, odpověděti, fut. "Toxpuvečodat790g
τι na něco; ale Thůk, itu s ace. τὸ 00
vydev dmexsivavo otázku zodpověděl. prf.
a plgpf. ve význ, meď. ipass. Xen. pá
τησεν, εἰ ἤδη ἀποκεκριμένοι εἶεν--τάα]1 πᾶ
odpověď ἀαΙ. ΕΙ. καλῶς ἄν σοι ἀπεκέχριτο;
zdaž by tebou bylo slušně odpověděno ?—
adi. verb. vždy pass., Pl. elěuoi470x
τέον ἐστί mnou-li dána má býti odpověd—.

5 / e Vy
ἀπόχρισις, Ἡ (ἀπο-κρί-νω 2.), οἀρονξά,

att., Ἑπύϊ, Ἡ πρὸς τὸ ἐρώτηνα 4. — na
οἰάσκι --.

ATO-upoToc 2. odrazný ; hrbolatý ; drs
natý. Thúk. vž, Χθῃ. χωρίον,

ἄπο-κρούω a) odrážím. Tivá Tiog DĚ
hoho od něčeho (nepřát.)mmedď.—od sebe. Hér.
T% poobohag vpády, útoky. Thůk. dne
x00úcavToodrazili odsebe (nepřítele). pass.
ἀποκρουσθῆναι odraženu býti. prf. ὀποχε
Zo0vu.évotodraženi jsouce. b) srážím; sha
Ζ1)Π. Χθη, ῥα55. ἀποχρούεσθαι τῶν ἵππων
shazovánu býti s koní.

ἄπο-κρύπτω 1.8) α) po-; zakrývám.
Xen. rov drézovýs sníh pokryl—. β) 78
stírám ; zasloňuju. Hér. Ίλιον ὑπὸ τοῦ πλή
θεος τῶν ὀιστῶν ἀποκρύπτουσι Slunce od
množství šípů zastírají, zastiňují. obr. PL.
govíxv moudrost zastírati, zatermňovati. b)
u-; skrývám. med. «) —si. Xen. ypýparu,
ἀνδρώπους.β) u-, skrývám si; zatajuju. Pl.
τὴν τέχνην ΕΥόππηόπ{. (οΡ. dvamavdov).pass.
Ρ], ἀποκεκρυμμένητέχνη ukryté umění. 2. a)
2 očÍ spouštím, ztrácím. výv zemi. Tivx ně
koho ; mizím zemi, někomu. Thúk..i bez obi.
ἀναχωροῦντες ὀπέχρυψαν (αὐτούς) ústupu

ἄπο-λαμβάνω.

jíce zmizeli jim z očí. Pl. obr. u osývaw
εἰς τὸ πέλαγος τῶν λόγων ἀποκρήψαντα γῆν
aby neubíhal v šíré moře řečí, pustě z očí
zemi. b) 4. Tiv? tajím se někomu. i s ně
čím; zatajuju někomu něco. Hér. oůre ač
ἀποχρύφω οὔτε σχήφοµαι τὸ μὴ εἰδέναι επί
tobě tajiti nebudu ani předstírati, že bych
neznal—. p. i meď. Xen. wi ἀποκρύπτου
ve (ToÚTOvs)olg— nezatajuj mi těch, kte
rým-—.

ÁTO-mpupog 2. (srv předch , v. xo0-0,
xovg-T))jen neuť. skryté; ukryté; tajné.
Ἠότ. ἐνἀποχρύφῳ ve skrytu. Xen. utajené;
tajemství, Tivog před někým,

ἄπο-κτείνω (srv, násl.) u-; zabíjím,obyč.
v boji, n. popravou, odsouzením ; usmrcuju;
utracuju. Tiy%. a0r. dmoxrvelvy, zabiti; dá“
ti zabiti; usmrtiti; hrdla odsouditi. fut.
ἀποκτενεῖν. Ἐ1. 1 56 ἀτο]πι 800, τιμωρίαν,
olav čus dmexrTóvavetrest, jakým jste mne
utratili, hrdla odsoudili.

ἄπο-κτίννυμι i -XTIVVŮMati. jen prs,
a impf. — dno0-x1s0ve. — Pl. op. dvaBa
OZKOUX. —

ÁTOKŇAVOC, j (08 AT0-X0XÚ-o), jen
Xen. odpírání. Tivo< něčeho.

ἄπο-κωλύω π-; zadržuju. vv“ někoho,
mivocod něčeho; překážím, zabraňuju ně
komu v něčem, též s inf. zabraňuju— ič.
inf— Xen. —u“ s inf.: aby ne-—.

ἄπο-λαγχάνω zvlášť dostávám, beru
(losem, podílem). Ηότ. ἀπολαχεῖν τὴν μοῖ
oxv,70 u.é00;dostati, si vzítidíl, svůj podíl.

ἄπο-λακτίζω (patou)odkopávám;básn,
opovrhuju. 7%něčím. Aischl, aor,

áTo-Aujipbávw 1.a)x) odnímám; oddě
luju; odlučuju. Thúk. Toůg ἰσθμοὺς ἀπε
AauBavovúžiny oddělovali, sobě zvlášť brali.
Hér. únoXaBov uodvov cčeevzav si ho zvlášť
(mezičtyřma očima)pravil mu.pass. Thúk.
ἄκρον ἐς την Ὀάλασσαν ἀπειλημμιένον ἐν στᾶ
νῷ ἰσὺμῷ kraj do moře oddělený na úz
kém okřídlí. 3) od-; vybírám (zvlášť).
Pl. amoXaBovozónu vybera si zvlášť (kte

„roukoli čásť) pozoruj. Arst. čv uéoos d.
jednu čásť vybrav si (zvlášť). b)«) od
lučuju; obkličuju; obstupuju; zaskakuju
(obzl. s obi. nepřítele). Thůk, o7AurTavTi
vag. často pass. Xen. ἔνδον ἀπολαυβανό
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u.evo,uvnitř jsouce obstupováni, svíráni,
ἐν υέσῳ ἀποληφῦΊναι τοῦ ποταμοῦ καὶτῆς
Šidovyo; uprostřed řeky a průplavu býti
obklíčenu. Hér. ἐν ὀλίγῳ ἀπολαμφθέντες
na skrovném m. byvše obmezeni. 3) za
vírám. Thúk. αὐτὸν ἀπολαβόντες εἴσωjeho
zavřevše vnitř—, b) za-; zdržuju. Pl. 4
νεμοι ἀπολαβόντες αὐτοὺς větry zdrževše (od
cíle), zahnavše je, pass. Hér. úm úvěnov
ἀπολαμιωθέντες οἆ γδίτα byvše zahnáni—.
Dém. τἀνδρώπου νόσῳ καὶ πολέμοις ATO
ληφθέντος ὥστε μὴ-- 5 inf. ačkoli člověk
ten nemocí a boji zdržen byl, tak že ηθ-.
2.a) přijímám (od někoho) «) Dém, doxovg
úneXnpórve:přísahy přijavše. B)dostávám.
Hér. utobov úrvoAaBeřymzdu dostati, ob
držeti. p. Χθηῃ, 1 παρά τινος χάριν ἀπολή
Vecdouod někoho díky, odplatu dostati, ob
držeti, b) zpět beru, dostávám. Thůk,, —
Xen. rvéxva úoAXýbovra dítky své zpět ob
drží. Hér. doAxBov vův τυρρανίδαopět ujav
vládu, zmocniv se vlády—.

áno-Aupmpóvo okazujustkvělým,pass.
—se. Hér. Λακεδαιμονίοισι συχνὰ ἔργοισίτε
καὶ γνώμ.ῃσι ἀπολαμπρυνδείς -- δᾳ5ΐο 1ὅϊπγ
i radami zastkvěv se.

ἀπόλαυσις, Ἡ (οἆ ἀπο-λαύ-ω), αδίτόπί,
Xen. σίτων καὶ ποτῶν 4. pokrmův a ná
pojův—. Arst.

ἀπολαυστιχός 3. (srv. předch.a násl.)
vhodný, příhodný k užívání; užívací Arst.

ἄπο-λαύω (Α1πιβ].λαἘ-ω Ἠθοῦ., «νλε-ία,
Am-m, lu-crum, lov-iti. —fut. — Axúcouat)
okouším ; užívám, a) rivog něčeho. ἀγαῦῶν
dobrých věcí. i s ace. ΡΙ. εἴτι ἀπὸ τούτων
úměkavov kdybych nějaký užitek z toho
měl—. Xen. T08 πράγματος ἀπολαῦσαί τι
dyadoóvz činu nabyti nějakého prospěchu,
užitku. b) i ve sm. nepřízn. Pl. οἷον ἀπ᾿
ἄλλου ὀφθαλμίας ἀπολελαυκώς Ἱ. ΚάΤΏΥοἆ
jiného krhavosti byl nabyl (nákazou).

ἄπο-λαχεῖν, ν. ἀπο-λαγχάνω.
ἄπο-λέγω 1. (5 ἐπί. «λέξω, 801. -έλεξα)

vybírám. úmoXéčavybrati, Hér. obi. 70 č
otorov nejlepší čásť vojska. Thúk. rpux
κοσίους τοῦ στρατοῦ -- 300 z vojska. prí.
Φᾳ55. Ηότ. ἀπολελεγμένοι, αἲδ. ἀπειλεγμένοι
vybraní. 2. v. Am-epů, -emely.

dTO-Acírw 1. a) zůstavuju (za sebou) ;
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočoský.

ἀπόλειφις, 145

zanechávám ; nechávám zpět. ziva někoho.
i: překonávám někoho (j. během). Xen.
ἀπέλιπε τῷ (W T026KAoveÚerovgzůstavil
(zpět), překonal svým koněm ostatní koně.
obyč. med. zůstávám zpět. Thúk. šdsťro
αὐτῶν μὴ ἀπολείπεσθαι ΡΙΟΒ11119ἩΏ,ΑΡΥπθ
zůstávali pozadu. s gen. za někým. pass.
zůstavován jsem (vzadu) ;překonávánjsem.
PI, šv g0řgAovotgdmoAupdýva v řečech pře
konánu býti. —b) «) vynechávám. při čí
slech, Hér, yvvý uéyadog 470 TEGGÉPOVT
χέων ἀπολείπουσα τρεῖς δακτύλους Ζ6Π8τθ
likostí (zečtyr loktů vynechávajíctři palce,)
čtyr toktů beze tří palců. Hér. uoi oA:yov
ἀπολιπόντι ἐςἈθήνας ἀπιχέσθαι αὔ απ]πιά]ο
zbylo, abych do A, se dostal. B) 4. vt po
míjím, opomíjím něco. Pl. προθυμίας οὐδὲν
droAcído z ochoty nic neopominu. p. Thúk,
—2. a) «) zůstavuju; zanechávám ; opou
štím. τινα někoho. Xen. τοὺς δεσπότας své
ΡάηΠγΥ.ἀπολιπεῖν zůstaviti; opustiti. Xen.
ἀλλήλους 5ορθ τοβΡο]ο]ς. Ε]. τὸν τετρωµένον.
B) oddaluju ; vzdaluju. obyč. meď. —Se.Tiv0g
od někoho, od něčeho; opouštím někoho,
ηδοο, Ῥ]. ὥστε µη ἀπολείπεσθαι ἀλλήλων
tak, aby se neodlučovali od sebe vespolek;
tak, aby se vespolekneopouštěli.ur, do
νός opouštěti zemi. pass. vzdalovánu býti
τινὸς ο πδὔθπΏο,Φοῦ,ποῦῶ τοῦ σοῦ ὃανοῦσα
μ.Ἡ ἀπολείπεσῦαι τάφου {οπζίτη Ροἴοπι, ΒΡΥΟΊ
zemrouc nebyla odlučována od hrobu tvého
«ρο]εόπόλο, Ἐττ, ἀπολειφθὲν οὐδὲν θάτερον
odloučeno byvši jedno z obou ničím není,
v) opouštím; ztrácím vi něco; pozbývám
něčeho. Xen. τὸ ἀχθεινότατον τοῦ Φίου 4
πέλιπεν πθ]ορΏήΖπδ]δί ὅάς{ Ζϊνοία pozbyl. —
postrádám něčeho, Pl. zi dperňs něčeho
v dokonalosti. —b) znýr. «) vzdaluju se;
odstupuju; odcházím, Thúk. drzoArzovrov
ὑμῶν ἐκ τοῦ πολέμου když jste odstoupili,
odešli z války. Xen, šoénecda ἀπολιπόντας
ὡς πλέῦρον ΔΡΥ za nimi postupovali zpo
dálí (vzdálíce se) asi sto stop, —áToArov
zivoc ve vzdálenosti za něčím, Hér. o řece.
—B) upouštím ; přestávám. Pl. ddev ázéM
πες, ἀποκρίνουοᾶχπά151upustil, kde jsi pře
stal, tam odpovídej!— s part. Xen. švůsy AE
ovdědu kde jsi mluvě, v řečipřestal—.,

ἀπόλειφις, 1 (od ἀπο-λείπ-ω), 1. zůsta
vení; opuštění. Thúk, τοῦ στρατοπέδου {ά
bora. 2. vzdálení se; odchod. Thúk,. 708v

10



146 ἄτιόλεχτος.

ηυετέρων. ΧθἨ. ἀῑδις, úskok (od vojska)
τινὸς něčí—.

ἀπόλεχτος 9. (ο ἀπο-λέγ-ω)νγὈταπή;
výborný. Thůk,, Xen.

d-móAsjoc, básn, i ἆ-πτόλ-, 9. πενά
lečný. 1. a) «) k válce. neschopný (beze
zbraně). Xen. $) ve válce nezkušený, ne
zběhlý. Xen.oúx «. nikoli nezběhlý ve válce;
nikoli nebojovný. b) bez války; pokojný;
mírný. Eur. o manželství. 2. Aischl. 4. óds
Ó móAeuo;nesnadná (k válčení) tato válka,

áToO-Avpém odžvatlávám. Dém. úroXy
οῆσαί τι rozžvatlati, žvatláním zkaziti něco.

ἀπόληψις, Ἡ (ἀπο-λαμβάνω), οἀἱοπδθηί;
obklíčení; zaskočení (nepřítele) Thúk.

ἄ-πολις, ιδος, ión, 105. ὁ, 4, bez obce,
vlasti, a) obce, vlasti zbavený (válkou, útě
kem). Hér. dmóXi dvopí muži bez vlasti,
zbavenému vlasti (jehož vlasť jest v moci
nepřátel). Sof., Eur., Xen. —b) vlasti, obce
pozbývající ; připravující se 0 obec, Sof. op.
ὑψίπολις,9 ον .

áT-oAobávw vy-; sklouzuju; sesme
kuju se. Thůk. prs.

AtoAAódwpocu PL.Faléřan, bratr Ajan
todórův, horlivý otitel Sókratův.

Ἀπολλοφάνης, ους, ión. soc, u Hér.
Abyďan v 6. stl. otec Bisaltův.

ἁπ-όλλυμι 1-ολλύω 1. act. (s prf. dro
AoAszx) a) zahubuju; utracuju. s obi os.
2)ᾶθῃ, ἀπολέσαι ἐκείνουςzahubiti. —Sof, Tv
AroXývrov zahubujících; vrahů. —5) za
hubuju ; na mizinu přivadím (hubením, ple
něním země). Thúk. —b) s obi. věci: «) za
hubuju ; zničuju. Thúk. vzdy dTaAecav, dr
03Ad0uar loď (jiným) zničili, zničují (ale
v. 18!) 9) ztrácím. Ti něco; pozbývám ně
čeho. Thůk. vady droAčoavvecloď ztrativše ;
o loď přišedše. Tv éxuToĎ ddtxuc droXécmu
svouvlast neprávemztratiti, Xen,oreára
λυσαν τὴν ἀρχῆν ὑπὸ Π]ερσῶν když pozbý
vali vlády pod mocí Peršanů. —v) utrácím ;
probíjím ; mrhám, Dém. areAAve s obi. jmě
ní. 2. meď. (s prf. act. amóAoAx) a) se
subi. os. «) zahynuju ; hyra; utrácen jsem,
Xen. droXodvrouvů Au. zahynou hladem,
ÁTOŘOVTOÚTÓ TE TĚV ROAsublav ai 100g
ZX el Tig vóce zahynuli jednak od nepřá
tel jednak od sněhu i leckterý odnemoci.

ÁTO-AOVÉOLAL.

ἀπόλωλα zahynul, zhynul jsem ; jsem ztra
cen; jest po mně veta. Thúk. aúrTavἄνθος
ἀπολώλει Ἡ. ἀπωλώλει výkvět jich (dospě
Jé mužstvo) zahynul. 6) na mizinu přichá
zím ; ničen jsem. Thúk, Mýčov κρατησάντων
áToMůueda za vítězství Médů na mizinu
přicházeli jsme (pleněním země naší). b)
o subi. věci: mizeti: pomíjeti. Dém. rů ro4y
LaTA Z TOVTOVKTÓAVAs obec z toho má
záhubu, újmu.

AmóAAwv, avoc (ace. att, obyč. Ar6X
Ao, voc. "AroAdov), z nejvyšších bohů, syn
Diův a Létojin, bratr Artemidin, bůh světlý,
věštící lidem na zemi vůli otce svého ne
béského, ochránce pořádku zákonného, j.
střelec, obhájce pravdy a mstitel nepra
vosti, též i zpěvu a hudby milovník, vůb.
u Hellénův oblažovatel lidstva, u Ionů po
kládán za praotce národního, TaTp0:. —
o místě, v. xoývy.

Ἀπολλωνία, ión. -n, jm. několikaměst,
j. 1. v sev. vých. Thrácku na pobřeží, osada
Milétanů. 2. pomořské ms. v jihozáp. Il
lyrsku; osada Korinfanův a Kerkyřanů.
a. v Chalkidice sev. vých. od Olyntha.
4. v Asii v jihozáp. Mýsii.

Ἀπολλωνιᾶτης, ου, ἰόπ. -Ἠτης, εω (0ᾷ
AroMovía 1—3.)Apollóňan ; občan z Apol
lónie.

Ἀπολλώνιος ὃ. (οἆ Ἀπόλλων) ΑΡοϊ]ό
nův. neut. subsít. Apollónův chrám; -ova
svatyně. Thúk. (srv. AroMovíx).

ἆπο-λογέομαι (-λόγ-ος) řečí odmítám od
sebe; omlouvám se. 1. a) 0-; vymlouvám
se; zastávám sebe (řečí); hájím, bráním
se (ina soudě i mimo soud; op. xxTyyopety).
Ἠότ, αὐτὸς οὐκ ἀπελογέετο sám se nehájil,
nebránil (na βοπάδ). ΡΙ. πρὸς ταῦτα ἀπο
λογήσασθαι ὥσπερἐν δικαστηρίῳ proti tomu
obhájiti se právě j. na soudě. Dém. mpéope
πέµπων τοὺς ἀπολογησομένους Ρ08Ι7 vysý
laje (na omluvu), kteří ho měli omluviti,
obhájiti. — droXovycacdmu περί τινος buď:
jati se hájiti, obhájiti se v něčem, (cose
týče něčeho,) zněčeho; n.: obhájení, obranu
zastati o někom, pro někoho. Xen. úmépm1
voc pro, za někoho. Pl. úměo ču.xuToů úTo
Aoyslodaupro sebe abych se hájil. ale i:
τὸ ἀπολογεῖσθαι ὑπὲρτῆς ἀδιχίας τῆς ἑχυτοῦ
obhajování se za nepravosť svou vlastní;



ἀπολογία.

obhajování si nepravosti—. adi. verb. Pl
ἀπολογητέον dlužno, nutno hájiti se. b) d.
τι x) odpírám, odmítám od sebe něco. Thúk.
Brew:TŽ OyBokůcdrolovýcyvu: aby ta na
řknutí, ty pomluvy odmitl od sebe. P) za
omluvu svou pronáším něco; na omluvu,
na obranu svou pravím něco; omlouvám,
bráním, hájím se něčím. Dém čyov 8m
ἀπολογήσεται maje, co by za obranu pro
mluvil, čím by se obhájil. —i se dvěma
ace. Thúk. T% wěvčs T0v μ.ηδισμιὸν τοσαῦτα
úrohovovucha proti výčitkám opříchylnosti
k Peršanům tolik omluv pronášíme, tolika
omluvami se hájíme.is a<-. Xen. ἀπελο

οὔντο, ὡς οΏ]α]οτα]1 «ο tím, že—. 2. (od
píraje) odpovídám. Ηόγ. ὑπὲρἀμιφοτέρωνἄπο
λογεύμενος 78 οῬο]ε odpovídaje.

ἀπολογία, ἡ (-λόγ-ος, srv. předch.), att.
odmítání (slovem, řečí) ; omlouvání; hájení(sebeijinéhoslovem); obrana(inasoudě
imimo soud). Pl. d. 790g úu.Zsobrana před
vámi —op. πατηγορίκ.

ámo-Aovíčoum 1. a)od-; vypočítávám.
Xen. i pass. prf. τὰ εἰςἐνιχυτὸνἄπολελο
γισυένα co na rok bylo vypočteno—. h) účtu
ju. Xen. xa%' ἐνιαυτόν ročně. 2. vypočí
távám ; zevrubně rozkládám (slovem). Dém.

ἀπό-λογος, ὁ,vypravování, Arst. 6'AX
xívovG.vypravování (Odysseovo) u Alkinoa.

dTo-bAoAůCm,Aischl. πότερον χαίρω κά
πολολύξω σωτῆρι, Ž—; zdaž mám radovati
se a díkem (odplatou) zajásati osvobodi
teli, či—?

Av-oAogópopatoželuju; oplakávám.Xen,
συμ.φηράν.-- Ἠλή]ς, ἀπολοφύρασθαίτινα οὔθ
leti, oplakati někoho,

ἀπόλυσις, j (od dzo-A-w), zbavení;
sproštění. Hér, 4. $xváTov sproštění viny
smrti; propuštění ze soudu hrdelního; ne
odsouzení hrdla.

ἀπολωτιχός 8. (ἀπο-λή-ω, 511.ΡΥθάςἩ.)
náchylný ku zbávení, ku sproštění. Xen.
dToAVT%0cxdroů elrov náchylni byli spro
stiti ho viny.

ÚTD-AÚV1. a) odlučuju ; odvracuju. PL
ánohůvy Tyv Úvyňy ἀπὸ τῆς τοῦ σώματος
zowovíx; odlučuje, odvracuje duši od ob
cování s tělem, ηοᾶ. od-, rozlučuju se.
Thúk. též ρα59. Χεπ. τάξεως ἀπολελύσον

ἀπό-μαγος. 141

τσι od řady budou odloučeny. 904, ἔθανες,
nehody; zemřel jsi, rozloučil jsi se (se
světem) ; odtud odebral jsi se. med. 4m
ελύσατ ἐν oovaie odebrala se vraždou. b)
odvracím ; odmítám. neď. od sebe. Pl. d:x
BoXacpomluvy. Aischn. Tag airlas obvi
nění, viny. ἀπολύσασθαί τι πρός τινα od
mítnouti, se sebe svrhnouti něco před ně
kým. Dém. 2. a) zbavuju; sprošťuju. Tivá
vivog někoho něčeho; osvobozuju někoho
od něčeho. Xen. 4. úu.g TG aiTixg spro
šťuju vás viny. i s inf., Hér. αὐτὸν ἁπ
έλυσαν μή Φῶρα εἶναι ]9Ἀο sprostili viny,
že není zlodějem, prohlásili za nevinna zlo
dějstvím. 1 bez gen. a bezinf, Xen. %0A
λοὺς ἀδικοῦντας ἀπέλυσαν mnohé, ač pá
chali křivdy, propustili, za nevinny uznali
(j. soudcové). —pass. Thúk. ἀπολύεται μὴ
ἀδικεῖν sprošťuje se viny, že nepáchal zlé
ho. b) propouštím, «) (z vojska, ze služby
a p.) Xen. —olxade (vojíny) domů. 3) (ze
zajetí a p.); vyvazuju ; vydávám. Xen. %p9
µιάτων πολλῶν ἀπολῦσαί τινα Τ8 ΠΊΏΟἨΟpe
něz propustiti někoho.

dmo-AwBaopat Sof. Alac dmekodýdm —
docela se zhanobil, o česť připravil.

áno-AwriGw Eur. od-, utrhuju (j. květ).
fut. droAorvieř-.

ἄπο-μοιννάνω z pamětivypouštím, z
něco; odučuju se, odvykám něčemu. Pl.
prs., Xen. odděvdrouabnoóuebu ničemu si
neodvykneme-—.

TO-LUVTEÚOLAL z tušení, z předvídání
soudím. Pl. part. prs.

úTO-papAlVW umořuju. pass. —se; u
vadám. Xen.

ἆπο-μάσσω οίτάπι, οάτππ]τ. Ὠόπι, ἆπο
uávTov TAG odrhuje hlinkou.

ámo-pLxoTVyÓw bičem vybíjím; vymr
skuju. Πότ. τῆν δάλασσαν ἀπεμιαστίγωσε
moře vybičoval; moři dal vymrskati.

áTO-pATNÍCMvypouštím na prázdno.
ἄπο-μάχομαι 9) shora (na zdech) bo

juju, se bráním ; vůb. bojem odrážím. Xen.
—Thúk. čz τοῦ ὕψους5 νήξ. --τὸν βάρβαρον
ἀπεμιαγέσαντο barbara od sebe odrazili, ode
hnali. b) vzpírám se; odepíránr. — Xen.
λέγων.

ἀπό-μαχος 9. (-μάχη) νπᾶδ]οηύ; Πθ
103
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účastný boje. Xen. goAXolŽoav ol drmóuxy01
mnoho bylo neúčastných boje (buď poraně
ním n. jinou příčinou).

ámo-peoTów zcela naplňuju. Pl. pass.
ἀπομεστούμενος ἄποθ]αjsa naplňován.

ἄπο-μετρέω a) od-; vy-; rozměřuju.
Xen. med. ámoueTpýszodu T0 dovůptov VY
měřiti si stříbro. b) dle míry rozděluju. Xen.
subi. η τομία.

áTo-WmxÓóvwrozšiřuju ; prodlužuju. Pl.
Móyov Ťeč ; rozvláčně mluvím.

ἄπο-μιμέομαι ποθ]α παροάοΡα]π. Χεῃ,
τῆς ψυχῖς doc povahu důše.

ἄπο-μιμνῄσχομαι (-ὐιμνήσκω)vzpomí
nám (si). Thúk. drou.výceodní TivíT VZpo
menouti někomu něčím, něčeho,

ἀπό-μισὺος 2. bezemzdy;prostý, prázd
ný mzdy; neplacený. Xen. Toůg μέν τινας
ἀπομίσθους ἐπεποιήκει ]αάπγ Ἐἰοτόςϊ πορ]α
cenými učinil, ze služby propustil. Dém,
a. čévo. neplacené vojsko najaté.

ámo-1M;ob6wPronajímám.a0r, pronajati.
Thúk. ryv vů.

ἀπομνημόνευμα,τό (οἆἄπο-μνημ.ονεύ-ω),
vzpomínka; pl. vzpomínky; pamětní zá
pisky (commentarii) —Zoxzoárov; o Sókra
tovi; paměti o Sók.

ἄπο-μνημονεύω α) τζροπήπάπι (51).ΒΙ.
ἀπομνημ.ονεῦσαί τι VZpomenouti si něčeho,
na něco. Xen. Trvivzpomenouti někomu (zlým
na oplátku). b) vzpomínám ; na paměťuvá
dím. PL. prť. —veví 71 někomu něco. Dém.
z paměti vypravuju. čvT1otvmezi některými
(osobami). pass Xen. AóyogArouvyu.oveveTU!
řeč (dle paměti) se vypravuje.

ἄπο-μνησικακέω πα ορ]άίκα νζροπή
nám zlého, zlým. zivi někomu. Hér.

dT-ÓLVVU odpřisahuju. a) zapřisahuju
se; přísahou dotvrzuju. Sof. vi při něčem.
Τ]ύϊς, ἀπομόσαι ἢ μὴν ἀποδώσειν οἀργήβά]
nouti, že jistojistě odevzdá, složí —. b) za
říkám, zaklínám se s inf. s wý-že ne-. Xen.
ánov.oce- zaklel se, odpřisáhl, že ne-.

áTO-LovÓw osamotuju ; samého od-, vy
lučuju. Thúk. pass. εἰἀπομονωὺήσονταιτῆς
čuufbdoevcbudou-li sami, jediní vyloučeni
ze smlouvy-.

5 / ρω A

ἀπό-μουσος 2. (-Modox. srv. č-u.guc0s).

ἀπο-νοέομαι.

básn. vzdálený Můsy, Můús.a) Nemůsin; ne
ušlechtilý; neblahý, Eur. 2TowovcovaTmat
cůvadas nejodpornějšímizpěvy.b) daleký,
prázdný vzdělanosti, moudrosti. Eur. neut.
οὐκ A. 70 vyvvamzáynení prázdno moudrosti
pokolení ženské.

ÁTO-HLÓOOW(— A uvu-Tňo, e-mu-n-Go,
«„mok-nu) vysmrkuju. Xen. med. -se. 40
μώττεσῦαι.

ἅπ-οναίατο, Ῥάδη., Υ.ἁπ-ονίνημι,
ἄπο-να {ιω. αοῦ,]επ ϱΡ.) Ρά5η. a) med.

a0r. od-; přestěhovati (násilně) Eur. Béuuv
věc dmeváccavoThemidu ze zeměsi vypudil.
b) dor. pass. «) odstěhovati se; útěkem se
odebrati. Eur. Óvdmevácůyv od nichž jsem
utekla; jež zrádnějsem opustila. 3) odstě
hovánu, odnesenu, uchvácenu býti. Eur.
ATEVACŮNYπατρίδος-.

ÚTO-VUO . ., v. předch.

úTto-véLm odděluju ; zvlášť uděluju. Pl.
úmoveňnvímii vu zvlášť uděliti, přičísti ně
komu něco. A

ἀπο-νενοημένος, -ως, Υ. ἀπο-νοέομαι.
ἄπο-νεύω οὔ]γτα]α(πὅκαια);Ῥκυτα];

přichyluju, obracím se. Arst. Tpógm k ně
čemu.

á-movyjtí (loc., instr, k d-móvyvoc)způ
sobem nenamáhavým, snadným ; snadně.

ÁT-ÓVYTO, v. ATO-OVÍVYULL.

ᾱ-πόνητος 2. (-mové-e)nenamáhaný.a)
bez namahání; bez obtíží, nesnásí ; snadný.
Hér. úrovyvovava s nejmenšími obtížemi,
nesnázemi; nejsnáze, při smxoxT7ou, καρ
medyxop.iČeodo. b) Sof, prostý nesnáze, po
hromy. 0 08. oůx 4. ne bez pohromy.

ἀπονία, Ἡ (ἄπον-ος), Ρτάπάποβέο παπια
hání, od práce ; nepracovitosť. Xen.

dro-víCe umývám. Pl. z:vaněkoho(nohy
někomu). úrovíbacdo: umyti se.

ÁT-OVÍVY)M, obyč. meď. -vau.u užívám
©(z toho). a0r. oůx óvyvTo neužil toho. opt.

ο, ἀποναίατο, Τ. ἀγλαῖα.
ἄπο-νιπ-, τ. ἀπο-νίζω:
ATO-voĚOjLUL(-voée) dep. pass. zbavuju

se, pozbývám smyslu, naděje; zoufám si.
Xen. árovonůcíc oddav se zoufalosti—. Xen.,
Thúk., Dém.oi úrovevonuévorzoufalí (vboji).
Thúk. -u.évogzoufale.
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ATÁ-Votm, %(-vó-05) bezsmyslnost ; zou
falost; zoufalství. Thůk.

G-T0voc 2.— 1. a) bez práce (úsilné).;
bez namahání, Hér., Xen. 4móvog.Thůk. bez
obtíže. —drmovýTegovS menším namaháním.
Xen. žzovývava s nejmenším namaháním.
b) nezvyklý práci, namahání; lenivý. Xen.
9, beze strasti; bezbolesti; nebolestný, Sof.
τύχη. ΑΙδο]]. ο 98. vedle ἀπανῆς.

ἄπο-νοστέω navracuju se (od někud).
Thúk., Xen. dmovoorňomnavrátiti se.

ámo-voovlCm básn. a) stranou pomíjím.
Ti něco; vyhýbám (se) něčemu. Sof, uxvrety.
b) odlučuju. τινά %ivosněkoho od něčeho;
Φος, ἀπονοσφίσαι- oloupiti někoho 0 něco;
zbaviti někoho něčeho.

ἀπο-νωτίζω zády, na zad obracím. Tivě
někoho.ur. ovyž na útěk zpět obracím.

ἄπο-ξενόομαι τὰδ] Ροοἰπίπὸse toulám ;
v daleké cizině meškám, žiju. Sof. ovy%sj.
uprchlík,

ἁτό-ξενος 9. (81. ὅ-ζενος)ὑάδῃ, πθρϊή
znivý cizím ; nepohostinný. Φ06,τινὸς πόδίπι,

> ,

ἄπο-ξηραίνω α) οβπδτ/α. Τμήϊ, ἀποξη
dyz, %AGvag osušiti lodi; dáti oschnouti

lodi. b)vysušuju. Πότ. τὸ ῥέεῦρονἀποξηρῆναί
řečiště vysušiti. pass. T0 ῥέεῦρονἀπεξηρασ
u.évovřečiště vysušené, vyschlé,

dnid-Švpěm ostřihuju. Hér. dmoEvoňoní
τινα την spzXýv ostříhati (někohona hlavě)
někomu hlavu.

ἀπο-παύω α) 5 οῬΙ. ο5. zdržuju, zasta
vuju někoho. Tevoszdržuju odněčeho ; činím
konec něčemu u někoho. Sof. čowrTovdmé
Tva52v(ěu.é) odmilostných věcí zdržel (mne);
milostným věcem učinil mi konec. Xen. (v.
ἀκροβολίζομαι) 1 při subi. neos. mévůcos
K ootzovdnémavse to učinilo konec Kroisově
žalosti. ned. pře- ; ustávám. Tivósv něčem.
Ἐ], ἀπεπαύσατο τοῦ λόγου αξίαν řeči ; pře
stal mluviti. 90Η,1 5 Ῥθᾶ]. ἐκ-. οὐδέ ποτ᾽ ἐκ
χομ.,ἆτωνἀποπαύσομ.αι ἃ πΙΚᾶγ ο ἱτάροπί ηθ
budu míti konce. b) s obi. věci: ukoněuju;
přetrhuju ; utišujů. Sof. do7vovnářek.

ἀπό-πειρα σουᾶ]κα (οἀάνάζηάἆπο-]5 gen.
σδο, ΤΗΜΚ,ναυμαχίας ἀπόπειραν λαμθάνειν
v lodním boji zkoušky se odvažovati. Hér.
l S gen. 08. ᾱ. αὐτῶν ποιήσασθαι τῆς μάχης
zkusiti jich činem v boji.
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ἄπο-πειράω 1. act. jen Thůk. *Tora
ožoní Tuvogpokusiti se o něco, o někoho (ne
přát.); odvážiti se na něco, na někoho. %uvi
něčím. i bez gen. αὖθις ταῖς ναυσὶν 4. znova
s loďmi se pokusiti, útok učiniti. 2. vbyč.
meď. a) odvažuju se. Tivogněčeho. Thúk,
vavuzy tag. b) zkouším ; zkoumám. %ivogně
koho, něco. Hér. s násl. ei- zdaž-. i dep.
pass. dnonaonbřvu zkusiti; zkoušku si
učiniti,

ἄπο-πέμπω α) α) οᾶδ-; νΥ-; posýlám.
s obi. 05. ἶτὂσί, ἀποπέμψαι οἆθ-; ΤΥ-; Ρο518
ti.pass. Hér. ἐςτὰ ἀπεπέμφὺγσανχα kterým
(věštírnám) byii vysláni. 3) zapravuju; od
vádím. Xen. Oxoyu.oůzTim daně někomu. b)
odesýlám ; propouštím. s ace. 05. Xen. oův
šuč Awoméubeani mne nepropustí. (j. žáka
z učení). meď. od sebe—. Hér. vyvvařnu40
meuÚáu.svogženu od sebe propustiv. 2. ode

sýlám ;zpět Ροβγ]άπι, Χθπ. τοὺς συμμάχουςἀπέπεμψεν οἴκαδε5Ρο]θποθ οἄθβ]ατ, zpět po
slav domů. i s πάλιν- nazpět.

ἀπόπεμφις, ý (od ÁTO-MÉUT-O)ode-;
ν75]άπί, Ἠότ, τῶν χατοσχκόπων.

ἄπο-πεσών, V. ἄπο-πίπτω.
ἄπο-πέτομαι, v. ἀθ-ίπτου.χι,
ἀπο-πήγνυμιποθ]α ρογπύπιδΙΠίπῃ,pass.

u-; stuhuju. Χθῃ. ἀποπήγνυσθαιτὸ αἷμιαže
stuhuje, stydnekrev. doma ncóu.cbastuh
neme, zmrzneme. úz0 T05 Úvyovsod zimy.

Áno-TYĎáw a) odskakuju. Xen. dne
rýčov od-,uskakovali; skokem utíkali. b)
obr. ἀποπηδῆσαί τινος odohýliti, odtrhnouti
se od někoho. Xen. ZexpxT0ue.

ámo-nÍpmArn|“ a) vy-; doplňuju. Hér.
s obi. čísla dmorAýcev doplniti. b) obr. «)
vy- ; naplňuju. Hér. pass. dorAnodůva 0
věštbě: naplniti se. 9) Pl. domu A%va Tag
ἐπιδυμίας naplňovati žádosti; zcela ukojo
vati. ΤΗή]ς,ἀποπλῆσχι zcela ukojiti (s ace.);
něčemu vyhověti.

ἄπο-πίνω οὔρβ{παz toho piju. Hér.
9 7 ? 2 >απο-πιπτω οᾱ-; τΥγ-;5ραἀάπι.Πότ, ἀπό

τινος ἤ ηδδθΠο.Χθη. ἀποπεσὼνεἰς τὴν θάλατ
Tav spadnuv do moře (s lodi),

5 PLP |
úTo-TÁavátm odmítám ; zaháním. mass.

180]ς, τῆςὑποθέσεως ἀποπλανηδῆν»,οἆ ἄχοια
se odchýliti.
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ἀποπλάνησις, ἡ (odἀπο-τπλανά-ω),οᾱ
chýlení; odchýlka (od hlavní věci v řeči).

ἄπο-πλέω α) Ριγὸ pluju; odjíždím (po
lodi). Hér. ὀποπλεύσεσῦαι ἐς τοὺς συγγενέας
že odpluje ke svým příbuzným. b) odtud,
dále pluju. Hér. Toůgměvmorče ἐς Κόριν
dov ti že dále (odtud) pluli—.

ἀποπληλτικός ὃ. (ἀπτόπληκτος,-πλήσσω)
náchylný k mrtvici, Arst.

ÁTOTÁTATOG29. (ἀπο-πλήσσω) a) «) za
ražený. Sof. 9) zabedněný ; měchem udeře
ný; pomatený; tupý (smyslem). Hér. b)
mrtvicí poražený. Hér.

ἄπο-πληρόω(β1γ.dou Ju) vy-;
doplňuju. obyč. obr. «) τοῦτό μοι ἐντῇ ψυχῆ
ἀποπλήρωσον toto mi v duši doplň (abych
zcela byl přesvědčen). 8) s obi, 08. ἀποπλη
ρῶσαι zcela ukojiti, upokojiti někoho. PL. —
pass. Arst. žnorAmpodiva zcela ukojenu,
uspokojenu býti,

ATO-TAÚG0W zarážím. pass. —se; 0
mdlévám.ο,

ATÓ-TTA00G,att. rehove, 6, odplutí ; odjezd
(po lodi). Hér, čvdedrev. —Xen, čv τῷ ἀπό
πλῳ za dobu plavby odtud.

ἄπο-πνέω 1. vydechuju; vydychuju.
Hér. o subi. řeky, s obi. výparův. zůoy —2.
intr. vydychuju; j. dechem, parou vychá
σίπι, vyvstávám, "Hér. ἀπὸ χωρέων z krajin.

ἀπο-πνίγω a) zardusuju.drorvica: za
rdousiti; zadáviti.rv někoho, Hér., Xen.—
pass. ἀποπνιγῆναι —se. Dém. ční Tiv.do
mvívououpři něčem dusí, zachází ni hlas.
b) utopuju. Pl. dmorviémutopiti, DASS.ATO
πνιγῆναι —56.

dno-noAeném Pl.shora,sněčeho bojuju.
ἀπό-πολις, ν. ἀπό-πτολις.
5 / Po,
KT0-Togedopat Xen. odebírám se (do

πι), ἀποπορεύσεσθαιπάλινοἄθρταίί5ε παπρξῆ,
9 / . . v , ο

απο-πριω οὔρηα]α; od-, uřezávámpi
lou. Hér,

άπο-“πρό básn. pryč daleko, Eur. vaímg
od země, ματρὸς 4. od matky-—.

ἀπό-πτολις (-πόλις) a) básn. zbavený
města, obce,vlasti ;beze vlasti, Sof,b) vzdá
lený, daleký odobce, odvlasti. Sof,siui4. <.

>, , 9 3 *

ἁπ-οπτος 2. (-0%-v dbouu, ὄπωπα) 1.

ἀπορξω,

zdáli, zdaleka spatřený, viděný. Sof. ἐξ
dróT,Tov Zpodálí (op. čyyúdev). 2. vzdálen
pohledu. a) daleko „prvé Zpohledu, ZOČÍ,
Sof. Z. úuáv pryč z očí našich, Ž. ἄστεώς
pryč z pohledu města. (dle někt. zde act.:

aby neviděl města). b) daleký pohledu ; ne
spatřený ; neviděný, Sof. zav č. *s bys i
nebyla viděna—.

ἀπόπτυστος 9. (ἀπο-πτύ-ω) οᾱ-; ΥΥ
plitý. básn. obr. vy-; zavržený ; opovržený;
zavržení hodný; podlý. Sof. o 0s.; Eur.

/PPV “
απο-πτόω 1. οᾱ-; vyplívám. Xen, čxτοῦ

στόματος π úst. 2. s ošklivostí odplívám.
a) ošklivím si, zi% n. Ti někoho, něco;
hrozím se (z ošklivosti) někoho, něčehé,
Βαν, ἀπέπτυσα ο hrůza mi! —uůdov oškli
vosť, hrůza mě pojala, pojímá ze slova.
b) zavrhuju; opovrhuju.s ace, někoho, ně
co ; pohrdám něčím. Aischl. $RomT0c%Za- ;
opovrei; pohrdnouti.

ἄπο-πυννὺάνομαι vyptávám, vy-, do
ἀοίαπα]α 56. Ἠότ, τινὸς, ei- někoho, zdaž-.

ἁπ-οράω, -ορέω, ΙόΠ.= ΄ἀφ-οράω.
ἀπορέω (ἄ-πορο--g, rozd. odpředch. —op.

εὐπορέω) 1. a) bez prostředků jsem; ne
mám prostředků ; nouzi, nedostatek mám.

Xen.(v. συνεκπορίζω).—4. τινὸς nedostatek
mám něčeho. Thůk. u ἀποορῆσειναὐτοὺς
τροφῆς že nebudou míti nouzi o výživu.
Xen. οὐκ ἀνθρώπων. ἀπορῶν nikoli znedo
statku mužstva—. © ἀπορήσειςἀξίου ταύ
mg že nenalezneš muže hodného této. b)
nesnázi mám ; v nesnáži jsem. Xen. eič
ρωνἀποροῦνταςὑμ.ᾶςkdybychviděl vás v ne
snázích—. meď. a pass. do nesnází při
cházeti; v nesnáze býti vháněnu. Eur. ὡς
ἠπόρημαι πρὸς θεῶν τὰ νῦντάδε J. vehnán
jsem od bohů v nesnáze tyto nynější. 2. a)
v nesnázích, na rozpacích jsem; nevím si
rady, pomoci. Ti v něčem. Thúk, 4T0905vrTec

τοῦτα nevědouce si rady v tom, Hér. ἀπο
΄ρέοντι τῆν ἔλασιν, την ἐξζαγωγήν nevědou
címu si rady k vyplutí, k vyváznutí 6.
by vyvázl). Dém. šxetv' d., viva (9% T060
πον εἰπεῖνv tom na rozpacích jsem, kte
rým způsobem třeba promluvili. τινὶ Sně
čím. Xen. ἀποροῦντες τῷ πράγματι nevě
douce sirady s případem. též: čv—.Thůk.
οὐκ. ἠπόρησεν ἔν τινι nepřišel do rozpaků
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v něčem. s gen. Sof. dmopeg Oš T008; ana
rozpacích jsi v čem? —imeď. Hér. dro
osúuevocnevěda soběrady. Xen. čred jo
ροῦντο když už sobě nevěděli pomoci —,
i s násl. ot., Χθη. πορεῖτο, τέ ποιῆσει Π8
rozpacích byl, comáčiniti. b) rozpakuju se;
nemohu se rozhodnouti. «) v pochybnosti
jsem; nevím jistě. obyč. s ot. Xen. «ó
τερον--; j— Zda—, či. Pl. s ace. ἀπορία,
ἣν ἀπορεῖς περὶτῶν ἀνδρῶν ΡοοἩγΏποβί, Ε{ο
rou pochybuješ o mužích-: námitka, kterou
namítáš 0-. 6) Dém. i: nemohu se odho
dlati k činu. ἀργεῖν καὶ σχολάζειν χάπορεῖν
leniti a otáleti a se rozpakovati. c) zou
fám si. Pl. Tous vseTATOVEATODEŤYποιεῖ Ἠθ]
mladší k zoufalosti přivádí.

ᾱ-πόρὺ"ητος 2. nevyhubený ; nevyhla
zený ; o zemi: nevypleněná. —vůb. nedo
bytý. Aischl. x6Aw, Hér. o ostrově.

ám-opbów napřimuju; správně řídím,
SOf, vváu.%s.

ἀπορία, ión. -ίη, Ἡ (ἄπορ-ος, 81Υ.Aro
vém), 1. a) nedostatek; nouze. Thúk. úno
olx v nedostatku; v nouzi (op. περιουσία)
Χεῃ, τῶν ἐπιτηδείων οὐκ ἀ. Ῥοΐχεῦ není ne
dostatek. b) «) nesnáze; obtíž, Xen, ipl.—
ἐς ἀπορίην 40 παβηάσο (γ. 1. ἀπειλέω). Χθῃ.
ἐνἀπορίαᾳv nesnázi; v nebezpečenství). )
nemožnost. Thúk. 4. ovAax?g nemožnost
ochrapy. i s inf. S vý: Ἡ ᾱ. τοῦ uh ov
„%Čev nemožnost odpočívati. —v) nepřemo
žitelnost; nepřekonatelnost.Hér. rv dva

PÁDY.2. a) nesnáze ; rozpaky. Pl. v ravri
ἐγενόμηνὑπὸ dropixc v koncích octljsem se
od rozpakův, čv πάσῃ ἀπορία ἔχεσθαιὅ τι
χρὴ εἰπεῖν ve svrohované nesnázi vězeti,
co asi třeba promluviti. b) rozpaky; po
chybnosť; námitka. Pl. v. ἀπορέω, 9.9)

ἀπορίομεν, lak. = ÁTOpĚOV.EY,od ἀπορέω.

ἄ-πορος 9. (ορ. εὔ-πορος) 1. pass. a)
neprůchodný; nepřekročitelný. Xen. čom
šnopa mapézev hory nepřekročitelnými či
niti. worauós. —č. Ód0c neschůdna jest
cesta, sudstt. neuť. překážka v cestě, Xen.
οἱποταμοί. Τ]ή]ς. τὸ ἄ. τῆς ὁδοῦ ποξο]ἠάπό
m. cesty. b) o věcech 10s. «) nesnadný;
obtížný ; Hér. čveuog obtížný; protivný.
Eur. čévo<.nepřístupný. — Thúk. drogo

xT0. nejméně přístupni. č. užívá se někdy
vazby neos. m. řecké osobní. Hér. 7006
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Φξρεσῦαιἄποροι k útokům nesnadni; ne
snadno na ně útokem hnáti. neuť. substt.
nesnáze; obtíž. Hér. x váv dropov z těch
nesnází; po těch nesnázích, Χθη,. ἐν τοῖς
ἀπόροις Ἴμεν ν΄ úzkých jsme byli. B) ne
možný. o 0s. nepřemožitelný; nepřeko
natelný ; neodolatelný. Xen. žmopovca
ναι nemožno zachrániti se. Hér. i s vý
s coni. (č. bez neg.) τοῦτο ἄπορόν σφι καὶ
ἀμήχανον μή ποτε ἐγγένηται ἴοΠΘΙΠΟΖΠο8 Πθ
mocno jest, aby se jim kdy vnuklo. 2. act.
a) bez prostředků ; mající nedostatek ; nuz
ný. Dém. ytyvovra: ἐξ εὐπόρων ἄποροι 5{ά
vají se ze zámožných nuznými, i s gen.
mávvov úusie ŽT0001všeho nedostatek máte ;
všeho se vám nedostává. neuť. substí. ne
dostatek; nouze; tíseň. Xen, ἐνἀπόροιςεἷ
vz. v nedostatcích býti. Thúk, ἐν ἀπόρῳ
v tísni. —adv. Isok. drovwTépus Cv τινος
nuzněji žíti než někdo. b) bez rady; ne
mající, nevědoucí si rady. Xen. dmóvovčoni
xi dumyávovto vlastnost lidí nevědoucích
si rady a pomoci. Φος, ἄ. ἐπ᾽ οὐδὲν ἐρχε
ται bez důmyslu k ničemu nepřistupuje.

ἀπο-ρρανὺΌμέω παποάράτάπα.Χθπ. τινὸς
něčeho; ob-, zameškávám něco (lehko
myslností, nedbalostí). Dém. ei ATsopxdv
uýoavekdybyste byli lehkomyslně zmeškali.

áno-ppatvw odstřikuju; střikem vy
pouštím T:vog něčeho (partit.)

ἄπο-ρράπτω παξίνάπι, Hér. —Aischn.
obr, drxoppXdemTOovóua zašiti ústa (hubu).

áTo-ppabmčém odříkávám(j. rhapsód).
Xen. ἀπορραψφδήσαςογκάπίπι promluvě
(ledabylo).

ἄπο-ρρέω (-o,sFw) od-; stíkám; od-;
splývám. obr. od-; spadávám. Pl. 7%Tre%
Vvyňs úmopost peruti s duše splývají, spa
dají. Sof. dzíuov uv —osud nám odplývá,
se rozplývá, odpadává. órou 8" 4. uvňaTus
ale komu paměť vypadává, pomíjí—.

ATO-ρρήγνομι (Foy-) 1.2)odtrhuju. Hér.
pass, dro [Ixovyoo05anopoxysioz z0000xí—
od Parnássa odtrhše se vrcholy—. b) obr.
2688. ἀπορραγῆναι ἀπὸ τοῦ ᾖαρβάρου od
trhnouti se od—.2. přetrhuju; přerušuju;
Κοπόπ/π, Αἰδοβ!,πνεῦμἀπέρρηζενβίου Ρΐθ
trhl, vypustil dech života, kur, Díov4x9
ορήξειν život přetrhnouti, skoněiti.
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ἀπόρρητος 9. (τ. ἀπ-ερῷ) a) zapově
děný ; zakázaný. Sof. ἀπόρρητον πόλει οὐ
zapověděnojest občanstvu. Hér. ἔπεκ ἀπό
ορητα ποιεύμενος πρὸς μιηδένα λέγειν ὑμέας
slova zapověděnými čině, abyste jich ni
komu neříkali. b) tajný; nevyzrazený ; ji
ným neznámý (k oznámení zapověděný, ne

dovolený). Hér, χρηστήρια ᾽ἀπόρρηταποιη
σάμενοιΥόδίΡγ αἱαᾖνᾶο, Ὠόπι, ῥητὰ κἀπό
ορητα Ζ]ουπό i tajné (v. ἶ ὅμαξα) substt.
meuť. Xen. čv ἀπορρήτῳ ποιησάµενος λέγει
za tajemství mu uloživ praví. Dém. v.
Ὀρυλέω.

ἄπο-ρριπτέω Ίδη Ρ18,--- πάβ].
ἀπο-ρρίπτω, Ρ9. -ρρῖπτέω.1. 8) α)ο

mítám ; odvrhuju ; odhazuju. Xen. Aropowm
ToĎvTEgxuoróv odvrhujíce, odhazujíce obrok.
B) odmítám (věe nabízenou). Sof. ἤδη σ
ἀπορρίψουσαν věděla jsem, že odmítneš.—
b) vy-; zavrhuju. obyč.pass. «) Sof.dro
στὸς γῆς ἀπορριφὺήσομιχι za vývrhel země
budu zavržen, vyhnán, Xen. čx dev dz
éoobm. ze společnosti bohů jsi vyvržena.
B) Hér. 4 eddoumovímdmépoverou šg TOudá
blaženost vy-, pohozena jest do kouta. 2.
a) Hér. šrex ἀποορῖψαι ἔς τινα 5]0τ8 Ρ10
hoditi, mrštiti (j. střely) na někoho slo
vy naraziti (s výčitkou, s pohanou) na ně
koho. i va5ra (bez česx) ty výčitky pro
hoditi. pass. vaĎra Zxúdmaučc"lovug dr
έρριπται tyto hany Skythami prohozeny,
vrženy jsou na Ióny. b)i z nerozvážnosti.
Hér. drčopube T0 čo; prohodil slovo.

ἀπορροή, Ἡ (ἀπο-ρρέω),8) ᾶθη, Ἡ ἀπό
o90:%od-, výtok (vody). b) obr. PI, ἆ. τῶν
ovTav, GYTUÁTOV,TOĎ ZAXhovc výtok, vý
ron věcí, podob, krásy.

ἀπόρροια, Ἡ, γ. ἀπορροή, 8).
ἄπο-ρροιῤδέω (-ῥοῦβδο-ς)vypiskuju; pi

skotem vydávám. Sof. o ptáku s obi. Bode.
dro-ppogém od-; usrkuju; srkem u

píjím. Xen. d0990070x: Toů oťvouusrk
nouti vína.

ATÓPPVTOG2.(4770-9060) od-; stékací Xen,
ovadu%. d. stáje stekací (s půdou nachý
lenou, vhodnou ku stékání hnojivky).

μα / ζ ο ο > / Z
απορρῶς, ὤγος, Ἡ (ἀπο-ρρήγνυμι), 514ᾳ

ἄπο-σϊμόω.

μον Ῥιοβοβζκοτα!, protančil jsi sobě sňatek
(zbavil jsi se nastávajícího sňatku svým
tančením).

dTO-04AsÓw podál (přístavu v moři,
ve vlnách) stojím na kotvách. Thúk. 4To
σαλεύσαςἡμέρανκαὶ νύχτα podál s lodí postáv
den a noc v moři-.

ἄπο-σαφέω (-oxp-c) jasně vyjevuju;
objasňuju. Pl. s nepř. ot,

ármo-obévvoju 1. tr. Zř. (s fut.a aor.
přízn. act., bezprf.) z-; uhašuju. 2. έν.
(6 αοΤ. -έσβην, prf. -éobyxa act., s prs.
-a fut. med.) a) zhasínám, aor. zhasnouti.
Pl. šresvd)6 Aúyvogdrecbýxa když už světlo
(zcela) zhaslo, vy-, dohaslo—. b) obr. za
nikám ; zacházím ; vymízím. Xen. TYv4x9
τερίαν ἀποσβεννυμένην utužilost zanikající
(j. zaniká). o rodě a p. dmoobřvu zanik
nouti; vymříti,

ἄπο-σείω setřásám; svrhuju ; shazuju.
med. se sebe. 8) Ηότ. ὁ ἵππος ἀπεσείσατό
viva kůň svrhl se sebe někoho. i prs. do
oeterm, p. Xen. —b) Pl. obr. 0 subi. člo
věka mžvr“ úmocecžucvo; všecko setřesa
(svou mocí v obci).

ἄπο-σεμνύνω zvelebuju; povznáším.
pass. Arst. odrám, básnictví: obě úmsce
μνύνθη pozdě se povzneslo (k výši pří
slušné).

ἄπο-σημαίνω a) «) oznamuju(zvlášť) ;
znamení (zvláštní) dávám. Hér. z)roi dro
onuavěeve sami znamení ἀάΐθ. ΕΙ. ἀποση
WÝVAVTOGTIVOcNa znamení něčí, od někoho
dané. $) ukazuju. Thůk. čsTevana někoho;
narážím (řečí) na někoho. —b) med. «) za
znamenávám ; znamením (zvlášť) opatřuju.
Χθῃ. χρήματα ἀποσημήνασθαι jmění (sou
kromé) zabaviti (pro stát). 3) dokazuju. Hér.
mivi něčím (j. znamením).

dmo-0mw zpuchřuju (zpuchřiti); ne
chávám zpuchřeti. att. obyč. pass. (S prť.
act.) zpuchřuju (zpuchřeti); mrznu Xen.
τῷ ἀποσήπεσδαι τοὺς τῶν ποδῶν δακτύλους
k tomu, že mrzli v prstech na nohou ; —že
jim mrzly prsty na nohou. T006 δακτύλους
úmocecymoTe;majíce prsty omrzlé.

dTo-ot1ów (-o1y.6-<)ohýbám; Thúk.
obloukem se rozháním. drooiu.mc3vTov čxel
veovkdyž oni (s lodmi) obloukem se rozehnali.



ἅπ-οσιόω.

ἄτι-οσιόω, ión, = 40-0060
ÚTO-01WTXU umlkuju.

πῆσχι umlknouti.
ἄπο-σκαπτω přikopemzahrazuju; za

tarasuju. Xen. «i m. některé.
KTO-σχεδάννυµ.: (v. 1 ἆπο--σκίδνημι) 8)

rozptyluju (ἀσπο). Χθπ. ἀποσκεδαννύμμενοι
rozptylujíce se (různo, po jednom). b) pryč
zaháním, zapuzuju. Sof. dmoozedů pryč
zapudím; vypudím.

ἄπο-σχηνέω, τν. ἀπο-σκηνόω.
ἀπό-σχηνος 9. (-σκηνή)oddělený sta

nem, obydlím. Xen. pl. lidé různo (od sebe)
bydlící.

ἅτιο-σγηνόω, 416Πδ]ςζ,-σκηνέω (-σκηνή,
SIV. ἀπό-σκηνοςs) oddělen jsem stanem. pl.
táborem. Xen. 76990 ἀποσκήνουν.τῶν EM
vov daleko tábořili od Hellénův.

ÚTOO-ONÝTTW1. čr. vymrskuju ; metám

(z ruky). Hér. 0 deo: šz m ἀπποσκήστε:τὰ
BéXcxbůh na něcometá svéstřely. 2ωςvypadám ; vybíhám. Hér. ἀποσκήδαντοςτ
ἐνυπνίου ἐς Φλαῦρον ΚάΥζ νΥΡδΗΙ, vyšel sen
na malichernosť, na licho—.

ἀπο-σχίὸν Ἠμι - ἀπο-σκεδάννυμμ.--Τπί]ς.
med. Zzoox(vacdeu μ,οκροτέραντο2ρ{γ]ογα
se dále.

ἆπο-σχοπέω α) οἡ-; pohlížím. SOf.πρός
τινκχ na někoho. b)i obr. sig T4 na něco;

mysl obracím k něčemu. Sof.
ATO-σοβέω zaplašuju; zapuzuju, Xen.
ATO-σπαράσσω, Έναν,ἀποσπαράξαι 086

rvati; odtrhnouti. «)wov.

ἀπόσπασμα, τό (οἆ ἀπο-σπ
tržek; kus odtržený. Pl. pl.

ATO-0TÁM1. a) x) odtahuju ; odtrhuju;
odvlékám. Sof. dxocx%200 Tiv4 Twvogodtrh

vA-w), od

noutiněkohood něčeho.Hér.droor2y Yůpuc;
ἀποσπόσαι πύλας odtrhovati dvéře, odtrh
nouti brány. —pass. Hér. ἐξ ἱροῦἀποσπασ
WelsZ chrámu byv odvlečen. 5) vytahuju;
vytrhuju. ο, ἀποσπάσαιτί Twosvytrh
nouti něco z něčeho. b) «) odděluju; od

lučuju. τινὰ ἀπό τινος někoho od někoho.
PL, Hér. —Xen. ἶ ἀπὸ τοῦ woTauoů od řeky
odvésti. pass. —Se; oddělován, odlučován
jsem. Thúk. <0 στράτευμα τὸ ἥμισυ ἆπε
σπασῦη vojsko polovicí oddělilo se. Xen,

Isok. 40510
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ánó %io; od někoho. 4) acf. i intr. Xen.
odtrhuju, odděluju, vzdaluju se. 50Aů de
on%daleko odlučoval se, předbíhal. 2. básn.
a) odtrhuju; odvracuju %iv%τινος někoho
od něčeho. Φοξ, ἐλπίδος µ. ἀπέσπασας 08
domnění mého si mě odvrátil; domnění mé

zvrátil jsi. b) vytrhuju odnímám. Sof. áxo
σπάσαι TĎG OgevocčAniduz vytrhnouti, vy
rvati Z mysli naděje.

áno-onévěw odlévám za oběť. Pl. dro
zelomu odliti—.

ο σπεύδω a) (vespěchu)zadržuju;
odyracuju:; odrazuju. Hér. ó únooTsŘuv
Ξέρτην οστρατεύεσῦαι jenž odrazuješ Xerxa
od výpravy, aby nekonal výpravy— (op.
ἐπισπεύδων). οἱἀποσπεύδοντες τν συμθολήν
kteří odrazují srážku, od srážky. —b) za
mezuju. Thůk.

ἄπο-σταζω od-; skapuju ; po kapkách,
znenáhla mizím, pomíjím. Sof. obr.

ἀπόστασις, 11 (do ἱ-στη-μι), 1. 8) οὰ
stavení. %:vogod něčeho; zbavení, utráta

něčeho. Dém. ZTYVÁTAV.b) odloučení ; skon
čení. Eur. Bíovživota. 2. a) z) odstoupení;
vzdálení (se). 6) vzdálenost. Xen. dorTisug
καὶτὰς ἀποστάσεις αὐτῶν ἀπὸ τῆς γῆς hvězdy
a vzdálenosti jejich od země. v) rozdíl;
přednost. Pl. ἀφξστόναι τινί τινος τῇ ATO
στάσει Ῥϊεᾶ διὰ něčím (nad) někoho před
ností. b) odstoupení; (odpadnutí) vivo; ně
koho (osoby n. obce, města a p.). Thůk.
TdY ovuu%Zywvspojencův. %7x0vevo<od něko

ho. 77965Tv k někomu. —(μονό 4. odboj.ἄπο-στατέω (ο ἀπό-στατο-ς, ἀθ-ἰ-στ1
u) a) u) odstálý, vzdálen jsem; Shoot to
men jsem; sčházim. Xen. €! %1ARo0T4Tw

zdali co schází. ϐ) rozdílný jsem; liším
se. 908, μορφῆς τὸς σῆς οὐχ,ἀπεστάτει πολύ
od podoby tvé nelišil se mnoho. b) o) od
stoupil jsem; odehyluju se. Sof. odxovvo7s
ἀπεστότουν Φρενόςvždyfneodchyloval jsem
se od mysli, "rady tvé. Ὠόπι, ἆ. τινὸς γνώμ.ῃ
odehyluju se od někoho smýšlením, G) od
stoupil (odpadl) 186Π1, Χθῃ, ὅπως umηδεὶς
ἀποστατήσει ημῖντῶν συµμ.άέχων aby žádný
neodstoupil nám ze spojencův.

ἄπο-σταυρόω zakoluju; zatarasuju ;
kolím ohrazuju. Thůk., Xen. —pass. v.
ἀποταφρ 2)w.
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ἄπο-στέγω ukrytím, obranouodrážím.
zivů někoho. Aischl.

ún o0-oT8(Ywbásn. a ión. odkročuju ; od
stupuju; odcházím. Sof., Hér.

ἄπο-στέλλω 1. a) vypravuju ; ode-; vy
sýlám. obzl, s obi. poslů, vojska (někoho
s vojskem). Xen. τινὸ πρός Tiva někoho
6, posla) k někomu. ἀπεστάλκει ἐπὶΦρυ
vímvvypravil, vyslal už proti Frysli (s voj
5ΚΕΠΙ),Ἠόπ, ἀπέστειλε τὸν στρχτόν παρά τινα
vypravil vojsko k někomu. Dém. τοὺς ἁπο

στόλους ἀπέστειλα ΥΥΡΙαΥΥvypravil jsem
(j. námořní pomoe). vůb. posýlám. Isok.
ἀπέσταλκά τινί τι δῶρον poslal jsem ně
komu něco darem, za dar. —med. vypra
vuju se (za jakýmkoli účelem). Eur. č%
αὐτὸ TOdT'dmoorTéhy oúAxí; k tomu právě
účelu vypravuješ se za hlídače? Sof. ©g
iweoT4An60 se vypravil (na cestu). pass.
ὑπό τινος ATOGTAAVO.Odněkoho vyprave
nu, vyslánu býti. b) propouštím. Xen. τοὺς

ἀγγέλους ]posly. —2. a)odvádím.Eur. cT9xT0v
ἔξω τῇῆσὸ ἀποστεῖλαι ybovós vojsko ven
z této země vyvésti. b) vy-; zaháním. Sof.
ἀποστεϊλαί τινα γῆς zahnati někoho ze země.

ATLO-0TEPÉM1. a) «) ob-; olupuju ; Twvž
někoho. «tvog z něčeho, o něco; zbavuju
někoho něčeho; připravuju někoho 0 něco.

ἀποστερῆσαι ob-; oloupiti; zbaviti; připra
viti—. též Tiva m1. Xen. 4u.ds ἀποστερεὶ τὸν
μισὺόν nás olupuje o mzdu. pass. S gen.
n. acc., s fuť. meď. Isok. T0ůgμὲν προσ
όδων ἀποστερήσεσθαι jedni že příjmů bu
dou zbaveni. Hér. Aiduns ὑπὸ Ἀρισταγόρεω
ἀπεστέρητο την ἀρχῆν Α). od Aristagory
zbaven byl vlády. Xen. 660:ἵππους ἀπεστέ

ρΏνταιvšichni, kteří koní jsou zbaveni, kteří
přišli o koně—. 0) o subi. zosbn. Aischl.
αὐτὸν µόρος τοῦ ζῆν ἀπεεστέρησεv jeho osud
o žití připravil. Ρ]. ταῦτα ἄλλων ἡδονῶν
ἀποστερεῖ ἵγ věci jiných rozkoší zbavují,
0 jiné rozkoše připravují. —b) připravuju
o něco (i bezděky). Xen. Ἱραπεζουντίους
ἀπεστερήκαμεν τ ἣν πεντηκόντορονἹταρεζήιι
tany připravili jsme o padesátiveslí. 2. a)
α) uchvacuju; odnímám ; odebírám. vi něco,

gen. 05s. Sof. ἐμοῦ λόλοισι ττὸν βίον λχρὼν

πεστέρηκαςπι] život —vzavuchvátil jsi,
někdy řeccký gen. překládá se č. dativem. —
Xen. σοῦ οὗ μέντοι τό Ύξ Φἷλουςὀύνχσθχι

a.m

XTTO-3T0ρέφω.

KTŘOĎU.je
X στέρησεν tobě přece neodňal
možnost aspoň, abys přátely si zjednával.

D8 subi,μα Xen. γραφαὶεὐφοοσύναςποστεροῦσιν malby rozkoše odnímají (op.
παρέχουσι). b) odepírám, nedávám (žáda
icímu). Sof. vývě ἀποστερῶν φάτιν tuto

věsť odepíraje. Pl. um ἀποστερήῄσωμεν,ἄλλα
δῶμεν nechceme odepříti, nýbrž svoliti.

ἀποστέρήσις, Ἡ (ο ἀπο-στερέ
zamezení. Thůk. ἀ. τῆς 4xo
doslechu.

ATO- OTEPLOKW (STV. ATO-GTEDÉM) jen prs.
Sof. úsilně zbavuju Twv0gněčeho s ace.05.

áno-oTAsvylCm (-orAeyyí) hřebelcem
otírám, odrhuju ; hřebeleuju. Xen. τὸν ἵππον

πεστλεεγγισάµην Κοπό ]5οπι 5ἱ οἩΏΤεβε]εοτα].

ἀποστολεύς, έως, ὁ (ἀποστολή, -λος),
výpravčí; správce výprav lodních: v Ath.
ámoorvoAečbyli sbor desíti úředníkův, ma
jících na starosti výpravu lodí odjíždějí
cích z přístavu.

ἀποστολή, ἡ (ἀπο-στέλ-λω, Αν. πά5].),
vypravení; výprava. Thůk. Tay vsv.

ÁTÓOTOA0G2. (dno-aT4A-ho) vypravený;
vy-; odeslaný. subst. masce. 1. a) posel;
hlasatel (vyslaný po lodi). Hér. —b) vy
poslanec (s lodí). Hér. 2. výprava (námoř
ní); loďstvovypravené (k válce). Dém.,Lýs.

ἄπο-στο ματίζω z paměti říkám ; před-;
odříkávám.Pl. 7%γράμματα písmena. pass.
TA úmoorouamiČóucv 0d-; předříkávané.

ATO-στρατοπεδεύω, obyč. meď. vzdá
len jsem ležením, táborem; vdáli tábořím.

Xen. οὕποτευεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο τοῦ
ἨἙλληνικοῦ ἐξKOVY, σταδίων nikdy netá
bořili v menší vzdálenosti od vojska Hel
lénského než na 60 honů. —70060 ku přředu ;
vpřed-—.4% στοχτοπεδεύσχτο προσω τέρω od
tábořil se, "přeložil tábor svůj dále ku pře
du, odtud.

ÚTLO-0TPÉC odtáčím ;
Dof. ἀποστρέφειν χέρας τινὸς odtočiti, svá
zati vzad ruce něčí, někomu. Hér. %T0

στρέφουσι τὸν αὐχένα τοῦ κτήῆνεος zakrucují
krk dobytčeti (obětnímu). pass. Hér. o lo

děch: ἁπεσαράφατο τοὺς ἐμβόλους 11ζ]ψ οᾱ
raženy (zpět) zobáky. b) 1) (zpěl) otáčím,
obracím. Xen. ἁμιάξας ἀποστρέψαντες vozy
otočivše, obrátivše, i sobi. os. μι ἃς ἀπέ

δν

=

o), odnětí;
οὓς zamezení

odvracím. 1. a)



ἀποστροφή.

στρεψενnás obrátil, zpět povolal, propustil —
s obi. vojevůdce. ἀποστρέφειν αὐτὸν ἐξἸσθμιοῦ
odvolávati, zpět povolávati z Isthma. —dep.
pass. zpět obracím se. Sof. oů%4mooTpameEig
čna; neodejdeš obrátě se? Xen. dnoaroé
peodo: zpět obraceti, vraceti se; odeházeti.
pass. ΧεΠ, ἅρματα ἀπεστραμμένα ὥσπερεἰς
φυγήν ο2ΖΥ οἰοῦεπό, οὗτάοθπό ]. ργάνό na
útěk, —G) zř. act. j. ontr. Xen. Távavriz
mooTpéLAc opačným směřem otočiv, obrá
tiv (vojsko,) se. Thúk. ἀποστρέψαντες. —2.
odvracím (pryč). Thúk. dyyékov, OT.T4g
Φοινίσσας ναῦς ἀποστρέψειε τοῖς ΠΙελοποννη
otougoznamuje, že Foinické lodi odvrátil Pe
loponnésanům (aby se nespojily s Pelop.).
dep. pass. a) —od sebe. viwžněkoho; od
vracím se od někoho. Eur. vý u. dro0oTpé
φου πθοᾶνταοτ] πιό οἆ 5606; ἀποστραφῆναι
odvrátiti se. b) odvracím se s ošklivostí.
mv odněkoho ;pohrdám někým. Xen., Dém.
(αγ6ΥβαΓ1). ρᾳ55. Πότ. ἀπεστραμμμένους τοὺς
Aóyougj. odporna (s hrdostí, s pohrdáním
pronesena) jsou slova.

ἀποστροφή, ἡ (ἀπο-στρέφ-ω),a) odvrá
cení (směrem); obrat. Xen. pl.— b) unik
nutí. obyč. útočiště (refugium). Hér. (srv.
dnodny). Xen. dAXyá.— Thúk. 4. cavy
ρίας útočiště spásy (k zachránění).

ATÓOTPODOC9,[ἀπο-στρέφ-ω) οάντάςθηγ.
Sof. —stranou.

ATO-0TVYÉModvracuju se s ošklivostí;
zošklivuju si; vTivěn. vi někoho, něco. zcela
se štítím někoho, něčeho. Hér. 4msordynza
τι ἐπί Ti. mám v ošklivosti, s ošklivostí
zamítám něco při něčem. ú. S ace. c. inf,
zošklivuju si, aby—. Βοᾷ, οὐκ. ἀποστυγῆσαί
τι nezoškliviti si něco; oblíbiti si něco.

ἄπο-σΌλάω oblupuju; obírám. Tiv4 Tu
vog někoho z něčeho; připravuju někoho
o něco. of. ἀποσυλῆσχι marToxgpřipraviti,
oloupiti o domov oteovský. Xen. se dvojím
80ο, 4. Tv%voňuxrva odnímati někomu jmě
η{, βα58. Αἱδο[1. ἀπό τινός τι ἀποσυλᾶσθχι
od něčeho pozbývati něčeho.

ἄπο-σύρω οἳ-; sesmykuju; strhuju.
Ῥ]πή]ς, τὰς ἐπόλξεις.

dno-opátm, att. -aoárTre zabodávám;
zapichuju; usmrouju (bodáním). Hér. áxo
σφάζ ουσι τοὺς ZvdVOTOVEG ŽYYOGZapichují
lidi do nádohy, nad nádobou. Xen. dzo004£x:
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zapíchnouti; prokláti. zzeď. —se. Xen. —
pass. ἀποσφαγέντες prokláni, probodení
byvše.

dno-opameAlce zdřevěňuju, (zdřevě
něti, ztuhnouti); omrzávám. Hér. prs.

dmo-o04AAW od- ; zviklávám. obyč. dep.
pass. dnocoxNývníTwogzviklánu býti v ně
čem; (odviklánu býti od něčeho ;) minouti
se s něčím. Aisohl. oveváv se smysly.
vvov.ngzmýliti se v mínění, Eur. ἐλπίδος-
v naději. Xen. rav ὃ᾽ἀποσφκλέντες 5 tím
se minuvše; toto pozbyvše-—.

ἀπο-σφάττω, Υ. ἀπο-σφάζω.
ἆπο-σχαλίδωμα, τό (51γ.σχαλίς),Χοπ.

pl. rozestavené rozsochy.
ἄπο-σχεῖν α Ρ., Υ. ἁπ-έχω.
dno-oyviCm a) odštěpuju ; odděluju ; od

lučuju. Hér. ρᾳ48. ποταμὸς ἀπέσχισται ἀτνὸ
řeka oddělena, odloučena jest od—.o76u.x%%
drooyuodévTudr0- ústí (ramena) oddělivše
se od-. b) s obi. 98., Ἠότ, πολιήτας πειράσθω
ἀποσγίζωνἀπὸ- οΌδθΗγs úsilím odtrhuj, od
vracej 0d-. Φα58. ἀποσχισῦέντες τούτων ο
štěpivše, odtrhše se od ἰέοιμ-,

áno-o0$Gm (odváděje) zachraňuju. Tvá
někoho. Sof. vócov od nemoci, Xen. A70046%:

εἰςτὴν Ἑλλάδα, oluude zachrániti (odveze
ním) do Hellady, domů. pass. -se. Hér.
ἀποσωῦῆναι ἐς Ἡπάρτην Ζ8ο]μτάπις 56 (οᾱ
chodem) do Sparty. -ě< Acíny zachráněnu
býti (plavbou) do Asie.

ἀποτακτός 9. (ἀπο-τάσσω) οὐἵαάξαγ;
oddělený ; zvláštní, jen Hér. neut. při ovríz.

ἄπο-τάμνω, Ιόπ, -τέμνω,
áno-T400Ww od-; rozřaďuju. Ὠόπι, ἀπο

τεταγυ.ένοι Υ oddílech rozložení.

ἄπο-ταυρόω básn. zdivočuju (zdivočiti-)
Eur. δέργµ.α ἀποταυροῦται ὃμ.ωσίνzrak divo
ce upírá na služky.

ἄπο-ταφρεύω οἁἁδ]α]ι příkopem.Xen.
ἀποταφρεῦσαι καὶ ἀποσταυρῶσαι odděliti, 0
hraditi příkopem a kolím. pass. ἄποτε
ταφρευμένον τε Χπὶ ἀπεσταυρωμἔνον Ohra
zeno příkopy a kolím.

ἀπο-τείνω 1. α) υΥγρίπόπα;(τοπ) nata
πυ]α. Χεῃ, ῥᾳ68. τὰ ὀρέπαναἐκ τῶν ἀζόνων

"εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα Ἰ0ΟΦΥz náprav na
č vvni ční zrny VÁ νοpříč vypiaté, trčící. ϐ) ΕΙ. µακρὸν λόγον ἀπο

΄
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zive, úmovelvy. do délky řeč rozvlačovati,
ířiti, rozvláčiti, rozšířiti. coyvovAóyovdro

τότσχαθεα přetržení Ťečjsem rozvláčil. ibez
0041,πόρρω ἀποτενοῦμιεν, ἣν διχλεγώμεὺα da
leko, dlouho to protáhneme, budeme-li r0z
mlouvati. 2. dlouho vydržuju. PL.7%yoXxstx
πληγέντα μ.ακρὸν ἠχεῖ καὶ ἀποτείνει kovové
nádoby udeřeny byvše, dlouho zvučí a vy
drží (zvukem).

ámo-Tevy(cm odděluju zdí, hrází; pře-;
za- ; Ohrazuju. 71 něco. Hér.(v. icihu.65).Xen.
—Thúk. i dnoveviílev Tv% odlučovati, za
vírati, obkličovati ohradou někoho (. περι
τειγίζειν). 1τεῖχος ἀποτειγίσαι zeď za ohradu,
přehradu vystavěti. pass. únoremobňvu
ohradou býti obklíčenu (nepřát.), zavřenu.

ἀποτείχισις, ἡ (ἀπο-τειχίζ-ω), πανγθπί
ohradou; zahrazení. Thúk.

ἀποτείχισμα, τό (ἀπο-τειχίζω), pře-;
ohrada. Thúk. sg.; Xen. pl.

ἀπο-τελευτάω skončuju (se); koncem
vycházím. Pl. cig dvíu:, €ig ηδονὰς ἄποτε
λευτὸ v bolesti, v rozkoše skončuje, koncem
vychází (něco).

ἄπο-τελέω 1.a)) dokoněuju; doko
návám ; dodělávám. Hér. —Xen. pass. 10
čovov úmovsvéhsovm dílo dokonáno jest. P)
vůb. vykonávám; odbývám. Xen. T% 90
κάίμενα ἀποτελῶμεν COmáme před sebou,
vykonávejme, odbývejme. pass. č úrucyvoj
ποιήσειν, ἀποτετέλεσταί σοι--τγκοπάπο ]θςί
tebou. b) zapravuju (něcopovinného) ; vzdá
σάπη, Ηότ, τῇ δεῷ τὰ πάτρια ἀποτελέειν ho
hyni otcovské oběti vzdávati, Xen. s obi.
γαριστήρια. --τὰ νοµιζόµενα, τα δίχχικ ἀπο
zsksy obyčejné daně, co po právu jest, za
pravovati. 2.a) ukájím; ukojuju. ΕΙ. ἐπι
δυμίας. -- ϐ) Ῥο-: uotívám. Pl, pass. 0 u.e
το σωφροσύνης ἀποτελούμενος S rozvahou
uctívaný.

ἄπο-τέμνω, ΙόΠ,--«τάμνω 1. ο-; uře
zuju ; usekuju; u-; stínám, Xen. %1vogdx0
ταμεῖν την Zeoxkny Zai Ty yčdouněčí, ně
komu uťati hlavu a ruku. i Ta v ně
komu něco. pass. Xen. dnovundévTE: TAG
ZsoxA%gkdyž byly jim sťaty hlavy; při
šedše o hlavy, o hrdla—. 2. a) odlučuju;
odděluju. «) při subi. neos., Hér. «o%%
μιὸς dmováuva Ťeka odděluje (j. hranice).
p.: oůosx hory—. B)při subi. os. meď. —si.

]Όέκς

Ἠότ. τὴν χώρην ἀπετάμοντο ποπι] 5ἱοὰὰδ
lili, b) meď. «) s obi. vojínův: odděluju
(si); odtrhuju; zaskakuju. Xen.; ipass.
uh dmovumdemozv aby nebyli odtržení, za
skočeni. $) odtrhuju; násilně si beru, při
vlastňuju. Hér. τὰς (Ὀυρέας ἀποταμόμενοι
Thyree odtrhše (pro sebe), si přivlastnivše.
pass. βοηὺῆσαι τῇ σοετέρῃ ἀποταμνομένῃ
přispěti zemi své z části odtrhované, od
nímané.

ÁTO-TY)MWroztavuju, rozpouštím (z ně
čeho něco). Hér. pass. ἀπετάχκη τινός τι
rozpustilo se z něčeho něco,

3

ᾱ-ποτίβατος 2. básn. = ἀπορόσβατος
(7x906-Bu-lvo)nepřístupný; neodolatelný.
SOL. VOGOG.

ἄπο-τίὺημι 1. odkládám. a) skládám.
Dém. med. —se sebe. zi něco ; odříkám se
ηδδθμο, βραδυτῆτα, ῥχθυμίαν ἀποθέσθαι —se
sebe složiti; váhavosti, lehkomyslnosti se
odříci. b) odkládám. «) pryč. meď. zavr
huju. Eur. 9) na další dobu. Xen., PL
meď. εἰσαῦῦις ἀποὺέσὺ-κι m na podruhé od
ložiti si něco. Xen. eig yňoxc na stáří. 2.
stranou kladu; ukládám; uschovávám. Xen.
Ti ToZymu%xněco za pamlsek. meď. —si.
Xen. τὰ ἐπιτήδεις.

áTo-TÍAAw vyškubuju. Hér. rpiyac. —
οὐδὲν úmorviAacnic nevyškubav.

ἄπο-τιμάω vyceňuju; odhaduju. Hér.
med. —si. se dvojím ace. něco na, za něco,
na cenu něčeho.

ἀπό-τῖμος 9. (-τυκή)daleký cti; beze
ctný. Sof. —Hér. ἀποτιμότερος πιόμό οἳδ
ný, vážený.

ATO-T1VÁ00Wsetřasuju; odvrhuju, Eur.
ἀποτινάξαι τι setřásti, odvrci něco.

úTO-TÍVULAUU(v. dTo-TÍVO 2.) ep. a ión,
jen prs. pomstu vymáhám, vykonávám,
Ἠότ, ἀποτίνυσῦαι.

áno-TivWw1. act. od-; za-; splácím.a)
o) (povinností, náhradou). Xen. ZAXxvw
dmovisev jiné platy, jinou mzdu někomu
zaplatiti. B)vůb. vyplácím. Xen. youmru
7r003oděv díxatov peníze na nic sprave
dlivého, po žádném právu. b) (pokutou).
ΡΙ. Ἠ παθεῖν Ἡ ἀποτῖσχι buď vytrpěti n,
pokutu zaplatiti. Ένπτ. ἀποτίσειν Φόνον po
kutou zaplatiti vraždu; pokutu odnésti,
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podstoupiti za vraždu. Hér, gíow dvoTivev
mil pomstu nésti, trpěti za někoho. 2. medď,
dávám si zaplatiti; pokutuju. revěněkoho ;
pomstou trestám někoho; vymstívám se nad
πόκύπι, Χ6π. τούτους οἱδεοὶ ἀποτίσαιντο ἵγ

al pomstou potrestají ; nad těmi ať—pomstí.
ἄ-ποτμος 9. (Ειν. δύσ-ποτµος) básn.

osudný; nešťastný; bídný. Eur. góru.ogG.
sudba osudná. i: život žalostný. Aischl.
ἄ. βοά žalostný nářek.

dmo-T0Au%m odvážnosti, smělosti se
oddávám. Thůúk,. rivi ἀποτολμῆσαι πδδίπα
odvážnosti nabyti.

ἀποτομή, 1 (kTo-TÉU-vo),od- ;uříznutí;
useknutí. Xen. yepáv.

ἀπότομος 2. (ἀπο-τέμ-νω) 1. a) odříz
nutý; odseknutý. O M.: srázný; příkrý;
náhlý. Hér. 4. ταύτη . ἀκρόπολιςsrázný
tudy vyšehrad. Xen. χατὰ τὰ ἀποτομώτατα
ἀναβιβάζει Πέρσας Ρο πήθίθο]ι nejsrázněj
ších vyvede (vzhůru) Peršany. b) v řeči:
zkrácený; stručný. drorTóu.cocstručně, Isok.
2. básn. obr. náhlý; nenadálý. Sof. ὀνάγ
x« nenadálá nutnost (třebas i pozdní).

ἄπο-τορνεύω (-τόρνο-ς)vykružuju; vy
soustružuju. Pl. pass. ἕκαστατῶν ὀνομιά
των ἀποτετόρνευται Καζάό πθ ΥδεοΏ5107jest

(j. soustruhem) uhlazeno.
U-TLOTOG2. (-x0- v. íve) 1. pass. ne

pitý ; nepitelný. Hér.ως, —2. bezpití;
bez nápoje; nepijící, Sof., PL. ἄσιτος, ἄ.-

ἄπο-τράπω τ. πάς].

ἄπο-τρέπω, ión. -τράπω(οΡ. προ-τρέπω)
1.a) odvracím. α) τινὰ někoho. Xen. dro
τρέφειν τὰ ποοσφερόμενα(ηρίο) odvrátiti
zvěřpřibližující se (k tenatům). πιο. (Sa0r.

“τραπέσθαι) od-, obracím se. Xen. o slunci
ἀποτρέπεσῦαι, že se odvrací. 008, ÁTOTOU

πόμενοι odvrátivše se. 5) obi. věci. Hér.
τὰ ἐπιόντα ἐπὶ τὴν χώρην ἀποτρέψειν zla

na zemi táhnoucí odvrátiti. Pl. Ῥλάβην, συυ.
φοράν. 1 s inf. Hér. ἀπτοτράπει τὸ προσω
τέρω μὴ πορεύεσῦαι odvrací, aby dále ne
postupoval; odvrací další pochod. b) zpět
obracím. obyč. meď. ATOToETEGĎN,ATOTOU
měcda. Thúk., Xen. —2. a) odvracím ; od

vádím; odrazuju (řečmiap.) Thúk. dno
τρέψαι (4]ο πό]έ, ἀποστρέψαι s týmž význ.)
odvrátiti, z) s obi. 0s. v ace. někoho. při
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subl. 05. i věci, givdz 1 ἀπό τινος od ně

čeho. Thůk. vře xxxo0usογίας. Xen. ἀλκίο
νείας. Arst. 2% ὠφελίψων An τρέτπουσι) ο
věcí užitečných odvracejí, odrazují. 9) sobi.
věci v ace. odvracuju, odrazuju něco; za
braňuju πξόθιηα, Ἠέχ, ἀποτράπων τὸ γρε
ov VO odvracujeτο, zabraňujetomu,
co má se státi. is inf. Xen. ἀπέτρεπε τὸ
uavdbavav odrazoval učení se ;—(to,) aby se
neučili, i bez členu, PL. dnoTséme weT0)
TOTorre odrazuje, abych toho nečinil,
odrazuje mi to činiti. —b)meď.odvracím se.
o) smýšlením 1}. pass. Thůk. odro dro
τετραμμένοι čvévovvotak odvrácenými, ne
příznivými se stali. 3) básn. s obi. věci.

odvracím od sebe něco; vyhýbám se ně
čemu; Zavrhuju něco. Eur. μιήτ ὀργῆς ὕπο

ἀποτρέπου τἀληδές ani nezavrhuj pravdy
z hněvu! (V. i osiux).

ἄπο-τρέχω pryč ubíhám ; odbíhám.a0r.
ἀποδραμεῖῦεν, fut. δοσμεῖσθαι odběhnouti;
pryč. utéci. Xen, Hér, dxod αμόντες ὅσον
ἑξήκονταστάδιαοᾶ πα αβόμξοasi60 honův-.

ἄπο- τρίρω1. od-; stírám, Dém. med.
obr. ἵνατην ἀδοξίαν ἀποτρινώμεδα 8Ρ7ΟΊΟΙΙ
skvrnu zlé pověstise sebe setřeli, vyhla
dili. 2. otírám; odrhuju. Xen. ἵππον.

ἀποτρόπαιος 32. (ἀποτοοπή) odyrace
jící. příjmě bohův odvracejících nepřítele,
neštěstí (averruncus). Xen. pl. obhájcové;
ochráncové.

ἀποτροπή, ἡἩ (ἀπο-τρέπω. 81Υ. násl—
ΟΡ.προτροπ n),1.a) odvrácení; odyracování.
τινὸς něčeho. Aischl., Pl. b) prostředekodyracovací, zamezovací. Thůúk, %. «w.
2. odvracování; odrazování. Arst.

ἀπότροπος 9. (ἀπο-τρέπω) Ἱ. ααί. οᾱ
vracející. masce. odyratitel. pl. Aischl, daí
uwovecbožstva zlé odvracející. Bur, dsot 76
Tporo. xZxv —odvrátitelé nehod. 2. pass.
a) odvrácený. b) básn.: od koho se lidé
odyracejí; děsný; hrozný. Sof. Ἄϊδας, -
σχότου νέφος ἆ. tmy mrákota děsná.

ATO-Tpopog 2. (-Tpévw)vdáli, jinde vy
chovaný. Hér.

ἄπο-τρύω básn. 1. potírám; týrám ;
med. týraje unavuju (ku prospěchu svému).
Sof, Džv. 2. potlačuju ; udušuju. Sof. €4
mídu naděii; zříkám se naděje.
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Amo-TVYy4vw a) míjím cíle, x) nedo
stihuju; nedosahuju. (op. čmirvyyávo) m1
νὸς něčeho. Χθῃ. οἱ ἀποτυγχάνοντες τῶν
roxyuávov kteří cíle svých prací nedo
sahují. Arst. i: ἐν οἷς μηδὲν ἀποτετυχή
χχσιν u nichž nikdy s cílem se neminuli.
o) nedaří se mi. Dém. (op. xaroodá). Arst.
(ορ. Tvyyávo). b) pozbývám. Χθι, ὧν εἶχον
ἀπέτυχον 60 1ΠΦΗ, ΡοΖΡΥΙΙ.

ἄπο-τυμπανίζω (-τύμιπαν-ον)8) α{]οι
kám. 71%někoho. Dém. aor. utlouci. pass.
Αποτετυμεανισμένοι utlučení, -- b) vůb. od
pravuju. často pass. Arst. ob doTvumU
vCóu.evoLodpravování ; na popravu, ku smrti
vedení. Lýs. dzevvurvavícdy odpraven byl.

3 / , , ,
UTTO-TVTUTWnatepávám. Hér. 12eď. o tru

chlících: čTsdydmovůvovru když se dosti
nabili (naříkajíce)—.

9 .? s «
ATT-0VPoG 2. 1Ón. -οΏρος --- ὄρος). 301,

daleký od hranic; za hranice, TÁTOUSvlasti.

ἄ-ποὺς, οδος, 2. --1. Ὀδσππολύ.ΡΙ. ζῷον
(Aóyo0g).2. nemohoucí užívati nohou; špatný
v nohou; chromý; 8Sof.o Filoktétovi. —
Xen. Žnods; chromí, kulhaví (psi).

ἀπουσία, Ἱ (άπ-ών ο 9. ἄπ-ειμι) ηθ
přítomnost; vzdálenost. Eur. 4 "modou G.
nastávající nepřítomnost, rozloučenosť.Dém.
την ἀ. τὴν ÚuerTéoxvnepřítomnost tu vaši.

úTo-p0vw 1. act. (bezprf.)a) vy-; obje
vuju; na světlo vynáším. obyč. slovem. «)
Hér. úéparvov Xóyw,oc- vyjevovaliřečí, že-.
Thůk. TozůrTxúopxivouev takové feči, vý
klady pronášíme. čgT1co do-; co se týče ně
ὅθ]ο, ῥα5ς. Ὠόπι, δύο ἀποφανθέντúT ἐμοῦ
dva případy byvše na světlo vyneseny ode
mne-. 9) vy- ; prohlašuju. TevéT: někoho ně
čím, za něco. PL. σεαυτὸν ἀπέφηνας διάσκχαλον
sebe vyhlásil, vydal jsi za učitele. pass.
Ῥόπι, ἐχσπόνδους ἀποφανὺῆναι Φωχέας ὑπὸ
τούτων Za vyloučené že vyhlášeni byli
Fóčané od těchto. i s acc. part. praed.,
jenž překládá se č. i větou: že—.dokazuju,
že—. b) okazuju (bud slovem n. činem.). «)
Τλή]ς, ἀπέφαινε πολλὴν εὐπορίαν ξύλωνοἷζ8
zoval na velikou zásobu dříví—. 9) najevo
dávám ; osvěděuju. Pl. ox00< drooxivEc T7V
GXVTOŮdu.č)axv zřejmě osvěděuješ, na jevo
dáváš svou nepečlivosťt. 2. meď. tr. (s fut.
-oxvojux, A0T.-soyváumy, bez prf.) a) vy-,

ἄπο-φέρω.

projevuju, pronáším něco svého, za své.
α) ΕΙ. γνώμηνσαυτοῦ ἀποφαίνεις mínění své
(dle někt. za mín. své) Ρρτοπάδίᾶ,Χεπ. ἀπό
Φηναι vváuyv vyjev (za) své mínění. Týv
γνώμην περὶ αὐτῶν ἀποφανοῦμαι své mín.
o nich vyjevím. ibez ace. γνώμηντο 511.
Ῥ. πεοὶ τῆς ἀρετῆς ἀποφαίνεται ὧδέ πως λέ

ov 0 Cnosti projevuje své mínění ( ,pro
náší se, vyjadřuje se), takto asi mluvě. P)
s jiným. obi. Xen. Aoytowovúrooxivsodu
počet vypočítávati, mAele-, čAžTTOvětší-,
menší. b) okazuju, vydávám ze sebe; vy
Κοπάτάπι, ΕΙ. πολλὰ καὶκαλὰ ἀποφηνάμενοι
čoyx mnohé a to krásné činy vykonavše;
mnohými—činy se osvědčivše, prokázavše.
3. dep. pass. (S a0r. -so%vny) vy-, obje
vuju se. Lýs. čxv AT0pxva συμφορᾶς LY

suše ulewogysyevyu.évogobjeví-li se o mně,
že nehody nižádné vinným nestaljsem se—.

ἀπόφανσις, dle někt. ἀπόφασις,Ἡ (ἀπο
oxive), vyjevení (slovem); vyjádření; vý
pověď. ArTst. Tivogněčí. περί τινος 0 Ἠδόθιη,

ἄπο-φάσχω odříkám; ode-; zapírám.
Sof. o výrocích věštcových oĎre δοχοῦντ'
οὔτ Amopácxovra ani podobné pravdě, ani
zapírající, záporné. (A0r. V. u dn0-0yu.)

ἀπο-φέ έοθω) Ἱ lco3
φέρῥομαι («ρέρῥω)ᾖοη Ἐν. ἱερᾶς

χώρας ἀποφερβόμενοι posvátné země uži
vajíce (dle někt. přidáno: coolzv moudrosti).

áTO-gépw 1.a) odebírám. meď. —se.
Xen. eig-do-. b) odnáším ; odvádím. «) Pl.
σιτία καὶ ποτὰ ἐν ἀγγείοις pokrmy a ná
poje v nádobách. meď. —si.Hér. 4smaote:
ἂν ἀποφεροίατο ὀπίσω τὸ ἐσηνείκαντο rádi
by si odnášeli nazpět, co si přinesli. Eur.
µόρον ἀποίσεται οβτιᾶ, smrt si odnese, i vóc
τον οὐχ 4. návratu si nevymůže; nena
vrátí se. $) u-; zachvacuju. Hér. zí vv
βορέην ἀποφέρειν πρὸς τὴν Λιρύην 8 Το 56
ver od-, zanášel prý k Libyji. 1 0 subi.
nemoci, smrti. Hér. roůc δὲλοιμὸς ὑπολα
βὼν ἀπήνεικε ty pak mor postihnuv uchvá
til. c) «) odvádím (dle závazku); odevzdá
vám. att. ©% ÓmA«. Xen. φόρον, δασμούς
berni, daně odváděti. Oxow0voot drolce daň
tobě odváděti budu. 9) zpět dávám; vra
cím. Hér. γρυσίον peníze. 2. a) do-; při
náším. zprávu. Hér. pass. Xóyo. Tepl Ti
νος ἀποφερόμενοι ΖΡΙάνΥ ο πόκοπι ἀοπάδοπό,
docházející. ταῦτα ὡς ἀπενειχθέντα Ἴκου
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xv tyto věštby když donesené uslyšeli—.
ο) u řečníků s obi. žaloby. Dém. ἀπήῆνεγχε
πρὸς τὸν ἄρχοντα παρανόμων κατα. ἄτησι
φῶντος ΡΙΟΠΕΞ1,Ροά8] k archontovi žalobu
z návrhu nezákonného proti Ktés.

ἄπο-φεύγω 1. a) od-; ubíhám ; utíkám,
Xen. i o subi. zvěře. v:vž někomu. χύνας

ἀποωυγεῖνpsům uběhnouti, utéci. b) ) 0vo
jínech. a p. dřoovystv uběhnouti; zběh
nouti; uprehnouti, prf. Xen. (v. ἀποδιδρά
oxo, b)«). B) vůb. u-; znikám (jakého
koli neštěstí). Hér. zxídov εἷςἀπέουγε Zdí
tek jedno uniklo, vyvázlo. Sof. x%pa—zá
huby unikám. 2. ve mluvě soudní: zni
kám žaloby. ἀποφυγών zniknuv žaloby ; pro

O

S“



puštěn byv z obvinění: uznán byv za ne
vinna. Pl. plgpí. oTomsosýyydv propuštěn
byl bych býval z obvinění, is obi. žalob
níků. Hér. ἀπέουγε πολλὸν τοὺς διώχοντας
znikl valně pohánějících (žalobníků). vět
šinou valnou (uznán byl za nevinna,) spro
štěn byl pohánějících.

ἄπο-φευχτιχός ὃ. (ἀπο-φεύγω)Χθῃ.τὰ
ἀποφευχτικά prostředky obhajovací (aby
pohnaný propuštěn byl z obviňování).

ἀπὂῦ-φημι (π. πτ]. ἀπ-ειπεῖν, ὅπ-ερῶ)
odříkám; pravím ne; za-; upírám. Μος,
Zní Onuu Zámóonuu pravím iano ine. PL.
οὔτε 075 DŮTEÚTOONS;—Xen. a0r. drovňon
zapříti něco: Arst, upříti něco.

ÁTO-0Ů2YNTOG,ὁ (-οθέγγομαι), 16ηΈτ.
zbavený mluvy; nemluvný.

ἀπό-φὂεγμα, τό (-φθέγγ-ομισι), VÝ-;
průpověď. Xen.. Arst.

ἅπο-ορὺείρω porušuju, potírám. Thúk.
pass. impf.

dr o-odívw, (srv. násl.) básn.jen. prs.
Dof. χοποφῦίνει τὰ Ἰοηστά a pomíjí, na
zmar přichází šlechetné.

ἄπο-φὺίω (srv. předch.) básn., jen
a0r. a fut. act. dropůtomu, -odicsv zahu
biti. 7:v% někoho. Sof.

3 / «

ἀπο-φλαυρίξω (-ολαῦρ-ος,511.φαυλίζω)
za chatrné, malicherné pokládám. Hér. 0A
BovAxooXuugicublaho za malicherné uznati;
blahem opovrhnouti.

ÁTO-DOTÁM od-; vycházím ze školy.
Ἑ]. ἵνα μη ἀποφοιτήσω T%9%609 abych ze|

školy neodešel, neutekl od tebe.
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ἄποφορά, Ἰόη. -ἦ, Ἡ (ἀπο-φέρω), odvá
dění; odváděné. Hér. poplatek.

ἄπο-φράγνυμι (-09%50w)a) zahrazuju.
Τπήχ, τὰς διχβάσεις. πιο. ἀποφράξασῦ-χί
Tia zahrazením odděliti, těsněobstoupiti.
někoho. b) Sof. meď. obr. zxdrogodyvvou
Zýzko TO moďyua a ohrazuješ se kolkolem
před činem.

ἀπόφραξις, Ἡ (ἄπο-φράγ-νυμι), zahra
πεπί; Ῥϊεκάζκα, Χεπ. τῆς πχρόδου.

ἄπο-φράσσω. Ψ. ἀπο-φράγνυμι.
ἄπο-φυγΊ, Ἡ (ἀπο-φεύγω), 1. οᾱ-; U

ρόππα{ς ζπ]κππΠ, Ι. χαχῶν zniknutí zba
vení zla. b) útočiště. Thúk. pl. Boxyeřu
a. blízká útočiště.

ámo-yaAtvów oduzďuju; z uzdy pou
štím. Xen. pass. prs..

ἄπο-χαλκεύω ακογάτάπι. Χεπ. γα58.
prí.

ἄπο-χειρο-βίοτος, ἄϊο πδΚί. -Θίωτος,ὁ,
z ruky, rukamaživící se (dělník). Hér., Xen.

áTO-YÓw zasypuju; násypem zahra
zuju. Xen. ἀποχῶσαι násypem zahraditi.
οΡΙ, τοὺς λιμένας, τὸν ῥέοντα ποταμόν.

ἆπο-χραω (STV.χρῆ, χράοµαι. -- 803.
οργό. ὃ. 05 568. ἀπόχρη. πἳ. ΡΙ. -- «χρῶσι;
Ἰπιρί, 56. ἀπέχρη, ΙόἩ. -έχρα, Δ0Υ.ἀπέχοη
σεν.-- πιεᾶ. dle yoxoum) 1. act. vy-; po-;
dostačuje a) (ku potřebě). s inf., č. i: aby—.
ἨΠέν. ἀποχρῶσι ἑκατὸν νέες χειρώσασῦαι do
stačuje sto lodí, aby podmanily, ku pod

manění. spart. πόταμιὸςοὐκ ἀπέχρησε τῇ
στρατιῇῃ τὸ ῥέεῦρον πινόµενος ἴθικα ποάοςί[ᾶ
čila vojsku své proudy dávaje k pití. —
b) (ku spokojenosti). Hér. s inf. xxí oet
οὐχέτι ἀπέχρα Ἱσυχίαν dyz a jim už ne
bylo dosti mír zachovávati. — i bez inf.
Isok. oddž ταῦτ' ἀπέ(ρησεν αὐτοῖς θΠΙ τα
tom nepřestali. —2. meď. a) (obyč. ve 3.
05. sg. a pl.) «) (« ἀπό-χοη) Hér. zal col
ἀπεχρᾶτο Ἰσυχίαν Čysv a jim zcela dosta
čovalo—. 3) s osb, vazbou. dosti mám ; spo
kojen jsem; přestávám na tom. 00%Ae
χρᾶτο Μήδων ἄρχειν πθιηδ] ἀοβΏ, περῖο
stával na tom, aby Médům vládl. i part.
ἀποχρεωμένων τούτοισι τῶν Ἀ]υσῶν Κάτζ
spokojeni s tím byli Mýsové—. b) (-y04
ou) att. x) dosti, hojně užívám. Tuvině
ὄεμο. Τή]ς. ἀποχρήσασθε τῇ ἑκατέρουὠφὲ
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Mx zcela užijte prospěšné síly každého
z obou! b) dle někt. u Thúk. dreypůvco
odpravovali; ubíjeli.

ἀπό-χρη, γ. ἀπο-γχράω.
ÁnoyVPWVTME(adv. part. prs. 51. ἀπο

xože) dostatečně.
ἄπο-χωλεύω i -zeXóo zcela ochromu

ju. Xen. 4moyeAelcm z0v Úerov,pass. pří.
ποχεχωλευµένοι 766ἱ8 ochromeni. Thúk.
meywAodyrokulhavěli (koně).

ἄπο-χωλόω, Thúk., v. předch.
ἀπο-χώννυμι, γ. ἀπο-χόω.
ἄπο-χωρέω 1. 4) οἀβίπρπία; οᾶο]ά

zím. Thúk. i s řečniště. —Χεπ. ἐπίτι 78
nějakou potřebou. b) ustupuju; couvám:
zpět utíkám. Xen. sig—do—.Thúk.i o lo
děch ἀπ᾿ ἀμφοτέρων ἀποχωρήσονται οοῬΏο
jích ustoupnou, žpět odplují. Xen. 0 zvě
ji s ace. místa. v%00x horami utíkati. 2.
iosubi. věci: odčházeti; vylučovánu, vY
měšovánu býti. Xen. τὰ ἀποχωροῦντα.

ἀποχώργσις, Ἡ (ο ἀπο-χωρέ-ω), 8)
οἄολοά. Πότ, (τ. ἀναβολή). b) «) ústup;
οοπτάπή. Χεπ. φοβερά. 3) Thúk. útočiště
(ustupujících). pl.

ámo-bám u-; stírám, Eur. dopovdréhy
pěnu utíral. meď. —si. Xen. mv ystou el
m ruku v něčem.

ἄπο-ψηφίζομαι (-Ψηφίζω) a) svým hla
sem, hlasováním zamítám; zavrhuju. 40
Unoloxcdo odhlasovati proti něčemu ; pro
hlásiti se proti něčemn. Xen. — i Πόπη,
s um s inf. odhlasovati, aby ne—. pass.
ÓdroUnoodel; zavržený, vyobcovaný (hla
sováním). b) soudně: hlasuju (proti ža
lobě,) pro propuštění z viny, z obviňování.
ivdg někoho. (op. xurabngiCova). Pl. oi
drobnooáuevo. kteří hlasovali pro nevinu,
pro propuštění (žalovaného); kteří žalo
vaného uznali za nevinna (svým hlasem).

ἄπο-φιλόω oholuju. Hér. rov Kópovot
xovánobAocxc Kýrův rodošklubav, oloupiv.

GTo-obic, j,'do dálky pohled, dohled.
Ἡότ, πεθίον πλῆθος ἄπειρον ἐς ἄποψιν rovi
na prostranností nekonečná do nedohledna.

ἀπο-φύχω 1. vydechuju; vydychuju.
Sof. čar drébukev Blov až vydechl život.
Thúk. prs.bezace: vypouštětiduši; sko

G.

ό

ἂ-πρεπής,

πάταϊ, 9. 4) οοπ]ασα]α. ῬΒ],φαβς. ἐπειδὰν
ἀποφυχῇ αὔ ὮΥse ochladilo; až by nastal
chlad. —b) Arst. pass. obr. οἱἀπεφυγμένοι
πρὸς τὸ uéhhov ochlazení (j. umrzlí,) otu
pělí pro budoucnost (,ať se děje, co děje).

ἀπρᾶγμοσύνη, ἡ (ἀ-πράγμιων),1.8) ne
účastenství v pracích, obzl. veřejných,
obecních ; nevšímavosť veřejných věcí.
Thúk. % ToórTepov4. dřívější nevšímavost.
nečinnost (veřejná). b) vůb. prázdnost;
prázdeň; prázdná chvíle; -ný čas. Xen.
2. a) nečinnosť. Thúk. b) lákavosť knečin
nosti. Thúk. ráv Aóyov č. slova Knečin
nosti lákající, povzbuzující.

ἆ-πρᾶγμων, ονος 9. (-πρᾶγ- Τθπράσ
Ge, SIV. πρᾶγμα) 1.a) neúčastný práce,
obzl. veřejné, obecné; nevšímavý (veřej
ných věcí); soukromý. Thúk. b) vůb. «)
prázdný (práce). 3) nevšetečný (který se
neplete do prací zbytečných. 0Ρ. πολυ
reáyuev). Arst. klidný; pokojný, Xen. 2.
a) nečinný. Thúk. τὸ žrToxyv.ovnečinnost.
b) o věci: bez práce; bez namahání; po
hodlný. Xen. ἠδεῖα ἀ. ἀπόλαυσις příjemné,
pohodlné užívání.

ἀπρᾶχτεω (ἄπραχτο-ς)περοίπα](π]
6θμο). Χεπ. παρά τινος u někoho.

ἄ-πρᾶχτος 9. (-πράσσω)1.ᾷᾳ55. 9) «)
nevykonaný ; nevy- ; nepořízený. Xen. omwoc
μιη τὸ τῆς πόλεως ἄπρακτα γίγνηται aby
věci obce nevyřízenými nezůstávaly, se
nestávaly. Dém. TxirTu X. ylyvermuto ne
pořízeným, neplatným se stává. 6) nezkou
šený; zkouškou nedotknutý. Sof. oddšuav-,
τικῆς K. úuy eiut ani věštbou nejsem vám
beze zkoušky, bez útoku; ani věštby ne
štítíte se proti mně užiti, zkusiti. b) ne
překonaný: nedostižený; nedostižitelný.
básn. čArig nedostižitelná, marná naděje.
2. act.nepořídiv; s nepořízenou. o os. Thúk.
ΡἵΙ ἀποχωρῆσαι, ἀπελνεῖν ἃ Ῥ., Xen. při
Ίκειν. 1 Δἀν. Ἑπή]ς, ἀπράκτως ἀπελθεῖν 5 Πθ6
pořízenou, s nezdarem odejíti.

ú-mpůToG 2. neprodaný; neprodajný.

ἀπρέπεια, . (dTPERÝC),neslušnost;
nepříslušnosť. obzl. ve mluvení. Pl., Arst.

A-TpETÝS2. (-moémo)neslušný; nepří
slušný. obzl, ve mluvení. Thůk.; Pl. —70,
úmevemécneslušnost; nečesť, Thúk,



ἄ-πρίατος.

ᾱ-πρίατος ὃ. (-mplu-odur)básn. nekou
pený; nesmluvený (cenou).pl. fem. dmplxruu.

Anovyču (kmplE) adv. Aischl. zatínaný
mi pěstmi, nehty.

Amplv)s, ee, dle Hér. kr. Eg. v 6. stl.
(Hofra), syn Psammiův, od Amásia svržen.

á-nplš (Asluč., πρί-ω) adv. zatatě. of.
á. čvuží zaťtatými nehty.

d-TpóVojoc 2.nepříchylný; nehorlivý;
neochotný ; Hér. 4. xai oůx šřéAov s inf, ne
horlivý a nechtě-. p. Xen., Thúk. —

ἄ-προιχκος 9. (-προίξ) bez věna; věna
prázdný. Lýs.

ἄ-προμήνεια, Ἡ, neprozřetelnost; ne
rozvážlivosť, Pl.

ᾱ-προνόητος 9. (-προ-νοέ-ω) neprozře
telný ; neopatrný ; nerozvážlivý. Xen. d90
vofTWEpíperdau Tep0gTia nerozvážlivě hnáti
se proti někomu.

ἄ-πρόοπτος 9,
πηρ.α.

ἄ-προσδόχκητος9. --1.ραςς. πθοδεΚάτα
ný ; netušený. Aisehl, 46906. Thůk. růúym.
Sof. neut. při oddév,E dmpocdoxýrov z ne
nadání. Hér., Pl. —2. act. neočekávající ;
netušící ; mimonadání. Thúk. drp0080x1r0:g
ἐπιπεσόντες na ně (netušící) mimo nadání
vpadše.

d-T900Y|yopog 2. a) nepromlouvající;
nemluvný. Sof. oróu«. b) nepřívětivý ; kru
tý. Sof. o Ivu.

ἆ-πρόσχεπτος 2. (-ποο-σκέπ-τομαι)Ne
předvídaný ; napřed neuvážený. Xen. neut.

ᾱ-πρόσμαχος 2. (-προσ-μάχομαι)básn.
nepřistupný bojem; nepřemožitelný.

ἄ-πρόσμιλχτος 9, [-προσ-μίγ-νυμ)Ρτο5ί/
οροογάπ{,τινὶ 5 πὄκύπι; neobcující s někým.
Hér. ξείνοισι.

ἆ-πρόσοιστος 9. (Φ1ν. προσ-φέρω) a)
básn. nepřístupný útokem. Aischl. στρατός.
b) nepřístupný ; nesnadný v obcování; ne
snesitelný, Isok, adv. nesnesitelně.

ᾱ-προσόμϊλος 9. (-προσ-ομιλέ-ω)básn.
prostý společenstva; beze. společenstva;
opuštěný (od společníků). Sof. vůpac.

ú-7póopopoc 2. nepřístupný, Bur. νῆσοί
Timostrovy někomu,

nepředvídaný. Aischl.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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ᾱ-πρόσωπος 9. [πρόσωπο-ν)ΡοήοῬ]ἱδε]θ.
ᾱ-προφᾶσιστος 9. (-προφασίζομαι) Ῥεᾳ

záminky, výmluvy, vytáčky ;veskrze ochot
ný. Xen. cůyuayot Eur. yvoux elem mysl
k něčemu. Thůk, adv. bez obmezení, pod
mínky.

ᾱ-προφύλανχτος 9. [-προ-φυλάσσῳ)πθῖ.-;
nezabráněný ; neodvratitelný (předehozím

střežením). Thúk. πόλεμος,
ἄ-πταιστος 9, (-πταί-ω) bez narážení;

bez klopýtání. Xen. comp. o koni, méně klo
pytavý.

A-T,TEpoG2. (-mrepó-v) neopeřený. Hér.
ὀιστοί δίρΥγ--.

ἄ-πτήν, vos, 0,Ἡ [-πτα-, Τ.πέτοµαι),Ῥάξη.
nedoperný. Bur. dle πξκ{, παῖς ἀ. ἀίίδ ποεἆο
spělé, nezběhlé v chůzi (dle jn. rdo' únývn).

ᾱ-πτόλεμος, ράδη. --- ἆ-πόλεμος.
ἁπτός 8. (ἄπ-τω) Ἠπιαίανύ ; Κα hmatu

příslušný. Arst.
TTTW (km. do-. a0r. Žba, med. jbáuny,

pass. Žodyv, fut. med. čdouou, perf. med. a
pass. Ἴμμαι, Ιόπ. ἄσμαι-) 1. κάπι. οργξ.
med. a) -se; dotýkám se. Trvocněčeho, ně
koho. «) se subi. os. —Xen. mupodcohně. de
ξιᾶς, Ἡότ. χειρὸς ἄψασθαι pravice, ruky do
tknouti se. —chápu se něčeho; beru něco
do ruky. Xen. T00čovov. B) se subi. zosbn.
Xen. Včwoúmrerní Tivogvoda dotýká se ně
čeho. Sof. i dXyoc. b) ve sm. nepřát. «) se
subi. os. sahám. Tevogna někoho; vkládám
ruku, vrážím, vpadám na někoho. Sof. ovy
bou. TOdd' dvdpócnesáhnu, nevložím ru
kou na toho muže. Xen., Dém. s obi. pl.
v boji: dorážeti, útok činiti. dvdodvna muže.
B) se subi. zosbn. Thúk. o moru: ŠýxrToτῶν
úvdpomov zasáhl lidi; vrhl se na lidi. —v)
v řeči. Hér. 4MAov ἄπτοντο χαταιτιώµενοι
na sebe vespolek doráželi obviňujíce druh

| druha. — c) «) chápu se; užívám něčeho.
o subi. πγ{ζαίἀνθρώπων ἀτάφων γιγνομένων.
P) chápu se něčeho; oddávám se něčemu.
ΤΠή]ς. πολέμου, -- ΕΙ. φιλοσοφίας, λόγων πιῃ
drotvím, řečmi se zanášeti. ἶ φόνου. -- Εἰ.
boypóvov uuévy duše vraždamijsouc po
skvrněna. v) dosahuju. Pl. %Vvyhvůs dy
θείας ArreTa- pravdy dosahuje. —2. týkám
světlem ; zapaluju ; rozžehám. Eur. Axur4
da. Thúk. Ίψαν τὴν ÚAnvzapálili roští. medď.

li
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požárem zachvacuju. Hér. 4baro νηοῦ za
chvátilo -chrám. pass. dodňvu zapálenu
býti. Hér.iprf. Te voe duvévnghranice
když zapálena byla. —

ᾱ-πύλωτος 2. hranou nezavřený. Xen.

ᾱ-πυρος 9. (-πῦρ) 1. (ᾱ- negt.) bez ohně.
a) nedotknutý ohněm. Šof. φάρμιακον. Ὦ) ne
pálený ; (ohněm) nepřepuštěný. Hér. ypu
otov.—2. (4- sluč.) básn. ohnivý ; plamenný.
Aischl. obr. čpdu (dle někt. dle 1.'ohněm
nezhotovený).

ᾱ-πυστος 9. (-πυθ- ν πυνθάνομιαι) ΠΘΤΥ
zvěděný ; neslyšený. Sof. XrTvoTaoovův Še
potné zvuky vydávaje.

ἁπύω, ἀότ. --- ἠπύω.
ἄπωῦεν, ν. ἄποθεν,
ἅπ-ωνέω α) οὔρίτ]κα]α; ζαπη/ἑάπι, 9908,

τούπος 81919, τοζ]αΠ, -- τινὰ πόκοπο, Ὠόπι,
omorviulx ze čtižádosti. meď. —od sebe ; za
vrhuju ; zamítám. Thúk. orovědc. b) «) vy-;
zapuzuju. Sof.vů drdcN ze zeměvypuditi.
Hér. pass. ázucdévrec vypuzení byvše. B)
Ἐόπι, ἀπωῦὺεῖνἐχεῖσετὸν πόλεμ.ον Ζ8Ρ1ΟΤΑΙΙ,
odyraceti tam válku.

ÁT-WLOTOG2. (ἀπ-όμνυμι) 1.ρα55. οἀρῖ]
sáhaný. 9ο. βροτοῖσιν οὐδέν ἐστ᾽ἀπώμοτον
smrtelníkům ničeho se odpřisáhnouti nelze.
9. 00s. zapřisáhlý; přísahou zavázaný
(který se sám přísahouzavázal). Sof.

ἅπωσις, 1 (4n-wd-ča), zapuzení ; zahná
ní. Thúk. větrem.

ἀπωστός 9. (ἀπ-ωὺ-έω) 1. οἀβίνδθιαγ;
zapuzený. Sof. prolépt.: vývrhel (v. dro
oplmro). 2. snadný k odstrčení, k zapuzení.
Ἠότ, οὐδὲdmworot čoovra: a nebude lze jich
se zbýti.

áTWTĚPM, adv. comp. k dró : vzdáleněji.
Sof. ol 4. píhor vzdálenější přátelé, příbuzní.

Úpu, předsamohl.i €p' (» dp-v papí
Gxw? — SIV. ἄρα) postp. 1. a) ión. a att.
v závětá: řadem; nato; potom; tož; tedy
(tehdy). Hér. dxoúougšAcyeč. váde uslyšev
to, pravil potom toto ; -tož pravil-. Xen. ἐπεὶ
ἐδεδειπνήχεσαν, εἶπεν č.- když byli už po
jídle, tož promluvil-. b) souradně «)vytýká
myšlénku j. výsledek myšlénky předch.:
ἰθᾶγ (61Ρ09).Ἐ]. πάντες ᾱ. Ἀθηναῖοι καλοὺς
κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ všichni tedy

ἀραῖος.

—kromě mne. Xen. rodr ᾱ. Ἡν Ἡ ἰσηγορία
to tedy bylo rovnéprávo mluvení! )ovšem ;
jistě; patrně, Xen. xi sixoTwecč. a právem
jistě (s násl. odův. yXo. nebot-). — 2) a) při
taz. pron. (ale jinak než čpx!) pak. básn.,
iPl. vis; kdopak? -víž. copak? —b)j.
dodatečný výklad ku předch.: «) totiž Hér.
τὸ χρηστήριον ἔλεγε K.věštírna mínila totiž—.
Xen., Dém. Aéyeiv,oc č. mluviti, že t.—. εἰἅ.
jestliže, zdali t.—.fv «. um-jestliže by t. ne—.
p. PL(ale v.i v Bl). B)právě. Dém.el τις ἄρ᾽
oldevzná-li právě kdo, Pl. vdv dě xar40nAog
úpa nyní pak právě

Apu, před samohl. i do' (sesilněné dou,v.
předch.) 1. partic. intrr.: zdaž; zdali. trag,
a att. obyč. v ot. přímé, zř. v nepřímé. -%pw
s odpovědíočekávanou buď posit. n. negt.;
čo' oů zdali ne? s odpovědí posit.. dou u
zda snad- s odpov. negt. Sof. ἀρ᾽ἔνδηλα χαὶ
cap? Ayo; zda slova zcela zjevná a jasná
mluvím ? do' oůx dy.ervov Táv DýBau popová;
zdaž nepozoruju lépe, co se děje v Thébách?
Pl. dpá ye u ἐμοῦ rpoundeď; zdali snad
o mne starostliv jsi? (n. bez ot.: snad nejsi
o mne starostliv !). zř. ve dvojité ot. 4.—%
-zda-, či. Pl. —2.ibez ot.: tedy. (==ἄρα).
Sof. GdvKox TOdovov xexAýceTa. tvým tedy
dílem nazváno to bude.

Ápů, ión. -4, Ἡ (ἀρά-ομαι), Ρϊάπ{; žádost
(ve sm, dobrém i zlém) 1. prosba ; modlitba;
vzývání (bohův). Hér. doňy črovncavTos inf.
prosbu učinili, aby—.2. a) klení; proklíná
ní; kletba; zlořečení. Sof.dev a. b) zosbn.
kletba; bohyně kletby. Sof. zórw' A. mocná-.

Ἀραβία, ión. —tn, j (Apxy) Arabie.
Ἀράβιος 9. (Ἄραφ) Arabský. maso.

substt. Arab.

ἀραγμός, O(4pkaco), a) tlučení; bití,
trag. oTépvovdo prsou (v žalu). b) házení.
Bur. zerpěv kamenů.

Ἀράδιος 3. (odý Ἄραδ-ος ostr. a ms. záp.
při sev. pobřežíFoinickém.) Aradský. mase.
substt. Araďan.

ἀραιός n. doxoc 3. tenký; řídký. Xen.
φάλαγγες.

úpoloc 3.12. (oddo4) 1. klecí; proklí
nací. Sof. 4. Zeúcochránce kletby ; mstitel,
2. a) klející. rivi někomu; něčemu. Eur. b)
kletý; prokletý. Sof. u' ἀραὶον ἔλαβες τηό



ἀραίρηχα.

v kletbujsi pojal, kletboujsi zavázal.Aischl.
ἀ. móru.og kletbou vyřčený osud,

ἀραίρηχκα, -ημαι, Ἰόπ., Υ. αἱρέω.
Ἀράξης, ου, ἰόπ. εω,ὁ, ἔ, 1. ve Skythii

vých., tekoucí do mořeKaspického (Aras,
u Hér.i Jaxartes). 2. u Xen. v Mesopotamii
sev. vých., levý přítok Eufráta (Chabur).

dpůopou (40%) přeju; žádám (ve sm.
dobrém i zlém) 1. a) Ἠότ, τινί dyada někomu
dobrého přáti. s inf.: aby—.b) prosím ; mo
dlím se. Sof. $soře bohům. s inf. aby—. 2.
kleju ; zlořečím. Sof, 49% dožodaí Tim zlo
řečením zlořečiti někomu; kletbou klíti—.
80T. Ἱρασάμην.

ἀραρίσχω (Ρ18.πθοΡ.) trag., zŤ. v próse
jen 1. aor. act. fpxpov. básn. Žoxgovuspo
kojil jsem, Sof. čné v dowsev opévac mne
aspoň spokojila, mněaspoňlíbila se v srdoi.
2. prf. intr. ἄρηρα,Ῥάπ. ἄρᾶρα. 8) α) Ρἵ]
Ťaděn, připevněn jsem. Aischl. ἄρᾶρεν
oXévy přikováno jest rámě. 3) o čse. Pl.
ἀρᾶρότως ὑπηρετεῖν Ροῖάἁ, πεπςίά]ο (:ν 1εᾶ
nom kuse,) sloužiti. b) básn. obr. ve 3. os.
5σ,ΕΥ. ταῦτ) ἄρᾶρεtojest utvrzeno, pevno;
to pevný úmysl. T0 o0vZpňpe u.čXhovpro věc
tvoujest (tovíce jisto,) jistější. Jev a odxém
πίστις ἄρᾶρε v bohy pak důvěra už není
pevna.

Apupoc u Hér. levý přítokdolníhoIstra
(snad Seret).

ἀρᾶρότως, V. ἀραρίσχω.
ἀρᾶς ἃ Ρ., τ. αἴρω.
dpácow 1. a) práskám; třískám; tluku;

bouchám. Ἐπχ, πύλας ἀράξας πα υταῖα za
bouchav. Aischl. oTépydoxace do prsou tluč
(Ζαἱεπι).ῥᾳ56. Ἠότ. πρὸς τὰς πέτρας ἀρασσό
uevouo skály jsouce tlučeni, narážejíce se.
b) «) s praskotem házím, metám ; házeje do
rážím. Eur. 4xaoov zěTp0uzházeli kamením.
ΑΙΦΟβ].ῥᾷ56. πολλὰ ἐκχερῶν πέτροισιν Ἱράσ
σοντο ΙΠΠΟΠΟz rukou hodů kamením s tře
skotem bylo metáno. —9) obr. básn. dorážím.
Sof. ovsídecuvýčitkami, hanami, xaxotz slo
vy zlými, potupnými. 2. vrážím; bodám;
píchám. Sof. dýs1:dodčacvepl oči vypíchnuv
rukou. pass. EAx0gdoxydév rána zasazena.
Bur. B2XXov,4odocov házeje, bodaje.

| „Apůvác ὃ. (ἀρά-ομαι, 9.) prokletý ; zlo
řečený. Sof, sXxos.
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ἀράχνη, j (aranea), pavouk.
ἀράχνιον, τό (ἀράχνη]),Ρανυδίπα; Ρααδί,
Ἄραφ, αβος, Arab.(srv. Ἀράριος,Ἀραρία).
ἀρβύλη, m,skorně; hrubá bota venkov

ská, obzl, na hony. Eur.
Apyáěyc, ee, dle báje u Hér. vytčené

jeden ze 4 synův Jónových, dle něhož prý
pojmenovánjeden ze 4 std. kmenův Attice.

Apyvotoc dle Hér. kr. Mak. v 7. stl.,
syn Perdikky I., otec Filippa I.

ἀργαλέος δ. (πι. ἀλγαλέος, « ἄλγ-ος)
ρο]εβἰπγ; ορΜζοπύ ; ἰδδ]κή. Χθη. ἀ. πρᾶγμα
perný kus práce.

Apyavěvoc dle Hér. kr. Tartésský
v 7. a 6. stl.

Apyslu, ión. -(m.1. v. Aoystog. —2. dcera
Kadmovce Autesióna, sestra Thérova, mnžk.
Aristodéma kr. Lak., matka Eurysthenova
a Prokleova,

Ἀργεῖος ὃ. (Ἄργος) ΑΤρθἱ5ΚΥ; οἱἈργεῖοι
Argejané, obyv.Dórští sev. vých. části Pe
loponnésa(i Argolis zvané). ἡ Ἀργεία (χώρα).
Argejsko.- Thúk.io Argejích Amfilošských.

ἀργεννός 3. (51Υ.ἀργής, ἀργηστής) básn.
běloskvělý; bělostný. Eur. uócyor.

úpyš“ (z depyém,2. doyó-c) 1. nečinným
jsem; zahálím. a) o 08. Χθ6Π.τοὺς παϊδχς
úpyodvrag dítky bez práce (namáhavé). ale
i s příhanou: dpyely καὶ σχολάζειν leněti a
zaháleti. b)o subi. zosbn. Eur. odxéť dovýcet
ξίφοςπερτάο užnečinným meč, Xen.ozemi:
Ἡ ἀργοῦσαladem ležící. 2. zanedbávám pass.
Xen.dovsčraívím. zanedbává se někým něco.

Apy“, m,dle Hér. mýth. panna Hyper
borejská, jež j. kněžkyněArtemidina za doby
std. do Déla přišla s Opidou,s níž i v dobách
pozdějších velmi otěnabyla odžen Délských.

ἀργής, ἥτοςὁ, Ἡ (517.ἀργεννός),bělostný.
οο0ἱ, Κολωνός.

ApymoTýs, ó (srv. předch.), básn. bě
lavý; zbělelý. Aisehl. dopóg.

ἀργία, Ἡ {6ἀεργία, 2. ἀργ-ός), ϐ)nečinnost;
lenost; Ἰαμάϊ]κα, ΕΙ. τῆς ψυχῆς ἀ. duševní
malátnost. b) odpočinek. Isok. ἐνταῖς ἀργίχις
v odpočincích.

ἄργιλος, č (od ep. doye lesklý), jíl (ar
gilla. v. dvě násl.) ©
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Ἄργιλος, , ms. Mak. v kraji vých.
Mygdonie.

ἀργιλώδης 2, (ἀργιλο-ειδής) Hér, jilo
vitý. MupíndpytodeoTéy,

Apvipraou, j, dle Hér. skythské jm.
Afrodíty nebeské (dle někt. Apriuraow).

Ἀργινοῦσαι, oi, třiostrůvky v Aig. moři
u pobřeží Asijského nedal. předhoří Kany
naproti Lesbu, památné vítězstvím Ath.
(r. 400).

Ἀργιόπιος χῶρος,ὁ, ἄῑεΠέν.ΑτρίορεΙή
kraj v již. Bojótsku, sev. pod Kithairónem.

3

ἀργί-πους, ποδος,ὁ, Ἡ (1. ἀργός), ράβη.
bělo-, lesklonohý. Sof. xpwoí.

Apytrtadot, oi, u Hér. nár, Skythský.
Ἀργόνεν, v. Ἄργος,
ἀργολίζω (ApyoXig,srv. ApyoXx-0<)Xen.

argolského smýšlení jsem; při Argejích
jsem.

Ἀργολιχκός 3. (ApyoAig, srv. Ἀργεῖος)
Argolský. Hér. xonrmp.

Ἀργολίς, ίδος,ἡ {---ἡ Ἀργεία), Argolsko.
1. ἀργὸς ὃ. (.ν ἄργ-υρος, 81Υ.ἀγρεννός,

ἀργής, ἀργί-πους) Αῑζ.neob. kmitavý ; lesklý
(zcela rozd. od násl.).

9. doyóc obyč. 2., zř. 3. (z ἀ-Βεργός
--ἔργο-ν, zecla rozd. od předch.) bez práce.
1. act. a) o 0s. nečinný. i s gen. Aischl.
uicypův 4. v hanekných věcech nečinný;
k hanebným činům neochotný. obzl. ve sm.
nepříznivém: zahálčivý ; zahálečný ; líný.
Χεῃ. ἣν µάθωμεν ἀγροὶζῆν jestliže bychom
se naučili nečinni, nečinně, v zahálce žíti.
substt. maso. zahaleč ; lenoch (v. ἀποχαλέω).
úpyórarvoc nějvětší lenoch. i o údech těla,
Soť. yAGoca d. jazyk nečinný (málo hbitý
k mluvení). i: duševně nečinný ; tupý. Dém.
adv. b) o ju. věcech: neúčinný ; neobratný
(κ ἁία). Τπήϊς, νῆες ἀργότεραι ἐς τὸ ὁρᾶν
lodi méně účinné, obratné ku konání—. 2.
pass. ověcech. a)) neučiněný; neudělaný.
Έπτ, ἓν δ᾽ ἐστιν ἡμῖν ἀργόν ]οᾶπο pak jest,
zbývá nám neučiněno; Sof. ἐν ἀργοῖς Πιθᾶὶ
věcmi neučiněnými. B)nezkoušený ; nepod
niknutý. Pl. μάχη. b) «) 0 poli a p. ne
vzdělaný ; úlehlý (op. ἐνεργός).Χεη, διὰ τὸν
πόλεμ.ονpro válku. básn. u Arst. dypovčAxhev
dpydv mao' aúTod ornici obdržel nezoranou

ἄργυρος.

od něho. $) zanedbaný ; zanedbávaný ; ne
vzácný ; nedůležitý. Arst. šv τοῖςἀργοῖςµ.έ
oso. v nedůležitých částech (básně).

1. Ἄργος, ὁ, 1. std. héros Argejský,
dle něhož prý země ta nazvána, 2. mýth.
hlídač Inojin stooký (nebe hvězdnaté). u
Nauplie měl háj zasvěcený: dAoocἌργου
(dle někt. míní se tam Argos 1.).

9, Ἄργος, ους, 1ό6Π,εος, vo, 1. krajina
i hl. ms. při dolním Inachu; i celé Ar
golsko (srv. Apyeřog).Eur. Ἄ. τὸ Τ]ελασ
γικόν.-- 2. Ἄ. τὸ Ἀμφιλοχικόν. ν. Ἀμφιλοχία.

ἀργύρειος (dpyúpcoc).jen neut. TA dp
γύρεια čpyx stříbrné báně, doly. Xen. —tak i
pouhé adi. neut. pl. stříbřiště ; doly stříbrné.

Apybpeoc, att. ἀργυροῦς, ὃ. (ἄργυρ-ος)
stříbrný ; postříbřený. Hér. xAívac,τραπέζας
χρυσέας καὶ ἀργυρέας. Χθῃ. φιάλη ἀργυρᾶ; -
ἀναὃηρ.ατα.

dpyÚptov, T6 (oyup-oc), a) stříhro, obzl“
v penězích. vůb. peníze. obyč. sg. Xen. oůx
εἶχον A. ἐπισιτίζεσθαι πθπιδ] peněz, aby se
Ζάβ5ορονα1.ὠνεῖσθαι πολλοῦ a. kupovati za
mnoho peněz. b) cena; mzda ; odměna. Xen.
δοῦναίτινι Z. dáti někomu odměnu (za učení).
--Ἠόν. τ. ἐπικηρύσσω.

ἀργυρῖτις, 1006, 7 (ἀργύριον, ἄργυρος),
stříbrnatosť; stříbřiště; ruda stříbrná. Xen.
φλὲψ ἀργυρίτιδος.

ἄργυρο-γνώµων, ονος, ὁ, stříbra znalý,
znalec, zkoumatel. Arst.

ἄργυρο-ειδής, οὓς,2. stříbrolesklý; stří
brobílý. Eur. divou (Srv. doyupůdn).

ἀργυρολογξω (ἀργυρολόγο-ς)peníze vy
bírám. Xen. čč čAhov róAcov z jiných měst.
Thúk. —s ace. poplatným činím někoho, ně
co; poplatky vybírám od-—.

ἀργυρολογία, ἡ {ἀργυρολόγ-οο),σγΡἰτάπή
peněz, poplatkův. Xen.

dpyvpo-Aóyog, 0, 7 (-Ayo), peníze, po
platky vybírající, shánějící ; výběrčí peněz,
poplatků. Thúk. dpyvpoXóvousvaůg lodi vý
běrčí (k vybírání poplatkův).

ἀργυρό-πους, ποδος, ὁ, ἡ, stříbronohý.
Xen. κλῖναι--.

ἄργυρος, ὁ (.ν 1. ἀργ-ός, α1β-επίαπη, srv.
dovůpov), a) lesklý, bílý kov; stříbro. Hér.
Jpucoc xmi Z. zlato a stříbro; i věci zlaté
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a stříbrné. doyúpouze stříbra (γ. ἀνάθημα). ϱ)
stříbro j. peníze, Sof. črdpyúpe za stříbro,

ἀργυροῦς, V. dpydpsoc.
ἀργυρώδης, ους, 2. (ἄργυρο-ς; εἶδος. -

ἀργυροειδής, v. avl.!) Xen. —rómog místo
stříbrnaté.

ἄργυρ-ώνητος 9. (-ὠνέομαι) za stříbro,
za peníze koupený, najatý. o os. Hér., Isok.

ApyW, ode, , mýth. loď, na níž nej
znamenitější hrdinové mýth. pluli z Řecka
do Kolchidy pro zlaté rouno. Hér. Tv Ex
τῆς Ἀργοῦς ἐπιβοτέων Ριατοῖ z lodi Argoje.

Ἄργῷος 8. (οἳ Ἀργώ) Argojský. Eur.
ox%pogkoráb — Apyú.

Apdépiu“a, u Hér. jen nom. 1. dědina
u Eufráta nedal. Babylóna. 2. statek král.
v Persku, sev. od Sús, kam byli přesídlení
Eretrijané od Peršanů přemožení.

. ἀρδεύω (čod-e) zavlažuju. Aischl. Neřος--.

ἄρδην (οἳ ἀρ-, v alpo) a) zdvižením;
nadzdvižením ; svýše. Sof.přirody, yoxí.—
b) shora dolů; veskrze (od prvního do po
sledního). Dém. můvrac č. únoAécda že
všichni veskrze zahynuli—.

ἄρδις, ů bodec (šípu) ; hrot. Hér. gpňu«πολλὸν ἀρθίων πιποᾶβίτί veliké hrotů ší
pových. —i: šíp. Hér. če olyyde xal dpdu
ke kopím a šípům.

Ἄρδυς, υος, kr. Lýdský v 7. stl., syn
Gygův, otec Sadyattův.

ἄρδω (.ν bzívo) 1. vlažím; zavlažuju.
o subi. řeky s obi. med(ova p. ; Aischl. prs.;
Ἠόν, 809. ἐπεάν σφι ἄρση τὰς ἀρούρας, ἄρσας
ὃ) ἀπολίπη-- ΚάΥζ by jim ř. zavlažila role
a zavlaživši ustoupila—. 2. a) ovlažuju;
napájím. Hér. žocou Úerov napojiti koně. b)
občerstvuju. Pl. συμ,ποσίοιςἄρδοντες αὑτούς.

Ἀρέθουσα, 4, jm. několika pověstných
pramenů, (uEur.)naEubojinedal.Chalkidy.

Άρθιου οἱ,v. Ἂριοι 2. (rozd. od násl. !)
Ἄρειος, Ιόη, Ἀρήιος 3. (odἌρη-ς; zcela

rozd. od předeh.!) 1. Areův. "Apetocmdyog,
někdy i čyWdoc.a) Areův chlum, vrch, ko
pec v Ath. záp. od vyšehradu. b) i: rada
na Areově chlumu, na Areopagu. Areopag.
obyč 1 čv Ἀρείῳ πόγῳ (3. ἐξ Ἀρείου πάγου)
povký t.j. nejvyšší soud hrdelní v Attice,
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jehož členové (v počtu neurčitém) byli nej
vážnější a nejzasloužilejší vlastenci, obyč.
bývalí archontové. Isok. eigApeov rayov
ἀναβῆναιdo Areopagu, do rady na Areopagu
vstupovati (za člena nového). Eur. i pl.
Ἄρείοις ἐν πάγοις břpor v poradách Areo
pažských hlasy—. 2. čperog, ión. Koytoc3.
básn. a lón. a) válečný; bojovný. Aischl.
o 08., v. i čvdoc. —b) válečný; k válce
příslušný. Aischl, dpex čnAx, Hér. dpřiu—.
válečné náčiní, stroje.

ἄρειος, v. předch., 2.

ἀρείων, ονος9. (« dpe-Tý; comp. z části
ku pos. dyxbóg. —sup. dorovog.v. zvl.) básn.
vhodnější; lepší, Aischl. rédov čosov pláň
vhodnější.

Ἀρεοπαγίῖτικός 8. (οἆ Ἀρεοπαγίτης Ἡ.
Ἀρειοπαγίτης, ου, ὁ, soudce Areopažský, od
Ἄρειος máyog) příslušný soudu Areopaž
skému. Isok. ó A. (t. Xóyog) řeč o důle
žitosti soudu Areopažského (j. vrchního
strážce mravné počestnosti mládeže i ob
čanstva).

Ἄρεος, ν. Ἄρης.
ἀρέσῦτι, v. ὄἄρνυμιαι.
ἀρεσὺ"ῆναι, γ. ἀρέσκω.
ἀρέσχω (Ίκπη,ἀρεα, Κο. ἆρ- Υ ἀρχρίσκω.

-- ἐπί. ἀρέσω, 80ΟΥ.ἤρεσα, ΔΟΥ.888. Ἱρέσῦην)
1. act. a) «) činím vhodným, příjemným,
libým. Ti. —pass. stávám se vhodným,pří
jemným,libým. Sof. a0r. μ.ηδ)ἀρεσδείη ποτέ
(vor) a kéž ani se nikdy mi nezalíbí. p)
spokojuju ; uspokojuju. Tevxněkoho. o subi.
neos. Thúk. εἴ τί σε τούτων ἀρέσχει 8Ρ0
kojuje-li tě co z toho ; nakloňuje-li co z toho
mysl tvou—. b) «) vyhovuju. rivi někomu;
vhod, příjemný, libý jsem, líbím se někomu.
att. často. Xen. TG γείτονι dpécxew sou
sedovi vyhovovati, vhod činiti, se líbitl.
6 Ρρατή,Κύρῳ ταῦτα ποιοῦντες ἂν ἀρέσκειν
Kýrovi to činíce že by se líbili. s O%s ace.
pro něco. oůx dpéczev znelihovati se. )
dpěcne TL Tim líbí se něco někomu. Sof.
AToďe moXholoi Ypsoxev zpiraie co většině
soudců se líbí; nález většiny soudců. Thúk.
ἀρέσκον λέγειν příjemné, libé mluviti. Pl.
οὐκ.Ίρεσεν αὑτῷ znelíbil, znechutil se sobě,
2. meď. a) «) činím sivhod; nakloňuju,
spokojuju si. Tivž někoho, Xen. ἱεροῖςθεοὺς
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dpécxccda obětmi bohy si nakloňovati, spo
kojovati. 9) spokojuju se. rivi něčím; spo
kojen jsem něčím, s něčím; libuju si v ně
ὅθιῃ, ΤΠή]ς, λόγοις. -- οὔτε Ἱρέσχετο αὐτοῖς
a nespokojoval se tím. Hér. διχίτη οὐδαμῶς
ἹρέσκετοΣκυθικῇ το způsobechživota Skyt.
nijak sineliboval. is gen. part. příč. Hér.
Ἀρτάβαζος οὐκ. ρέσχετο λειπομένου ἩΤαρδο
νίου ἀπὸ Bacihéoc Art. nebyl spokojen, že
Mard. byl tam ponecháván od krále. —b)
vhod se činím ; zalibuju, líbím se. «) o subi.
os. vii někomu. —někdy dat. snadno lze
doplniti. Hér. uaMova ἠρέσκοντοοἱἀπ᾿Ἀθη
νέων ἀπιγμένοι πθ]νίοῬ ΗΡΙ1156 (τη) {1,kteří
z Athén přišli—. B) o subi. neos. Hér. goťg
ταὐτὸ ἀρέσκεται jimž totéž selíbí, jest po
chuti.

ApeoTác, 3. (dpécxe)oblíbený; milý;
příjemný. Sof. čuot TÁvcv Aóvov ἀρεστὸν
oúdév mně z tvých řečí milo nic není. Xen.
φίλοι 4. oblíbeni, Hér. —Ta dxpodiuu.

ἀρετή, Ἡ (ο ἀρε- Υἀρείων,ἀρ- Υ ἄριστος,
ἄρ-αρ-ίσκω), 1. 8) α) 5οπορποβέ; ορταἰπορέ;
způsobnost; zběhlost. Pl. 4. vexrovxů ἢ ἄλ
λήτις δήμιουργική δοΏορποβί, způsobnostťsta
vitelská n. jiná některá řemeslnická.io zví
ἸαϊεοὮ; Ε]. πώλω zxAa TExai dyadba zorý
σειν την προσῄκουσαν dpsrýv hříbata doko
nalými učiniti ve příslušné obratnosti, způ
sobnosti. 9) o zemi : úrodnost: Hér. yůpn dce
Tv Kxpyzemě úrodností vynikající. Thúk.
4. vůs. —b) «) výborná povaha; výbornost
(obzl. síly, krásy). Pl. %dylem zal A.ca
aro; zdraví a síla těla. Xen. drýveyxeκαὶ
τῇ ἀρετῇ καὶτῇ εὐσχημοσύνη νγση]χ]α 1 slič
ností i slušností. 5) statečnost; udatnost;
mužnosť. Hér. dmedelxvuvrodoerác dokazo
vali své statečnosti; prokazovali se svými
statečnostmi. Xen. dvůpamívy. 0p. Evyj. —
Thúk. ἀνδρός. 10 koních, Xen. διαφέροντας
ἀρετῇ ἵππους vynikající—. 2. a) «) dokona- ᾿
lost; cnosť. att. nejčastěji. —Pl. xuxíx xx
ἀρετὴ φυχῆς τε πέρι καὶ σώματος ἄραίποβί
a dokonalost i co do duše i co do těla. ot

Χαιοσύνη,σωφροσύνη©. spravedlnost, skrom
nost (j. enosť). 3) poctivost; počestnost.
ΤΠάΚ. περὶ τοῦ δικαίουκαὶ ἀρετῆς ο 8ΡΙ8
vedlnosti a poctivosti—., dvramododvau ἀρέ
ryyvspláceti poctivosť. v) hodnost; zásluha.
Xen. zeot viva 0 někoho zásluha; hodnost;

ἄρυμιος.

ποᾶπό οποτάπί Κπόκοπια. ΤΠήΚ, ἀρετὰς fo
σους {45]11ΏΥ1ηθηδί (σ. ἶ αἰσχύνω). ϐ) Ρϊθᾶ
nost; oslava (zvláštní, vynikající). Sof.
ddávavov dpevýv čoyovnesmrtelnou oslavu
jsem obdržel (t. Hérakles). Thúk. δύναμις

έρουσαἐς τοὺς πολλοὺς ἀρετήν πιου πθβουοί,
šířící v dav lidu oslavu.

Ἀρετή, Ἡ, bohyně enosti ; enosť. op.Ka
xíx. Xen.

ἀρή, jón. — 40%.
Ap), V. aloe, fin.
dpývW a) přispívám; pomáhám. Xen.

τοῖς συµμιάχοις, Φίλοις, τῇ χώρα.-- ϐ) Ράβη.
ἀ. τί τινι odyracím (pomocí) něco někomu,
od někoho. Eur. ἀρηξαι φόνον τέχνοις οᾱ
vrátiti vraždu dítkám.

Ἄργήιος, ἀρήιος. Υ. Ἄρειος, 1, 2.o? p" 5 p =) 3
3 / 9 /

ἄρΊ]ν, 6εΠ. ἀρνός ©. (dat. pl. dovoot. —
km. Foov—,« čotov,vell-us. lan-a [vlana],
vlna), 0, 4, ovce ; jehně. maso. beránek, fem.
beruška.

ἄρηξις, ἡ (οἳ ἀρήγ-ω), 8) pomoc.Aischl.
spása. b) odvrácení. Trvo; něčeho; vyba
vení z něčeho; pomoc od něčeho, proti ně
čemu. Sof. πημάτων.

A přjog, Eur. — Apýtos — Apaox.
ἀρηρομἒνος, γ. ἀρόω.
A prs, gen. "Apeeoc(z ep. "Agnog,Aoelog,

básn. a ión. i "Aoco<; dat. att. Ape, ión.
Ἄρε-ῖ, ace. "Apy 1 'Aomv, básn. i Apeu, též
jón., voc. "Ape:, básm. ij. nom.). 1. Ares,
bůh války, syn Diův a Héřin (v. 1πάγος).
2. básn. a) «) válka; boj. Sof. "EAAaotv
κοινὸνἌρη Hellénům společnou válku (proti
Troji). 3) zbrojná moe. Sof; obr 0ABogodT
A. ani bohátství, ani—. b) mor; záhuba;
vražda. Sof. (v. KyaXxoc). 3. básn. duch
bojovný; bojovnost. Sof. xdv yuvačiv o5 A.
ἔνεστιν i v ženách že duch bojovný jest.

ἀρητήρ, pos, d (oddox-oua), básn., též
Arst. prosebník (u boha); modlitebník;
kněz (modlící se).

ἄρῦμιος δ. (ἀρθυ.-ός) spojený ; sjedno
cený; spřátelený; svorný. Hér. um ἐόντες
ἄρθμιοι πθ]δοτςθ svorni; nebudou-li svorni.
s dat. s někým sjednocený, spřátelený (v.
ἀλλα, 1. a, «).— neut. pl. substt. spojení;
sjednocení; smíření,
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ἀρὺμός, Ó (0d dp- v ἀραρίσκω), Ῥάδα,
spojení; spolek. Aischl.

ἄρΌρον, τό (οἆἀρ-7 ἀραρίσχω.-- 81-01),
1. člen; úd (těla). Sof. ποδὸς ἄ. τὰ ποἩγ.
ἄρΌρα ποδοῖν Κοἰπ{ΚΥποποτ. -- ἅπαν κατ ᾱ.
Ρο Καζάἰὄ]όπι ἠάτ. -- ἔπαισε ἄρΌρατῶν αὑτοῦ
χύχλωνvrazil doúdů, dodůlků svých vlast
ních očí— u Hér. kloub (v. ἀστράγαλος).
--τῶν WnAtovÚrrov Ta č. rodidla klisen,
—2. Arst. gram. člen (0, articulus).

dpůpów (od Zpdpo-v) článkuju; rozli
šuju. Xen. o jazyku s obi. hlasu.

ἀρνρώδης 2. (ἄρθρο-ν, εἶδος) ὅ]άπ]ο
vitý. Xen. o hlavách psích.

Ápl- (« čpi-aToc)nerozlučné slůvko ve
slž.: vhod; velmi; vele-.

Ἀριαβίγνης u Hér. vůdce Pers., syn
Darejův, bratr Xerxův.

Apiáčvy, mýth. dcera Krétského kr.
Minoa a Pásifaina, sestra Faidřina, ochra
nitelka Théseova z labyrintha Krét., mnžk,
Dionýsova.

AplaCoc vznešený Peršan v 6. a 5. stl.,
otec Gergiův. Hér.

Ἀριάντας, dleHér.kr.Skyt.v doběnejisté,
Ἀριαπείνῆς, εος, dle Hér. kr. Skyt.v

5. stl., syn Idanthyrsův, otec Skylův a
Oktamasadův.

Aprapápvyc dle Hér. vznešený Peršan.
1. z král. rodu Achaimenovců, syn Teis
pův, děd Hystaspův. 2. ve vojště u Sala
míny, příznivec Iónův.

dpl-danpuc, vos, 6, 4, básn. slzohojný,
Aischl. dvr«a.

dpí-dmAoc 2. velezjevný ; zcelazj evný,
patrný. Hér. neut. pl.

Ἀρίδωλις, 106,dle Hér, vládce v Ala
bandech Karských (1.) v 5. stl.

Ἀριζαντοί, oi, dle Hér. jeden z hl. km.
Médských před Déjokem.

ἀρινμέω (Aprbu0-c)počítám. Xen. you
otovdorbu.eřvpeníze (zlaté) počítati, platiti.
meď. —si. Thúk.— Pl. aor. vypočítati si.
pass. Eur. Táv paůráTov čpovydprbyňce
k nejmilejším mnou aspoň počten budeš.

ἀρίὃμησις, ἡ (ο ἀριθμέ-ω), Ῥοδ{άπ!;
υσροδ{ζέπί, ἨΠότ. ἐπὶ τῇ ἀριδμίήσι Ρῖ]--.
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ἀριὺμητικός, 3. (oddordué-o) číselní;
početní ; počtářský. Pl. dá. v číslech, v poč
tech zběhlý. ἀριθρ.ητικὴ καὶλογιστική δί5]ο
věda a počtářství (theórétické a práktické).

dprůpoc, 0 (« doby.ós), 1. a) seřadění.
Χο, (τ. τακτικός).ϐ) α) sečítání. Hér. vs
στρατιῆς ἀριθμὸν ἔποιέετο vojska sčítání
(s přehlídkou) si ζοηδ1. -- νεῶν -- 1ο. ΧεἨ,
ščéra otvzad dorbpyověnotncevpřehlídku a sčí
tání vykonal. $) Aischl. počítání (j. umění).
při ἐξευρεῖν.-- 2. a) počet; řada. Sof. šrémy
let. Thúk. rěv dnodavovrov zemřelých.
únodelcní m dnbuě vykázati něco počtem.
Pl. rAstovg dprbuóv četnější počtem. b) po
čet pouhý; číslo (bez podstaty, bez jádra).
Sof. vadr' odx A. ἐστιν λόγων ἀλλ ἔργα
Šezváto neníjen pouhé číslo slov, aleskutky
strašné, Βτιτ, δι’ἀριὺμῶν οὐδὲναὔξεσθαι θέλει
dle sčítání (osobnedůležitých)nic oslavován
býti nechce.

Ἀριμάσπεα ἔπεα Ατιπιαβρίο]κόbásně,
t. j. básně Aristeovy o Arimaspech,v. násl.

Ἀριμασποί, πάν, ΒΚΥΙ.ο. Urála do
bývající zlata; byl prý jednooký, co prý už
jm. samo značí : čprum — Ev,GT0U— 004xA
u.óg.—Aisohl. i sg. Ἀριμασπός.
> ApluvmoTos 1. Spartan udatný v5. stl.,
od něhož padl Mardonios. 2. občan Plataj
ský v 5. stl.

Ἄριοι, oi, dle Hér. 1. std. jm. Medův
a příbuzných jim kmenův (odtud odvozeno
nynější jm. země Iran). 2. lépe: "Apstor,nár.
v říši Pers., vých od Parthie, jihozáp. od
Baktrie (v záp. části nynějšího Afchanista
nu; od jejich jm. odvozenonynější Herat).

A ptópupěoc jm. dvou vůdců Pers. v 5.
stl. 1. syna Darejova. 2. syna Artabanova,
bratra Artyfiova a Bassakova.

AploBa, 15, , dle Hér. ms. v jihozáp.
části ostrova Lesba (ale v II. Ἀρίσβη 118.
Trj. vých. od. Abýda).

Ἀρισταγόρας, ou; 161.omg,pee. A) jm.
několika tyranův ok. r. 500. — 1. Kyzi
kénského. 2. Kymského v Asii, syna Hé
rakleidova. 3. Milétského, syna Molpago
rova, zetě Histiajova. B) občan Samský
v 6. a 5. stl., otec Hégésistratův.

Ἀρισταῖος, dle Eur. v Thébách πιπζ.
Autonoin, otec Aktajónův.

M
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ἀριστάω (9. ἄριστο-ν) βπ{άόπα,i ku po
ledni: obědvám. "píocrav snídali; obědvali,
dnorňcem posnídati (v. 1. dv I, 1.b,«);
poobědvati. Xen.

Ἀριστέας, ou, ión. -énc, éw, Hellén
Prokonnésský, syn Kaystrobiův, jenž pro
cestoval kraje od Ponta Eux. až na Urál
a sepsal báseň Aoudorex (vd črex), v níž
obsaženobylo mnoho bájí obzl. oArimaspech.
--2. Υ.Ἀριστεύς.

ἀριστεία, Ἡ (ἀριστεύ-ω,-στεύ-ς, 81Υ.ἀρι
στεῖον)υγἰεδπίοίτί; hrdinství; rekovství,
Sof. xpáT0g —ovelag přednost rekovství,

Ἀριστείδης, ου 1. Attičan z Alópeky,
v 5. stl. státník svou spravedlností výtečný
a vojevůdce vlastenecký, syn Lýsimacha
St. a otec Lýsimacha MI, —2. vnuk Arist. I.,
syn Lýsimacha MI.

ἀριστεῖον, Ἰόη. -στήιον, τό (ἀριστεία), οἲ
měna, pocta výtečnosti, hrdinství, vítěz
ství; přední odměna, pocta. Sof, pl. —Hér.
τὰ ἀριστήια τῆς ναυμαχίης οάπαδηγ ν{{όπείνί
v lodním boji.

ἀριστερά, τ. πάβΙ.
ἀριστερός 3. (koř. ἄρ-. ορ. δεξιός, srv.

εὐώνυμ.ος,σχαιός.) 1. 16Υύ.3 —palevice ; levá
strana. čEdoiovepde z levé strany. čv—oTEpž
na, po levé straně. i neut. pl. substt, Pl. še
Aproveo4na levo ; k levé straně. 2. nepravý;

převrácený. Sof. οὔ ποτε φρενόθενr ἐπ᾽ἀριovepa čBxg(vóooov) nikdy ze smyslů bys na
bezcestí nebyl (tak) vybočil—.

9 / r er >
ἀριστεὺς, έως, ὁ(ἄριστ-ος, 51Υ.ἀριστεύ-ω),

výtečník, Sof.

A ptorTeÚc, 4og, Hér. nom. -6xc, n. -έης
Korintan ve 2. polov. 5. stl., syn Adeiman
tův, hrozný nepřítel Athénských.

AproTeúm (od dpiorTe-c) 1. a) výteční
kem jsem ; vynikám, Tivognad někoho, Tevi
něčím Ti v něčem. dourejcm vyniknouti;
proslaviti se. Sof.; Hér., Xen. obyč. v boji;
ale také v jn. věcech. b)o subi. neos. Aischl,
ἀριστεύειμακρῷ při inf. daleko nejlepší věc
Ἱθβί--, Ἠόν, Θεμιστοκλέι γνώµη ἐς Χχιρὸν
nplorTevceThemistokleovi mínění vhod vzalo
vrch, zvítězilo, 2. 4. vi zasluhuju si (výteč
ností) něčeho ; dobývámsi (vynikaje) něče
ho; dostávám, dostává se mi za odměnu—.

2, ἄριστον.

Φ08,τὰ πρῶτ ἀριστεύσας Ῥτνη{ ροοίγ výteč
ností dobyv-, p. xxAMoreřu-.

ἀριστήιον, 7. ἀριστεῖον.
ἀριστίνδην (ἄριστος) πθβ]]. dle původu

šlechtického ; dle šlechtictví, Isok.
4 plovumog 1. Thessal Larisský, přítel

Menónův a Kýra MI. —?2.filosof Kyrénský,
žák Sókratův, pův. zvláštní školy filosofi
cké (Kyrénské),

Ἀριστογείτων, ονος, τ 6. stl. půvd. Ge
fýřan z Bojótska, v Athénáchusedlý, jenž
se svým přítelem Harmodiem usmrtil Hip
parcha, bratra tyrana Hippie.

A ptoTódyjnoc 1. v 11. stl. Hérakleovec
Spart., syn Aristomachův, mnž. Argejin,
otec Eurysthenův a Prokleův. 2. Spartský
vojínu Thermopyl, jenž jediný ze 300 vrátil
se do Sparty a zakusiv mnoho hanby vynikl
zvláštní statečností v bitvě Platajské.

Ἀριστόδικος v 6. stl, vzácný občanKym
ský v Asii.

ἀριστοχράτεια, Ἡ, Υ.ἀριστοχρατία.
ἀριστσχρατέομαι (οὰ πεοῦ. ἀριστο-κρά

της 9.: «χράτος) Ῥοᾷ ν]άάοα πε]ποάπδ]δίοἩ,
šlechticů jsem.

Ἀριστοχράτης, ους, 161.εος. 1. τ ϐ. 54].
přední z občanův Aicginských, otec Kasam
bův. Hér. —2. vznešený šlechtic Ath. v 5.
stl., syn Skelliův, jeden z 10 vůdců vítěz
ných u Arcinús, hrdla odsouzený,

ἀριστοκρατία Ἡ. -κράτεια,ἡ (ο neob.
ἀριστο-κράτης 9. -κράτος), vláda nejhodněj
ších, šlechticův, urozených. Xen., Arst,

A gtoTómvrmpocKr. Solských na ostr.
Kypru ok. r. 500.

A proToAatěn<, ou,ión. ce, vznešený Ath.
na zač. 6. stl., syn Lykůrgův. Hér.

ἀριστό-μαντις, ὁ, Βοβ,]6π ποπ. 88, τΥ
borný, přední věštec,

AptoTóLwoc Hérakleovec v 11. stl.,
syn Kleodajův, otec Aristodémův (a Téme
nův a Kresfontův). Hér.

1. ZptoTov, neut., pl. zár. i adv, sl.
Xpiovog (rozd. od násl.)

2. ἄριστον, τό (« ep. ot ráno. —rozd, od
předch.) ranní jídlo ; snídaní, —v doběhistor.
i později, v poledne: oběd (51. αἱρέω 2.).
Hér., Xen. (v. i čemvéo).
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Ἀριστονίκη, ἄϊο Hér. Pýthskákněžka
v Delfech na zač. 6. stl.

ἀριστοποιξομαι (2.ἄριστο-ν, ποιέω, 817,
ἀριστάω) snídaní, obědsi chystám, připra
vuju. Xen. Πριστοποιοῦντο: ἐπεὶδὲἠρίστησαν
ohystali si snídaní; když pak posnídali—.

ἄριστος 3. (sup. ku comp. ἀρείων, z části
ku pos. dyaóg) 1. 0 0s. a) «) nejvhodnější;
nejschopnější; nejzpůsobnější ; nejlepší.
Χθη, τὰ πολέμια ἐν τοῖς ἀρίστοις το τἀ]εξ
niotví mezi nejschopnějšími, nejlepšími,
s inf. Thúk. ἀπατᾶσθαι Zorro. nejzpůsob
nější, nejsnazší k oklamávání, abybyli okla
máváni; nejsnáze dající se klamati. $) nej
lepší; nejhodnější; nejřádnější. Sof ἀρίστα
raig nejlepší dcera. —v) nejmilejší; roz
milý, Pl. © ďotove můj rozmilý !—b) nej
urozenější; nejvznešenější; nejvzácnější.
ΧΘΠ. τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτόν Π6]Υ7Π6
šenější z družiny jeho. —2. o věci.a)«)nej
vhodnější ; nejlepší ; nejprospěšnější. Thúk.
ο) τὸ ἄριστοαφρονεῖνnemíti nejprospěšnější
úmysly. vů ἄριστα βουλεύσεσὺε ὑμῖν αὐτοῖς
úrady sobě nejprospěšnější vykonáte. β)
nejzdárnější nejpříznivější; nejšťastnější.
Thůk. ἣν τα ἄριστα πράξητε dojdete-li nej
lepšího zdaru, štěstí ve svémjednání. žotova
ἔσχον τοῖς πᾶΆσινπε]]θορᾶ{]ο zdaru dosáhli ve
všem. b) výborný ; nejlepší. «) obzl. žotova
při verbu: výborně; nejlépe. Xen. čet. —
p) o zemi. Thůk. Tůg vůe %dolovy země půda
nejlepší, nejúrodnější.

A ptoToTéAvc, ovg,jm. mnohých Hellé
nův, obzl, filosofavedle Platóna nejslavněj
šího ze Stageiry, zakladatele školy peripa
tétické, učitele kr, Alexandra Vel.

A ptoTovávYjc, ou, výtečný básník drá
mat kómickýchv Ath. v5.a 4. stl.

A ptoTápavroc vzácný občan Delfský
v 6.stl., otec Kobónův. Hér.

Ἀριστοφιλίδης, dle Hér. kr. Tarentský
v 6.stl. —jen nom,

Ἀριστοφῶν, ὤντος 1. το 9. Ρο]ον.5. stl.
malíř, syn Aglaofóntův,bratr Polygnótův,
nar, v Thasu, zdomácnělý v Ath, 2. za čsu
Dém. státník a řečník Ath. z Kollyta,
stranník Filippa Mak.

ἀριστό-χειρ, ὁ, Sof. dyov zápas statno
ramenný, statných ramen. paží.
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A ploTWv, ovoc1. dle Hér. tyran Byzant
ský ku konci 6. stl. —2.v též doběkr. Spart.
Prokleovec, syn Hégésikleův, otec Déma
rátův. 3. Ath. na zač, 5. stl., otec mudrce
Platóna, Glaukóna MI. a Adeimanta.

Aprorevopoc dle Hér. tyran Sikyónský
v 7. stl., syn Myrónův, otec Kleisthenův.

Ἀρίφρων, ovocAth, v 6. stl., otec Xan
thippův, dědPerikleův.

A plev, ovosbásník a citarník z Methym
ny v 7. a 6. stl., přítel Periandra tyrana
Κοτ. -- γ. διθύραμβος.

Ἀρχαδία, Ἰόπ. -ίη, Ἡ (οἳ Ἀρκάς), πθπιὸ
vnitřní v Peloponnésu (bez přímoří) s oby
vatelstvem stálým,

A pnadinóc 3. (Apxadlu,Apxác)Arkadský.
Xen.pl. při r6Aec.—T0ApxadtxóvmocArkad
ská; spolek Arkadský ; pokladnice Arkad
ská, spolku Arkadského ; rada spolku Arkd.

A pac, 4806,6, obyč,pl. Arkadové,pra
obyv. Arkadie, s nářečím dórským, poněkud
i ajolským.

Ἀρκχεσίλᾶος, ου; Ιόπ. -λεως, λεω. ἄῑθ
Hér. jm. několika kr. Kyrénských Battov
cův. 1. Ark. I,, syn Batta I., otec Batta II.
(r. 591—575.).—2. Ark, II.,syn Batta II.,
otec Batta III. (r. 570—550.).—3. Ark. III.,
syn Batta III., otec Batta IV. (r. 530—513).
—4. Ark. IV., syn Batta IV. poslední Batto
vec (na zač.5. stl.).

ἄρχεσις, ἡ (od doxé-o), Sof. jen nom,sg.
přispění ; pomoc. póc Tevogod někoho.

ἀρχέω (.ν ἀλκή, ἀλέξω, arceo, arx. —
fut. dpxéce, a0r. ρχεσα) 1. 8) δα πιό;
silný ; statečný jsem. «) veviněkomu; (si
lou) přispívám, pomáhám někomu. Sof. dp
κεῖνφίλοιςpomáhati přátelům; brániti přátel.
v.otdoxecovmi přispěj (ku pomoci)! s part.
Thúk. (i uměním) odrTeixTpot fpxovv depa
meúovrec-ani lékaři nepomáhali, nepřispí
vali (lékařstvím,) léčíce. —3) básn. is aco.
věci. Sof. oúd' ἔργα µείω χειρὸς ἀρχέσας ἐμ.ὶῆς
ani nevykonav činů menších silou ruky své.
b)dostačuju (jakýmkoli způsobem). «) o subi.
08. Χθη, οὔτε ἐγὼ ἀρκέσωπράττων τι απ]ά
nedostačím konaje něco-. Sof. doxéce dvý
Gx0uGčywdostačím já umírajíc ; dosti bude,
že já umírám. zeď. dosti mám. rivi něčeho;
přestávám na něčem; spokojuju se něčím,
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Ἠότ. οὐδ οὕτω ἔτι, ἔφη, ἀρκέεσθαι τούτοισι
ani tak ještě že prý nepřestává na ἴοπι, ϱ)
při subi. neos. doxetvudostačuje, stačí něco.
mii někomu. Hér. Tara Tor0x fpxece to ti
nedostačilo. wp0gn. eigv0 s inf. k tomuaby-.
Xen. i při nom. inf, Sof. ču.ot pzěvdoxet ToÚTov
šv dóu.otgu.évetvmně věru stačí, aby ten v do
mě trval. T%doxodvra věci dostatečné ; dosta
tek. Xen, —Hér. Bíogdpxémv živobytí dosta
tečné ; dostatek k živobytí. Xen., Thůk. dg
xoúvrac dostatečně ; s dostatkem. v) trvám ;
vydržuju. Thúk,, Xen. ἐπὶπλεῖστον πᾶ η6]
delší dobu. o subi. neos. 2. silou odvracuju.
vi něco; bráním, zabraňuju něčemu. Sof.ἐγὼ
"půdaku TodT6V dpxécmjá opatření učinila,
abych tomu aspoň zabránila. s inf. ©g οὐκ
dpxéce TO U% oů Wavelv že prý nezabrání
tomu, aby nezemřel.

ἀρχούντως, Υ.ἀρχέω 1. Ὀ. β, 1. --.
ἀρχτέος, Υ. ἄρχω.
ἄρχτος, ου,ἡ, πιθὰγδά(οθ; ιπεάνδα.1. j.

zvíře. Xen. Ž. šmpeponévy. —2. j. souhvězdí
na nebi: medvědice — vůz větší, seveřanům
nikdy nezapadající. též: sever. Xen. po
ἄρκτον η8 56167.Ἠότ, πρὸς ἄρκτου Ίςβετετῃ.

ἆρχτ-οῦρος, ὁ (ἄρκτο-ς 3. -- οὖροςΡάςπ.
m. Fogo; hlídač, srv. ópěco),hlídač medvědi
ce: povozný; vozataj (hvězda za medvědím
ocasem πα nebi sev., hom. Boúryc). 998. ἐξ
Ὥροςεἰς doxvodpov od jara do povozného (až
k rannímu východu povozného na nebi); od
jara do podzimu.

ἄρχυς, υος, n (G. ἕρχος2.), 8) pletka;
teneto ; smečka ; léčka ; osidlo, Eur. sůmAex
Toi- pevně pletená tenata. Xen. 0 ěri ταῖς
ἄρκυσι hlídač při tenatech (doxuwepós).b)
obr. básn. osidlo. Aischl. (v. παρασαίνο).
Eur. šyyůg doxdov ξίφους blízko zákeřnické,
nenadálé rány meče,„dpnvoTactu,% (oddoxůcraT-0c;srv.
násl.), postavení tenat, léček. Xen,

ἀρχυστάσιον, τό (οἆ ἀρκύστατ-ος; SIV.
předch.), postavené, naléčené teneto, osidlo,

ἀρχύ-στατος 9. μά5η. za osidlo posta
vený, nastražený. neut. substt. 908,ἐνµέσοις
dp. némTEY Ó- uprostřed osidel nastraže
ných padl jsem.

ἄρχυ-ωρός, ὁ (-ὤρα), Ἀµάαδ, číhař při
tenatech, léčkách, osidlech. Xen.

Ἀρμένιος.

ἅρμα, τό (οἆ do- V ἀραρίσκω, 81ν. Ap
+ cr + . ο , ,

UÁUNÉU,ἅμαξα, ἀπῆνη), a) «) vůz, válečný
(v. πνολεμιιστήριος,δρεπανηφόρος), obyč. dvou
kolý, otevřený. často pl. —Xen. οἱἀπὸ τῶν
ἁρμάτων bojovníci z vozů, vozní. B) vůb.
vůz nekrytý, i čtyrkolý. b) povoz i se spře
žením. PL, obr. zryvov 4. okřídlený povoz.
Xen. 4. Acuxov spřežení bílé. —i pl., obi.
ku τρέφειν.

c 4 e C ο 2

ἁρμάμαξα, ης, Ἡ (ἅρμα-), vůz, kočár
krytý (na cesty osobámvznešeným, obzl.
paním v zemích vých.), Hóér.uerexBuivecxe
ἐκ τοῦ ἅρματος ἐς Apuduačev —přestupo
val pokaždé z vozu do kočáru. Xen.

c ο .
Apuaptdboys v 1. polov. 5. stl. voje

vůdce Pers., syn Dátiův, bratr Tithajův.
ἅρματειος 2. (%pu.x)vozový. Eur, v.u »

GdovyG.— Xen. δίφρος.

ἁρματηλασία, Ý(ἀρματηλάτ-ης),řízení
vozů válečných; vozniotví válečné, Xen..

ἁρματηλατέω (ἁρματηλάτη-ς, 811.
předch.) vozkou jsem ; na vozejezdím. Hér.

c / e /a 3 /

ἅρματ-ηλάτης, ου, ὁ (ἄρμια, ἔλα-ύνω),
a) správce vozu (obzl válečného); vozka;
povozný. Xen. b) vozní bojovník, zápas

ník; závodník.οἱ,
c / . ..
Ἁρματίδης, ου, 101,eo, občanThespij

ský v 6. stl., otec Dithyrambův. Hér,
AppaTó-mTvnoc 2. (Zouu-) Aischl, ἅ.

ovoBoghřmotících vozů rachot, rachocení,

ἁρματοτροφέω (ἁρματοτρόφο-ς), Spře
žení, koně spřežné chovám, držím (obzl.
pro závodnictví). Xen.

ἁρματοτροφία, ἢ (ἁρμιατοτρόφ-ος),9Ἠ9
vání koní spřežných, závodních. Xen.

ἁρματο-τρόφος, ὁ (ἅρμα, τρέφω. 81.
dvě předeh.), koňař závodní; kdo chová spře
žení, koně k vozním závodům.

Ἀρματοῦς, οὔντος, ὁ, mys a ms. na
Adramyttském pobřeží,vých. od Lekta na
proti Méthymně. Thúk.

Appévtoc 3. Armenský,oi Ἀρμένιοι ΑΙ
menové, nár. ve vých. části Přední Asie,
dle Hér. příbuzný Frygům (zvláštní nár.
mezi skupinou Indoiránskou a Litevsko
slovanskou) ok, ř. Araxa. Ἱ Ἀρμενία, 161,
-(n země sev. nad Mesopotamií, Assyrií
a Médií až ku Kolchidě a k moři Kaspi



Ἀρμήνη:

okému, na záp. od země Pontské a Kap
padocké ; hl. obyv. byli Armeni kroměji
ných nár. méně četných. —Xen. 6 A.kr.,
vládce Armenský.

Ἁρμήνη, 7, přístav Sinópský, záp. od
Sinópy. Xen.

Ἀρμόδιος, v. Ἀριστογείτων.
ἁρμόζω, V. ἁρμόττω.
ppOt (-douóc) básn. právě teď; právě.

Aischl. (srv. doru).
Ἀρμοχῦδης, u Hér. jen nom., zmužilý

Fóčan v 5. stl.

ἁρμονία, Ίόπ.-ίη, ἡ (-ἁρμός, ἁρμόττω),i v
1. spojení; obzl. m., kde dřeva jsou spo
jena; draž; drážka. Hér, u lodi: spára;
skulina (v. raxrów). 2. a) básn. uložení;
ustanovení; usouzení. Aischl, Aróc4. —b)
spojitost; souměr; souměrnost; srovna
losť. «) v hudbě: soulad; souladnosť; har
monie. Pl. —Arst. o hlase v řečnění: ué

εΌος, A., ῥυὺμός síla, libozvučnost, roz
měrnosť. B) i v jednání, ve vlastnostech
duševních. Pl. i pl. rToůdgpuduove TE Zai
τὰς ἁρμονίας ἀναγκάζουσιν οἰκειοῦσυθαιταῖς
φυχαϊς τῶν παίδων ἃ τοζπιότΥ{ βοπηδτΥ πα,
aby se vštěpovaly dušem dítek (v. i ἁρμότ
τω). Υ) shoda; shodnosť. Pl. dvymvdop.o
νίαν εἶναιže duše shoda jest. op. dvxou.ocTíx,

Appoví“ mýth. dcera Areova a Afro
dítina, mnžk. Kadmova. Pl. (dle výkladu
úpuovta 2. b, «): Souladnost, ij. mnžk, Kad
mova. A. ἡ Οηβαϊκή.

c /

ἁρμονιχος ὃ. (ἁρμονί-α) 8) znalý sou
ladnosti, harmonie; zkušený, zběhlý v soul.,
harm. Pl. b) i o věci: příslušný k sou
ladnosti, k harm. ; souladný: harmonický.
Pl. v0 d—. věc souladná-—.

ἁρμός, Ó (od do- Υ ἀραρίσκω; ἆρμ.οἳ v.
avl.!) a) spojení; obzl. m., kde dřeva, prkna
jsou spojena ; draž; draže; spára. Eur, pl.
b) skulina; otvor. Sof, Υ. λιδοσπαδής.

ἁρμοστής, 00, ὁ (ἁρμ,όττω), ředitel;
správce. obzl. v ms, Sparfanům poddaných:
velitel, Thúk. Xen., Dém. —v osadách i ne
dórských: správce; místodržitel, Xen,

ἁρμόττω, att.; Zř.ἁρμόζω (ἁρμό-ς, 819.
ἁρμονία. -- {αῖ, ἁρμόσω, 30ΟΥ.Ἴρμοσα med,
Ἱρμοσάμην; Ρ1{, med. a pass. Ἡρμοσμαι;
Pass. aor. Ἱρμόσθην, {α9, ἆρμοσθήσομιαι)

Ἄρναι. 171

I. čr. 1.a) seřaďuju; spojuju; slučuju.
b) smlouvám. Eur. douócaurivi maldov vá
woug smluviti s někým sňatky dcer; za
snoubiti někomu dcery. s obi. ženy: Za
snoubiti někomu; vdáti za někoho (dceru).
med. zasnubuju si; s ace. Hér. dpu.ocz
µένου Λευτυχίδεω IléoxaXov když si za
snoubil L. Perkalu—. 2. a)«) kladu; ří
dím. meď. —si. 90Η. ἐν ἀσυχίᾳ βάσει βάσιν
Zou.oca —ve klidném kráčení krok siřiď!
9) řídím; spravuju; správcem jsem. Xen.
ἁρμόττοντες ἐν Tale moAsotysprávcijsouce
ve městech (Spartanům poddaných). s acc.
os. Spravuju někoho; nakládám s někým.
Sof. ToúTotat (ToŤg vóm.owg)dpy.oodýcera tý
miž (řády, zásadami) bude s ním naloženo.
ϱ) α) ladným, souladným činím; ladím. Pl.
pass. douovia čv TĎ puocnévy Aúpy sou
Jadnosť v naladěné lyře. Ἱρμόσθαι 5οπ]αά
ným býti. P) souměrným, srovnalým činím
Pl. obyč. prf. pass. puócdau souměrným,
souladným, urovnaným býti. v) vpravuju.
Sof. dou.óco vpraviti ; shodným, vhodným,
vhod učiniti, pass. ody ὡς Υ ἐκείνωτῖδε
T Ývpuocuéva ne tak, jak bylo vhod (,jak
se hodilo)jemu a této, IT, act. znér. 1. obyč.
ve 3. os a) přiléhá (těsně, slušně, vhod.)
Xen. obzl. v part, prs. $opxč spi τὰ στέρνα
donóvTTov ExZoTO čova. brnění ok. prsou
každému bude (pohodlně) přiléhati, bude
pohodlným. p. yrrv.— i opt. (v. ἀκοιθῆς {.)
iojn, věcech řemeslných. Pl. dyuwovoy0s
προσαναγκάζει τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ πρέπον
τε εἶναικαὶdouórrev řemeslník přinucuje,
aby jedno ke druhémuslušelo (, hodilo se)
ἃ Ρ]ρ8άα]ο. Ῥ]. οΡ. ἐλάττων, μείζωνεἶναι. -
b) vůb. «) hodí se; sluší (se) ; přísluší. zivi
něčemu, někomu. Pl. OTz Aéywv xx T%Ae

Ὑόμενα ὅτι πρέποντα ἀλλήλοις καὶ ἁρυότ
vovva šoviv řečník i řeč že vzájem k sobě
sluší a se hodí. Sof, přiinf sluší (se), aby—.
Isok. 7póg T dle něčeho. Arst, 70 ἁρμόττον
slušnost. G)hodí se; prospívá. Sof. %© 40
µόσει µοι τῷ παρόντι νὺν χρόνῳ 819 ο0 Ραάθ
hoditise, prospívati miv doběnynější právě.
c)«) jeví se slušným; stvrzuje se. Sof, e'
vů) τάδε πᾶσιν douóce. nestvrdí-li se toto

-všem—. 9) připadá. Soťf.τάδ᾽ οὐκ ἐπ᾽ἄλλον
ἐμᾶς douoce ποτ αἰτίας toto nepřipadne na
jiného nikdy z mé viny.

>, , i 19
Ἄρναι, ai, ms. ve vých. Chalkidice.
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dpvamíc, idoc, ἡ (ἀρήν, 51Υ. ἄρνειος),
berančina ; kůže beránčí. Pl. pl.

úpvetoc 3. (dpýv) beraní; beránčí ; jeh
něčí. Xen. pl. při xpéx. Bof, ἀρνείου Φόνου
z pobití beranův,

ἀρνέομαι, dep. med. i pass. a) ode
pírám. dovýcacůu odepříti. Hér. op. dodvat.
Sof. oůx ἂν ἀρνοίμην τὸ Oodynevzpíral bych
se činu. b) u-; zapírám. aor.u-; zapříti.
Thůk. ἀρνηὺῆναι, τὶ něco. Xen. jpvodvro
sinf. s uý zapírali, že ne—. Dém. odd" dy
dpvyieřev, ὡς οὐχ εἰσὶτοιοῦτοι ΑΠί Ὦγ Ἡ6
zapřeli, že nejsou takovými.

Aovt, 4, ms.a krajina v jihozáp. Thes
salsku, za války Trj. sídlo Bojóťanův, kteří
dle Thůk. v 1. stl, po válce Trj. odtud
vypuzeni byvše od Thessalů, přesídlili do
kraje ve střď. Řecku, jenž po nich nazván.

ἀρνήσιμος δ. (ἀρνέ-ομιαι)Ῥορίταίο]ηγ.
Sof,. neut. při oúdév nic nelze popírati.

ἄρνῆσις, ἡ (οὰ ἀρνέ-ομαι), U-; po-; 28
pírání. Dém. %. T0um- s inf npírání, že ne-.

ἄρνυμαι (fut, dpody.z, a0T.póumv) obyč.
básn. 1. a) dobývám si. Ti něčeho; vymá
hám si něco(za odměnu). Pl. uuobóv Bof.
τοιάδᾱ. takovou mám odměnu. —b)«) zjed
návám, Tiví 14 někomu něco. i S aco. 08.

Sof. τῆδε τῇ πόλει σωτῆρ ἀρεῖσδε, τοῖς δὲ
γῆς ἐχΌροῖςmóvovc této obci ochránce zjed
náte, odpůrcům země pak útrapy. () utr
žuju si. Sof. derhMavdosťvýtku zbabělosti
utržíš si. v) dostávám. Ti něčeho; dostává se
mi něčeho. οἱ. τινὸς Tv Ladmci 0 ně
čem poučení. —2. zasazuju, pokouším se.
Ti o něco; podstupuju něco, 904.ὥρα τιν
ἤδη ποδοῖν χλοπὰν ἀρέσθαι ὅ88, ΑΡΥ ὅ]ο
věk už pěšky ο útěk kradmo se pokusil.

ἀροτήρ, Ἶρος, Ἰ ἀρότης, ου (ο ἀρό-ω),
oráč; rolník. Hér, pl. (op. νομάδες). Σκύ
dat KPoTŇpEC,οἳ οὐκ ἐπὶ σιτήσι σπείρουσι τὸν
σἵτον, ἀλλ ἐπὶ moc. Skythové oráči, —;
km. Slovanský poddaný Skythům, usídlený
(dle Saf.) od dolního Dněpra ku prame
nům Bohu a Dněstra (srv. γεωργός).

ἀρότης, ν. ἀροτήρ.
ἄροτος, ὁ (οἆ ἀρό-ω), Ἱ. οτώπ{; setí.

obyč. a)osení; setba; obilízaseté, vyrů
stající. Sof. deove μ.ἠτ ἄροτον αὐτοῖς γῆς
ἀνιένχι τινὰ-- ΏΥ bohové .ani setby jim ze

r

ἁρπάζω.

země nevydávali žádné. b) setba; doba setby;
jaro; i: rok. Sof. rov mapeXbovr ἄροτον
předešlý, minulý rok. (v. i čxgégo 2. b).
2. plození.i: plod. Eur. Téxvovč. plod dítek.

UpoTpov, 76 (0d Apó-e), oradlo; pluh.
ἄρουρα, ἢ (»ν doó-e), 1. a) ornice; orná

země; role; pole. b) dle Hér. v Eg. ur
čitá míra pole: 1000 loket eg. (==asi
29:5 arů), pozemek. pl. povoz. Ovůdexu
aveXéecdvanáct pozemků bez poplatkův.
2, básn, lůno. Aisohl., Sof.

ἀρουραῖος ὃ. (οἆ ἄρουρα)a) polní, Hér.
μῦς, b) venkovský ; selský; sprostý. Dém.

úpóW (- aro, orám. —a0r. ἤροσα, pass.

prf. part. donpouévog,a0r. Spo 1.ořu:orám. Hér. pass. domoou.évovoddév zoraného
nic. b) seju; sázím. Ῥ]. εἰςκήπους. 2. 8)
plodím. úoodňvozplozenu býti. Sof.b) oplo
zuju. Sof. a0r. — |

ἁρπαγή, Ἡ (-ἆρπαγ- Υἅρπας, ἁρπόζω),
1. 8) Ιοαροᾶ; loupežení; plenění. Xen. do
mayv motelyplenění působiti ; dovolenídáti
ku plenění. Thúk. ἁρπαγὴν ποιήσασθαιple
nění učiniti, předsevzíti. (ale v. i 2.!) b)
vtělená loupež. Eur, o Síinxe. Kadgstov č.
2. lup; plen. Aisch, č. xvaív lup, pospasy
psům. Thúk. xxi σκεύη καὶἀνδράποδα ἁρπα
Υὴν ποιησάµενος i náčiní i otroky lupem,
plenem učiniv.

Ἅρπαγος 1. Méd v 6. stl., ochránce
Kýrův a později vojevůdce jeho. 2. ok.
1.500. Peršan, vojevůdce Darejův.

| práce (© rapio,Srv. Zomaž.—fut. kp
TAGOLX I -XGW,80Υ. ἥρπασα; Ρ858. ΡΤ{. p
πασραι δὲ.) 1. 8) α) chvátím; uchvacuju;
chvatně beru ; popadám. Sof. κέρδος ἁρπάζειν
zisk chvatně bráti. Xen. domXoxcT%OTAx
uchopiv (chvatně), popadnuv svou zbraň-.
i s obi. os. Hér. doráČe vécov uchopí, po
padne ho vpůly—. P) uchvacuju ; strhuju.
Χεῃ. ἥρπαζεν Ómovxvu.óguchvacovala, strho
vala—. b) «) uchvacuju ; násilně, kořistí
beru, odnáším ; ulupuju. Sof. xAébouT yd
πάσαι βία ukrásti něcoa uchvátiti, uloupiti
násilím. Xen. u χλέπτειν μιηδὲἁρπάζειν ne
krásti ani neloupiti. dpmacóu.evotTAExτῶν
oix.v ohtíce uloupiti věcízpříbytků.pass.
TAjpraovéva dvdpánodx uloupení otroci. ©)
s obi. místa, Xen. 70) OpovcxAébou mi καὶ
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úprácmu pohoří některou čásť úskokem ob
saditi a násilím podržeti.— 2. básn. chvatně
konám, činím, Sof. metodyvwšybpáv dpra
cm. pokus na odpůrce chvatně učiniti (dle
někt.: pokus, podnik odpůrců vyrvati, pře
kaziti).

ἁρπαλίξω (οἆ ἁρπαλ-έος δ. ῬάΦη., 917.
Zorač, ohvatný ; lakotný) Aischl. chvatný,
lakotný jsem. xeoxvrTořotvv úpění; přílišně
úpím, kvílím.

ἅρπαξ, αγος, ὁ, m (od ἁρπαγ-, SIV.
ἁρπάζω, ον Τ8Ρ8Σ), hrabivý ; dravý ; loupe
živý. substt. mase. lupič ; loupežník, Xen.
χλέπτης καὶ ἅ.

ἁρπαξάνδρα, i (-ávýg), Aischl. A. κήρ
mužechvatná, mužemornánestvůra (t.Sfinx).

A pmaococ, ó, dle Xen, Ť. v sev. Armenii,
snad přítok. Araxa.

ápredovy, 1 (« dp-póc)vazadlo. a) pro
vaz; obzl. osidlo (na lapání zvěře). b) Hér.
ἁ. $dpyxog držadlo brnění; tkanice (sple
tená z četných nití).

Ἀρπόξαϊς, twoc,dle Hér. mýth. syn Tar
gitaův, bratr staršího Lipoxaja a mladšího
Kolaxaja, praotec kmenů Skyt., Katiarův
a Traspiův.

ἀρρενωπία, Ἡ (ο ἀρρεν-ωπός9. i 3.,
úpony, ÓU vzhledu mužného ; mužný), Pl.
mužnost.

A-ppyjmToc 2. (4-Fo-, -Pýy-vvyu) nepro
tržný ; neprolomný ;nezlomný ;neproniknu
telný; neproniklý. Aisohl, médar.Sof. σάχος.
Ἠόν. δέρµα.

ἄρρην, τγ. ἄρσην.
A-ppyjtoc 2. (4-Fo-) 1. a) nevyřčený;

nevyslovený; zamlčený. «) Sof. oůdxčr
ἀρρήτοις Ύε τοῖς ἐμοῖς λόγοις nikoli (na zá
kladě,) dle nevyslovených myšlének mých.
Ῥ]. καί µ.οι ἔστω ZppyTa TĚ eionuéva i budiž
mi nevysloveným, co bylo vysloveno (t. j.
odvolávám, cojsem vyřkl). 9) nevyzrazený.
Sof. (v. dreX<). b) nevyslovený ; neznámý.
Sof. neuf. pl. — 2. nevyslovitelný. a) «)
tajný. vTiviněkomu. Bur. —Eur., Hér., Xen.
o obřadech. $) posvátný. Xen. b) 0 věci,
o níž nelze se ani zmíniti; hrozný ; úžasný.
Sof, deřrva.

Ἀρριανοί, οἱ, krajina Chersonésa Thr.
n Hellésnanta nanroti Dardann 'Thůk
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ᾱ-ρρῖς, ινος 9. ἰ ἄ-ρρῖνος 9. (-ῥίς) Xen.
jen pl. beznosí; bez čichu; nečichající,

ᾱ-ρρυῦμος 9. (ἀ-σρ-,-ῥυμό-ς) 3) neroz
měrný ; neúměrný. Xen. cauxra (op. eů
ρυθμα). Αβῖ. ο Τεδἱ (ορ. εὔρυθμος ἃ ἔμμι
Tp0g). b) bez míry; přílišný. Kur.

ἀρρωδ--, v. ὀρρωδ-.
ἀ-ρρώξ, ὤγος, ὁ, Ἱ (ἀ-Ἡρ-, -ῥήγ-νυμι),

Sof. bez natrhliny; nezrytý. vř.
ÚPpWwoTĚM(č-ppecTo-c) nemocen, churav

jsem. Xen. dppocrňco. onemoeněti; ochu
ravětl.

ἀρρώστημα, τό (ο ἀρρωστέ-ω), 0Ἠ6
mocnění; ochuravění; neduh. Dém.

ἀρρωστία, Ἡ (ἄρρωστ-ος),8) séslablosť;
slabosť; neduživost ; nemoc, Isok, b) u voj
ska: ochablost ; zmalátnělosť; nechuť k boji.

ἄ-ρρωστος 9. (-ῥώ-ννυμι)a)onemocnělý.
ΑΙΡΟΊΠ.ἀρρώστωςἔχειν Υ nemoci, nemocným
býti. b) ochablý. Xen. αἱ ψυχαὶ ἀρρωστό
τεραι yfyvovrai— ochablejšími se stávají.
Isok. mpóg m k něčemu. Thůk. dppuorTó
τερος ἔς τι méně ochotný k něčemu.

A poapévys, vojevůdce Pers. na zač. 5.
stl., syn Darejův. Hér. jen nom.

Ἄρσαμης, ους, ἸόΠ. εος, ἄἱο Hér. 1.
v 6. stl. Peršan Achaimenoveo, syn Aria
ramnův, otec Hystaspův, děd Darejův. 2.
vojevůdce Pers. v 5. stl., syn Darejův a
Artystónin.

úpov)v, att. (od Pl.) obyč. ἄρρην, ión.
ἔρσην, ενος 2. (ορ. ὃῆλυς) 1. a) mužský.
Sof. maidwv Tv docévov dítek mužských.
Ἠότ. καὶčogevecxxi VyAex i mužští i ženské.
Thúk. čvGoose mezi mužskými Pl. yévoc—.
b) o zvířatech: samec. často i zvl. význ.
dle druhův a rodů zvířat. Hér. oi čocevec
alékouvpo. kocouři. — Úero. Koni hřebej. 2.
mužný ; silný. Sof. o věči. xTůToc K. róvTov
hukot ohromný vln mořských.

Ἀρτάβαζος,1. urozenýPeršanv 6.stl.,
otec Tritantaichma I. 2. vojevůdce Pers.
za Xerxa, syn Farnakův.

Ἀρτάβανοςν 6.α δ. stl. Peršan Achai
menovec, syn Hystaspův, bratr Darejův,
otec Artyfiův, Ariomardův a Bassakův.

Ἀρταβάτης, se, dleHér.Peršanv6.stl.,
atan Farnazathrův
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doTÁpP“),1, míra věcí sypkých v Persku,
dle Hér.o 3choiniky více nežřecký pédiw.voc;
něco přes 58 litrův.

Ἀρταξώστρη, ἄϊο όν, ἄοοταDarejova,
mnžk. Mardoniova.

Ἀρταῖοι, οἱ,dle Hér, půvd. jm. Peršanů,
jímž sebe sami jmenovali a od okolních
nár. byli jmenování. (v. i násl.)

Ἀρταῖος (pl. v. ve předch.), dle Hér.
ku konci 6. stl, Peršané urození: 1. otec
Artachajův. 92. otec Azanův.

Aprax, ž, ms.,osadaMilétskýchs pří
stavem na Prokonnésu, sev. záp. odKyzika.

ApTUjLoc,, kraječ; kuchař. Xen.
ἀρτάνη, 7 (© doT-4w), věšadlo ; provaz.

Dof. pl. rAexrTařotwydoravac. smečkami pro
vazu.

3 / 9 v .

Ἀρτάνης, ou,ión. ee, 1. Peršan Achai
menovec v 6. stl., syn Hystaspův, otec
Fratagůúnin. 2. přítok Istra na pravém břehu,
nyní nejistý. Hér.

Ἀρταξέρξης, lépe Ἀρτοξέρξης,
OTAUYTY)C,ov, ión. ee, Pers. místo

držitel v Séstu za Xerxa, vnuk Artemba
rův, pověstný ukrutnou sveřepostí.

Ἀρταῦὔντη Peršanka, dcera Masistova,
mnžk. Dareja, syna kr. Xerxa.

Ἀρταῦὔντης, ου, Ἰόπ. ee, dle Hér. dva
Perští vojevůdcové toho jm. za Xerxa. 1.
syn Artachajův. 2. syn Ithamitrův.

Aprapěpvyc, v. násl.
Ἀρταφρένης, π. -φέρνης, ους, iÓn. Θος.

1. ok. r.500. Peršan Achaimenovec, syn
Hystaspův, bratr Darejův, místodržitel v
Sardech. 2. syn jeho, vojevůdce Pers.

Apraxatms, ov, ión. ee. 1. vojevůdce
Pers. v 5.stl., syn Artajův, Achaimenovec.
2. urozený Peršan v 6.a 5. stl., otec Otas
pův: 3. v též době, otec Artaynty I.

ἀρτάω (od neob. ἀρτό-ς, od dp- V αἴρω,
srv. i dovém) 1. a) věsím; za-; navěšuju.
Xen. AMdovsdorýcac kameny na-, zavěse.
ΤΠή]ς, ἀρτῆσαί τί τινι ἀπό τινος Ζ8Υὅβ]{πδοο
něčím na něčem (z něčeho). častěji mass.
obzl. prf. Xen. iuXowforyra řemením za
věšeno jest. ἐξ ἱμάντων ἠρτημιένα ἐστί (ᾳ ře
menů,)nařemenech zavěšenojest. ϱ)τδείπι;
pověšuju ; oběšuju. Bur. pass. čvBo0you 10

ἄρτεσις.

τημένη V oprátkách visíc (pověšena, obě
šena jsouc). 2. obr. zavěšuju Těč%Tivogněco
na něco; činím něco závislým na něčem.
Φ0{. ἆ δὲ σπέρµαμὲν ἄρτδσ᾽ (ἤρτησε) Ἔρε
y$eičďy ona rod svůj zavěsila k Erechthe
oveům ; —rodempošla od Erechtheovcův.—
obyč. pass. při subi. věcí i 0s., obzl. v prf.
Řovnu%mčx Tioc a) závisím na někom, na
něčem. Hér. gávra Ex očo fovyrou všechno
na tobě závisí. výcovg Náčov Te καὶ τὰς ἐκ
TAVTYSÚovnuÉvac ostrovy i Naxos ina tom
závislé (které na němjsou závisly). b) sou
visím s něčím; pocházím z něčeho. Dém.
πάνυ’ 00 ἐκ τοῦ δωροδοκεῖν ἤρτηται vše,
co z uplácení pochází.

Ἀρτεμβάρης, oug,ión. og, 1. Méduro
zený za vlády Astyagovy. 2. Peršan uró
zený na zač. vlády Kýrovy, jenž radil, aby
Peršané, jsouc panovníky jiných nár., vy
stěhovali se dozemě příjemnější a úrodnější.
Vnuk jeho byl Artayktes.

A pTepug,100, bohyně (lat. Diana), dcera
Diova a Létojina, sestra Apollónova, bohyně
lůny, symbol čistoty panenské, ochránkyně
úrody přírodní, lesů, luhů, pramenů, milov
nice honby.

Apremota, ión. -(n, královna Halikar
nasská v 1. polov. 5. stl., dcera Lygda
miova, jež ve výpravě Xerxově majíc úča
stenství proslavila se moudrostí a statečností.

Ἀρτεμίσιον, τό (Άρτεμις), 1. svatyně Ar
temidina, j. dle Hér. na Délu. 2. předhoří
a ms. s chrámem Artemidiným v sev.vých.
Euboji, proslulé bitvou lodní na blízku sve
denour. 480. mezi Peršany a Hellény.

ἀρτέω (οὰ πθοῦ. ἀρτό-ς, οἆ ἀρ- Υ ἀραρί
σχω. -- 81Υ.ἄρτιος. V. i dováe !) vhod kladu,
činím ; upravuju ; strojím. Eur. eigrodmodev
dovýsac éu.uc nazpět upraviv, nakloniv tělo,
medď.jenprs. aimpf. Hér. a)strojím,chystám
se. dovéero čg móAevov chystal se k boji.
i s inf. πολεµέειν. b) —rustrojím, připra
vuju si něco.vavuzylmv dovésoda: lodní bitvu
si připravovati.

ἄρτημα, τό (οᾷ ἀρτά-ω), πάνδδοϊς,Ἠότ.
náušnice; náušek.

ἀρτηρία, %, tepna. Sof.
ἄρτγσις, 4, (ο ἀρτέ-ω), Ἠότ. úprava;

kroj (dle někt.: dporiou).



ἄρτι.

ἄρτι (ο dp- 7 ἀραρίσκω) ΠΕΞΚΙ.8) Ρτάτὸ
(teď). Pl. při ἥκειν, ἀναμιμνήσκεσῦαι, πε
πύσθαι. (τ. πάλαι) ὁ A. právě nynější. b)
«) právě před chvílí. Pl. odx čv TÁ čom
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ ἔπειτα
nejen právě před chvílí, ale i v nynějším
okamžiku i v pozdější době, 9) právě (tehdy).
Ῥόπι, ἄ. τῆς εἰρήνηςγεγονυίας, οὕπω Διοπεί
ὃους GTPATYVOĎVTOGprávě (tehdy) kdy mír
byl učiněn, kdy ještě ne—.c) ihned (o které
koli době). Eur. při a0r.— v. xzdauaT0w.

dpuátw (Zori0-c)hádám, hraju na su
dolicho, na sudo a licho, na sudua lichu.
Pl. ἠοτίαζον ἀστραγάλοις hráli na sudo
licho kostkami.

dpuxojóc, 0 (žomále), hádání, hraní,
hra na sudolicho. Arst.

dpTÍ-0aMoVE,6, 7, v čerstvých slzách;
Eur. d. eiu v slzách se rozplývám ; slzám
nemohu se ubrániti.

ἁρτι-ξυγία, ἡ (-Cvy-óv),Aischl. novo
manželství.

dprí-moAAog 2. (-x6XA«)básn. a) vhod
připojený ; vhod těsný, přílehlý. Sof. yrvov.
b) právě, zcela vhod. Aischl, eio' doríxoXAXov
dyvéhklov Aóyov uxdeřy přichází zcela vhod,
aby—.(dle někt. přísluší dor. ku Aóyovčer
stvě novouzprávu; čerstvou právě novinu).

Ἀρτίμπασα,ν. Ἀργίμπασα.
ἄρτιος 8. (ο πθοῦ. ἀρτ-ός οἳ ἀρ- V dou

otoxa, srv. doví) 1. a) spojitý; srovnalý;
shodný ; pravý. doví; právě. Sol., Xen, b)
att. o čísle: sudý. (op. dy-%pT105, i me01GG06)
τὸ ἄρτιον 5αᾶα. ΕΙ. 2. vhodný ; ochotný, Hér.
0 08, S inf, ἄρτιοι motézv, melbscdau ochotní
činiti, poslouchati,

ἀρτί-πους, Ὅδος, ὁ, a) vhodný, zdravý
v nohou; zdravých nohou. Hér. b) hbitý
v nohou; hbitonohý. Sof. při Vowoze,

ἄρτισις, 4, dle někt. u Hér, — dorysu.
Ἀρτισχός, ὁ, ἄο Hér. přítok Hebra

v Thrácku, nyní ř. neznámá.

ἄρτι-τελής 9. (-τέλος, -τελέω) Ρτάτὸ
zasvěcený. PL.

dpri-TpEpYc 2. (-Tp60-w)Aischl. právě
při kojení. BXayi-.

úprTi-TpoToc 2. Aischl. právě v obratu
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(ὔΙποβγ{4).αἱἀρτίτροποι právě vdané ; mladé
manželky.

ἀρτί-φρων, ονος,ὁ, 7 (-poňv),obyč.básn.
a) vhodné, zdravé mysli ; zdravého rozumu;
zcela rozumný. Eur. doru d. mémux dvňp
kterýkoli muž zdravého rozumu nabyl. b)
Aischl. a. vivo dospělý ku poznání něčeho;
kdo poznal právě něco.

dpTt-yploT0c2 (-ypi-w) Sof. právě, čer
stvě natřený, namazaný. odpuxxov kouzlo.

Ἀρτοβαξάνής (819 ροπᾶδ]δίο]ιἈριαμένης)
dle Hér. nejstarší synDarejův, bratr Xerxův.

A proCedoTpY,dle Hér. dcera Darejova,
sestra Xerxova, mnžk. Mardoniova.

APTO-nÓTOG, Ó (M. KoTO-TÓX0G,—TÉX- V
mécaw), pekař (chleba). Hér., Pl.. Xen. —
Hér. i a. pekařka (Srv. dprorotóg).

Ἀρτόντης, ou,ión.eo, 1. urozenýPeršan
v 6. stl., otec Bagajův. 2. v 5. stl, syn
Mardoniův.

Ἀρτοξέρξης, ου,1όΠ.εω[16ΡθποῦἈρταξ-)
1. Ατι],, 571a nástupce Xerxův ve králov
ství Pers.(od r. 465). 2. Art. II., syn Dare
ja II. a Parysatidin, bratr Kýra ML.

ἀρτοποίία, Ἡ (ο ἀοτοποι-ός),ΡᾷΙρΙ8το
vání chleba ; pekařství. Xen.

dprTo-motóc, ó (-moié-e), kdo dělá, při
pravuje chleb. pekař. Xen. (srv. 4oroxorod).

GoToc, 6, chléb (pšeničný). pl. chleby;
bochníky (tenké). ión., att. —v Eg. dle Hér.
chléb ze špaldy.

ἀρτοσιτέω (žoTo-g, ořro-g) chléb (mám
za jídlo,) jím. Xen.

ἀρτοφαγξω (οᾱ ἀρτο-φάγο-ς οπ]εβρο]θᾶ)
ohlebojed jsem ; chléb jídám. v Eg. dle Hér.
ohléb ze špaldy—.

A pT0Y4m, jen v nom., vojevůdce Pers,
za Xerxa, zeťXerxův.

A pTŮptocvojevůdce Pers. za Dareja.
ἀρτῦναι, οἱ (ἀρτύν-ω, 6Ρ. Ξ--ἀρτύω), ἄ]θ

Thůk. vrehní úřad Argejský: ředitelé;
správcové.

A prvoTWvy)deera Kýrova, sestra Atos
sina, mnžk. Darejova, matka ArsamaII. a
Góbrie II.

A pTÚgtocvojevůdce Pers. za Xerxa, syn

Artabanůvapratr Ariomardův. '
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ἀρτύω (6Ρ. 1ἀρτύνω, ο πθοῦ. ἀρτ-ός, οἆ
dp- V ἀραρίσκω) pořádám ; strojím. Hér. 70
rvoav výv čm*BovAnvnastrojili úklad.

Apvávěvc, ov, ión. se, Pers. vladař
v Egyptě za Kambysa a Dareja.

Ἀρυανδικός ὃ. (Ἀρυάνδης) Aryandův;
Aryandský. Hér. dovůptov.

Ἀρύγνιςιος, deeraLýdskéhokr, Alyatta,
sestra Kroisova, mnžk. Astyagova.

ἀρύσσω, Υ. ἀρύω.
ἀρυστήρ, Ἴρος, ὁ (οἆ ἀρύτ-ω), πάᾷορᾶ Κα

nalévání ; dle Hér. v Eg. míra určitá, snad
asi !/; litru.

ἀρύτω,ΡΙ, --- ἀρύω.
ἀρύω, Ιόη.1 ἀρύσσω, Ε]. ἀρύτω (801.ἠρῦ

σα ©) a) čerpám ; nabírám (vody a p.) Xen.
οἶνονἀρύσαι ἀπό τινός τινι VÍNAnabírati z ně
čeho něčím. zneď. —si. Xen, A70-T00mora
u.oů-. Hér. i: vážím, vytahuju si. čx τοῦ
opéurog ze studně. bj obr. PL, čx Διὸς ἀρύτειν
z Dia čerpati.

ἄρχ-ᾶγός, ἀόπ.--- ἀρχ-ηγός.
ἀρχαιό-γονος 9, 5ἴατοτοᾶύ; starobylý ;

starodávný. Sof.o Erechtheovcích,
ἀρχαιολογέω (οἆ ἀρχαιο-λόγο-ς 2.

-Ačy-o) o starobylých, starodávných věcech
mluvím, vypravuju. Thůk.

dpyató-mAovToc 2. odedávna bohatý;
starodávným bohatstvím proslulý. Lýs.
mase, pl. boháči od starodávna. Arst. op.
veórAovrot. — Sof. i A. édWAu.

dPyMO-TPETÝG2. (-Tpér-o) starobylostí
vynikající, proslulý; staroslavný. Aischl.
τιμά.

ἀρχαῖος ὃ. (οἳ ἀρχή) 1. π9 5ἴαιγο] ἄοΡ.
a) dávný; starodávný (a ještě trvající) «)
ve sm. příznivém. Sof. mtovicvíra, záruka
starodávná (odstarodávna osvědčená.)Xen.
vatoocdruh starý (zestarých dob).Thúk.tepá
svatyně std., staré (ze starých 400). ἀπὸ τοῦ
úpyalov dle zvyku std. —dpyatc po způsobu
std. B)vesm. nepříznivém : zastaralý ; staro
světský ; zpátečnický.Aischl. PL dpyare
ροςεἶτοῦ δέοντοςvíce starosvětským jsi než
třeba. b) dávný ; starodávný (ale už netrva
jící) ; bývalý. Sof. dpyačovδέμιας bývalá po
stava. Pl.% A.ovci Zudv dávná, bývalá při
rozenosť naše. —2. prvotní; prvopočáteční;

»VY.
původní, Dof,doyaix va rýuava od prvopo
čátku pohromy—. Hér, %.XAóyogprvotníslo
vo, výminka. 0 05. proti os. druhé; první;
starší. Xen. usera KOpov vov 4. po Kýrovi
prvním. T0 pyaťov prvotně; původně; pů
vodem. Hér. i Tapyařov. při veyovévat. Ta
doyaix prvotní, původní, základní jmění.
Dém. (proti úrokům;) jistina; kapitál.

dpyató-vponoc 2, dle starého způsobu ;
starosvětský. Thúk. 700g T1proti něčemu.

ἀρχαιρεσία, Ἰόπ. -ίη ἢ (ἀρχ-ή, αἱρετ-ός,
—2.), a) volba vrchních (j, úředníků, voje
vůdeů). Xen. pl. b) Hér. sbor-voličů, volič
ský. sg.

Apyavěpoc dle báje syn Fthiův, vnuk
Λοπα]ἦν, ποῖΡαπαᾶν. Ἀρχάνδρου πόλις Α:
chandrovo ms. v dolním Eg. v záp. Deltě.

-—

ἀρχεῖον, 1όπ.ἀρχήιον, τό (ο dpy“), vlád
ní, úřední, obecní dům ; radnice. Xen, 81η.
pl.— u Xen. sg. i palác králův.

ApyéAdďou, v. násl., b).
ἀρχέ-λᾶος, Ἰόπ.-λεως, básn, -Aeog,6, a)

vládnoucí lidem ; vladyka; velmož, Aischl.
τίνα καὶTV dpyshstov; koho asi z vladyk?
b) ApyéAáo dle Hér. první ze čtyř km. Si
kyónského obyvatelstva v 6. stl. za Kleis
thena a ještě později: Vladykové.

A pyčAdoc, ión. -Xews(pl. v předeh. b!)
1. kr. Spart. Agidovec, devátý předek Leó
nidův (asi ku konci 9. stl.), syn Hégésileův,
otec Téleklův. 2. kr. Mak. ku konci 5.stl.,
syn Perdikky II,; usmrtiv bratra svého
i Alketu bratra otce svého i se synem jeho
zmocnil se vlády a zvelebil říši svou, jsa
přítelem Athéňanův a příznivcem vzděla
nosti i učenců Rec.

ἀρχέ-λειος, . ἀρχέ-λᾶος.
Ἀρχέλεως, ν. Ἀρχέλαος1. -
ἀρχέ-πλουτος, ὁ, Βοΐ, Ρὰπ., Ρἠτοᾶσθ

bohatství,

ἀρχέ-πτολις, ὁ, dle někt. u Sof.vládce
města. oAreoviv Salmydéssu (m.dyytrT0Au).

A pysoTpaTidY c, ov, ión. co, Samian ku
konci6. stl., otec Athénagorův, ©

ÁPNÝ, % (čpye), 1. před; předek, a) «)
začátek ; počátek. Pl. 4. Aóyovzačátek řeči.
šE doyůs ze, od začátku, Sof. obě doyňe oíkog
přítel od začátku, ode dávna. Hér. ár do
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χῆς ο počátku ; od starodávna. dpyřiev od
prvopočátku. —doyýv zpředu hned ; vůbec;
obyč. s gen. 00, µή vůbec ne-. Pl., Xen. —
Hér. oúdě,undč doyýv ani vůb. ne—. Pl. xať'
ἀρχάς zpočátku. ϱ)κτα]; Κοπθο,Ἠότ, σπάσας
τὴν ἀρχὴν τοῦ στρόφουπαν Koncempro
vazu. ur. ἐκδήσαντοπλεκτὰς πεισμ.άτωνἀρ

úc- navázali si spletené konce lan—. b)
α) pův.; příčina. Isok. Ἱ ἀ. τῶν κακῶν
ρᾷτ. 28, τὴν ἀρχήν ρὐποάπό, β) πάκιαᾶ,
Ῥόπι, τὴν dpymvúnodécda základ pod-, po
ložiti. 2.a)«) předek ; přednost; vláda ; úřad,
Χεῃ, τιμαὶ καὶἀρχαί hodnosti a úřady. pé
ytova: doyaí nejvyšší úřady. Pl. ἄλλην dp
χἣν οὐδεμίαν πώποτε Ἵρξα v jiném úřadě
žádném nikdy jsem neúřadoval (v. i aipém,
2. b). Sof. dpyaie xai vóuoro. v úředních vý
konech a v zákonech. ve vojště : velení ; ve
litelství. Xena.% mavrog 4. vrchní velitel
ství. i při jn. věcech : řízení ; správa. PL. ἐν
πλοίου ἀρχἢ ν Ἠποπί Κοτάρα. ϱ) 1 ο 08. υτοῇ
πορῦ; ττοἈη{, Επχ, ἀρχαῖς καὶστρατηλάταις
vrchnostem a vojvodům. ΧΘΠ.αἱ ἀρχαί ΥΤο]
ní; úředníci; představení, b) země pod vlá
dou; panství; království; říše. Xen. čvv
Κύρουdpyň v panství, království, říši Ký
rově. Thúk. čoyarvo:Tňs dpyňs suv nejzazší
v říšibyli.v Persku i: satrapie, Xen, Kopov
µεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς Κύτα 5ἱobešle
ze satrapie, 3

ἀρχηγετέω (ἀρχηγέτη-ς)1.básn. předá
kem, předním jsem; napřed (před jinými
věemi) začínám, Sof, xám0 Tavě ἀρχηγετεῖν
s part. a tím (odtoho) napřed začínati, že—.2.
Hér. předním, vladařem jsem. v:v0gněkomu.

ἄρχ-ηγέτης, ου, ὁ (ἀρχ-ή,ἠγέ-ομαιsrv.
násl.) 1. a) předák ; náčelník. Hér. dpynyé
ται ἀνὰ Teowvousnáčelníci mezi prvními. b)
původce ; zakladatel. Pl. dývu.ov.—2. vladař;
vládce ; panovník. Sof. úvňo 4. muž panov
ník. Thůk. o bohovi: vůdce ; ochránce.

ἄρχ-ηγός, 5 (žoyů, dyós, 6, vůdce, srv.
ἄγω), a) přednívůdce. básn. EAývová. Hel
lenův. b) «) pův.; praotec. Soťf.—B) Isok.
τῶν ἀγαδῶν dpymyotprospěchu původové,
Eur. xax©v d. Aóyocřeč pův., zač. běd.

ἀρχῆνεν, v. ἀρχή 1. a, a.
ἀρχήιον, ν. ἀρχεῖον.
Ἀρχίας, ου, ión. -yímg, ew, 1. udatný
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

ἄρχω. 117

Spartan v 6. stl., otec Samiův. 2. v 5. stl.
vnuk Archie I., syn Samiův.

Ἀρχίδᾶμος, ν. πάν].
Ἀρχίδημος, δᾶμιος1.Arch. [.kr.Spart.

Prokleovec v %. stl., syn Anaxandridův,
otec Anaxiláův. 2. Sparťan v 5. stl., z král.
rodu Prokleovců, syn Zeuxidémův, vnuk
kr. Leutychidy. —3. Arch. II. kr. Spart.
Prokleovec v 5. stl., ještě na zač. války
Peloponnésské, syn Zeuxidémův.

dpylětov, 6 (oddpy-1), úřadeček.Dém.
i o 0s. úředníček.

ἀρχ-ιερεύς, 6 (dpy-ý-), vrchní, nejvyšší
kněz; arcikněz. Hér. ᾿

ἀρχωιός ὃ. (ἀρχ-ή. 9., ἄρχ-ω) α) Κα
vládě, k vůdcovství schopný, způsobilý ;
panovnický. Pl. — substt. mase. hotový,
dobrý vládce, vůdce. Xen. —Thúk, yévocá.
rod panovnický (k panování schopný, po
volaný). neut. schopnost, způsobnosťku vlá
dě;panovnickosť. B)vlády, panování chtivý ;
pánovitý. Isok. dp:x.rarTog nejpánovitější,

ApylAoyoc, první jambský básník Hel
lénský v %. stl. z ostr. Para.

ἀρχιτεχτονικός 3.(od dpyrréxrov)zběh
lý v theorii stavitelské, vůb. umělecké.
Arst. substt. fem. návod k umění deklama
tórnímu (na divadle).

APYU-TÉXTOV, ovog, ὁ (ἀρχ-ή-), 1. 1θ
ditel řemeslných děl, obzl. staveb; sta
vitel. Xen. —2. nájemce, nájemník divadla.
Dém. ředitel divadla.

ÁPYw (srv. dpy-1. —fut. čpěm, med. ἄρ
ξομαι, 8ΟΣ.Ίρξα, πιθᾶ. jpěžuvv 6; prf. med.
a pass. oyp.xe, lón. i pyuo ©.—substt, part.
ἄρχων τν.νι. !) přední, první, prvý jsem. 1.
a) za-; počínám vo; něco.básn. zř.i vi. Hér.
VANSἄρξαι bitvu začíti. Xen. δρόμου,λόγου;
Φοί, ἄρξασά τι Aurrpóv začavší něco na pří
koř. —častěji meď. «) začínám si (něco své
ho). Xen. To AóyovfoyeTo svou řeč začínal.
s inf., jestli protivoujiný děj,sparť.,jestli
protivou týž děj v jiných dobách. Xen. Zp
χοµιαι Fopedcodouzačínám ubírati se, cesto
vati; začínám cesty své. ἄρξομαι διδάσχων
začnu poučuje, poučovati (op. pokračovati
budu a skončím poučuje). čpysodau ἀπό τι
νος začínati od někoho, od něčelo. i čz Ttvoc
od něčeho. Dém. dg" du.v dožáucvor od vás

12
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počavše. Pl. 470 60)— od tebe—. Χεῃ. ἀπὸ
παίδων ἀρέάμενοιοἡ ἀδμιπείνί ὔανδα. Βαν.
ἐκ τῶν πρώτων πρῶτον ἄρξομιαι λέγειν οἆ
prvního počátkunejprve začnu mluviti (svou
řeč), i pouhé part. dočáu.cvochned odpočát
ku. B)počátek beru. o subi. neos. Hér. rň<
Γώρης ἀργμένης ἐκ τῆς χερσονήσου τῆς Bv
doaovng té země začátek (vzavší,) mající. od
poloostrova Bybasského. b) začátkem, pů
vodem,příčinou jsem. Φο8,κακῶν ἡοξετὸ δᾶ
o0ynehod původem stal se dar. p. Thúk. —
ΔΘΠ.,ἐχείνηντην Ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς
ἐλευνερίαςonen den že Hellénsku jest začát
Κ6ΙΙ5γοβοάγ.Ηόν.ἀπειρώτησινταύτην ohe
Λακχεδαιμονίοισι Ἡ μµυρίης χακότητος ἢ UL
ρέης εὐδαιμιονίηςοάσ]α ta že Lakedaimoňa
nům bude původem buďtisícera neštěstí n.
tisícery blaženosti. —?. (fut. med, i ve význ.
pass.) a) x) v předu,v čele jsem; vůdcem, ve
litelem, vládcem jsem (veválce, v obci).Xen.
ὁ μέν ρχεν, οἱδὲ ἐπείθοντο ο ὮΥ1γ6]{{ε]επι,
oni pak poslouchali. Dém. Auxs0xunoviot
žošuo Lakedaimoňanům; kdyžvlády nabyli,
X0,ey Tivo<velitelem, vládcem býti někoho,
něčím. pass. žovecda: býti poddaným, pod
vůdcovstvím, pod vládou. Xen. ἄρχοντός
ŠoTLYTÁV doyouévov čmuu.éAcoda, vládcova
povinnost jest o poddanése starati. Hér. ot
χατε τοὺς μὲνἄρχοντας ἔχειν, τοὺς δέ ἀρξομέ
νουςοὐκἕξεινΡοᾶορά5ο, že velitele sice máte,
ale kteří by si dali veleti, těch že nebudete
míti.Sof, doxvéovjestposlechnouti, se podro
biti. 3) úřaduju; úřad mám, zastávám (v. dp
χη, 2.8, β). Ἠότ. ἄρχειν, BucoXcdevúřadovati,
Κτα]ογα/1, Ὦ) ν πποοί ππάπι, ἀτζΐπι. τινὸς něco.
zicódovvchod, přístup. pass. c) v mocijsem.
ὑπό τινι Ῥοᾶ πδκύπι, ἨόΥ. ἐς τοῦτο τὸ ὄρος
ὑπὸ ΠἹέρσῃσιἄρχεται ἂὖ Ῥο to pohoří jest to
pod vládou Pers.; až po to pohořímají vládu
Peršané. β) 1ἀπδονηδ: ὑπὸ τῶν ἡδονῶν ἄρ
„soda býti pod vládou rozkoší ; poddánubý
ti rozkošem. Pl.

ἄρχων,οντος(οἆ oje 2.) ve předu,v če
le jsoucí ;přední; vrchní. a) «) vůdce ; ná
čelník; velitel; vůb. důstojník. Xen.οἱ στρα
τιῶται καὶ οἱ Koyovrec (j. oTpavyyot) vojí
nové i vůdcové. 9) vládce; kníže; král.
Χεῃ. τῶν Acovplov. i vládee závislý. —Xen.
ὁ1ευθρανίας*. vládce, správce Teuthránie.
—vAth. ol čvvémdpyovve; devět vrchních,
archontů (nejvyšších úředníků za svobod

Ἀσβύστα,.

ného řízení obce). Υ)vrchní; starosta. Xen.
rů; xodunsstarosta dědiny, vesnice: b) vůb.
představený. Xen. žsyovrss Táv Body, (rrmov
představení skotu (hovězího), koňstva (j.
pastýři). 1 č. čri ToúrTorg—nad těmi.

ἀρί-ω) ν. ἀραρίσκω.
ἀρωγή, ἀόπ.«γά, ἢ (ἀρωγός, ἀρήγω),Ῥο

moc; ochrana. Sof. —Aischl, ἆ, κἀπικουρία
oT9xT00ochrana apomoc vojska(, ve vojsku).

ἀρωγός 2. (ἀρωγή, ἀρήγω) 8) οϱγξ. básn.
x) pomocný ; ochranný. Sof. substt. mase.
pomocník. Tivi někomu. i 0 věci, neut. BéAe«
áooyž střely pomocné. 3) pomocný; slu
žebný. Sof. vxdgdowyot pomocníci, služeb“
η{6] 1081,γένος ναΐας ἀρωγὸν τέχνας Ρ]όπιὸ Ῥο
mocné při plaveckém umění. b) zf. 1att. po
mocný ; prospěšný. obyč. o věcech. Aischl.
ἢ τοῦτ᾽ ἀρωγὰ καὶπόλει σωτήρια πὰβᾶ {οΡτο
spěšno a obci spasitelno. ἙὮ]. τὸ ἔλαιονταῖς
WotGivdpovóv olej vlasům prospěšný. Thúk.
substt. neut, pl.: prospěchy.

GowLw%,vó, koření. Xen. pl.

ἀρώσιμοςϱ. (400-w)Sof.zoratelný; vzdě
latelný ; dající se zorati, vzdělati. vúm.

U-0AMTOG2. (-oavT-e) nestlačený ; ne

ušlapaný , kyprý; sypký. Xen. ΥΠ.
ᾱ-σάλευτος 9. (-GxXcý-w)nerozbouřený;

nezmítaný. Eur. obr.
ἄ-σαρχος 9. (-7404) nemasatý ; hubený.
ú-o0ov)s 2. nejasný. a) smyslům vněj

ším (sluchu, zraku ὤ). Ἐ]. βόμβοςτις ἀσαφὴ
šmole T% Asyóu.evadunot jakýs nejasnými
(zvukem) činil slova mluvená. Xen. rx tyv

=. comp. vůždoxosoTécxnoc ménějasná.b)
smyslům vnitřním. nejasný; nejistý. Thúk.
TA onusďu —znamení nejistá (poznáváním,
co asi oznamují). šAsvweníx. — ŽGxpWgS Ne
jistotou. buď: bez jasného vědomí, dTorTépov
Apěávrov kteří z obojích začali —.buď: bez
(určité) příčiny —čxrAfyvvoda. Thúk.

dodám (od čen) přesycuju. obr. omrzuju.
Hér. ρᾳ55. ἐπί τινι τὴν Ψυχηνἀσηνῆναι nad

΄něčímv duši omrzenu, zarmoucenu býti.
9,

ᾱ-σβεστος 9. (-σθέσ- τθ σθέννυμι)ποι.
hasitelný. obr. neúmorný. Αἱ6οΠ].πόραςᾷ6
ustálý (proudem), věčně proudící brod.

Ἀσβύσται π, Ἀσβύται, οἱ, ἀῑοἨότ, πάτ,
Libyjský již. od kyrény.



ἀσέρεια

ἀσέβεια, ἡ (ἀσεβή-ς,0Ρ. εὐσέρειχ.),neucti
rost (k bohům) ; nezbožnost; bezbožnost.
Pl., Xen. zegi deovgrouhavost proti bohům.

ἀσεβέω (ἀσεβή-ς. -- ορ. εὐσεβέω.) πεξ]θ
chetný, bezbožný jsem. Eur. sigTovWeóvrou
hám se bohovi. Ηότ. ἀσεβῆσαι ἐς τὸν νηόν
prohřešiti se proti chrámu. Arst. čig ἱερὸν
ἠσέρηχκεproti svatyni se prohřešil. Hér.
Jaedhous eeol TAl04 prohřešiv se ve věcech
posvátných, náboženských. Xen. dosbstyregt
zivz. bezbožně se chovati k někomu. Thúk.

περί τινος (Υ. p-VGTÝpLOV.)

ἀσέῤημα, τό (oddozBé-e),čin bezbožný,
rouhavý. bezbožnosť, Thúk.

ᾱ- σεβής 9. (-σέβ-ω.-- οΡ. εὐ-σεβής) ne
uctivý (k bohům) ; nešlechetný ; bezbožný;
rouhavý. Aischl, ᾱ. διάνοιαῬοζροῦπό απιή
ἄ]θπί, Χθῃ. ἀσεβὲς μ.ηδὲν μ.ηδὲ ἀνόσιον ΤοἈΠᾶ
vého ničeho ani bezbožného. Tpómoc πρὸς
Šesav A. způsob před bohy rouhavý, hříš
ný. 0 05. comp. V. ἀνόσιυς,

dcekyvívw (doshy-ňc) nadutý; bujný,
zpurný, prostopášný jsem. Pl.

ἀσέλγεια, 7 (ἀσελγῆς), nadutosť; buj
nost. Dém.

áseAv“< 2. nadutý; bujný; prostopáš
ný. Dém. doéhysoTes0gvivogprostopášnější
nad někoho. Isok. ἀσελγῶς κατηγορεῖνsvé
volně žalovati—.

d-aéAvvoG 9.
Thúk. vůž.

ἀσεπτέεω (ἄ-σεπτο-ς) Sof, v neuctivosti
mám. T% 8ig ὑξούς věci náboženské.

(-σελήνη) bezměsíční.

ᾱ-σεπτοςὉ. (-σέθ-ω.0). εὔ-σεπτος)Ράςη,
1. pass. neuctivě, bezbožně konaný. Sol.
T2 Zoerva bezbožnéskutky. 2. act. neucti
vě, bezbožně jednající; bezbožný. Eur. oč.
bezbožník ; rouhač. v0 žosmrTovbezbožnost;
rouhavost.

4oY), %(ze oxon, « sat-is, syt-ost, ep.
Že sytím) sytosť. obr. omrzelost; zármu
tek. Eur., Hér.

9 /

ᾱ-σγμαντος 32. ((-σημαίνω) Π6ΠΠ8ΠΙΘ
v

naný. Pl. Tevog něčím.
pl <»

U-oY)4o0S2. (-oňu-x) a) x) beze znaku;
beze znamení; znakem, znamením neopa
třený ; neznačený; neznamenaný. (op. ční
-σημιος). Eur. 07Au. —Hér. χρυσός ζ]810 πθ

ἆσνενόω. 119

| ražené, nebité, Thúk. ἀργύριον. -- beze sto
py. Sof. odpyžrng pachatel. Xen. adv. —
$) Sof. beze znamení příznivých; nepří
znivý ; zlověstný. opytx —oběti. b) x) ne
jasný; nejistý. Aischl. gomov.oí,Hér. v pm
ovýpov substt. neut. pl. Hér. ag dé ce
donu.« čepaCekdyž jim slova nejasná ozna
moval—. Sof. donu« Bořcnejasné (smyslem)
výkřiky. Eur. s nepř. ot., nejisto—. Sof.
oůx č. nenejasný—. 3) nerázný; bez vý
znamu ; nevýznamný ; neznamenitý. Arst.
φωνή nerázný, nevýznamný zvuk. pl. ne
významná slova.

ᾱ-σήμων, ονος.2.{σῆμ-α, 51ν.Ρθάςῇ.)
jen Sof. yóov οὐχ AGÝv.ovEcodóvyo nářků
nikoli nejasné zvuky.

ᾱ-σηπτος 9. (-σήπ-ω) πορτάο]π]ν{ ; ηθ
puchřivý;nehnilý. Xen.sup. nejméněprach
nivý, hnilý. —

dodévau, j (d-obevýs),nedostatečnost
1.4) nedostatek moci, síly; slabost; sla
bota. Pl. —Thúk.i o slabosti obce. b) mdlo
ba; nemocnosť; nemoc; neduživost; chu
ravost. Pl. 4. xxi voGogneduživosť a ne
moc. Xen. op. dun. Thůk. ἐνἀσθενείᾳ ΥἩθ
moci. 2. nedostatek; nuznosť. Hér. úr dobe
vetn; tou z nedostatku živnosti.

dodevém (4-odevý-c)nedostatečný jsem ;
obzl. silou, zdravím. mdlý, nemocný, nedu
živý, churavý jsem. Dém. Toigdodevodorne
mocným. jodévycs onemocněl;roznemohlse.

ᾱ-σνενής 9. (-σθένος) nedostatečný. 1.
a) mocí, silou. «) Thúk., Xen., Dém. o obci,
říši, vládci. Ἀθη, ᾱ. τὸ μάχιμον, στράτευ
vx. 6ΟΙΠΠΡ.ΤΗή]. ἀσθενέστεροι ἑτέρων 51.058
(mocí) nade druhé. B) iojn. věcech. Xen.
á. vů slabá, neúrodná—. b) nedostatečný
silou, zdravím : mdlý ; nemocný, neduživý;
churavý. 2. a) nedostatečný (jměním); nuz
ný; chudý. Hér. χρῆμ.ασι. jměním. substt.
neut. Thúk. sup. Ίσαν ἐν τῷ ἀσθενεστάτῳ
byli v největší nouzi, -ším nedostatku. b)
nepatrný; malicherný. Hér. EAXvov οὐ
τῷ ἀσθενεστάτῳ σοφιστῇ πΙΚοΗ 5 πε]ηθρᾶ
trnějším mudrcem Hellénův. —šg ἀσοενὲς
ἔρχεται πᾶ malichernost vychází.

doWbevmóc8. (ἀσθεν-ής) slaboučký. Arst.
masce. slaboušek.

1 9 / 2 /

ἀσυενόω (ἀσθεν-ῆς, 5ιν. ἀσθενέω) sla
12*
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bým činím; oslabuju. Xen. dodsvěcní Tivu
oslabiti něhoho.

ἄσύμα, ατος, τό (ορ. ἄημι τό]α; ταπα,
srv. mu), básn. udýchání (během)Aischl.
ὑπ Koduavog xevot udýcháním vysílení,

Ἀσία, ión. (m,1. a) díl světa (vých. od
již. Evrópy, sev. vých. od Libye (Afriky).
—att. někdy jen Malá Asie, —b) u Eur.
Acta yařa země, krajina ok, Sard ke Tmólu
(τ. ἀμείβω, 1, Ὦ, v). —Asia sev, od moře
Kaspického počítána u Hér, k sev. Evrópě.
2. mýth. mnžk, Prométheova, dle níž prý
1. a) pojmenována (v. i Acixc).

Ἀσιᾶνός 3. (od 'Acix) Asijský. Thúk.
οἱ Ἀσιανοί Asijané (v Malé Asii).

Ἀσιάς, άδος, ἢ (οἆ Ἀσία, srv. předeh. a
násl.), Asijská Eur, Aot4degῬάχχαι, ἄῑοἨόν,
oukj A. v Sardech, dle někt. prý pojmeno
vána po Asiovi(v.násl.); tedy :Asiův kmen.

A ofmuc,ou, ión. A címe, (ee, mýth. Lýd,
syn Kotyův, vnuk Manův, odněhož dle Hér.
někteří odvozují jm. Ací« i adi, Ac1ac.

Ἀσιᾶτης, 161.S, Ó(odAcíx,srv.Actá
vóg),Asijan; Jj.adi. Asijský, Bur. úuvoc.

Ἀσιᾶτις, ión. -τις, 1006, 7 (odAcíx, srv.
předch. a Act4s), Asijanská, Asijská. Eur.
γαῖο,

Ἀσιᾶτο-γενής 2. (Ἀσιάτης, vévos)Asi
janského, Asijského rodu. Aischl. ioyúc- 0
vojsku Pers.

ᾱ-σίδηρος 9. básn. bez železa. Eur. a)
bez hrotu železného ;neokutý. uoyAot.b) ne
ozbrojený. yetp.

ἄσιλλα, j, básn, nosidlo(přesoběramena
s košem na zádech neseným). básn. u Arst.

A otvottoc3.(od Acívy1.)Asinský. substt.
masce. Asiňan. Xen.

Ἀσίνη, ἡ, ιβ. 1. v Argolsku již., jiho
vých. odNauplie. 2. vjiž. Messénsku uzát.
Messénské záp.

ᾱ-σινής 9, (-αίνος,cív-ou.) 1.pass. bez
úrazu ; neporušený ; zdravý. Hér. 2. act. a) :
α) neškodný. Xen. óvot ot yptor. b) «) bez
plenění ;neplenící. Xen. datvc. —dotvécva
ra zcela bez plenění, bez ubližování, B) (od
úrazu) chránící, Aischl. covýp.

A ole, (804,4 (dots. srv. Ací-x), Aischl.
vař A. země Asijská. i pouhé Acíg, Asie.

5 /
OSJKXEUW.

ŽotTéM (žovro-c) bez pokrmu, bez jídla
jsem. a) nemám co jisti; hladovím. Pl. b)
nechci jísti; zdržuju se jídla (chté zemříti
hladem). Eur.

ἀοϊτία, ión. -(m, 1 (žavv-0c), hladovění
(dobrovolné). Ἠότ, pl. hlady.

G-otToc 2. bez pokrmu ; bezjídla ; hlado
vý; o hladě; lačný. Sof., Pl., Xen. (srv.
ἄποτος).

Ἀσκάλων, covoc,, pom.ms, vjihových.
Syrii Palaistínské. Πότ,

ᾱ-σκαρδαμυκτί (-σκαρδαμύσσω)neskl.
bez mhourání; bez mrkání. Xen.

ᾱ-σχεπαρνος 9. (-σκέπαρνο-ν) Φοξ.neo
tesaný. Badpov.

ᾱ-σχεπτος 9. (-σχέπ-τομαι) 1.ρᾳ558.Π8
ohledaný ;neprozkoumaný. Pl,, Xen. ToůT0-.
2. act. neohledávající; nezkoumající; bez
ohledání; bez úvahy ; nerozvážlivý ; nevší
mavý.— adv. Thúk.— Pl. s gen. doxérTac
ἔχων τοῦ ἀμείνονός τε καὶ τοῦ χείρονος NE
ohlížeje se na to, co lepší a co horší.

A-onevÝc 2. (-oxeboc) beze strojů ; bez
nástrojův, Hér. —lékařských ; bezpřípravy.

U-ONEVOC2.(-oxevý, cxeU-0g,srv. předch.)
Sof. ἄ. ἀσπίδων τε καὶ στρατοῦ Π6ΥΥ5{ΤΟΙΘΗ,
neopatřen štíty a vojskem ; bez ozbrojeného
(štíty) vojska.

ἀσχέω 1. a) x) strojím ; upravuju ; opa
třuju. φα55. 11. Έτ. ναυσὶνἀσπίσιν 9)- ὁμοῦ΄
ἵπποις τε -- ἅρμασιν τ ἠφκημένοι Ἰοάπ, σᾶτ.
ištíty a konia vozyjsouce opatřeni. $) i (ne
přímým jednáním). Dém. ἐχδρὸν ἐφ ἡ̓μᾶς αὐ
τοὺς τηλικοῦτον ἠσκήκαμενῬτοβίτηί]α nase
be samy tak mocnéhojsme upravili. pass.
εἰς ἀγῶν Aoxyvauna bitvu jest připraven.
b) o) upravuju ; zdobím.obzl.pass. prť.Hér.
παστὰς Ἱσκημ.ένη GrTůXorc.kobka ozdobená
sloupovím. Aischl. zérmAotot—Joxnum. B)
obr. Sof. Aóye moxmypévovjen slovem, řečí
vylíčeno (proti pravdě). 2. a) «) provozuju.
Ti něco; cvičím se v něčem (V.Téyvy, ev
τάεῦλον). Χθῃ. ἠσκήκατε τὰ εἰςτὸν πόλεμ.ον
vycvičili jste se ve věcech válečných. (P)pě
stuju. vi něco ; hledím siněčeho ; šetřím ně
čeho. Hér. δικαιοσύνην.650,δίχαια. Χθη., Ἠότ.
ἀλήθειαν, ἀληθείην (τ. ἀγών. 9.4). --ἶ τθ β1η.
zlém. Aisehl. xaxxóvyTdoxetyzločinství pro
vozovati. Eur. dcéhBexvdoxdv bezbožnost pro
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vozuje.—pass. Xen. j σιωπ] ἀσχητέα, πι]όθ
ní jest (třeba) zachovávati. b) «)cvičím. Xen.
τὸ σῶμαἴδ]ο. εἰςἰσχύνἹςsíle, k utužení. pw
umv A. sílu tužím. B) i bez obi, ovičím se.
Xen. oi ἠσκηκότεςkteří se vycvičili (op. dvů
σκήτοι). i pass. Xen. oxmuévocvýp vyovi
čený muž. c) snažím se; usiluju; hledím.
s inf. 40xτοὺς φίλουςἀγαθὰ ποιεῖν-- Ρῖά
telům dobré prokazovati. Xen.

ἄσχημα, τό(οἆ ἀσχέ-ω),ογἱδοπί.Xen.pl.
ZOMY)OIG,1 (0d doxé-o), cvičení, Xen. —

Thůk, —šrírovos.—ij. příležitost ku oviče
ní. Žoxnow TV če Tdy πόλεμ.ον παρέχειν -
ve věčech válečných poskytovat.

AONYTÝS,05,6 (od doxé-w), a) milovník
ovičení, Xen. s gen. doxyrai OvTecTŮV xXAy
návadběv čovov horlivě se evičíce v ušlech
tilých činech. b) zápasník. Xen.(op. idtoTYs
nezkušený, neobratný v zápasech; nezá
pasník).

ἀσχητόςὃ. (οὰἀσκέ-ω) πὰονἰδθηγ; na
ovičitelný; snadný ovičením. Χθῃ, πάντα
ἀσκητά. Ἐ]. διδακτόν, ἀσκητόν.

Ἀσχληπιάδης, ου(ο Ἀσκληπι-ός),Α8
klépiovee 1. (básn. i Ἀκληπίδης), 571 ΑΦΙΚΙό
piův. Sof. τοῖνἈσκληπίδαιν οῬοι ΑβΚΙόρίοτ
cův, t. Podaleiria a Macháona, výtečných
lékařů ve výpr. Dan. proti Troji. 2. učeník
Asklépiův ; t.j. lékař,j. dědic umění Asklé
Ῥίοτα. ΡΙ. Ἀσκληπιάδαι Asklépiovci, škola
lékařská, obzl. na ostr. Kou, z níž nejzname
nitější byl Hippokrates.

AoxAnričms, v. předch. 1.
A omxAnrtóc, 6,výtečný lékař v Thessal

sku (vládce ve Trice a Ithómě), otec Poda
leiriův a Machaonův, později ctěn j. bůh
(syn Apollónův), ochránce a zástupce lé
kařů, maje v Ath. chrám pod vyšehradem
u divadla. Xen. čv AcxAymoů ve chrámě
Asklépiově, (lat. Aesoulapius.)

ᾱ-σχοπος. 9. Ῥάβη, 8) «) nedohledný;
nepřehledný ; nesmírný, Sof. ἄ. ἆ λώβα ne
smírná to pohroma, (5)nekonečný. Sof. 06
voz. v) nepochopitelný. Soť. rodXyoc dílo. —
b) x) neviděný ; tmavý. Sof, rAaxec tmavé
nivy (v podzemí). 3) nevídaný; nenadálý.
Sof. ἄσκοπα věci nenadálé (o štěstí).

| Řonág, 6, a) měch kožený (obyč. z kozí
kůže na vodu, na víno a jn.) Xen. —Hér.

ἀσπαίρω. 181

ἀσχοὺς καμήλων πλῆσας ὕδχτος ΠΙοΠΥ z koží
velbloudích naplniv vodou. —b) vůb. kůže.
Hér. Mapovse d.

ἀσχωλίζω (οἆτὰ ἀσκώλι-α 51Υποςῦτωὂ
chová, konaná Dionýsovi, při níž tančilo
se o jedné noze na měchu (4ox0g) n. vaku
natřeném olejem.)poskakuju(j. na měchu).

ἆσμα, Ἰόπ. ἄεισμα, τό (οἆ ἆδ-ω), ΣΡί
vané; zpěv; píseň. Hér. Avog. —Xen. ᾱ.
µάλα καλῶς dadév píseň velmi krásně za
Pěna. —Pl. o básni.

Aopáy, oi, dle Hér. díl vojínův Eg.,
kteří v 7. stl. za Psamméticha zběhše k Ai
thiopům zaváděli tam mravy a zvyky Eg.

čopevoc i 4- 3. (ze oFwd-pevog, « Ἡδ
om, SIV. úvddvo) a) potěšený. často při
dat, os. dopévo τινὶ s potěšením, ku potě
šení někomu. b)«) rád. Xen. cč ἄ. ἑώρακα
tebe rád spatřil jsem. č. dxoůcag rád usly
šev. B) rád; ochotný. Xen. dopevot ovvdpa
wodvrou rádi, ochotně sběhnou se. i adv.
ἀσμένως.

A-oooc 2. nemoudrý. Xen.
domálopa (« ἀσπάσ-ιος) 1. 9) α) οἩ

jímám. Pl. duče A. xai oh vás objímám
a líbám. Xen. úoráoaobauobjati. B) vítám
(k sobě); pozdravuju. PL. πόρρωῦεν ἠσπά
Covro zdaleka pozdravovali (mě). Sof., Xen.
a jn. v) při loučení: A. τινα pozdravuju
někoho; loučím se s někým (pozdravuje)
Xen. ἀσπασάμενοι ἀλλήλους Ροζά1αγ1Υδ8,roz
loučivše se vespolek. doracóuevos chtě se
rozloučiti. b) o) miluju; rád mám. vivě ně
koho; libuju si v někom; oblibuju si ně
koho. io subi. os. vyšší. Xen. okráli. joxa
Čero «úTÁVTodc vieře měl rád jejich syny.
B) v úctě, v uctivosti mám ; vážím si. Teva
někoho. Xen. Tivogčvexa pro něco. 2. obr.
ἀ. τι libuju si v něčem ; rád mám něco. a) «)
PL. čroívove(jsem-li chválen). B)v uctivosti
mám něco; vážím si něčeho, Pl. ixTpwx)v
ἀσπάζεσῦθαι χοὶ φιλεῖνlékařství míti v ucti
vosti a lásce, b) «) oblibuju si něco; od
dávám se něčemu (s láskou, s horlivostí).
8) jdu za něčím, Xen. o psích —rů Usud?
ἴχνη za mylnými, nepravými stopami.

AomatWivms,sev,vznešený Peršan v6.stl.,
ze T spiklých proti Smerdiovi Nepravému.

ἀσπαίρω (ἆ předs. —) a) básn. a ión.
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třepetám; třepám, trhám sebou, Eur., Hér.
b) Hér. i: vzpouzím, vzpírám se.,

Aonacl«, Hellénka v 5. stl. svou vzdě
laností a krásou proslulá; půvd. Miléťanka
odebrala se doAth., kde i nejučenější muži,
j. Bókrates, bavili se moudrými rozmlu
vami s ní; byla druhou mněk. Perikleovou.

ἄσπασμα, τό (ἀσπόζομιαιι),objetí; ob
jímání. Eur.

΄ ρ 4 , / vἀσπαστός3.(ἀσπάζομαι)a)vítaný; pří
jemný. Hér. κάρτα ἀσπαστόν τι ποιῄσασθαι
za velmi vítané si něco uznati. 4oxauoróTec0v
τι πρό τινος vítanější, příjemnější jest něco
před něčím, než něco. b) plný radosti; rád.
Pp.adv. donaoTěc ú%YxoVoavrádi uposlechli.

Ἀσπένδιος 8, (od'Acrevdog)Aspendský.
Xen. pl. mase. Aspendané.

Ἄσπενδος, ἡ, πι. ν sev, Pamfýlii střd.
nad Eurymedontem. Xen.

U-OTETOG2. (-σεπ- Υ ἐν-νέπω τ ἐν-σεπω)
básn. nevýslovný. Sof. —$xdu« div nevý
slovný, neslýchaný.

ἄσπιδγη-φόρος, ὁ (ἀσπίς, φέρω), Ὀάδη.
pavézu, štít nosící; oštítěný ; pavézou, ští
tem opatřený, ozbrojený. Aischl. substt.
pavezník; štítník. pl. Eur. vedle těžko
oděnců (ὁπλῖται) α Κοάκἡἁν.

ἀσπιδο-φέρμων, ονος, ὁ (ἀσπίς, φέρ-ω),
Bur. oštítěný ; ozbrojený (srv. předch).

ἀσπίς, (doc,4, a) Štít «) pavéza ; štít ve
hký podlouhlý zaokrouhlený, složený z ně
kolika vrstev kožených, ku středu vyčnělý,
svrchu kovovou plochou a na krajích kovo
vým lemem opatřený ; od 5. stl, býval i ku
latý, z proutí pletený, svrchu kožemi oblo
žený a kovovýmiozdobami opatřený. nosíval
se na pochodu válečném na řemeni přes ra
mena zavěšený, v boji na držadlech zespod
připevněných,jimiž levá ruka se prostrkáva
la, tak aby vpravo i vlevo pohodlně se mohla
obraceti, v útěku pak býval zavěšován vzad.
B)menší kulatý s touž úpravou. Ἠόν. ἀσπίδας
ouobolvac auxoac štíty malé ze syrových
volovic. b) «) ve cvičení válečném a v boji:
map donidu παραγαγεῖν Ώ8ἱ6Υο, ΥΙ6Υο pas
stupem zavésti (vojíny). p. čr" donídu. Xen. ,
—Thúk. še" doniídac do šířky, do hloubky
({αά) 175. ἀσπίδα τινὸς ořbouštít něčí, něko
mu odhoditi ; důstojniotví (vojenského) zba

6

Ἀσσυρία.
|

viti někoho. —5) pavéznictvo ; vojsko pavé
zami, štíty opatřené ; zbrojné vojsko ; pavéz
níci. Hér. oxraxcywkm 4. 0sm tisíc pavéz
níků. Xen, ᾱ. ψυρία καὶτετρακοσία 10.400
pavézníků (těžkooděných., op. πελτασταί;
ale u Eur. Υ, ἀσπιδηφόρος). Υ) básn. seřadění
k bitvě; bitva. Eur. παρ᾽ἀσπίδα στῆναι do
řady bitevní se postaviti. i zápas; souboj.
εἰςἀσπίδ sev v souboj vejíti, 2. zmíje šu
pinatá. Hér, pl.

ἀσπιστηρ, Ίρος,ὁ (6Ρ.ἀσπιστής, οἀσ
πίς), básn. pavezník ; zbrojný. Sof. žvdpec-.

Ú-oTAwyvog 2. nesrdnatý. Sof. s ace.
oůciv povahou (vrozenou).

ú-omovšoc 2. (-amovam)bez obětí smluv
né, a) «) bez úmluvy, smlouvý; smlouvou
nezaručený, nepojištěný. Thúk. (op. úT0
omovdo<).©)bez příměří; beze smíru. Dém.
πόλεμος. -- b) nestranný. Thúk. τὸ εὐπρεπὲς

©čanovdovna okoslušná,zdánlivá nestrannost.
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ᾱ-σπορος 2. πεοροείγ.Ὠότη. (ώρα.
ᾱ- σπούδαστος 3, (-σπουδάζω)Ράβ. 4)

nevymožený, nevymožitelný (úsilím). Eur.
σπεύδεις ἀσπούδαστα νγππάλάᾷ γδοί nevymo.
žitelných. b) neblahého úsilí, spěchu. Eur.
σπεύδει ἀσπούδαστ) ἐπὶ σοί 5ρόο]μά 5Ρόο]ιθπι
neblahým proti tobě.

ἄσσα π. ἅττα --- ἅ-τινκ. τ. ὅσ-τι-.

Ἄσσα, ms. v jihových. Chalkidice na,
pobřeží sev. Singitské zát. Hér. jen nom. ©

Ἀσσησίη, ν. Ἀσσησός.
Ἀσσγσός, Ἰ, místečko na Ión, pobřeží

Asijském, jihových. od Miléta, s chrámem
Athény, jež zde nazývána Aconstn. Hér.

ve
Ἀσσίναρος, ὁ, říčkanajihových. pobřeží

Sicilském, Thúk.

4ooov (z dyyjov, comp. k žyy:) neskl.
blíže. evo někoho, něčeho. č. i s dat. něko
mu, něčemu. Sof., Eur. (ale řec, dat. nezá-,
visí na %ocov) Sof, i užXXov4- (více blíže ;)
blíž a blíže.

Ἄσσος, 4, ms. Asijské ve středu sev.
pobřeží Adramyttské zát. —Xen.

Ἄσσυρία, ión. -(n, 4 (srv. násl.) země
Assyrů v Asii,.a) v užším sm. od Tigréta
podle již. Armenie na vých. k Médii, na ji
hových. k Súsiáné, b) v širším sm.is Me
sopotamií a Babylónií. c) v nejširším sm.



Ἀσσύριος.

(v 8.stl.)jako nejmohutnější říše v záp. Asii
obsahovala i Syriiaž k mořistředozemnímu.

Ἀσσύριος 3. (srv. předoh.) Assyrský.
οἱ Ἀσσύριοι Assyřané, nár. Semitský (od
Hellénův i Logio nazývaný) nejpříbuznější
Syřanům, od 13. stl. samostatný a v okol
ních zemích výbojný až do 8. stl.. potom
jiných zemí pozbývaje, ku konci %.stl. po
drobenbyl Babylóňanům a Médům, odKýro
vých dob Peršanům. u Hér. Aooúoro. někdy
Ξ-- Βαβυλώνιοι,

ἄσσω π. ὅττω, Φοξ. ἰ αἴσσω. οῦγὸ, ρά5η.

1. intr. 8) pádím; kvapím; úprkem ženu,
řítím se, Aischl. xsXevdovηςζας πρὸς κόλπον

cestou proběhla jjsi (úprkem, kvapem) k zá
toce, Eur. jázv Opóunuu δεινὸν ἀλλῆλοις ἔπι
přihnali, vyřítili se během hrozným proti
sobě vespolek. %ccovA%y/aw hnali se s ko
pími (na sebe). b) o subi. neos. «) kvapem,
náhle připadám, se blížím. Sof, váev dicaov
των γδμιων když nový náhle se blížil sňatek,
6) vzlétám. i meď. Soť.xóumdv abouc žaosvu
vlasy větříkem poletují, vlají. 2. tr. Sof.πρὸςτίδυσλόόγιστονο ne
rozvážnoutak vzpřahl ruku? —mrštil rukou?

ᾱ--στάὺμ τος 2. [-στχὓμά-ω)8)neurov
naný; nepravidelný. Xen. acrvéseg(vlasati
ce). b)neustálený; nestálý (povahou.)PI.—
Dém. ň δημόςἐέστιν ἀσταθμητότατ ονπρᾶγμα
lid jest nejnestálejší, nejvrtkavější věc.

Ἀστακός 1. ὁ,λε. ThébanzaOidipa,otec Melanippův. 2. %,pom, ms. v jihozáp.
Akarnánii.

ᾱ- στανκτί(1ο6,, ΙΠβ19.Ἱςᾱ-στακτος) a) ne
v kapkách ; v hojných slzách. Sof, -ovévov

Tes. b) ne kapkami ; proudem ; valně, hojně.
Sof. λείθων δάκρυον, ). ΒΙ.

ᾱ- στακτος 2.(-στrále) Eur, ne kapaný;
valně, proudem tekoucí, Vdxru.

ᾱ- στασίαστος 9. (-στασιάζω) θά Ρὸ
vstání; bez různic. nezbouřený nezbouřli

vý Thůk,, PL. o občanechi o zemi (v. γοῦν
2. a.) Isok. ἀστασίαστοι ποὸς σφᾶς αὐτοὺς
svorni mezi sebou.

ἀσταφίς, ίδος, 7 (á předs., ννσταο-υλή),
hrozínka. Xen.

ᾱ- STAY, τ «στόχυς.
ᾱ- στέγαστος 9„Cστεγάζω) nepokrytý.

Thúk. z4. nepokrytí ; nezakrytí (střechou).

ἄ-στοργος. 1958

doTetoc 3. (Fu-, žeru) městský (urbanus)
a) x) způsobný ; zdvořilý ; vtipný. Pl., Xen.
9) 10 věci. Arst. v%dovsty vtipné výroky.
b) (mile) žertovný, Pl, %oreťov,587.žertovno,
že—.

ἄ-στειπτος, τ. ἄ-στιπτος.
9 / A / , ,A-OTEVAUTOC2. (-oTev4Če) beze sténá

ní, vzdýchání, S0Í.
ἁστεργ-άνωρ, ορος,Ἡ (ἀστεργ-ής, ἀνήρ),

Aischl. a. παρθενία mužoplaché děvectví,
panenství.

/ - .
ᾱ- στεργς 9.[-στέépy-) Sof.nemilostný;

nevražný ; odporný. 997. —ἀστεργὲςοἱρδέν
nic odporného, nemilého,

ἀστεροπητής, οὔ, ὁ (οὰ ἀσεροπή, ϱΡ.--
ἀστραπή), básn. blyskatel; bleskovládce.
Sof. 2εὺς,

ἄστερ-ωπός 2. [ἀστῆο, ὤψ) ράδη. hvězdě,
Hur. céAucv.i

v 2

hvězdám podobný ; hvězdný.
Υραφή3 „b.—

ᾱ- στέφανος 2. básn. bez věnců; prostý
věnců; nevěnčený. Eur. ἀνάπαυλαι.

ᾱ- στεφάνωτος 9. (-στεφανό-ω)πθονδη
čený ; neodměněný věncem. Dém.

úov“, i (Fw-, fem, k ἀστός) měšťanka;
občanka ; svobodnice (nepoddaná), Hér.

ἀστήρ, έρος, ὁ (dat. pl. UGT3401. — 4
předs., « stel- la, Ster-n), hvězda. Xen. i
πλάνητές τε καὶἁστάθμητοιὁἀστέρες.

/ 3 ,

ᾱ-στιβής 2. (-στιῤ- Υθστείῥ-ω, στίβ-ος)
beze stopy, stezky. 8) neschůdný ; nepří
stupný. Aischl. zivi někomu. Soť.pos.,
Xen. (ώρα donýcoTÝTYprostora nej nepří
stupně) ší. b) přístupu nedovolený ; zasvě
cený ; posvátný. Sof. ἄλσος

ἀστιλός 8. (Έα-, ἄστ-υ) městský, Thúk.

(τ. 1. Διονύσιος”ἄ-στιχτος 9. [-οτίζω) Ὀοᾶγ ποζηΒΙΠΘΠΔ
ný ; netečkovaný ; netetovaný. Πέτ,

U-OTUTTOGn. ž-oTanmT06 2. 0d στιῶ-, ve

στείῥ-ω) Sof. ἀκτὴ pBoorTotgZ. břeh smrtelní
ky (neošlapaný „)neochozený,

Z-oTOLOG2. (-aT0u.-7)a)bezhubý ; slabo
©hubý. Xen. xúvec. b) tvrdohuhý (uzdě). Sof.

πῶλοι,

ἄ-στοργος 9. (-στέογω) πδϊαςΚανύ; Κγιι
tý; ukrutný, Aisohn.
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ἀστός, ὁ(Ῥα-, žoT-v),měšťan;vůb. občan.
obzl. proti cizincům. Sof., Pl.— Eur. ravrec
dovol ydovócvšichni občané země.

doTPÁPY),4, soumarské sedlo s lenochem
(i osobám i břemenům). Lýs. čr dovpábng
na sedle soumarském (pohodlném).

Ἀστράβακος, γ. Ἀστρόβακος,
ἀστραγαλίζω (οἳἀστράγαλ-ος)ν ΚὔΙςΥ

(4 ploché) hraju. Pl.
doTpaváAtotc, 1 (dovpayahile), hraní,

hra v kůtky (4ploché) Arst,
doTpavaAog, 6, 7 (= dorT-6ov)a) kotník.

Hér. ἤ οἱἀστράγαλος ἐξεχώρησε ἐκ τῶν ἄρ
dpov kotník mu vystoupil, sevyšinul,vymkl
z kloubův. —i u zvířat. Xen. u koní. b) pl.
kůtky (hrací,) čtyrploché (dle některých
šestistranné, a to se dvěma stranama na
proti sobě ležícíma vypouklýma, nezname
nanýma, se čtyřmi rovnými znamenanými
body, srv. xúog). Kůtky ty půvd. dělány
byly z kotníků zvířecích, potom i zkovů i ze
sloni. (v. dvě předch. !).

ἀστραπή, ἡ [ἀ Ρϊθάς., ϱΡ. ἀστεροπή,
básn. orepomý. « úorňp), blesk. často pl.
blesky ; blyskota. Aischl., Xen.

ἀστραπή-φόρος 9. (-φέρω)Έπτ. πῦρἆ.
oheň (nesoucí blesky,) bleskonosný; dle
někt. proparox. bleskem nesený.

ἀστράπτω (ἀστραπ-Ἡ)blýskám. 1. intr.
zářím ; ]θβκητ 56. 8) α) ΕΙ. τὴν ὄψινἀστράπ
τουσαν ἰνάϊ ζάχίοί. Χθπ. κύνες ἀστράπτουσαι
τοῖς ὄμμασιν-- ϱ]ήεΚα]ίοο οὔἵηα, ϱ) Xen. 4
στραπτε χαλκῷ Ἡ στρατιά lesklo se, zářilo
kovem, brněním vojsko. b) yaAxóg τις Ἱ
ovpamrekov jakýs, něco kovovéhose lesklo,
Χθῃ,-- 90Η,χαλινός.2. tr. Aischl.č duudrov
ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας 7 οὔ{πιθῖα] Ρο118
dem hrozným blesky—.

Ἀστρόβαχος π. Ἀστράβαχος mýth.
héros. Spart.

AOTPO-V8ÍTWV, ovog, 0. 7, Aischl, d
ovpovelrovecxopupal hvězdám sousední vr
choly.

ἀστρολογία, Ἡ (ἀστρο-λόγ-ος), Ἀγόπάδή
ství. Xen., Isok. j. dovpovou.í«.(teprve v do
bách pozdějších: hadačstvíz hvězd; hvězdo
pravectví).

ἄστρο-λόγος, ὁ, hvězdář.Xen. j. dorp0

ᾱ-συγκρότητος.

vóu.og(teprve v dobách pozdějších: hadač
z hvězd; hvězdopraveo).

ἄστρον, τό (ἀστήρ),ουγδ. pl. souhvězdí;
shvězdění. Sof. (v. sdopóvy). sg. hvězda, obzl.
zlověstná. Zsípioc(Sirius). Sof., Xen,

ἀστρονομία, Ἡ (ἀστρο-νόμ.-ος),Ἀγδζάο
sloví; hvězdářství (i s meteórologií. srv.
ἀστρολογία).

ἀστρονομιχκός ὃ. (οἆ ἀστρονομί-α) Κα
hvězdářství příslušný; hvězdářský. Pl.
ἀστρονομικὰἄττα z hvězdářství (z meteóro
logie) něco.

ἄστρο-νόμος, ὁ (-νέμ-ω),hvězdy zpytu
jící; hvězdář (srv. i davpo-A0y0£). PL.

U-oTpopoc 2. (-orpépo) bez otáčení;
bez obracení; neotáčeje, neobracuje se. Bof,

ἄ-στρωτος 2. (-oTpd-vvuu.)bez prostře
ní; nepokrytý. Pl.

WOTUL,gen, ŘaTEOE, ὶ ἄστεως (Fxo-) by

V ; město(i s hradbami),častohl. ms.;v'Áttice: Athény (srv. róXu).
Ἀστυάγης, oug, ión. e0c, dle někt. sw,“

poslední kr. Médský(v 6.stl.), syn Kyaxa
rův, svat Kroisův (muž. sestry Kroisovy),
otec Mandanin, děd Kýrův.

AoTV-vElTMV, ovog 6, %, městu blízký
(sídlem, bytem) ; sousední. Hér. o zemích
a městech; Eur. oměstech : sousední. substt.
mase. pl. sousední obyvatelé, Hér. Thúk.

ἄστυδρομέω (ἄστυ, δρόµο-ϱ) Αἱβο]λη,
pass. ἀστυδρομουμέναν módu, ve hradbách
zaskočené město.

ἄστυ-νόμος, č, 7 (-véu-o), města, obce
zakládající, řídící,spravující; společenský,
of. opyxí(dle někt, kyopaí).

Ἄστυρα, τά, πι, ν Αἱοίδκα Asijském
na sev. vých. pobřeží zát. Adramyttské,
vých, od Antándra (v. násl.)

Ἀστυρηνός 3. (od "Aorupx) Astyrén
ský; Astyrský. Xen. —Apreuuw, jež v A
styrách měla svatyni proslulou.

ᾱ-στυφέλιχτος 9. (-στυφελίζω)πθοίζθ
α6ηΥ. Χθεῃ, βασιλεία;

ᾱ-συγχόμιστος 9. (-συγκομίζφ) πθςθ
braný ; nesklízený. Xen. xaomógúroda.

d-oVYMpÓóTYTOC2. neskladný; nevyocvi
čený (společně). Thúk, TAnpauaru.



ᾱ-συλλόγιστος.

ᾱ-συλλόγιστος 9. (-συλλογίζομιαι)3) zá
věrkem neučiněný. Arst. acuAAoyicva. b)
k závěrku nepřípadný, nepříslušný ; nezá
věrečný. Arst. neut.

ᾱ-σῦλος 9. (-συλά-ω) bez plenu; bez
ujmy; bez úrazu; bezpečný. Eur. vů ze
mě bezpečná, j. útočiště. 00s. bez úrazu;
bezpečný.

ᾱ-σύμβατος (-ovux-ívo) nesmířitelný.
Thúk. 10 děduBarovnesmířitelnost; nechut
ku smlouvání, ku smíření.

ᾱ- σύμβλητος . (-συμβάλ-λω)πθβ]οζ]
telný. Sof. nepochopitelný. neut. ἀνδρώ
πω člověku.

ἀσυμμετρία, ἡ (ἀσύμμετρ-ος],πββοιπιόγ
nost: neslušnost. Pl.

ᾱ-σύμμετρος 9. πθβοιπιδτηύ, Ατεῦ, σῶ
μα. Χεῃ. πρόςτι Κ πδδεπια; Ῥρτοῦπόδοπια.

d-oúupopoc 2. nevhodný; neprospěšný.
Xen. wi někomu. Isok., Dém. —Arst.

A-oÚjupwvoc 2. nesouzvučný; nesou
hlasný. obr. neshodný. Pl. ἐμὲἐμαυτῷ ἀσύμ
φωνον εἶναι abych já sám s sebou byl ne
shodným, se neshodoval.

ᾱ-συνάρτητος 9. (-συναρτά-ω) nesou
vislý. Arst. Aóyoc.

A-o00vĎsToOG2, nesvázaný; nespojený;
nespojitý. Xen.

dovvectm, 1, (d-cúveT-0) nerozvážlivost;
nerozumnosť; pošetilosť. Xen. moXAmἀ. ve
liká—. Eur. pl. odd"ἀμείθεται βροτῶν ἀσυν
eoixga nesplácí, netrestá pošetilostí smrtel
níkův.

ᾱ-σύνετος 9.-- 1. pass. nepochopený;
nepochopitelný; nesrozumitelný. Eur. at
wyg.x.pl. doúvevanerozvážné věci. ij. adv.
ἀ. ὃ jAdez a, nerozvážným způsobem, ne
rozvážně přišel jsi—. 2. acť. nepovážlivý;
nerozvážlivý; nerozumný,Hér., Thúk. comp.

á-ovvýdém, j, neobvyklost; nezvyk
losť. Arst. Tevoz v něčem.

d-oúvWeToc 2. —a) nesložený; (jedno
duchý ; prostý). Pl. neut. b) neklidný ; ne
pokojný ; bouřivý. Dém. sup. o lidu.

ᾱ-σύνοπτος 9. (-συν-οπ-, PIS, συν-οράω)
nepřehledný; nepatrný. Aischn. neut.

ᾱ-σύνταχτος 9. ([συν-τάσσω)8) Πθβοῖα
děný; mespořádaný. Xen. o vojínech. b)

ἀσχαλλω. 18

«) nespořádaný ; neupravený ; neurovnaný
Xen. zpáyuxra. — P) nepříměrný, nepří
hodný (v částech). Xen. couara.

d-oúvTovoc 2. nenapiatý; neúsilný
uvolněný ; povolný. Xen, dovyrovávaTa mp0:
τὴν πορείαν εἶχον velmi povolně, šoukavě
měli se na pochod.

ᾱ-συσχεύαστος 9. (-συσχευάζω) neu
ložený ; nepřipravený; z ruky (založený),

Ἄσυχις, 106,dle Hér. kr. Eg. asi v 8.
stl., předohůdce Anysiův.

ἀσφαδαστος 9. (-σφαδάζω) Ῥάδη. πθ
třepetavý ; nedrkotavý. Sof. rýdnu«

ἀσφάλεια, Ἰόπ. -εἴη, ἡ (ἀσφαλής), Πθ
viklavost, 1. a)stálosť; pevnosť, Xen. oříši.
b) pevný základ. Xen. Aóyov řeči. 2. a)
bezpečnost, jistota, Xen,(op. κίνδυνος)πολλὴ,
rmAstovA.veliká, větší, jistá, jistější bez
pečnost. Sof. (v. dvoodóe. 2.). Thúk. ner
úcoxAelaz s bezpečností. b) Xen. daoaAsxv
διδόναι bezpečný průvod dávati. Thúk, dr
ἀσφαλείας za hezpečného opatření,

ᾱ-σφαλής 9. (-σφάλ-λω) πογ{κ]ανύ. 1.
stálý ; pevný. a) «) neporažený; nepora
zitelný ; nepřekonatelný, Sof. oWTec4opa
Ačoravo:lechové nejpevnější, nejvítěznější,
6) nezrušitelný. Sof. ἀσφαλῇ9εῶν νόμιμα.
b) Xen. 4. dýrve? neodolatelný, důkladný,
jistý řečník (,jehož řeči mají pevný zá
klad). adv. důkladně; jistě. při yvvou, ei
dévu. 2. a) bezpečný; jistý. Xen. čv ᾱ
σφαλεῖ,ἀσφαλεστέρῳ, ἀσφαλεστότῳ εἶναι
bezpečnosti, v jistější, nejjistější bezpeč
nosti býti. —šuevov čvTA dcoxAet trvali na
m. Ὀοήρθόπόπι, ἐν ἀσφαλεῖ τοῦ um S inf.
v bezpečnosti, aby ne—. b) neut. i: za
bezpečení; pojištění. Hér. τοῦ ἀσφχλέος
gtvexx pro zab-—.

dogaArToc, j, asfalt (přirozený): klí
zemské; pryskyřice zemská; smůla skalní;
užívalo se toho za maltu při stavbách obzl.
v Babylónsku. Hér., Xen.

ŘoyaAám (—« oyoXý)básn. jen prs.
neklidný, nevrlý, mrznt jsem, rmoutím se.
Aisehl. Eur. rivi něčím. op. χαίΐρω. (81.
násl.)

ἀσχάλλω (jen prs, a impf.)básn.a ión.
—=4oyaAaw. Šof. rmoutím se. op. ἤδομιαι. —
Hér. mrzut jsem. s part. prs.
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ᾱ-σχημάτιστος 2 (-oynuaTiCe)neů
tvarný; beze tvaru.Pl. oúoíxbytosť;podstata.

ÁOYTLOVÉM(Zoyývov) neslušně, divoce
si počínám ; divoké kousky provádím. Xen.
0 koni.

ἀσχημοσύνη, 1(4ogýuov),nezpůsobnost;
neslušnost; neleposť. PL., op. s0Gymuocůvy,

ᾱ-σχήμων, ονος, 2. (-0yŽu-x) nezpů
sobný ; neslušný ; nesličný (v. dvě předch.)
PI. ž. 70 moďyu« neslušno jednání.

ἀσχολία, Ἡ (ὔ-σχολ-ος),1. neprázdnost;
neprázdeň ; nechvíle, Pl. ἀσχολίανὁἄγομεν
pihocopixc méo:neprázdeň máme co se týče
mudrotví; nemáme prázdně, chvíle zabý
vati se mudrotvím. Xen. ἀσχολίαν παρέχειν
vvi neprázdeň, překážku působiti něčemu.

s inf, ku—. též T700sinf.— 2. zaneprázdně
ní; zaměstknání. Pl. ú70: TXŮTYSTS ἀσχο
λίας Ῥτο toto zaneprázdnění (ορ. σχολή ρτά4
zdeň). Thůk. —čzímovoc.—Dém. xzTx0x8u
άζειν ἀσχολίαν πινὶ připravovati zaneprá
zdnění (bezděčné) někomu.

ᾱ-σχολος 9. (-σχολή) bez prázdně; za
neprázdněný; zaměstknaný. Dém. ἄ. εἶναι
zaneprázdněným býti. Hér.čs T v něčem.

oV, dle Hér, u Skythů mok n. šťáva
z planých třešní vycezená.
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d-owWuaToc 2. (-o8ux) bez těla; ne
tělesný. Pl.

Acwvídmc; Aigínský náčelník lodní ve
válce proti Xerxovi.

AcWruot, ol (Aceoróc), Asópané, obyv.
ok. středního Asópa v Bojótsku, Hér.

A owrtíc, j(Acor-ó«), Asópská, dle Hér.
příjmě říčky Óeroy.

A owrmódopocThébský náčelník jízdy za
války Xerxovy, syn Tímandrův.

Ἀσωπός, Ó,Ť. obzl. 1. v sev. Pelopon
nésku, z Fliůntska tekoucí podle Sikyona
do zát. Korintské. 2. ve vých. Bojótsku,
od Plataj směrem sev.-vých. tekoucí do
Eurípa; j. bůh dle mýthu od Hér. vypra
vovaného otec Théby a Aiginy; (dle star
šího mýthu byl Asópos Peloponnésský otec
Aiginin.) 3. ve krajině Tráchínské, sev.
záp. odThermopyl vlévajíc se dozát.Málské,

5 ιά ΄ v v v , /

ασωτία, η (ἄ-σωτ-ος),nešetření; utrá
cení; marnotratnost. Arst, op. osdw.

ἁτάρ.

ἄ-σωτος 9. (-σῴ-ζω) ποιομτάπδηΥ ; ne
napravitelný; zatracený; zlotřilý. Sof.veve«.

ἄτα, Ἄτα, ἀότ.--- ἄτη, Ἄτη.
ATANTÉM(ž-7x%T0-6)a) «) neřaděný jsem.

nejsem vřadě; jednám proti kázni; nepo
řádný, neposlušný jsem. Xen. τὸν ότακ
TodyvTamalev nepořádného, neposlušného
(vojína), kázeň rušícího bíti. i pl. —6) ne
jsem řaděným; prost jsem službyvojen
ské. Dém. τοὺς ἀτακτοῦντας ἀθώφουςχκὺι
ovZouvobčany prosté služby (vojenské) pro
stými pokuty činí. b) vůb. nepořádný, ne
poslušný jsem. Xen.

ἄ-ταχτος 9. (-τάσσω) 8)α) neseřaděný;
nespořádaný; nepořádný. Ἠέτ, ἐοῦσιἄτακ
τοῖσι συμιήαλόντες 5 ΠΙΠΙΙneseřaděnými sra
zivše se—. p. Thúk., Xen. (0p. :4TzxT0g,

τεταγμ.ένος) Thúk. ἀτάκτ ws bez seřadění;
V nepořádku, 9) neřaděný. Dém. žrTazrac
XuuBávev bez určitého řádu bráti. b) vůb.
nepořádný; neřádný. Thůk, dopuboczmatek.

dTaÁníTwpoc 2. hez trampot, namax
hání, úsilí; nedbalý. Thúk.

ArTaAávTr) 1. mýth. Arkadka, (dcera
Iásjeva, mnžk. Melaniónovan. Meil.-), mat
ka Parthenopajova. Sof., Kur. 2. ms. v sev.
Makedonii. Thůk.

áTÁAAw(drxA-óc) básn. dětinsky vedu;
chovám; pěstuju. Sof.

ἁταλός 3. básn.bujný;
ný (srv. předch.)

ἀταξία, Ἰόπ. -ίη, Ἡ (ἄτακ-τος), 8) ne
spořádanost; nepořádek (ve vojště); ne
kázeň. Xen. op. edružíu. — Hér. b) vůb.
nepořádnosť; nepořádek; nevázanost. Pl.
ᾱ. καὶ ἀκολασία πετάσαποδῖ α nezřízenost
(ουδαπήν). όν, περοϊάάθ]ς, ο). τάξις.

veselý; dětin

ἀτάομαι (žen) básn. jen prs. pohro
mou,neštěstím stížen jsem; nešťastný jsem;
škodu mám. Soí.

ἁτάρ (πο σαταρ, -ν ἅτερ; -ν Ἠδτι. 50Π
der. —dle staršího výkl. z ep. αὐτάρ, 4F
T%o)a) «) k vytčení protivy buď k subi.
n. praed. n. adv. však; ale. Sof. 4%.%0

ἂν τάθ᾽ οὐχ. ἥκιστα λέγοι však tato o tom
nejvíce může povídati. po předch. μέν. Hér.
ταῦτα μὲν τὰ μέτρα ἔζωθεν, ἆ. ἔσωθεν--.
to sice jsou míry zevnitř, však uvnitř—.



ἁ-τάρακτος.

ke stupňování v souřadnosti: však;
obzl. pak. Pl. žAXor wév τινές µε Ἴροντο,
ἀ. καὶ Εώηνος πρώῴην-- ἀῑπί sice někteří
mne se otázali, ale (obzl. pak) i Euénos
nedávno. —při neg. Xen. b) ku přerušení
myšlénky předch.: avšak; než. Xen. 4. ví
šye—: však co, k čemu já— ?

ἆ-τάραχτος (-ταράσσω) 1. pass. ne
zbouřený ; nezmatený; neohrožený. Xen.
9. act. nepobuřující; nematný ; neděsivý.
Χθῃ. τοῦτο ἀταρακτότατον ἴοπε] πιόπξ πιαίθ,
děsí, plaší (koně).

3 / , 7 >

ATápavrec, dle Hér. nár. ve vnitřní
Libyji, jiho-záp. od Garamantů (sev-záp.
od jezera ÚČadského).

ἄ-ταρβής 9. (-τάρθος)básn. bez trnutí;
beze chvění; netrnoucí; nechvějící se.
Aischl. velo. Šof. s gen. 4. v7g iu; ne
hroze se divadla—.

ἆ-τάρβητος 2. (-TxpBé-w)básn. neroze
chvěný; nezděšený; beze strachu. Šof.

Ἀτάρβηχις, Ἡ, 118. Ἡρ. ve středu již.
Delty. Hér.

Ἀταρνεῖτις, ιδος, 4 (Arxpveú-s),Atar
nejská. Hér. yeopy, krajina,

Ἀταρνεύς, έως, Ίόπ. έος, 6, ms. i okolí
v jihozáp. Mýsii naproti Lesbu.

ἀτασναλίη, Ἱ (ἀτάσθαλ-ος),ο}, ράρη.
a l0n., zř. att. —(xzmámenosť: zpupnosť;
prostopášnost; svévole, Hér, ἀτασθκλίῃ χρή
oxod+yzpupnosti se oddati, Xen. úno dru
odaAxs z prostopášnosti; ze svévole.

ἀτάσὺαλος 9. (ἄτη) Ῥάψδη.α Ἰόπ, zmá
mený; zpupný; prostopášný. Hér. dvýs.—
πρῆγμα čin zpupný, bezbožný.

ἄ-ταφος 2. -beze hrobu; nepohřbený.
ἅτα-ω, V. dTáouo.
-TE ace. neut, pl. sl. 65-re- v čem

koli; jakkoti). obyč. k vytčení příčiny sku
tečné, obzl. při part. n.adi. (: srv. og při
part.): ovšemjako; jako; totiž. Xen. Kč
pog ἅ. παῖς ὢν ἥδετο τῇ στολῇ K. ovšem
|. 9Ώ]ᾶρθο (158 {, 9Π]αρ6ο) Προτααἱ τ δαΐα.
PL ἅ. οὖν 0) πρὸς χάριν λέγων tedy (oův)
nemluvě t. (poněvadžovšem nemluvím) k li
bosti—. Ἠότ, κτείνειν ἀλλήλους ἅ. πολεµίους
že ubíjeli sebe vespolek j. skutečné ne
přátely. PI. oč Boúhoum čoéodbu:4. ἔμιπειρον

p
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tebe chci se zeptati j. (zcela) zkušeného.—
neg. obyč. οὐ.

ἄ-τεγχτος 2. (-Téyy-©)neobměkčený
Sof. (prosbami) ; zatvrzelý.

A-TE(yLoT0G 3. (-TergiCe) a) neobezděný:
neohrazený ; neopevněný, b) zdí nezavřený
(o obléhaných se strany obléhajících, aby
z města obléhaného nebylo žádného výcho
du) ; obezděním neobklíčený. Thúk. gó)us.

ἆ-τέχμαρτος 9.[-τεκμ.αίρομ.αι) ΠΘΖΠΔΠΙΘ
naný; znamením nevytčený.a)neurčitý; ne
jasný; záhadný. Hér, o věštbě, Xen. %Texu.%Xo
TOgěyev neurčitým býti. b)znamením, před
vídáním nevystihlý ; nepředvídaný. Aischl.
u.olox drexumoTováT) osud zcela nepředví
daný. Thúk. 860g-bázeň nenadálá.

Z-Texvoc 2. bez dítek, dětí; bezdětný.
Sof,; Eur. i ἅ. ἀρσένωνπαίδων bezdětek muž
ských potomkův.

ἀτέλεια, Ἰόπ. εἴη, Ἡ [ἀ-τελής), vybavení
sproštění; úleva. Hér. στρατηΐης καὶΦόρου
z vojenství a berně, obzl. v Ath. vybavení
ze služeb, povinností, poplatkův obecných,
vlastenských (buď s části n. vůbec; srv
Asrovoví«). svobodniotví ; nepoplatnosť,

ἄ-τέλεστος 9. (-TeXé-e) 1. k cíli nepři
vedený 2. nedokonalý; nezasvěcený ΕΙ.
(v duúnrvog). Eur. Tivdg v něco,

A-TEAEÚTYTOG2. (-TEXevTá-o) nekoneč
ný. Sof. o os. nepovolný ; nepodajný.

ᾱ-τελής 9, [-τέλος) 1. a) bez cíle, konce.
α) neukončený. Pl. Aó0g. Xen. sioývy. 9) ne
ΥΥΚΟΠΑΠΥ.Φ0Μ,τὰ λελεγμένα ἄρρητα κἀτελη
ουλάξομ.αιvěci promluvené zachovám nevy
zrazené a nevykonané, nepořízený. Thůk.
ávTa úTENšfev všechno maje nepořízeno.
v) bez účinku ; marný ; neplatný. Sof. εὐχή.
b) nedokonalý ; neúplný. Thůk. víxy. 2) a)
act. (který nedosáhl, nedošel cíle ;)neúčast
ηΥ ο//θ. ΡΙ. ἀτελῆ ἀποπέυψαι τινὰ 5 nepolí
zenou οἀσδ]αίί πδκομο. 5 96Η. ἀτελεῖς τῆς
θέας ἀπέρχονται πεάοβίαγᾶθ se k divadlu
pryč se ubírají. b)bez poplatků ; nepoplatný
ϱ 08. ἶ γόοθοἩ. Ηότ, (Θασίοισι ἐοῦσι καρπῶν
arTekéc.Thasianům nepoplatným z úrody—
(v. iŽpovo«).obzl. v Ath, nepoplatný ; prostý
služeb, poplatkův obecných, vlastenských
(v. dvéhax). vybavený z poplatkův ; osvobo
zený od pop. Dém.
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ἄ-τενής 9. (ᾱ- 80811.,-τεν- Υτείνω) S-;
upiatý ; připlatý ; přítulný, 9ο, χισσός,

ἄτερ (σα-, 811. áváo) obyč. básn. praep.5gen,různood-; bez-.
ᾱ-τέραμνος 9. (-τερ- Ἡ τείρω, srv. i ep.

ἀ-τειρής) a) nezměkčený ; neoblomný; za
tvrzelý. Sof. opyw. b) neorázný; ohromný,
Aisehl. Boovrňspůxmua-.

ἄτερὺε (οὰ Žrep) kromě ; mimo, Tivdgně
koho. Sof.

ἅτερος, V. ἕτερος.
A-TEPTÝG2. (-Téox-w) neutěšený; ne

radostný. Xen. Jedodou na dívanou. Thúk.
ἐςἀκρόασινnaposlyšení, poslouchání.

ᾱ-τεχνής (-τεχνά-ομαι, 81Υ. ἄ-τεχνος)
neužívající, neužívaje umění; beze zvlášt
ního umění, strojení. obyč. dreyvc a) při
rozeně; způsobení přirozeným ; zřejmě. Pl,
Ž. Tapxdstyy.uva úvnornuévo. zřejmě za pří
klady (výstražné) jsouce vystaveni. Xen.
A.Vypaoev že beze všeho (prostředku) uho
ní. b) w)zrovna. Pl. 4. Óorep- Zrovna právě
j.— B)naskrze; zcela; ovšem. Pl. a. čéves
zcela nezběhle.

ἀτεχνία, Ἡ (ἄτεχν-ος) πθιπαδ]οβέ; πθ
zběhlost; neobratnosť, Pl. Aóyav. op. TĚyvY.

ἄ-τεχνος 2. -τέχνη, STV.ἀτεχνής) bez
umění ; neumělý ; prostý umění. Pl. č. τριβή
zaměstknání. (op. Téyvy). Arst. míoreu dů
kazy neumělecké, prosté umění. (ορ. ἔντεχ
vog). dTEJvOTEpOVméně umělé, umělecké.
arvéyvo; bez umění. PL. ἐπί τι ἔρχεσθαι Ἱςně
čemu přistupovati—. v. i e44bm6.

ÁTÉM (ŽTY 51Υ. ἀτάομαι) ep. a ión. zmá
men, pomaten jsem ; ŠÍlím. Hér. 4véovrTecŠÍ
lejíce.

ἄτη, 49Γ. ἀτᾶ, ἡ (ᾳ ἀξατη, οep. 4 4-w
mámím) básn. a ión, 1.mam; klam. Aisehl.
zosbn. Ara Mámilka ; bohyně mamu. 2. a)
skutek mamu, zmámenosti; vina; provinění.
Sof. yuov . sňatku (nedovoleného)vina.
i pass. 0 08. made, δύο © kra dítky (dcery),
dvě tu viny. b) pohroma; ujma ; bída ; zkáza.
x) Sof. žrac oddévpohromy nic ; žádný druh
ῬοΏτομιγ, Πόν, ἄτην μεγάλην προσπεσοῦσαν
svečxoupohromu velikou, nahodilou snésti.
Sof. io nemoci: muka; bolesť. 9)i o os. Sof,
du. d' ἄτᾶ κἀπαναστάσεις (καὶ ἐ-) Νρόνων
dvě bídy a zhouby trůnu,

>P — /

ἂ-τιμός

AT, dór. "Arx, v. předch. 1.
U-TYKTOG2. (-TÝx-e) nerozpuštěný ; ne

roztálý. PL. χιών.
A-TYpÉAYT0G2. (-Tny.ehé-o) neopatřený;

neošetřený ; zanedbaný. Xen. 0 0s. i věci.
ἀτημελήτως ἔχειν (bez ošetření,) zanedbánu
býti.

ἄτηρία, Ἡ (ἀτηρ-ός), Ὀϊἀποβὲ; podlostť.

ἄτηρός 3. (odžen) 1. klamavý ; šalebný.
Sof. ooýv mysl. 2. a) prokletý; neblahý;
bídný. Aischl. Eur.

ἄτήσιμος«. (odčvy) Sof. neblahý. neut.
Avdc, (og, , obyč.básn. Attická, Eur.

IloXA4< —substt. Attika (v. Arrixóg).
ἀτίζω (-TÍ-w)básn. nevšímám, nevážím

si. rován. vi někoho, něčeho ; zlehčuju něko
VW?

ho, něco; pohrdám někým, něčím. trag.

ἀτιμάζω, Ῥάκη,1ἀτιμάω (ἄτῖμο-ς) 8)
v neuotivosti, v uevážnosti mám. τινὰ Πδ
koho; zlehěuju, potupuju někoho ; pohrdám
πόκύπι, Βοξ, (5. ἔντιμος). -- μὴ ἀτίμια θεούς
nepotupuj bohův?“se dvojím ace. Sof. šry,,
ἃ τήνὸ’ ἀτιμάζεις móXuvslova, jimiž toto zleh
čuješ ms. pass. v nevážnosti jsem ; pohrdá
se mnou. Xen. part. prs, Hér. T005 T1vog
v nevážnosti jsem u někoho. Sof. rivi. b) za
nehodna mám, uznávám. Sof. vý μ’ ἀτιμάσῃς
TO LN 00 Vavely cův col neuznej mě za ne
hodnu, neodepři mi té cti, abych zemřela
s tebou. —i řec. s inf, bez neg. —poxoau nes
odepři.mi oznámiti—. p. PL.

ἀτιμαστήρ, Ἶρος, ὁ (ἀτιμάζ-ω),Aischl.
potupitel,

ἀτιμάω Ῥάη.--- ἀτῖμάζω.
ἀτίμητος 9. (οἳἀτιμά-ω) zneotěný ; beze

otný. Xen.

ἀτιμία, Ιόπ.-ίη, Ἡ (ἄτῖμ.-ος),1. a) neucti
vosť ; nevážnosť. «)pass. Hér. švἀτιμίῃ ἔχειν
Tivů Vneuctivosti, v nevážnosti míti něko
ho. p. Xen. 3) act. Arst. úĎpewesA. zpupnosti
vlastnosť jest neuctivost (že májiné v ne
uctivosti). b) nehodnosť. Aischl. neúprav
nost (v. ἀμπέχω, a, «,). 2. bezotí. obzl.
v Ath. a) politické, t. pozbytí n. ztráta práv
občanských, buď částečná n. úplná, Dém.b)
soudní. Dém.iu cizince.

ἄ-τιμος Ὁ, (-τῖμή) bez ceny; beze cti.
1. a) «) nectěný; nepoctěný; zneuctěný;



ATILÓW.

potupený ; pohaněný, Xen. ἄτιμός τι ΠθΡο
οἰἔπγ ν πόδαπι. Αἰδοβ!, ταφῆναι ἀτίμως Ῥο
chovánu býti s potupou. p) snectí; s ne
vážností ; nečestný ; potupný ; hanlivý. Xen,
Aóyor řeči s nevážností. óvou« jméno ne
čestné, potupné. Pl. πληγή. b) nehodný ; za
nehodna uznaný, 906, ἄ. τοῦ τεθνηκότος Πθ
hodná nebožtíka, Thúk. č. Tivocza nehodna
něčeho uznaný; zbavený něčeho, Aischl.
šxpopd. 2. bezectný. obzl. v Ath, a) muž
občanství zbavený (který pozbyl práv občan
ských buď některých n. všech) att. (op. ční
riu.0g) b) soudně, i cizinec, jenž muže býti
usmrcen od kohokoli bez trestu. Dém.

ἀτῖμόω (ἄτῖμο-ς, 81Υ. ἀτιμάω) πθοῖξ
ným, bezectným činím, uznávám ; cti zba
vuju. givě někoho, Pl, dry.©omucti zbaviti.
jru.Goda za bezectnéhouznánu býti. Hér.
—cti zbavenu býti. v Ath. za bezectného
uznánu býti (tak, aby pozbyl práv občan
ských). PL., Lýs. —

ἆ-τιμώρητος 9, (τῖμωρέ-ω) 1. πθροᾶρο
rovaný ; bez pomoci. Thúk. pl. při šofuou.
2. nepokutovaný ;nepotrestaný ; bez trestu ;
bez pomsty; trestu, pomstě ušlý. Hér.,
Thúk. při ytyvecda. —Dém.

Ἀτιντᾶνες, ot,dle Thůk. narůdek neřec.
ve střd. Epeiru sev.

UTAávTéc, oi, dle Hér. nár. v sev.-záp.
Libyji ok. pohoříAtlantského.

Ἀτλαντικός8. (ArAas)Atlantský. Eur.
rěpnovec A. Končiny, hranice Atlantské.
(srv. násl.)

Ἀτλαντίς, (806, j (ArAac.—srv. předch.)
Atlantská, Hér, ΦάλασσαἩ Ἀ. πιοῖοΑἰαπί
ské (na záp. odAtlantského pohoří a sloupů
Héraklových).

Ἄτλας, avTo-g, Ó, 1. nebetyčné pohoří
v sey.-záp. Libyji. Ἄ. zosobněnza boha, jenž
svou silou drží nebesa. 2. dle Hér. přítok
Istra z Haima (severního, t.j. ze dnešních
hor Sedmihradských ; dle Šaf. Aluta).

. ἀτλῆτέω (ἄτλητο-ς) 16π 9ο. ἀτλητῶν
věcmi nesnesitelnými tížen jsa; nemoha
toho snésti.

ᾱ-τλητος 2. básn. nesnesitelný.,Sof. č.
Ti doZy —někomuna pohled.

ᾱ-τμητος 2. 1. α) περοϊεζαπΥ; nepose
kaný. Thůk. y3 zeměnepopleněná. b)'ne
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prosekaný; neproražený; neprokopaný. Xen.
τὰ ἄτμητα místa neprokopaná (ještě; t. při
dolování). 2. nerozřezatelný ; nedělitelný.
Pl. neut.

drpíce (dryls) dým,páru vydávám; vy
pařuju se. Xen. o voděteplé.

ἀτμίς, ίδος, ἡ (ἀξ- ἄημα, ἀήρ) ἀγπα:
Ράτα. Ἠότ. ἀτμίδα παρέχεται Ῥότα vydává,

ᾱ-τοχος 2. bez porodu. Ἠότ. fem. ještě
neplodná, neporodivší.

ἀτολμία, %(č-ToXu.o-c)neodvážnost; ne
smělosť ; nestatečnosť. att,

ἄ-τολμος 2. (-TóAuc«)a) neodvážný ; ne
smělý ; nestatečný. att. Thúk. i comp. b)
nerad se odvažující ;donucený. Aischl, s inf.

ἄ-τομος 9. (-vouý) bez sekání ; nepose
kaný ; nepožatý. Sof. λειμιών,

ἁτοπία, ἡ (ἄτοπ-ος), a) nemístnosť ; ne
obyčejnosť. %ivdcněčeho, Thúk.: Isok. b)
nepochopitelnost; podivínství. Pl. vyv σην
ἀτοπίαν {0 ἰτό--.

A-T0T0G 2. —a) nemístný, «) nepříhod
ný ; neslušný. Thúk, oůxdTórac ne nesluš
ně. 9) neobyčejný; nepravidelný. Thúk.
medu. Eur. jdový.—vů Tora věci neoby
čejné (op. Ta eivdora). b) nepochopitelný ;
divný ; podivný. ΡΙ. οὐδὲνἄτοπον nic divno.
Ὠόπι, τῶν ἀτοπωτάτων ἂν εἴη Z věcí nejpo
divnějších bylo by—. substt. mase. podivín.

A Tooo« Peršanka, dcera Kýrova, mnžk.
Kambýsova, potomDarejova, matkaXerxova.

ἆ-τράγφδος 2. nepříslušný tragikům,
hrám tragickým. Arst. sup.

ἄ-τρακτος, ὁ (ά sesil., τραχ, τραπ-,
Tpén-e). 1. vřeteno. Hér. —2. (dle podoby)
«) vřeteniště u střely. B) šíp. Sof. BAetv
dvoaxvovvymyštiti šíp.

ἀτραχτυλίς, ίδος,ἡ (ο drpaxT-0c)svět
lice vlnatá (carthamus lanatus, rostlina
peháčovitá, z níž se dělala i vřetena). Xen.

Ἀτραμύττειον, att. -vmov, později i
Adoxu-, Tó ms. v Mýsii na vých. pobřeží
zát, Adramyttské.

ἀτραπός, ἡ, stezka; pěšinka; chodník.
- Hér. (v. dMoxouou, a, z) Thůk. —Pl. i obr.

Ἀτρείδης, ου (οἆ Ἀτρεύ-ς), Ατθοτθο,
t. Agamemnon a Meneláos, i pl.

ἀτρέκεια, ΙἸθή.ἀτρεχείη, Ἡ (ἀ-τρεκής),
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nepřekroucenost; určitost; jistota; prav
divosť. Tivoc něčeho, o něčem. Hér.

a ;nepřekroucený;uršitý ;„jistý ;;pravdivý,Eur. 065 sláva pravdivá, pravá. Hér. drpe
ές τι περί τινος určitého, jistého něco 0
něčem. T0 droenés jistota.

ἄ-τρέμα, před samohl. někdy i před
souhl. —AS (Tpéu-w)neskl. a) bez trnutí;
beze chvění; klidně. Eur, —Ἠότ, ἆ. εἶχον

T0 aToxTóred0v v klidu drželi vojsko; ne
hýbali vojskem. i —opéx; «dToúg, ἵνα ἐτάγ
úmoxv klidně drželi se tam, kde byli po
staveni. —i bez aco. Hér. Xen. a. šyew klid
ně se chovati; nehýbati sebou. b) Pl. idu
ševně. a. oxoroúu.evo. klidně (bez vášně,
bez rozčilení) ohledávajíce—.

ἄτρεμοζος 3. (drséux) ur. netrnoucí;
klidný.

ἀ-τρέμας, τν. ἀ-τρέμα.
: ς há

ἄτρεμξω (ἀ-τρεµ.ῆς)ἀτρεμίςω.
ἄ-τρεμής 2. (-τρέµκω, 81Υ.ἀ-τρέμα, ᾱ

αἴος) ηΘίΤΠΟΊΟΙ; klidný ; pokojný. Xen.

ATOρεμές klidnost,
ἀτρθμία, ἡ (ἀ-τρευ,-ῆς)ποπ δή; ne

chvění; klidnost. Ἀθη. ἀτρεμίαν ἔχειν klid
nost zachovávati; klidně se chovati,

dTpEJÍCM (dTpsu-4c) a) klidný, pokojný
jsem; nehýbám se. Πές. ἀτρευμεῖν7θ 56 θ
hnou—. i o věci. čw̓ἀσπίδος. οὐδαμὰ ἀτρε
μιζούσης πα ὄθίδαnikdy klidném, stále po
hybovaném. b)klid, pokoj, mír zachovávám.
Hér. oddxu.%xe Zvoeutoxu.cvnikdy ještě ne
oddalijsme se klidu, pokoji, nedali jsme si
pokoje (bez války).

ᾱ- τρεστος 3. (=T08-w)neotřesený ; ne
třesoucíse; neohrožený. Aisohl. udyouc,Sof.
ἐνυάχχις Ὑ bitvách. X.sddsv beze strachu

ᾱ- τρεχής ϱ. (-τρεκ--,τοέπ-ω) ΠΘΘΚΤΟΊΙΟ6

SS
τρε
-A
„G

ω

ATpedc, éog, mýth. kr, v Mykénách, Pe
lopovec, bratr Thyestův, otec Agamemno
nův a Meneláův.

ἄ-τρί{βαστος (--πθοῦ. -τριῤόζω, SIV.ᾱ
τριρή<)neutužený. Xen. okoních. ἀ. πρὀςτρα
yé« neutužení, nevycvičeni cestám drsným.

d-T,bůg 2. (-rptB-e. srv. násl.) bez 0
tření, udření. a) Xen. 4. 686;neušlapaná, ne
schůdná cesta, Thůk, všso<ostrov neschůd

Ἀττιχός

ný. b) neporušený ; bez úrazu, škody. Xen.

0 pořádku všehomíra a jn. věcech.
ἄ-τριττος 9. (-τρίῤ-ω, 51Τ.ΡϊθάςἨ.) πθ

otřený ; ne0-; nevytlučený. Xen. 0 obilí:
neo- ; nevymlácené.

ἄ-τροφος 9. (-τροφή) bez výživy; bez“
krmě. Xen. o koních: vychrtlí; hubení.

ἆ-τρύῦμων, ονος 2. (-τρύ-ω) 16η ΑἱΒΟΠΙ.
ἀτρήμιονες Zaxův (nezdrcení,) neskrušení,
neoblomní strastmi.

A-TPdT0G 2. (-Tpů-w) nepotřený; neu
navený ; neúmorný. Sof. xxxa strasti ne
úmorné, neustálé. Hér. góvo<—.

A-TPWTOC2. (στι-τρώ-σχω) neporaněný.
Sof.-PL neporanitelný. χρημασιπολὺ μᾶλ
λον ἢ σιδήρῳ Ῥεπόσί πιποΏθιῃ γίσθ nežže
lezem nepor—; mnohem méně poranitelný.

ATTU, ALT.— T1V%, We-Wc.

Arrwyivoc (Jeřábek) Théban v 5. stl.,
syn Frynónův, náčelník zrádcůsvé vlasti
ve válce proti Peršanům.

KTTATAŤvýkřik bolesti, ach ouvé! D0Í,

ἀττάλεβος, Ó, kobylka. Hér.
ATTY)G,výkřik jásotu při sprostých ob

řadech kybeliných od obce neuznávaných.
juchej! hejsa! Dém.

Άττική, 7, V Ἀττικός,
drTmíČe (Arrx-ó:) atticky smýšlím;

při Attičanech, na straně Attičanů jsem.
Thúk. 4TTixícou Attičanů se přidržeti ; při
Attičanech, ve spolku Attičanů vytrvati.

ἀττιχισμός, ὁ(ἀττικίζω), smýšlení, jed
nání Attické ; náklonnosť,příchylnost k At
tičanům. Thúk.

Ἀττιχκός 3. (srv. 'Ardís) Attický ; zemi
n. obyvatelům Attiky příslušný. Hér. ráv

ἐθνέωντὸ Ἀττιχόν 7 národův Attický (nár. ).
Hér. Ἡ Ἀττικὴ χώρη, ΑΔ.--χώρα země At
tická, často substt. fem. Attika (vzácněj
ším jménem i Ad?va: zvaná), jihových. kra
jina středního Řecka na jihovýchod odBo
jótska, oddělená od jihových. Buboje Eurí
pem a od sev. vých. Peloponnéska (Ar
golska) zátokou Sarónskou, vzdělaností nej
důležitější země Rec. s hl. ms. Athénami.
Obyv. (častěji nazýváni vzácnějším jménem
Admvařou,)byli nejznamenitějším km. Ión
ským vdějinách, majíce za soky Dór. La
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kedaimoňany. adi. 0 A. móAsuogAttická
válka (obyč. nazývaná Peloponnésskou).
'Thůk. —r0 A. vavrixov A. loďstvo. ai-vňes.

ἀτύζω básn. děsím, plaším. meď. —se.
Sof. čpvgdrvlovéva pták plašící se, plachý.

ἆ-τυράννευτος 9. (-τυραννεύ-ω) ΡΒΠΟΥ
níkům, samovládcům nepoddaný ; bez pod
danství samovládcům. Thúk,

"4zvc 1. mýth. kr, Lýdský, syn Mánův,
otec Lýdův a Týrsenův, praotec první dy
nastie v Sardech. —2. syn Kroisův.— 3.
Lýd ok. r. 500., otec boháče Pýthia.

A-T000G 2. bez čadu, dýmu. Pl. obr. bez
nadýmání; nenadutý; nepyšný. Pl. motou.

ἀτυχέω (ATVy7-4. —SIV. δυστυχέω. —op.
ejruyée) a) nedosahuju(cíle) ; nedopadám.
Hér, drvyňomu Tovypnílovru aby nedosáhl
(aby odmrštěn, oslyšen byl) žádající; aby
neobdržel—;aby odepřelo se žádajícímu. Xen.
oůx drvynseg nebudeš odmrštěn, oslyšen;
jistě dosáhneš, dopadneš. za04 δεῶν ἀτυχεῖν
od bohů nedosahovati, nedostávati. s gem.
Xen. o)x οἶδα, ὅτου ἠτύχησα πετίπ, ὄεΏο
bych nebyl dosáhl, dostal; —čeho by se
mi nebylo dostalo. b) «) nedopadám ; ne
daří se mi; nešťasten jsem. Isok. čv Tim
v něčem. Xen. oybely ἀτυγοῦσι pomáhati
jim v neštěstí. 3) i o zosbn. Dém.pass. váv
ávvymdévroav afro; nehodami zběhlými,
nezdary vinen.

9 /

τοχηµα, τό (ο ἀτυχέ-ω), πθζάαϊοηί
(se); nezdar; nehoda zběhlá; neštěstí.

ᾱ-τυχής 2. (-TVy-Vτυγχόνω. 817. δυσ
τυχῆς.-- ορ.εὐ-τυχής)mylný cílem ; nedošlý
cíle; (komu se nedaří ; komu selhává ;) ne
šťastný ; nebohý. Dém. čepov, A. pominulý,
nebohý.

ατυχία, 7 (ἀ-τυχ-ῆς, SIV.ὀυστύχία), ne
hoda; neštěstí; nápasť. Xen. pl. (op. eorvylou).

%d(„ au-t, au-tem) a) opět; zase (po
ἀγαλό, Ππάγ) Ρ]. ἔλεγες, καὶ αὖ πολλαχοῦ
ἐλέγετο Ῥτατ]] 15ί a opět na mnohých mís
tech pravěno bylo. —p. často: xi ců—.Xen.
η οὕτως αὐ ποίει ὥσπερ ἐνίοτε πθᾶδ]α] ἰο
tak zase, j. právě druhdy—. xai čxstvorx
TXÝTOTOĎTO ŠTOUTTOVÍ ONÍ Zase totéž právě
činili. —Sof, rí ro8T' a) co to zase? —Xen.
x) Raduopět zase. p. PL. xui αὖθις x a
opět 7856, 90, αὖθις αὐ πάλιν opět zase
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zpět. b) x) zase; s druhé strany; naproti
tomu. Χθῃ, οἱ μὲν Ἕλληνες--, βασιλεὺς δ’ αὖ
Helléni (sice)—, král pak zase (s druhé
strany). p. oi 0' xů βάρβαροι--. i k verbu:
ὅταν ὃ ww—když by pak zase—. 9) zase;
za to (j. oplatou). Xen. ἐγὼ ἄξω πάντας καὶ
gol zů dnAúce— a tobě zase (vicissim) vy
jevím—. ©) v záv. po předch. předv.: pak.
Xen. (dle někt. z) tu vynecháno).

αὐαίνω (αὖο-ς) 1. 5αδίπι. Πότ. αὐαίνειν,
zoŤvaí TLT090Aov sušiti, usušiti něco na
slunci. med. schnu; usychám. Xen. impf.
bez augm. 6 oořuž zůgívero palma usychala.
2. obr. mořím. Šof. xdavě Blovumořím život
(svůj). meď. mořím se; chřadnu. Sof. ai
ανοῦμιαι S-; uchřadnu.

adyác (zdyí) básn. blýskám očima;
zírám ; zřím. S0f. vx0c αὐγάζων opuov ZÍ
raje na přístaviště lodi. smeď. Eur. oúě'
αὐγάζει oXóyx; a nepozoruješ plamene?

aby), m, obyč. básn. 1.a) x) záře; pa
prsek ; blesk. Aisehl. zúyzi ýAlov paprsky
slunce. Sof. Boovržs — hromu blesky. p)
světlo. Pl. dm adydc T1idety pod světlem,
při světle něco ohlednouti. —b) lesk, Eur.
(v. ἀμβρόσιος). 9. ὀμμάτων αὐγαί blesky,
paprsky očí. 9ο, -- Ἐπν, ὄμματος--.

Αὔγιλα, vá, důležitá oasa ve vnitřní
Libyji již. od krajiny Nasamónův (nynější
Audžila).

αὐδάζομαι (αὐδά-ω) Ηότ. 801. αὐδάξασ
dou zvolati; vyhlásiti; promluviti. ind. jen
ηὐδάξατο.

uděaw (od zůdý) básn. a) z) volám ; vzý-.
γάπι. 90. τίν αὐδᾶν Συμμάχων; ΚοΠοΤο
lati, vzývati z lidí jako pomocníků (kteří
by chtěli býti pomocníky) ? 3) nazývám.
obyč. pass. s nom. praed., Sof. 0 Zmvocaů
δηθεὶς yóvoc Diovým nazvaný potomkem.
j s adv. Aischl. Ta x4xov' avdouévo nej
horším jménem nazývanému. s gen. při
svoj. Sof. ὧν αὐδῶμιαι ze kterých se na
zývám; ku kterým se hlásím (svou pří
chylností). b) «) hlásám ; hlásím, zvěstuju.
vi něco, Til někomu. čsviva před někým.
Nof. ηὔδας τι τοῖσὸ ἀστοῖσιν. --ο τόδἰωδ i
při subi. Φηγός.-- αὐθδῶs inf. hlásám, kážu,
aby—. Sof. otoxdv— abys mlčel. Aischl. uy—
aby ne—. Eur. ůdacov, víg ohlas, kdo—.
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B) mluvím; vypravuju Ti% n. Ti o někom
o něčem ; vyslovuju někoho. Sof. ci d"Zvdp'
s aúdýce—pakli bude o muži jediném mlu
viti, vyprávěti—. pass. Eur. uýúbovxdda
dévrTovslov promluvených—. v) domlouvám.
οί, εὐνοίᾳ 7 lásky.

αὐδή, ἁότ. -ά, ἡ (ἀῬδ-η, ἆ Ῥϊθᾶς, -- Ἑδ,
m vad-a — mluva; vad-iti — mluviti), básn.
hlas; pověsť. Sof. Ttv0s0 něčem. (v. čio).

αὐν' Sof. před ostr, příd. — aůre.
αὐνἄδεια, 1, Υ. αὐδδδία,
αὐὺ- ἄδης 9. (αὐτ-ός,σΕαδ- τ ᾖδ-ομαι)

a) sobělibý; svévolný; svémyslný; svůj
(== vzdorovitý) ; nepovolný ; tvrdošíjný ; ur
putný. Aischl. x. opeváv. urputný svou
myslí; hrdopyšný (op. rarervóc). Hér. ἦσαν
zůdadécreco: byli poněkud nepovolní, Pl. zů
δαδέστερον πρός τινα σχεῖν ῬοπδΚκιάᾶατραηό
k někomu se zachovati. p. Thúk, při dro
κρίνασδαι. -- 18ο]ς. Ρ08. s op. opóvenoc. Xén.
i o psu. —b) 0 věci. «) krutý; ukrutný
(v. yvádos). β) Ατβί: σεμνὸν καὶ αὔδαδες
vážné a vznešené,

αὐνδία (αὐθᾶδεια.-- αὐθ-ἄδης) 5ορό
libosť; svévolnosť; nepovolnosť. trag.

αὐνὺἀδίξομαι (αὐθαδί-α) svévolně, hrdo
pyšně si počínám. jen Pl. part. prs.

dv adLouLU,T6(zdbadilouc), svévolné,
tvrdošíjnéjednání; svévolnost; tvrdošíjnosť.

αὔνθ-αιμος 9. (αὐτ-ός, αἶμ.-α)básn. sou
krevný ; též krve ; téhož rodu. substt, mase.
rodný, vlastní bratr. Sof. pl.

αὐν- αίμων, ovog 2. — předch. Sof.
αὖν- αίρετος 9. (αὐτ-ός, αἱρέ-ω, 9.) α)

sám sebou ΠΥοΙθΠΥ; Β8πποστΔΠΨ.Χθῃ. στρα
τηγοί. -- ϐ) δαιποτο]η/; πθυπισοθηύ. «) δά
vavoc, Sof. —Ὠόπι. δουλεία. ΤΠή]ς, εὐβουλία.
—B) zaviněný ; uhoněný (od někoho samé
ho). 90, πηµοναί. Τά]. κίνδυνοι.

αὐν-έντης 1αὐτο-έντης, ου, ὁ (αὐτό-ς.--),
sám, vlastní rukou konající, vraždící ; obyč.
vrah (jiného)vlastnírukou; skutečnývrah
(jiného) ; vražedník. Sof τὸν αὐτοέντην.-
Toůg oúrTočvvac.—Hér. aůdévryc. — Thůk.
παρὰ τοῖςαὐθένταις Ἡ zbojníků vražedných.

αὐὺ'-ήμερον η. αὐν'-ημερόν, 1όπ.αὐτ-η
(xůT-0g,juénu) zř.Aisch., Hér., att. téhož,
jednoho dne; za týž, jediný den.

αὐλή.

addi-vevýc 2. (dle někt. αὐτι-γενῆς. -
αὖθι ep.; -yev ν΄ γίγνομιαι) tam zrozený;
povstalý. Hér. / «ů. deóc tam zrozená, do
mácí bohyně. -goraw.ot domácí, vlastní ře
ky (nepřitékající ze země jiné). čep.

αὖνις, ἰόπ. αὖτις (αὖ, » αὐτ-ός) 8) α)
opět; zase. Sof. TL0' «úbuc; 00 pak zase?
Xen. «dů. mowavicavrec—opět chvalozpěv
zapěvše—. Soť. zů. zr4Juvzase zpět— (v. i
«ů)): B) ještě jednou. Xen. čBóov:xůd. 0
lali „ještě jednou“ ! —opakovat !bsw) zase:
s druhé strany; naproti tomu. Pl.. ZAoc—,
aůd. čyd— jiný—, zase já—. B) při vypo
čítávání několika členů souřadných: za
se; za druhé; hned na to. Hér. πρῶτα
věv—,aůTi dé—za prvé—; za druhé—. Dém.
τὸ πρῶτον--, μετὰ ταῦτα--; πἅλιν--, αὖδ.--,
εἶτα ζ8 Ῥιτό--, Ῥο toik—, opět—, hned na
to—, pak. b) později; děkdy jindy; až po
druhé. Dém. pýve vůvpr zd. ani nyní,
ani kdy jindy. eig, čc, «út. ažna pozdější
dobu; až na podruhé (někdy); až někdy
jindy. Xen. Thúk.

χὐν-όμ-αιμος, ὁ (αὐτ-ός-, 81Υ. αὔὺ
αιμιος), Ῥάδη. vlastní soukrevenee, pokre
venec, sourozenec. Sof. pl.

αὔλαξ, ν. ἆλοξ. 3

αὔλειος 3.i9. (od zdXý)dvorový ; dvor
ní; nádvorní. Sof. čxT0caúAstov mvAÓvven
ze dvorní brány. Hér. δύραι αὔλειαι dvé
ře nádvorní. Pl. % «aůAetocdůpx venkov
ské dvéře (domu).

ADAM («dhó-c) pískám (na píštalů, na
fletnu); hraju na fletnu. ΡΙ. αὐλητῆς αὐλεῖ
T píštěc píská nějakou pišťbu, hudební
skladbu, nápěv. Xen. i xéoaoiv αὐλεῖν η8
rohy troubiti. —med. dávám si pískati (ku
zpěvu); pišťbou dávám se provázeti (při
zpěvu). Xen. —pass. pišťbou se rozléhám.
Bur. subi. pékadpov.

αὐλή, ἀότ. -λά, ἡ (ᾳ ἀἄΒλη, « čFyvu,
v. ἄημα), 1. 3) ἀγᾶτ; πἀάτοϊί, α) Ῥινηί,
hl. čásť domu, ustanovená hospodářským
potřebám mezi předdomíma hl. síní, Eur.
"xam' wůháv po dvoře. 9) i při velikých bu
dovách veřejných, j. dle Hér. ve hl. la
byrintě Eg. T005δυώδεχά εἰσι αὐλαὶ κατά
oreyo. v něm jest dvanáct dvorův pokry
tých. —b) předsíň (chodba sloupová na dvo

ᾗ



αὕλημα.

ře před hl, síní domu. PL (v. dvlovnvu 3.
b.)—2.a) ohrada; dvorec (hospodářskéo
bydlí na venkově); chýše. Sof. (v. dypo
vóu.og). b) vůh. obydlí; sídlo; dům. (1 pá
nů vznešených) ; dvůr. Sof, ἐχτὸς αὐλῆς
vně, domu, dvora. Aischl. ἶ Διὸς σὐλη.

αὔλημα. τό (od «jké-e, srv. násl.),
pišťba; hra na píšťalu, na fletnu. Xen, —
PL. i pl. skladby, kousky pískané; zvu
ky umělecké píšťaly, fletny.

adAmotc, 1 (od «ůXé-e, srv. předch.),
pískání; hranína píšťalu,na fletnu ; pišťha;
hudba. Pl., Arst.

αὐλητής, οῦ, ὁ (οά αὐλέ-ω), pištěc ; pí
skač (na fletnu): fetník; fletnář. att,

αὐλητιχκός ὃ. (αὐλητ-ής) pištěcký ; flet
ΠηΙοΚΥ.ΕΙ. πράγματα pištěcké činy, vý
kony (hry). j adAnrixýpištěctví; umění pi
štěcké, fletnické, vůb. umění hráti, hu
Jebnictví na nástroje dechové.

αὐλητρίς, ίδος, 1 (adXxaT-15),pištěčka ;
pískačka; fletnice; hudečka na píšťalu.
na fletnu. att.

αὐλίζομαι (αὖλις. -- ἄορ. πιθᾶ, ἶρᾶς5.)
a) x) stanem, táborem se rozkládám; tá
borem ležím; tábořím. (obzl. pod šírým ne
bem) Xen. ταύτην τὴν ἡμέραν ηὐλίζοντοἐπὶ
τοῦ αἰγιχλοῦ tento den tábořili pod šírým
nebem na pobřeží. —núAíodyoav čvTaig xw
μις utábořili se v dědinách. Thúk. aor.
med. núMoavro πρὸς τὴν WaAxaoav rozlo
žili se (pod šírým nebem) k moři. — i o
jedné os., Hér. xxradvvov ἐς ὕλην καὶαὖ
λιζόμενος zalézaje do lesa a odpočívaje pod
šírým nebem. —Hér. a Xen. i o loďstvu.
9) noclehuju, nocuju (pod šírým nebem
obyč.) Xen. Týv νύκτα ἐν ταῖς χώμαις ηὺ
λίσθησανπου Υἀδἀ]πάς] odpočinulisi, ztrá
vili. b) i o jn. živočiších. «) přebývati;

ptácích i: hnízditi, —G) nocovati. Hér. 1
TA mpóbura čvKvrpe adXiCovrabrav (s pa
stýři) v jeskyni nocuje.

UĎALOV,Tó («dX-4, srv. násl.), a) dvore
ček; ohrada malá; chlíveček, Xen. b) je
skyňka (). stan z nouze), Sof.

αὖλις, Loc, Ἡ (αὐλ-ῆ, v. i dvě předch.),
básn. stanek: obzl, nocleh,

Αὐλίς, ίδος, j (srv. předch. — ace. u
Eur. i AůXw), v sev. Bojótsku při nejuž

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

αὐξητικός. 193

ším m. Eurípu přístav, znamenitý j. shro
maždiště loďstva Dan. za Agamemnona.

UdAoTOUNÝ),j (od «dhoror-óg píšťal
ník), píšťalnictví; zhotovování píšťal, fle
ten. PL

αὐλός, č (z aFXoc, ”- ἀβημι, Υ. ἄημα),
průvěj; obzl. nástroj fukací, dechový ; nej
častěji: píšťala; fletna. půvd. ze třtiny, ze
dřeva, brzy ize sloni, zdutých kostí, z ko
vu. Píšťala oblíbena byla u nár. Asijských
neřeckých, obzl, u Lýdů, kde měla roz
manité podoby, opatřena jsouc i násadkou
i dírkami, vydávajíc zvuky velmi rozlič
né (v. dvěpeřoc). Podobala se poněkud ny
nějšímu klarinetu. V Recku píšťala obyč.
nástrojem hudebním bývala při zpěvech
sborových veselých i smutných (Sof.), pak
vůb. při zábavách, (což Sókratovi nezdálo
se býti vhod). Xen. TpdgzůAdvὠρχήσαντο
při píšťale (při pištbě) začali hopkovati,
tančili.

αὐλών, ὤνος,ὁ, {Ἡ (.ν αὐλό-ς), ῬτᾶδαοἩ,
a) úval; úžlabí; debř. Hér. wů.orervóc,δι
oů pés ó IInveiós úžlabí úzké—. b) «) prů
liv; záliv. Aischl, MorwrTixóc—.Sof. vůb.
proud. zovríx aúAov mořský—. 3) stoka;
strouha. Xen, pl. vedle τάφρο,

AdAdv, čvoc, 6 (Úvaly), ms. 1. ve
vých. Mak. na sev. záp. pobřeží zát. Strý
monské. Thůk. 2. pobřežní ms, v sev.záp.
Messénsku ke hranicím Trifýlským. Xen.

Αὐλωνίτης, ου, ὁ (οἆΑὐλών 9.), Δι
lóňan. Xen. pl.

αὐζάνω, γ. αὔξω.
Adčmcím, dle Hér. bohyně vzrůstu a

zdaru (srv. «ůZe) obzl. ctěná v Aigině a
Epidauru Argolském (podobná významem
Persefoně),

αὔξησις, Ý (σ, ᾽αὔξ-ω), 1. acf. množ
ní; rozmnožování; zvelebování. Xen. οἴχου
hospodářství. b) v řečnictví: rozšiřování;
rozvádění (mnohými slovy— amplificatio).
Arst. 2. dměr. a) přibývání. Pl. (op. odí
σις ubývání). b) vzmáhání se; mohutnění,
Thůk. τῶν ἐχθρῶν.

αὐξητωκός 8. (αὔξη-σις) τοππιποὔοπασ!;
zvelebovací, Arst. vů adémrixa prostředky
rozšiřovací (v řečnictví), vhodné k rozši
řování, rozvádění (myšlénky výkladem).
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194 αὔξιμος.

abčtnoc 2. («dE-w) prospěšný vzrůstu,

zdaru. Xen. δεραπεῖαι,
αὔξω, αἲί. { αὐξάνω, Ῥάξη, ἀέέω (ἀξε

čo. « aux-ilium, Srv. augeo, —jen prs.
a impf.; ostt. čsy od αὐξε-, {πέ, αὐξήσω,
a0r. nůčncu £. —fut. med. i s vyz. pass.)
a) «) ve zrůstu podporuju. τινὰ Ἡ, zi ně
koho, něco; ke zrůstu pomáhám, přispí
vám někomu, něčemu.,pass. rostu ; růstem
prospívám ; mohutním ; bujním. Hér. ὁπαῖς
ηὐξάνετο hoch rostl. o vlasích (τ. ὀνίημι

1.a,9). Pl. pocdele καὶαὐξηθείς sesile a zmohutně (tělem). rpéperní Te καὶαὔξεται ζ]
VÍ se a prospívá. P) zvětšuju; množím ;
rozmnožuju. Xen. vův ἐμὴνχώρα. αὔξειςιποι
zemi rozšiřuješ. Eur. θούταν φόνονἙ͵λλὰς
ač déže, volův oběti Hellénská země v hoj
nosti dává, —pass. zvětšuju, rozmnožuju,
rozšiřuju se; přibývám, přibývá mne. Xen.
τῆν σῆν χώραν αὐξανομένην ὁρᾷς svou Ze

mi stále rozšiřující se, rozšiřovanou vi
4{δ, Ῥ]. αὐξάνεσῦχιpřihývati (op. φθίνειν
ubývati). Thúk. ηὔξετο τὸ ναυτικόν ΡΤΙΡύ
valo loďstva. Xen. při subi, πρόσοδος. též
φόβος ἐἐκλόγων ηὐξημένος 5{γαο] 7 Υθδ{zvět- ᾿
šen, zvýšen jsa. v) podporuju. Ἠόντ, εἰτὰ
Ἑλλήνων nůšovkdyby stranu Hellénskou
podporovali. Χεη, Κῦρον ηὐξήσατε στράτευ
µα δόντες Kýrovi jste pomohli, přispěli—,
b) «) zvelebuju; mocným činím; povzná
ším; povyšuju. ziwa někoho; k moci do

pomáhám někomu (i bezděky). Dém. mů
čnoxu.evDlurrov mocným učinili jjsme Fi
lippa. i 0 smaze úmyslné, Sof. νόμοισι
Týva. vůče módy zákony hodlám tuto obec
zvelebovati,pass. vzmáhám se; k moci do
spívám ; moci nabývám; mocí vzrůstám,
Dém. uéyac ἐκ μικροῦ Φιλ. ηὔξηται veli
kým z malého Fil. se stal svou mocí, Hér.
τὸ Ἑλληνικὸν ἀπὸ σμικροῦ αὔξηται (ηὔξη
ται) ἐς πλῆδος τῶν ἐθγέων Ίκπι. Hellénský |
z malého vzrostl ve množství národů. Xen.

TŽ TŮV πολεμίων πόλιν αὐξήσεται mocne
přátel opět vzroste, se povznese, Pl. οὗτος
ἂν ἑλλόγιμος ηὐξήθη ten by na slavného
umělce zmohl, povznesl se. 9) zvelebuju ;
velebím; oslavuju. Sof. s obi. Kithairóna.

αὖος 8. (αὗος πθ σαυσος. -- 6Ρ. αὕω SU
ším, « such-ý) suchý ; sušený; usušený.
Hér. o ovoci a rybách.

"T

αὐτ-άάρχης.

ᾱ-υπνος (ἀ-συπ-) 8) beze spánku; be
zesný ; nespící. Xen. 00s. —Eur. vňpug. —
Sof. úmvogX. spánek nespánek, b) bez od
počinku ; bez ustání, Sof. zo7va: —neustálé,
stále tekoucí, nevysychající.

adpa, ión, -07 4 (4Fou, « do, ἄημα),
8) α) vzduch váný; větérek ; větřík. Sof,
(v. ἀνεμιόεις).i pl. (V.žace). čerstvý vzduch
(v. dtxmvée). 3) výpar. Hér. subi. při dno
mvée, mvée, b) dech. Eur.

Apag, dle Hér. přítokIstra z Haima
(severního, t. ze dnešních hor Sedmihrad
ských; dle af. Šil).

αὗρι (4Fo, v. inásl. —srv. ep. ŽP. v
has, at. ἕως)neskl., básn.πίτα zítra:
se členem: zítřejší, Sof. τὰν dot TUVGĚAYVOV..

αὕριον (ἀἨριον, Τ. αὐρε) ace. neut, sg.
zjitra; zítra, Xen. «wů.mod zítra časně,
(srv. čadev). se členem: zítřejší. οοῇ,ἡ αὔ.
Ἡμέρα zitřejší den, i bez Ίμέρα, zítřejšek.
Xen. —Eur. rov" yoóvovzitřejší čas, dobu.

Αὐσέες, éov, dle Hér. nár. v sev. Li
byji ok. jez. Tritonského v sousedství Ma

ohlyův, majíce na Záp. za sousedy Maxye.
αὐστηρός 8. (m«Ďo. austěrus). zaschlý;

trpký (v. násl.)
αὐστηρότης, τος, Ἡ (οἆ αὐστηρόςς.-

austěritas ), trpkosť. Xen. o víně.
Αὐσχίσαι, éov, dle Hér, nár, v sev. Li

byji, Již. od Kyrénska záp.
αὔτ᾽ před samohl, — 237%od αὐτός (816

básn. zůť' —=zůre).
αὐτ-άγγελος, ὁ, 7 («)r-6c-), sám, sama

zvěstující. buď: vlastní svůj posel (bez
prostřednictví posla jiného). Sof, fem. Xóvov
ojT. sama jsouc poselkyní zpráv, buď: 1,
očitý svědek (bez vybídnutí zprávu dávají
1). Thůk,

αὐτ-άδελφος 2. (αὖτ-ός-) τ]αξδίη{ποῬτα
trství. sesterství; sourozenský. Sof, 0 αὐτ.
vlastní, rodníbratr. Aisohl. -xiux vlastního

| bratra krev. Sof, Z01voyor. Ἰσωήνης κάρα.sourodásesterská Isménina hlavo!

avT-ÁvÉM<OG,0 (x3r7-6-), vlastní bratra

nec.Pl
AVTUDKELY,7 (x)Taoxns), spokojenost.

Arst.ζωῆς se svým živobytím,
αὐτ-άρχης 9. (αὐτ-ός,doxé-w)a)m) sám



αὖ-τε,

dostatečný, schopný. Xen. ajr. κτήσασθαι
dostatečný, aby si dobyl, k dohytí. i mo66m
k něčemu. Thúk. cou.z zůTapxeg tělo samo
sobědostatečné, Hér, dvůpomov cau.x čvojděv
vůz, čavu. člověčí tělo jediné nic sobě nedo
stačuje; žádný člověk svou osobou si nedo
stačuje. Thúk,eioývy zoTxoxsoTaTYmír zcela
dostatečný (k samostatnosti země v. i δέσις.)
Ῥόπι, εἰατάρκη τὰ Ψηφίσματ᾽v kdyby ná
lezy samy byly dostatečny—. B) rázný ; řád
ný. Sof, Boá- ryk (válečný). b) spokojený,
Arst. w)ruoxécraTognejspokojenější; zcela
spokojený. Xen. a)rxoxéovava Čřv zcela
spokojenč—.

UĎ-TE básn, a) i zase, opět. Sof. aúů“čo
za- plíží se, b)zase ; s druhé strany. Aischl.
ἡμὲν”, ὃ αὖτε-.9 / 9 ᾽ 2 /

αὐτ-επαγγελτος». (αὐτ-ός,ἐπ-αγγέλ-λω)
sám se přihlašuje; nabízeje ; samoděk ; sa
mochtě; ze své vůle. Hér., att, —Dem, x)1.,
ἐθελοντῆς samoděk, dobrovolně—,

αὐτ-επώνυμος, ὁ (αὐτ-ός), Εαν. σοῦπα
τρὸς αὈτ. tvého otce vlastní jmenovec.

αὐτ-ερέτης, ου, ὁ (αὐτ-ός), δάπι, {6ὔ,πάν.
veslař. Thúk.pl. vojínové (kteříjsou na lodi)
zár, i veslaři (sami).

Asreolwy, ovos Théban, ve Spartě u
sedlý, pravnuk Polyneikův, vnuk Thersand
rův, syn Tísamenův, otec Argejin a Thérův.

ἀύτέω (ἀυτή) básn., jen prs. a impf, a)
zvučně volám. Aischl. óžý ostrým zvukem
volám, kvílím. Eur. O:500sdvakráte volám,
b) vzývám. Eur. durevy "Aoreuv vzývala
jsem-—.

ADTÝ,4 (od do), básn, zvuk, Aischl
zvuk trouby.

3

αὐτ-γ/κους9. (αὖτ-ός,ἀκοή. ἀκούω)τ]αρή
ního slechu; na, ve vlastní uší poslouchají
οἱ.Τη ]ς, αὐτ. τινος vsvécdouněkoho na vlast
ní uši poslyšeti.

αὐτ-ημερόν, Y. αὐὸ-ἡμιερον.

αὐτι-γενής, ν. αὖδι-γενής.
αὐτήκα (σῦτ-ός) αἀγ. 1. a) na místě;

ihned; hned. o přítomnosti, minulosti i bu
doucnosti. Pl. ojr. %Sa ihned, brzy přijde.
Thúk. 70 zr. na okamžik; na chvílku. 6
zv. okamžitý ; chvílkový ; na okamžik; na
chvílku. zjr. u%Axzcela náhle, Pl., Xen. b)
o budoucnosti i: potom (hned). Pl. «)r. —,

αὐτόνεν. 196

vův ač- potom Ἠπθᾶ-, αἱα πγπΠ{-,Χθῃ.χαὶ αὐτ.
také potom, později. 2. hned (aby se necho
dilo daleko za důkazem, za příkladem); na
příklad; příkladem. 1. αὈτ. ἐνταῖς νόσοις,
hned, na příklad v nemocech. σὐτ. εἰςτὸν
πόλεμιν οἱ μὲν ἐθέλουσιν ἰέναι, οἱ δὲ οὐκ ἐθδέ
Aovaivna příklad do boje—.

αὖτις, ν. αὖθις.
udTo-poel (-304) při samém pokřiku;

hned při pokřiku ; na první pokřik (v bitvě)
Thúk. rýv móduἑλεῖν.

αὐτό-βουλος 9. (-βουλή) Αἱδο]]. ο 5τό
vůli, újmě.

AÚTO-yÉvVYTOG2. (-yevvá-e) z vlastní
krve pošlý; vlastnokrevní; pokrevní. Soí.

αὐτογνωμονέω (αῦτο-γνώμων 2. Své
volný ; libovolný) Xen. ow)ToyvouovýcavTE
svévolně, libovolně uznavše, usoudivše-—.

αὐτό-γνωτος 9.(-γι-γνώ-σχω) Sof,-d0y4
zúmyslná snaha, horlivost. |

αὐτο-δαήής9. (-δα-ἴναι)Ῥάςη. π τ]β{πί
ho-učení, cvičení; samoumný ; samovolný,
Φ0Η.ὀρχήματα.

αὐτο-δάιχτος 9. (-δαίζω)Ράβη.,pl. vzá
jem poražení. Aischl.

UÚTO-denU,neskl. samých, právědeset.
αὐτό-δηλος 9. 16η ΑἱδοΠ].τάδ αὐτό

OyAu toto samosebou jasno, zjevno.
αὐτο-δίδαλτος 9. (-διδάσκω) { Ῥάπη. Ἱ

Arst. sám sebou učený, vyučený; samouk.
AÚTO-d1N0G2.(-d(xn) samostatný v soud

nictví ; podvlastními soudy. Thúk.
. Αὐτόδικος, Platajan ok. r. 500, otec
Kleadův.

αὐτο-έντης, ν. αὐθ-έντης.
αὐτόνεν (od αὐτό-ς, 51ν. πάς].) 1. α)

o m.) odtamtud; tamodtud, Xen. fxovreg
air. přišedše—. Thúk. při 0ouXodaua. p. —
při subst. určitějšího vytčení m.: z m. Sa
mého ; právě (z m.); n. pouhým „sám“ v pá
du přizpůsobeném k subst. Thúk. č% rTo0ů
"Aoyous«jr. z Arga samého. 0 «)7. odtamtud
(pocházející) ; tamější. Thůk. rav «vr. ξυμ
u.dyov ze spojencův odtamtud (přišlých). B)

odtud; z tohom.; ku 1.os.pl.i: znašehom.,
'Thůúk.,Xen. ; ku 3. os. pl. buď: z jejich m:;
n.: ze svého m. Xen. b) o čse, w) z téhož m.;
hned z m. ; (hned) od té chvíle, odnynějška.
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196 αὐτόν».

Xen.— 3) hned; bez okolků, Pl. Aéyereadr.
povídejte-. 2. odtud; proto; z těch důvodů,
příčin. Thúk. při Ouxvoybňvou.

UŮTOVU(od αὐτό-ς, 1. αὐτοῦ, 81Υ.αὐτόδεν,-ce)«)tam;natomm.— téžj.pl.vtěchm.,
krajinách. Hér, při etvou,se subi. vou.of,τά
o0g— p. Xen. —Pl. při duxroBý, δικτρίβειν.
9) tady ; na tom m. ; vnašem ms. Pl. 0) uóvog
Πρωταγόρας οὐτ. ἐστίν,

αὐτο-κάβδαλος 9, αρ]άσεδαύ;5Ρἱθ5Κ9ΠΥ.
Arst. adv. sprostě, sprosťácky. op. σευνῶς.

αὐτο-κασιγνήτη, 7, básn.vlastní, rodná
sestra. Eur.

AÚTO-MÉÁEVOTOG2.(-x8heú-o) sámsebou
pobádaný ; z vlastního popudu. Xen. (sua
sponte).

αὐτο-κελής 9. (-κέλ-ομαι, 51γ. předeh.)
Hér. «)roxeXées z vlastního popudu.

AÚTO-MAY)TOG2, samozvaný ; sám sebou
pozvaný ; sám od sebe, Sof.

αὐτο-κράτωρ ορος; ὁ, 9 (-κρα-ίνω, SIV.
-κράτ-ος), a) samovládný ; samostatný ; ne
obmezený. «) obzl. v dobách obci nebezpeč
ných na krátký čas muž mocí samostatnou
opatřený. j. v Ath. archontové ve válce
někdy o)roxoěTovec k zařízení obrany po
třebné. Thúk.— Xen. doyav, jysv.6v (V.dve
28). Lýs. mpsofBsvrýc.B) o os. v životě ob
čanském: samostatný. Xen. váot70 aro
XPATODECVLYVÓp.EVot*UŽ SAMOSstatnými se stá
vajíce. b) libovolný. Thůk. «) -uxxm- boj
(v němž vojínové neseřaděni jsouce bojují.
každý dle své vůle). $) Aoytou.0c—úsudek,

αὐτό-χτιτος 9,[-χτί-ζω) 6η ΑΙβΟΒΙ.αὖ
τόκτιτ Žvrox (samy sebou založené,) pů
vodní, přirozené jeskyně,

αὐτοχτονέω (αὐτο-κτόνο-ς)ἴτας.přisubi.
du. vespolek se ubíjejí. Sof. part. prs.

αὐτο-χτόνος 9. (-κτεν- ve xTelvo) 1186,
sám vražedný, vraždící. Eur, ysto zůT. (mat
čina) ruka sama vraždící (dítky vlastní).
Aischl. ἀνδροῖνθάνατος αὐτ. mužů dvou u
smrcení vzájemnou vraždou. (v. i dvýcxo 1.
b. 8) w)TOxTÓVOgVzájemnou vraždou.

αὐτοματίζω. (οἆ αὐτόματ-ος) 58ΙΠοᾷδΚ
činím. Xen. ve sm. nepřízn. ú)TouaTic0u TL
samovolně, o své újmě učiniti něco.

αὐτό-ματος 9.13. (-u.v,La- ep. μ,ε-ψτα-ώς)
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8) χ) samosnažný ; sám sebou ; vlastní vůlí;
samoděk. Xen. ἣν αὐτ. πάλω ἔλθη Ρ11861-14
by samoděk, dobrovolněnazpět-. x T05z)T0
uárou z vlastního popudu. 8) o věcech
vlastní silou. sám sebou. Hér. oúsrotm)T0

uarTapódurostou vlastní silou, samy sebou
růže, b) bez vlastního přičinění. «) maně;
πάλοᾶοι, Ἐ]. ἐάνπου αὐτόματοι περιτύχωσι
T doerý zdali by kde maně narazili na cnosť.
9) o věcech. sám sebou. d70 τοῦ αὐτομάτου
n. ATOTa)T- samo od sebe (bez přičinění
zvláštního). att. v) přirozený; nenásilný.
Ῥόπι. -θάνατος,

αὐτομολέω (ο αὐτόμιολο-ς)zběhjsem ;
πρπάπι, Ἠότ, αὐτομιολῆσαι ἔς,πρός τινας 7061
nouti k některým. čs Adývac niTouoknce
ěx IIsocéov do Ath. zběhl od—.Xen.oi ajTo

v

μιολήσαντες παρὰ βασιλέως Ἰ6Υ{ πΡόΒ]1οἆ kr.
αὐτομολία, Ἡ [οἆαὐτόμολ-ος),zběhnutí;

uprchnutí; útěk. Thúk. pl.
αὐτό-μολος 9. (-μολ- Τὸ βλώσκω) sám

odběhlý, uprchlý. Hér. yvvy-žena uprchlá.
obyč. maso. substt. uprchlík ; zběh ; úskok“
(z vojska). Xen. pl. rup% Puoihém; zběhové,
úskokové od kr.— v Eg. (dle někt. psáno
AúrTóu.oXorUskoci) díl vojska v 7. stl. uproh
lého do Aithiopie (v. Acuxy.)

Αὐτονόη γ. Ἀκταίων.
αὐτονομέομαι (οἆ αὐτόνομο-ς) svých

vlastních zákonův užívám; samesprávu,
vlastní zřízení mám. Thůk, o obcích.

AÚTOVOLÍM(od ÍTÓ vou.-0<)samospráva ;
svézákonnosť; samostatné zřízení; samostat
nosť. att. o obcích,

αὐτό-νομος 9. samosprávný ; svézákon
ný ; se svými, s vlastními zákony ; s vlast
ním zřízením ; samostatný (ve správě obec
né). att. o obcích i občanstvu, Dém. pl. vedle
ἐλεύθεροι.

AdTóvooc mýth. héros Delfský. Hér.

αὐτό-ξυλος 9. (-ξύλο-ν) samodřevý ; ze
samého dřeva. Sof,čxrou.«.

αὐτό-παις, -πχιδος, Ó,básn. vlastnídítě,
87Η, 904,

αὐτο-πήμων, ονος, Ί6π ΑἱβοΠ].γόος- Πᾶ
řek samého hoře,

αὐτό-ποιος 9, (-ποιέ-ω) Βο{. φύτευμια
rostlina samorostlá, sama sebou rostoucí.
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aúrónoAtc, pl. Thúk. dór, -Acc, obce sa
jnostatné, se samostatným obecnýmřízením.

AÚTO-TOÁLTYS,Ó,Xen. pl. samostatní ob
čané.

αὐτό-πρεμνος 9. (-πρέμνο-ν) Ῥάξη. 58
samým základem, kořenem.,Sof. o stromech
ατόπρεμν ἀπόλλυται 15 kořenem, z kořene
hynou, se vyvTaci.

αὐτ-όπτης, ου,1όΠ.εω,ὁ {-όπ- Υ ὄψομαι,
ὅπ-ωπ-α), Κάο sám spatřil n. spatří; očitý
svědek. Hér. «)r. yevóu.evogna své vlastní
oči spatřiv ; sám osobně (v. čgopae. 1. b. β).

aÚToc 3., neut. obyč. zúTó (půvd. neut.
αὐπτόὸ.-- Δ4ν. αὔτως . 21]. ! též adv. zvT0Ů,
αὐτόθι, αὐτόδεν, αὐτόσε) 1. υψίψλαεύ αὐτός
1, 8841,8) α) βάπη. ἐγὼ αὖ. já sám, o). ců ty
sám. —subst., k němuž «ůrv. přísluší, aťť.
mívá čl., zv. pak se klade buď před čl., n.
beze čl. za subst. Xen. 6 υἱὸςαὐτός 57η δάπι,
ěčdTvV TV vepáv ze samých rukou. Thúk.
T006 zdTA TXTelym k samým zdem. —vlastní
jm. při «ůr. zřídka mívá čl., Xen. arů
Μανδάνη sama M.; obyč. bez čl. bývá. Pl.
αὐτὸς Σωκράτης 5άπι Β. -- ΤΠΚ, Ἀδηναίων
adrěv Athéňanů samých. —někdyvynechá
no sl., k němuž přísluší ar., obzl. jestli
pron. pers., Xen. xúT0cxoívag sám rozhod
nuv-. 8)č.i: pravý ; právě. Thůk. čr" «ůrořs
roďg aiyuxXotgna samých krajích pobřeží;
právě na pobřežích. Pl. αὐτὸ τὸ ἐναντίον
pravý, právě opak. αὐτὸ τοῦτο právě to.
αὐτὰ ταῦτα ÚZ právě proto přišel jsem. b)
«) o společenství, průvodu a p. při číslov
kách řadových: sám. Thůk. oTparny0g av
αὐτ. δέκατος -- 5άπι ἀθβά(γ.-- β) při dat, prů
vodovém buď pouhém n. zř. se cúv: i se-—.
Ἀθῃ, πολλοὶ αὐτοῖς τοῖς ἵπποις πιποζ{1 5 Κοῇ

mi (se samými koni). vřegaůrote dvdožculodi
1 s mužstvem. Ἴχειν αὐτοῖς στεφάνοις ΡΥ
ΡΥΙΒΗ1 5 γόπα], εἴπετο σὺν αὐτῷ τῷ δώρακι
následoval i se svým brněním. c) «) αὐτ.
omezovací: sám (0p.: jiní, ostatní, Srv. uóvog,
při němžjest op. více, větší počet); sa
rmotný; jen; toliko. Xen. χωρεῖ αὖτ. kráčí
sám (bez jiných). «úToůGT003 στρατηγοὺς
ἀποχαλέσας samy, jen vojevůdce vyvolav—.
Ἐ]. αὐτὸ τοῦτο µόνον 54πΠο(toliko) to jediné,
P) sám sebou, od sebe (i bez podnětu vněj
šího), Xen, ujroi čdéhovres sami ochotně,
rádi. Thúk. odd" w)roi šroroJyro— ani sami
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nekonali—. i o věci. Sof, ἥξει «ůrá přijde to
samo (sebou). d) «) při prom. pers. mívá
XT. V 20m. n. ace. při inf, za nom. při verb.
urč. vždy některý z význ.vytčených v a—c.,
zř. v pádech jiných (j. αὐτῷ ἐμοὶdoxeřmně
samému—. ovydtéce ce zal CŮTOVču.É—i mne
samého); obyč. zur. při jiných pádech do
dává pronominům pers. význ, řefl., při němž
význ. „sám“ ještě poněkud vyráží (srv.
ἐμιαυτοῦ, σεαυτοῦ, ἑαυτοῦ). Ὠόπα, Ἰμεῖς ἡμῶν
αὐτῶν ἐπιμελούμεῦα ΙΙΥ 0 sebe samy stará
me se. p. ὑμεῖςὑμῶν αὐτῶν- ΥΥ0 sebe samy
(v. i oeei) při poss. přidánojsouc v gen.:
vlastní. Sof. T0 ody omevdovou Zai τούμ.ὸν
αὐτῆς ἰπόπο blaha se domáhajíc i svého
vlastního. Thúk, zoXů ἀπὸ τῆς ἡμετέρας
αὐτῶν μέλλομιενπλεῖν daleko od své vlastní
země máme plouti. —p. i při úuérsvoc, opé
τερος.-- B)připrom.pers.1j. reciprocum:
vespolek ; ζά]6πι, Πότ. ταῦτα σφέαςαὐτοὺς

ἐργάσαντο to sobě vespolek učinili. Isok,
χρη διαλυσαμένους τὰς πρὸς Ἰμιᾶς αὐτοὺς ἔχγ
Όρας ἐπὶT0vBapBapovTpamécdou potřeba, aby
chom nepřátelství proti sobě vyrovnajíce—.
2. se členem 0 xůTOg, 7 ZůTÝ, TO KŮTO, ἶ αὐ
764, zůrý (rozd, od xůry), vzůTo, častěji Txů
τόν, ión. maso. 1 ὡὠυτός, neuf. TWdVTO(gen.
τοῦ αὐτοῦ --- ταὐτοῦ, 8ἱ6 Ίθη. τῆς XOTŤE,dat.
τῷ αὐτῷ - ταὐτῷ, τῇ αὐτῇ--- ταὐτῆ, ace.
Ί6Ώ τὸν αὐτόν, τὴν αὐτῆν -- Ρ]. οἱ αὐτοί, αἱ
αὐταί, τὰ αὐτά --- παὐτά, τοπ, οἆ ταῦτα,
66η, τῶν αὐτῶν ϐ) týž; (ten samý, idem).
ταὐτόνἰοἱόζ. ΡΙ. ταὐτὰ περὶτῶν αὐτῶν λέγεις
totéž o témže mluvíš. Xen. καὶνῦνταὐτά μοι
δοχεῖταῦτα ἶnyní tímže zdá se mi {ο, -- την
αὐτὴν µ.Πτέρα,τὸν αὐτὸν πατέρα touž matku,
ἰό]οῦ οἱσθ, Έ]. πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους
k týmž mužům tu, právě. Xen. sigTxůT0na
totéž ni.; čx T00 aůTo0 z téhož m, Hér. xarů
τὠυτὸ γνώμ.ην:ἐξεφέροντον΄ὅ rozum své
mínění pronášeli, s dat. (č.se sintr.,n. jako
s nom. n. pádem příslušným). Xen. čvTaT
Ἴσθα τούτοις Ώ8témž m. jsi byl s těmi, jako
ti. —PI. cě vxůva ču.oiAčyeiv abys totéž se
mnou,j.já mluvil, Hér. šrvyy aveata TWVTO
τούτοισι ἀναβεβηκὼς ἐς Σοῦσα Ῥτάνδ 78 ἰοιιᾷ
dobu příběhů těch příchozím byl do Sús-—.
8. adr. odkazovací n. oznamovací(j. 3. 0s.)'
a) on (ale v nom bez členu obyč. v někte
rém z význ. v 1 a—c. vytčených). «T0Ů
jeho; zúve JÍ, její £. xJT6v jich, jejich.
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αὐτοῖς11 ©. αἲἰ.5αρ5, ΡΊΙ Ρο55. Ρ6Π. αὐτοῦ,
αὐτῆς, αὐτῶν, πιά οϐ}ὅ. δ1,Χθπ. τὸν παῖδα
αὐτῆς 5ΥΠ8]6]Πο. αὐτοῦ οἱπαῖδες 61ο sy
nové. % úosBeax «úvěv nezbožnosť jejich. —
b)i v nom. sg. iostt. pádech 00s. vzácnější:
on; pán. Pl.od oyoXnzúTnení pokdypánu ;
pán nemá kdy.

αὐτόσε (ο αὐτό-ς, 51Υ.αὐτοῦ, αὐτόῦδεν;
a) tam. Pl. «ἰέναι,ΤΠή]ς. -αὐτομολεῖν. b) tam ;
k tomu. PL při zpoodýcev. —

αὐτό-στολος 2, (-orÉA-Aw)básn. sám
υγ5ἰτο]ο, Φ08,αὐτόστολον πέμψαντά µ.Ex
σῶσαι δόµ.οιςΔΕΥsám loď vystroje poslal a
mě odtud vysvobodil domů.

αὐτό-στονος 9. jen Aischl, 606- nářek
samého stenotu, hojný stenotem, vzdechem,

αὗτο-σφαγής 9. (-σφόζω) Ίναρ. vlastní
rukou, ranou zabitý. i: od svých (pokrev
ních) zabitý. Sof., Eur.

αὐτοσχεδιάζω (od aůToo/édio-s) na
místě, ihned, bez přípravy jednám 1. a)
α) bez přípravy, zpatra mluvím. Pl. Teví
Ttvog0 něčem. —9) rychle, odhodlaně, bez
meškání jednám, Xen, b) bez přípravy ;-bez
rozmyslu jednám, podstupuju, na se beru.
2. a) bez přípravy, maně, nerozvážlivě je
dnám, mluvím. Pl. úm'dyvoluc z neznalosti.
—b) msotTivogmaně, nerozvážně nakládám
s někým; nerozvážně, lehkomyslně, zle
mluvím, smýšlím o něčem, Pl.

αὐτοσχεδίασμα, τό (κὐτοσχεδιάζω),bez
přípravy, prostě mluvené. Arst. pl. prosté
začátky básnictví.
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αὐτοσχεδιαστής, 03,6(srv. dvěpředch.),
bez přípravy jednající, mluvící. Xen. Tiv0g
nemotora, hudlař v něčem.

αὐτοσχεδιαστικός ὃ. (κὐτοσχεδιάζω)
nepřipravenosti, neumělosti příslušný. Arst.
4x7 zúT-začátek, pův. prostičký, neohra
baný, nemotorný.

αὐτοσχέδιος 0.12. (-σχε- τσἔχω) na
místě, ihned se držící ; náhlý (v. čtyři před
cház. sl.)

αὐτο-τελήῆς9. (-τέλος) 1. sám, sebou do
statečný. 2. sám soběpoplatný ; samostatný
v poplatcích; (jiným nepoplatný). Thůk.
o obcích.

aúTo-Tpavtmóc, ó, Dém. celý, (už sám
v sobě,) odjádra tragický.

αὐτό-χειρ.

αὐτοῦ (οᾷ αὐτό-ς, π8 οἳ.ποῦ; 517. αὐτόθι)
a) ) tam ; na (tom) m. Η6Υ.αὐτοῦ παρεσκε»
άζοντο ὡς νσυμ.αχἩσοντες ἴδιη--, Χθῃ. αὐτοῦ
ἐνχώρα στραφῆναι aby se tam na m. obrátili.
ZŮTOĎčusve TX9XAorzie. Dof, ve sm. impt.
před neg. coni.: zůstaň tam! zadrž! 9) zde,
při prs., j. u Xen. při uévav, περιµένειν. -- Ὦ)
uůTOŮTXÚTYX) právě tam, na (tom) m. Hér.
při dwroňbou a p. B) hned na m. Hér. při
τελευτήσειν.

αὑτοῦ, αὑτῷ άν,ῦ. ἑχυτοῦ.

αὐτουργός 9. (1 αὐτο-Βεργος,-ἔργο-ν) 58
močinný, a) sám vykonávající. ο, αὐτὸς
ZÚTOVOVŮvecí SÁM SAMOČINNOU,samovlaS$tní
vukou. b) sám pracující. «) (nemající n. ne

- potřebující dělníkůjiných). Xen, pl. o rol
nících, kteří sami vlastníma rukama vzdělá
vají pole svá. —též Thůk.— 9) ohyč. substt.:
dělník (který vlastní prací, vlastníma ru
kama vydělává si na živobytí). Arst. pl. —
v) iduševně: 5απιοπίς, Ἀθη, τῆς φιλοσοφίας
v mudrotví.

αὐτο-ρόνος 2. Aischl. vespolné, vzá
jemné vraždy. véAezskutky—.

αὐτο-φόντης, ου, ὁ (-osv- V πέ-φν-ον,
srv. φον-εύς), ΥΥ8Ωsvých vlastních (dítek,
pokrevních). Eur. pl.

αὐτο-φυής 9. (-φύ-ω) a) samorostlý;
přírodou způsobený; přirozený. PL.στρωμνή.
Thúk. XAu.évegpřístavy přirozené, b) duševně.
Pl. zdropvá; povahou svou. Arst, neut. při
rozené nadání. op. 70 čríxryrTov. —Xen. v.
διχτροχάζω.κ / M. ,

αὐτο-φωρος 2. (-9W9)1. při samém skut
-ku (zlém); právě při skutku. Dém. AxSety
τινα. ἐπ) αὐτοφώρῳτι ποιοῦντα polapiti ně
koho při skutku, že něco koná. vůb. při
zjevném skutku (třebas nebyl kdo zrovna
při skutku samém polapen, jen když jest
zcela zjevno, že skutek spáchal). Lýs. při ža
lobě drxyevyý. Thůk. xdTopmon:při skutku
polapeni; ve skutku usvědčení, 2. (někým)
samým vy-, objevený, odhalený. Sof,ἀμπλα
xýuovA provinění.

UŮTO-etp, poc, adi. 1. act. sám svou
rukou; vlastní rukou. Sof, při subi. ku
malzv, uTelvav (V. i aiuxoce, £.). p. Eur. —
substt. mase. vykonavatel, zpachatsí, pů
vod (vlastní rukou,) násilný, Sof,4000 po
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αὐτοχειρία.

hřbení.oóvovnásilný strůjce vraždy. is gen.
os. Dém. —Isok. τοὺς αὐτόχειρας καὶ φονέας
růy ToArrávnásilníky a vrážedníky občanův.
2. pass. vlastní rukou, násilně vykonaný,
spáchaný. οἱ, παίσαντές τε καὶ πληγέντες
αὐτόχειρι σὺν UUŽoUXTIZAbivše a poranění
byvše vzájemnouvraždou ohavnou.Eur. xv.
μιοῖραzáhuba vlastní rukou.

(

αὐτοχειρία, Ιόπ. -ίη, Ἡ (ο αὐτόχειρ), Ko
πάπί γ]οβίπί τάχοι. Ἠότ. αὐτοχειρίῃγ]αβίπί
rukou, při διχοπείρειν, διελεῖν, κτείνειν. Χ6η.
i smrť vlastní rukou vykonaná; usmrcení
násilné.

αὐτό-χνων, ovog,adi, v zemi samé zro
zený; tuzemský; původem domácí. Hér.
čYvex—národy—. pl. maso. i att. původní
obyvatelé; praobyvatelé, op. šmýXučse.

AÚTWEadv. (k adrTós) att. obyč. ve spoj.
ὡς ὃ αὔτως α též tak; a týmž způsobem.
básn, od mnohých psáno xůrTe; (dle někt,
příslušné k οὗτος, Ἱ. οὕτως): ἰα]ς, 50Ε. σὺν 0
aůros yo a spolutakjá. ad dres, ag tak
zcela právě, jak—.

AdTMG, v. předch.

Αὐχάται, ot,dleHér. nár.Skyt.(Čudský).
αὐχενίξω (αὐχήν) 04. τὰς μὲνηὐχένιζε

jedny stínal (v šíji přetínal).
αὐχέω (» εὔχ-ουιαι) a) chlubím, vy

chloubám se. Hér. «dyssve Tocodrovychlou
báte se tak velice. — Eur. τινὶ něčím. —
s inf. —že—,Eur., Hér., Thůk. —b) domýš
lím se; míním.s inf, —že—.Aisehl. —

αὔχημα, τό (οἆαὐχέ-ω),9) οἩ]οπῦα,Έτ.
Agystov «by-. Argejská chlouba, p. Soťf.b)
vychloubavost; domýšlivost (drzá). Thúk,

AÚYYJV,évos, Ó, 1.šíje; krk; týlo, u lidí
i zvířat. Sof., Eur. (v. dmoorpémo). 2. (dle
podoby) a) «) úžina zemská: (krk), Hér. τῆς
A socovýcou Chersonésská. —Xen. —(B)těsný
vchod; průsmyk. Hér. b)úžina mořská, Hér.
o Bosporu (jenž jest šíjí ku Propontidě j.
hlavě a k Pontu Eux, j. trupu). Aischl. o
Helléspontu.

αὔχγσις, 4 (od αὐχέ-ω), vychloubání;
chlouba. Thúk,

αὐχμέω (αὐχμό-ς) τὰβγολάπι. Pl. zdy
vůz. zaschnouti,

XIYXUMPÓG3. (zdyué-o)suchý ; vyschlý;
drsný ; Špinavý; spustlý. PL., Xen,

ἄφ-αιρέω. 199

AĎYLOG,O(« xů-05), a) sucho; suchota
(půdy). i pl. Thúk., Isok. sucha (siccitates).
b) obr. Pl. —vs coptxg suchota, vypráhlosť
v moudrosti.

αὐχμωδής ο. (αὐχμόςς, εἶδος)5αοΏοηΥ;
vyprahlý. Hér. neut. vypráhlosť.

Aw, ačo (« ov-are), básn. křičím.
Aischl. —Sof. čx d' fvo' čya vykřikla tu já.

dp před ostrým příd.— dnó.
ἀφαίρεσις, 1 (od dpxpé-e), odnětí; zba

ποπί. Ἐ]. χρημάτων.
ἄφ-αιρέω Ιόπ. ἀπ-αιρέω. 1. 8) οἀπίπάνη;

odebírám (násilně) ví τινος που πόδίΠο, 1τί
miv něco někomu. obyč méď. dyn. «) Xen.
τέκνκ καὶ γυναϊκά τινος domosiodu dítky
ἃ ὅθηι πδδί οἁπίπια!, τῶν ἄλλων ἀφαιρού
μενοι χρήματα οβἰαἰπίοἩ (občanů) jmění—.
Φᾳ568. τίτινι ἀφαιρεῖται πδσοοπέκοπηα 59 οἳ
nímá. 3) odnímám; upírám. Dém. τοῦτ
dpumonosvníTi úuv; zda to upře někdo
j. vaši zásluhu? b) zbavuju τινά T někohoněčeho;odnímámněkomuněco; při
pravuju někoho o něco. a) Sof. Tov Btov uz
u dpěkneživobytí mě nepozbavuj ! častěji
med. Sofť. ὅπλα ἀφχιρήσεσθαί τινα zbraně
zbaviti někoho; zbraň odňati někomu. Hér.
τυραννίδα τοὺς Ἡρακλείδας ἀπελόμμενοιΡ8ῆ
ství Hérakleovcům odňavše (pro sebe). Pl.
τοὺς ἐκτροὺςτὴν δόξαν doxpsodu lékaře
o pověst připravovati. pass. Hér. vův Ba
σιληΐην ἀπαιρεθήσεσῦαι ν]δάγ že bude zba
ven. Πόπ, κἂν ἀφῃρημένοι τὰ ὑμέτερ αὐ
τῶν re bysteť i byli zbaveni svého vlast
ního statku. Hér. ἀπαραιρηυ.ένοι τὸ ὅπλα,
Xen. dononuévo— zbaveni byvše zbraně. ϐ)
zabraňuju; zamezuju; překážím. Sof.rt u
ἄνδρα πολέμιον ἀφείλουμ.κτανεῖν; proč mi
zabraňuješ, abych muže nepřát. neusmrtil?
č, iinf, bez neg. —muže —usmrtiti. Thúk.
dpekovévn: vuxvdg TO čovovkdyž překazila
noc dílo. pass. Eur. dynoédy dxrTogdux
τοὐμιὸν εἰσορᾶν zamezen byl zraku mému
pohled na pobřeží. —2, odnímám ; odebírám
(0οπάβΙΗ). α) α) οὔτε ἀφελεῖν οὔτε προσ
Θεἵνχι ani neodňati ani nepřidati. Thúk,,
PL, Dém.— ví mw něco někomu promíjím,
slevuju. Xen. udyaz xx πολέμους bitvy
a války (t. že nemusí se pouštěti do bi
tev a do válek). r0 ovoroxrTedav. —B) od

' děluju. Xen. τρεῖς ἀφελὼν τὰς τελευταίας
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váše; tři odděliv poslední řady (od celého
vojska). v) pryč beru ; odklízím. Xen. pass.
ὡς ἀφηρέδησαν ai vodmeleukdyž odklízeny
byly stoly—.b)a) do. TiTivx zbavuju, spro
šťuju něčeho někoho (k jeho úlevě); ode
bírám někomu něco. Hér. xauňlovs ἀπε
Xov Tů úydex velbloudům odebrav náklad.
med. Xen. č0Xuἀφελόμενος ἔσχιζεν dříví mu
odebrav štípal (tak že ten, kterému bylo
odebráno, nemusil štípati). B)vyjímám ; vy
strkuju ; vybavuju. uve někoho. Dém. med.
πάντας ἀνὺρώπους εἰς ἐλευθερίαν ἀφελέσθαι
celý svět k svobodě vybaviti (dle někt.
ἐξελέσθαι).

dp-aAAopau vymrskuju se; vyskakuju.
Aisohl. čxvede ἀφήλατο z lodi vymrštil se,
vyskočil.

dv-apaprůvw odcíle se uchyluju. Xen.
od u%A« ne velmi—.

áp-avdávw nelíbím se. Šof. donydu
vovra. nepříjemné; protivné,. Hér. drudsty
znelíbiti zoškliviti se.

| ἀφάνεια, ἡ (d-oavýs), nezjevnost. Thúk.
dčiouwTocdo. nepatrnost vážnosti, jména;
nízkost stavu.

ἄ-φανής 2. (-oxv- ve ogzívw) 1. a) «)
nezjevný ; nezřejmý ; nepozorovaný ; nepo
zorovatelný ; neviditelný, Aischl, 4. 60605
nezjevný, neviditelný kraj (Hádes). Tivině
komu. Thúk. di%m pro něco. čx T05 dou
voůg Z m. nezjevného, skrytého. Xen. čv
douvsoTáTYDAm. nejméně zjevném. 9)ne
zjevný; zmizelý (z očí). Xen. črsi ὃ ἦσαν
doavečekdyž pak byli zmizeli—.b) nezjevný ;
nejasný ; nejistý ; pochybný. Šof. Aóyo<po
chybný důvod. r0 doavécnejistota. Thůk,
ἐλπίδι τὸ ἀ. ἐπιτρέψαι, --'τὰ περὶτῶνἐν ἀφα
veř věci 0 budoucnosti pohroužené v neji
stotě. —2.a) skrytý; tajný. Sof. µοῖρα.-ν . .
Thúk. aoxvste Ovrezndíxovyv tajnosti—. Xen.
οὐκ ᾱ. Ἡν- S part. nebyl tajný — s pře
chodníkem; nebylo (o něm) tajno, že—. b)
neznamenitý; neznámý; neslavný. Thůk.
ů díxy—oůx 4. soud, rozsudek nikoli ne
znamenitý, nedůležitý.

ἀφανίζω (ἀ-φαν-ής)nezjevným, nezřej
mým činím. 1.a)«) skrývám. Xen. ἥλιον
νεφέλη προκαλύψασα jpávce slunce mrak
zpředu zahaliv skryl, nezjevným, nezřej
mým učinil, Sof. joxvwovobyl zakryt(mrtvý).

ἀφ-εγγής.

9) odklizuju (z očí); odstraňuju. Xen. τὸ
σῶμα tělo (mrtvé do země, do hrobu) od
straňuju, pochovávám,Hér, ar. pass.z očí
mizím. Thúk. 0 0s.— v) z očí odvláčím,
odvádím (do otroctví). Xen. i s obi. věci;
pryč odnáším; odcizuju. xaomoÚs.—pass.
Xen. dpavadůva παῖδας καὶ γυναῖκας 897
odvlečeny byly děti—. b) ze světa sprová
zím ; vy-; zahlazuju. s obi, os., rodův, obcí
i věcí. Xen. ἐλδόντων Περσῶν ὡς ἀφανιούν
των τὰς Ἀδήνας Κὰγζ ΡΙΙδΗ Ῥδιδαπό οπήεθ
vyhladiti Athény —. často pass. Vy-, Zá
hlazován jsem; hynu. doxwadřva zhynouti.
i věci: ztratiti se. prf. Ἰφανίσθαι vyhla
zenu býti. Arst, č%vs móAsoc z občan
ství. 2. skrytým, tajným činím. Ti něco;
zatajuju. PL. čovov.

:ἀφανισις, ἢ (ἀφανίζω), zmizení. %1vůG
někoho, něčí. Hér.

ἄ-φαντος 9. (-φαν-ve ozívo) nezjevený *
skrytý. Sof.šony dpovrov půc-objevil jsem
nevyjevené světlo; odkryljsem skryté svět
lo (jiskrou). v. i čooe. b)

AD-4TTW, ión, d7r-. za- ; navazuju. Hév.
ἀπάψας ἄμματα ἑξῄκοντα ἐν ἵμιάντι-πιτά
zav uzlů 60 v řemeni, na řemeni—.pass.
ποδεῶνας ἀπαμμένους οίϱΥ Zavázané, zau
zlené.

ἄφαρ adv. básn. potom, na to hned;
ihned; náhle; rouče; rychle. tras. při Gé
Baxe, při poroučení, mluvení—.

ἄ-φραρχτος γ. ἄ-φραχτος.
áy-xonáČe od-; strhuju; uchvacuju.

Sof. Tivóg T1 s něčeho něco. Xen, mass.
4onomaouévog Ti0g odtržen od něčeho.

ἀφασία, 7 (od ž-oxT-05), nemluvnost;
oněmělosť. Eur. 4. u š/e oněmělost, ně
mý úžas mě jímá,

ἀφάσσω (.ν ἀφή, ἅπ-τω. 80Υ. ἤφασα)d
xohmatávám,. Hér. 7% ar% uší.

A-gwToc 2. (-on-ul) nevýmluvný; ne
výslovný ; nevyslovitelný. Sof. xrúroc ra
οΓοῦ, (5. 1ἐπιπέλομιαι) Ἠότ, ἄφατα χρήματα
nevýslovné, nesčíslné jmění.

dpavpóc 3. křehký; křehounký; sla
4
6bounký. Xen. sup. velmi-.

dy-evyňs 2. (-véyyos) básn. 1. a) ne
světlý; nejasný; temný. Sof. odc- světlo
temné (slepému). Eur. vyxrT0gdpsyyče BAE



ἀφειδέω.

ὦαρον noci nejasné oko-. b) nejasný ; ne
zřejmý.Aisehl, 004.2. nespasitelný ; bíd
ný. Sof. vi doeyyéc nějaká bída,

ἀφειδέω (ἀφειδή-ς) παβείτηύ Ίδθπι; ne
šetřím. Sof. Vvyňsdosdňom život nasaditi.
μή]. Bílov.i Zveldovycpov adrěv nešetřili
sebe. Eur. ἀφειδήσαντες bez milosrdenství.

ἀ-φειδής 2. (-φείδ-ομαι) 8) α) nešetrný ;
nešetřící; nemilosrdný ; bez šetření; bez
milosrdenství, obzl, adv. Hér. dpedécc šoó
vevovbez milosrdenství vraždili. Xen. ἀφει
δέστεοονZoXaCevnemilosrdněji trestati.o.et
Šéovaru zcela nemilosrdně, —3) odvážný.
Dém. ἑχυτὸν εἰς τὰ πράγµατ ἀφειδῶς δι
δούς sebe obecným věcem bez šetření, od
vážně věnuje. b) adv. Hér. i: hojně; ne
šetře nic. při šdídov dával-.

ἄφ-εχτεον v. ἀπέκω 1.a, B—
ἀφελής 2. (nejistého pův.) nezdobný;

prostý. 1Ι8όΚ. ο Ἰθῦθοι ἀφελῶς ἔχειν (1.ᾱ
720) bez ozdoby Ὦγ{4, ορ. ἐπιδεικτικῶς,

ἄφ-ελκύω v. násl.
dV-ÉANO (jen prs. a impf.; ostt, čs,

od 4o-eXx-o) odvlékám. Thúk. vag τριήρειςἀφείλχυσαν--odvlekli.Pl.aXen,o obi,os.
aoeAuúcm odvléci (násilně, ale bez ná
sledku nepříznivého svobodě, j. řečníka
s řečniště). Hér. dméAxev odvlékati, pryč
vléci (j. nesvobodného).

dy-Éš“ a p., V. dr-éze.
úcp-éprtw odlézám ; pryč se klidím; od

cházím. Sof. jen. prs.

ἄφεσις, ἡ (ἀω-ί-η-μι), Ῥτοριδίόπ{; νΥ
paveni. τῶν πλοίων.

Ἄφεταί, αἱ, πως. Ρϊκίανπό ν΄ἠποτάρ.
cípu Magnésie, odkud prý mýth. loď Argó
puštěna byla na mořešíré ((ἀφ-ετή). Ἠότ:

ἄφ-ετος», (ἀφ-ἰ-η-μι) Ρτοριδβἰόπγ.Αἱβο]],
ἴθηα.---Ε] (ὥσπερ ἄφετοι ρτάνὅ ]. τοπραξἰόπά
dobytčátka (t. j. která jsouce bohovi ně
kterému zasvěcena, rozpouštěna bývala na
volnou pastvu bez dohlídky pastýřovy).

ἀφ-έφω, ἰόπ.ἀπ-έψω. a) vyvářím. Hér.
aTéfovat (Kmomóv).pass. ÚaTog dmebnué
vouvody ovařené, b) s obi. kovu. Hér. ov
σίον καθαρώτατον ἀπεψήσας Zlato do nej
ryzejší čistoty, za nejryzejší dav vyvařiti,
vypáliti—.

ἀφνονία. 201

ἀφή, 7 (x ún-rw), dotyk, obzl. ohněm;
Hér. rozsvícení. meol λύχνων dpag OK.ve
čera (kdy se rozsvícejí lampy).

ἄφ-ηγέομαι, Ἰόπ.ἀπ-η- 1. a) (j. náčel
ník) odvádím pryč, zpět vedu; pryč, zpět
táhnu. Xen.—b)io vojínech. oi TeAsvrat
οι πρῶτοι ἀφηγοῦνται Ῥοβ]εάπ{ nejprve na
odchod se dávají. 2. rozvádím (slovy) ; po
vídám; vypravuju. Hér. z%vobuvδιεξῆλθε
drysóu.cvog vidění rozložil (vypravuje, )ze
vrubně. úmyyésodau zidy T0 ysyovos že vy
pravoval celý příběh, τοὔνομιαἀπηγῆσασῦαι
jméno pověděti, Xen. ἀφήγησαι Ροτόπ { Hér.
i pass. ἀπήγηταί µοι ΥΥΡΙΑΥΕΠΟ,Ῥογξάδπο
mnou. χωρὶς τοῦ ἀπηγμνου ἔργου Κτοπιὸ
vypraveného, svrchu dotčeného činu.

ἀφήγημα, ἰόπ. ἀπή-, τό (οἆἀφ-ηγέ-ομαι
2.) vypravované, Hér. pověsť (vypravovaná).

ÁPÝYYOIS, ión. dný-, 1 (od dp-nyé-o
uo, 2.), vypravování. Hér. dčiwTavoc4
Υήσιοςnejvíce hoden vypravování, aby oněm
bylo vypravováno. (v. i dátóvosus 2.)

ἀφ-ῆλις, 140g, 101. Am-Ž-, 0, Ἡ, vyšlý
z mládí; obstárlý; obstárný; přistárlý.
Ἠότ. ἀπηλικέστεοος πζ ορβίάνπδ]δί.

ἄφ-ημερεύω οἁο]άσίπαza dne, ve dne.
ᾱ-φὺεΥ Ἄτος 9. (-οδέγγ-ομαι) Ώ676”νπὅ

ný; bezhlasný, Sof. výr0;— údolí tichounké,
AgodiTYGvouós Afthitský kraj; -ská

župa na východě dolního Egypta, sev. vých.
od Búbastického kraje.

ᾱ-φῦιτος 9. (-pdi-vo) básůn.nezmoře
ný ; neúmorný. Sof. [č (j. bohyně).

U-pdovyoc 2. beze zvuku, hlasu. 0člo
věku. Sof. ovo č. seděl nemluvě, mlčky,
Hér. %vč. byl bez hlasu, j. oněmělý (na
chvíli), zajiklý. —o zvířatech: nemluvný;
němý. Eur.

ἀφνονία, 4 (odžebov-os), 1. nezávist;
příznivost; náchylnost, Pl. moobuuí«x
a. horlivost a náchylnosť., —s násl. inf,
2. obyč. a) dostatek (bez závisti jiných);
hojnost. Xen. εἰς ἀφθονίαν παρέξειν ἔφη καὶ
σιτία καὶ ποτά v hojnosti, do boha že po
skytovati bude, pravil, i pokrmy i nápoje.
πολλὴ ἀ. vivdgveliká hojnost, hojný dosta
tek něčeho. b) vůb. «) hojnost; množství.
ΡΙ. ἀνδρώπων Μ41.6) hojná příležitost. Xen.
τῆς συνουσίας κ οροοτάπ,
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Ú-oWovoc9. bez závisti, 1.4) nezávisti
vý. Hér. avýp. b)x) štědrý. Eur. dpibóvoδοῦ
vu sol štědrou dáti rukou. B) o zemi a p.:
štědrá ;úrodná ;výdatná ;výnosná. Xen, yo
9%.—i substt. neut. ἐν ἀφθονωτάτοις στρα
Tomedevsodatna m. nejúrodnějších (kde vše
ho jest v hojnosti, j. vody, stravy, píce). —
2. (bez závisti dopřáný ;) dostatečný ; hojný
(čehojestdo boha). —řec. praed. překládá se
č.ij. adv. často neut. Xen. čyovregἄφθονα
Tárvrýdex majíce hojně, v hojnosti, doboha
věcí potřebných, šv dobovou Provevswv hoj
nosti život tráviti. Dém. ÓgóXewoc čv váot
τοῖς κατὰ τὸν βίον ἀφθονωτέροις καὶ εὐωνοτέ
ροις οιῆγεν ύμᾶς τῆς νῦν slonvyg válka ve
větší hojnosti a láci všech potřeb životních
udržovala vás než nynější mír, Xen. dobovas
štědře; hojně.

Ἄφιδνα, 7, obyč. pl. Ἄφιδνα., dědina
v sev. vých. Attice, sev. vých, od Dekelee.

Ἀφιδναῖος 3. (od předch.) Afidenský.
substt. maso. Afidňan.

5 / ., ; ; , . 5 a
αφ-ιημι, ΙόΠ.ἀπ-ί- (Ρ15. ἴν. Πέν. 1dr-tet;

att. impf. i pisi, zf, i dete) 1. a) od-; pro
pouštím. «) ode-; vysýlám. Xen. vXsvor
ρεις. ἶ Ἱ. mtr. Hér, čs τὸ πέλαγος ἀπῆσειν
(6, Ἀργώ) πα šíré moře pustiti (lod,) se.
Thůk. č T0m.doňaav na šíré mořevypluli.
B)propouštím. často dostvaí viva propustiti
někoho. Eur. ovoxTóv vojsko. Xen. mpivdv
ἀφῶσω ob Zoyovrec dříve než byje propu
stili. vrchní. pass. Hér. 0 vxvTixdgστρατὸς
ἀπείδη ὑπὸ Ξέρξεω lodní vojsko bylo pro
puštěno (na další výpravu)—. v) propouštím.
Hér. vyvvxřxa(z manželství) —(z moci své).
Χεπ, ὡς οὐχ, ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεϊναι τοὺς
ἐφ᾽ ἑχυτὸν στοατευσαµένους ἆθ πορϊ(ς]αᾶπο
králi propustiti ty, kteří proti němuse vy
pravili. —obzl. ve válce (nezajati, nezahiti).
Thůk. i T005 alyuxXorTovs zajaté—. i s obi.
obce, Thúk. oúxete rýv xóJuvnepropouštěl
města (ze své moci). Dém, 07 Avdeuodvra
zúrote dole když Anthemůs jim propouštěl,
postupoval. —též ve věci soudní: z žaloby
propouštěti ; (neodsouzeti.) Pl. ἀφίεμιένσεἐπὶ
T0VTEpropouštíme tě s tou podmínkou-.Dém.
ἵναμ.ἠτ᾽ ἀφῶ μητ᾽ αἰτιάσωμιχι unšéva abych
ani nepropustil (zžaloby)ani neobvinil (žalo
bou)nikoho. pass. Xen. ἀφεθῆναι ὑπὸ τῶν δι
xaovův propuštěnu býti od soudců. b) «) vy

ἄφ-ίημι.

sýlám ;metám. Thúk. oisvoúzšípy.Xen. éhy
střely.pass. (v. reBaiva 1.a).—B)vy-; po-;
spouštím. Pl. ηφίει τὸ δόρυ ιὰ τῆς χειρός ΥΥ
pouštěl, popouštěl dřevceskrze ruku. Thůk.
dolecxv TdvČoxóv spouštěli trám. v) vypou
štím ; vydávám. PL., Dém. gwvýv. Hér. viva
γλῶσσαν πρώτην ἀπ'ήσουσιΚέοιό sl. první vy
pustí, vydají, Sof. —šros xxxov slovo zlé, ne
milé. i o subi. zosbn. Dém, 0 xx190gu.óvovoů
χὶλέγειφωνὴν ἀφιείςdobapříhodná skoro mlu
ví hlasitě. Thůk. j yAdoox mvedumδυσῶδες
pie ústa dech smrdutý vydávala. ὃ) (náru
živě) vypouštím ; vydávám ; na jevo dávám.
Ῥ], ὑπὸτῆς ἡδονῆςπαντοδαπὰ φίειχρώματα
z rozčílení všeliké na jevo dával (měnil) bar
vy. Dém.eg viva Tv 09yhyžptéva na někoho
svůj hněv vypouštěti, vylévati. (ale v.idále
2 a,B).— 2. a) z) propouštím. Ti Tivog ně
koho z něčeho; zprošťuju, zbavuju někoho
něčeho, Pl. TovTou 4. ce toho zprošťuju tě.
Sof. B)opouštím ; zanechávám, T1v4někoho.
Sof. XperTeµ.όνην ἔρημ.ον zanechte ji jedinou
samotnou. —upouštím. %i něco; odkládám,
mimo sebe pouštím něco; zanechávám ně
čeho. Aischl. 09y%Xoec hněvů zanech !Hér.
wóydbovžes lopoty zanech ! (v. i αἰσχύνη).
Thúk. sůdd; dosis TOčermy Aťov ihned za
nechav plavby na Chios—. Dém, dosire Tov
dmoovokovupustili jste odvýpravy.—.rozv
ἀφεὶςεἰρωνείαν všechnu odlože licoměrnost,
lichou výmluvu. —meď. Sof. Téxvav úpoĎ od
dítek upusť; s dětmi se rozluč ! — v) zane
dbávám. vi něčeho. Dém. Toyxaup0vdosiva.—
πιο. Τπήά]ς,τοῦ κοινοῦτῆς σωτηρίας ἀφίεσθαι
obecného blaha zanedbávati (příliš). b) «)
popouštím ; ponechávám; po-; dovoluju. s
inf. Thúk. dmímsivadr% Oyu.ósr elvaupone
chává statky, aby byly obecnými, ponechá
vá je za vlastnictví obecní. pass. regi T0dToV
ἡμῖν ἀφείσδω xuvdvvevecdou o to nám budiž
ponechána starost. 9) odpouštím ; promíjím
τινί τι πδ]ζοπια ηδοο. Πότ, ἀπῆκε ἂν αὐτῷ τὴν
αἰτίην9] ΡΥπι Ῥτοπηϊπα]νίπ. Ρ. τὰς ἅμ.χρ
τάδας. v) Zrušuju ; zdvíhám ; odvolávám.
Χθῃ. ἐὰν μὴ ἀφῶσι τὴν xAžowvneodvolají-li
půhonu, žaloby. —ἶΡ]. τὰς κλήσεις ϱ) α) ττ
pouštím ; ztrácím. Hér. čredv dvě Tnyψυγ]ἣν
když by vypouštěl duši—.pass. Sof, vůvdost
ται πάντα Nyní ztraceno jest všechno. —9)
vypouštím; zanechávám. Arst. Tv óvou%
των ἀφείκασι, ὅσκ παρὰ τὴν διάλεκτόν ἔστιν
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ze slov vypustili všechna, která jsou proti
obecné mluvě.

ἆφ-ιχνέομαι, Ιόπ. ἁπικ- 1. (οἆπ]πϐ)
dostávám se; a) o suhbi. 0s. x) do-; při
oházím. básn. i s pouhým ace., Sof. Tívxg

χώρους ἀφίγμεῦ Ἡ τίνων dvě ῶν πόλιν; do
kterých krajů jsme přišli (se dostali) n. do
městakterých lidí? Aischl, s obi.ἄστυ. πρός,
παρά τινα Kněkomu,slg, čí m k něčemu,Hér.
ἐς τὴν Σπάρτην 4ο-. Χει. ἐπὶτὰς θύρας. β)
navracím se, Xen. εἰς τὸ στρατόπεδον ἀφικ
νοῦνταιο tábora navracejí se. PL.ἀφιγμ.ένος
navrátiv se. b) 0 subi. zosbn. «) Xen. mAořov
—koráb přijíždí, přichází. i Dém., ořrog obilí
přichází, se dováží, B) Thúk. ἀφικομένης νυ
χτός když nastala noe. 2. obr, a) do-; při
cházím (i bezděky) ;dostávám se. sigmk ně
čemu, do něčeho. «) sig τὸ γὔῆραςἀφικνεῖσθαι
ku stáří přicházeti, dospívati ; věku starého
docházeti, dosahovati, ϐ) Ἠοει, ἐς τοσοῦτο
τύχης ἀπικέσθαι ἴοις velikého štěstí dojíti,
dosíci. —obyč. ve sm. nepřízn. Hér. čs rv2v
14105 ἀπίχκατο 4ο svrchovaného neštěstí
přišli. p. ég70 čo,avov xxx00 do nejkrajnější
bídy—. Thúk. šg To03r0Ouoruyíu: dpmésdu:
tou pohromou zastiženu býti. (v. i ἀνάγκη,
1.a,). při závislém inf. řec.užívá se č.i
konstr, neos, (m. řecké osb.), Thůk. égὀλίγον
ἀφίκετο πᾶν τὸ στράτευμα νικηδΏναι 5]ζοΥο
došlo to k tomu, že hy celé vojsko bylo pře
moženo (málem přišlo celé vojsko ku po
rážce), b) dostávám se (úmyslně) ; pouštím,
dávám se. Hér. čc Xóyougdmixécdau Til do
řečí,dorozmluvy dáti se sněkým. Eur. šuxv
τῇ διὰ λόγων ἀφικόμην sama s sebou v ú
vahy jsem vešla. (v. i čydox. 1. b) Sof, zdr
πὸν ἀφίξομιχι a ku každému prostředku při
stoupím ; a ke všemu se odhodlám. Hér,v.
Όλσχνος, Ὁ., διάπειρα.

ᾱ-φίλητος 9. (-φιλέ-ω) πθιπἰ]οταπύ. 996,
οῦκ A. mil more nikdy z lásky někomu ne
vycházející, nevypadající.

ἀφιλία, j (od ZeiX-os), opuštěnost od
přátel; osamělost. Arst.

ἄ-φιλος 9. -- 1, 4) nemilý; odporný.
Aischl, —Sof. γῆρας. b) bez přátel ; bez přá
telství; opuštěný. Soť. 2. nemilostný ; ne
přátelský, Sof, ἔργαχεροῖνἄφιλα παρ ἀφίλοις
ἔπεσ Ἀ̓τρείδαις δ1πγ τοι τ πειη]]οβέτι πθ
milostných klesly Atreovcův.

ος”
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Á-ptAóTinoc 2. nectižádostivý. Arst.
2 č 9 % ή ϱ 9 4ἄφιδις ΙόΠ. ἄπιτις, Ἡ (οἆ ἀφ-ικ-νξομαι),

x) příchod (οπόκιά). Ηόν, ἡ ἐνθαῦτα ἀπ.
příchod sem. 3) odchod ; cesta odněkud(ně
kam). Dém. εἰςτοὺς πολεμίους.

ἀφκιππεία, 4, nezběhlost v jezdění, v
jezdectví. Xen,

ἀφ-ιππεύω odjíždím (na koni). Xen.
9
ἀἄφγτιππος Ὁ.-- 1. περῖ(Ποᾶπγ Ἱοπίτη, ]6ζ

deotvu. Xen, Kapíx. —2. nezběhlý v jezdě
ní (na koni), v jezdectví, substt. maso, ne
koňák ; nejezdec. Pl. pl., op. ierwxot.

ἀφ-ίπταμαι (ἀπο-πέτομαι) ΡΙΥὅ5ογζηά
ším ; odletuju. Eur. dvívraro.

ἄφ-ίστημι, ἀπ-ί-, 1. αοἲ.(5 801.ἆπ-έστη
ca, bez prf.) odstavuju. a) «) (v prostoře)
Xen. 70 dodevécravov (στράτευμ.κ) πόρρω
dměorycevslabší voj daleko odstaviv (zvlášt
ní řadou postaviv). Hér. i bez obi. 3) (v hod
nosti) od-; sesazuju; svrhuju; shazuju.
Xen. T0vἄρχοντα ἀποστήσας τῖϊᾶορ sesadiv,
shodiv—. y) (smýšlením) odvracuju ; kod
stoupení pobádám. vivx někoho. Tivogn. ἀπό
«tvog od někoho. Hér. ἐπειοᾶτό σφεας ἀπὸ
Κροίσουἀπιστάναι pokoušel se je od Kroisa
odvraceti, i s obi. ó)uv, oToxTevux. Thůk.
ὅπως ἀποστήσωσιν Ἀθηνχίων τὴν πόλιν ΑΡΥ
odvrátili od Athéňanů ms, b) odrážím ; svr
ππ]α. Τπή]χ, ἀφιστάνχι τὰς τῶν πολευίων
ěrBovAácodrážeti, svrhovati, mařitiúklady,
útoky nepřátel, c) zvlášť stavím, kladu ; na
váhu kladu; odvažuju. Xen. ἄρτους chleby.
2. med. (s a0r. dr-seovnsáumy, bez prf.) a)
odstavuju si, odsebe. zi někoho; odvra
cím, zaháním odsebe, Eur. rc Apystovδόρυ
úmzovnoxode;jakvojArgejův jste odvrátili,
zahnali? Twv9god něčeho. b) doisvauní m
vzdaluju siněco; vyhýbám se něčemu. Xen.
dolovavvm v0v AMovÚmO145 oz14; vyhýbají
se slunci pod stíny. 3. meď. (s aor. act, dr
ἔστην) a) od-; ustupuju «) (v prostoře), Pl.
čas AVXŮTOSKTOGTÝaž by sám odstoupil.
Xen, oúdsv m μᾶλλον ἀφίστατο ο πὶο νίοθ
πθιβίπροτο]. 5 β9Π. 90Η.ἀποστῆναι στέγης
od-, vystoupiti, se vzdáliti z příbytku. —
τροφῆς vzdáliti, vyrvati se z vychování. B)
upouštím; «viog od něčeho; zanechávám
něčeho. Xen. góvou, Isok. xvddvov, ἔογων
ἀποστῆνχι. ῥᾳ565. 1 πάΚ. ὡς αὐχ, ἀποστατέον
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ἔτι τοῦ πολέμου εἴη ἄθ πθβιηί 5ο πὔ οἳ τάλ]ςγ
upouštěti, vzdalovati. v) (smýšlením) odstu
puju; odvracím se; (odpadám). Thúk. oůre
úmoorýsevo Žihos ani neodstoupí, se neod
vrátí jiný. Tivogi d7ó Tivogod někoho. T964,
sig Tia k někomu. Xen. o! Tp0g Ἡμᾶς ἆοι
oráv.evo:kteří k nám odstupují, droovag elg
Movoossodstoupiv, uprchnuv k Mýsům.i ei
5 86ο, 11, Ελ ή]ς, εἰςἸδώμην ἀπέστησον ἂο
Ithómy odstoupili (odstoupivše dorazili).
Χθη, ὅπως ἂν εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀποσταίη
jak asi by do pevné tvrze unikl. b) odstupu
ju; pozbývám, Tivogněčeho. xxiTv doyatv
dměcrycxv i půvd. jmění pozbudou. —4. prf.
act. a) v dáli stojím ; vzdálen jsem. «) liším
se. rivoc od někoho. Dém. τοσοῦτον ἀφέστηχα
τῶν ἄλλων ({8]ςdaleko vzdálen jsem,) tak
velice liším se od ostatních (« d1xoéco). i
o zosbn, ἦν πολὺ τούτων ἀφεστηκότα τὰ τότε
λεγόμενα od toho velmi daleky byly Ťeči
tehdejší ;—velmise lišily—. 9) od-, ustoupil,
upustil jsem. vivocod něčeho; vzdaluju se
něčeho, Thůk. εἴτις ἔτι ἀφειστήχει τοῦ πολέ
μου vzdaloval-li se kdo ještě války. Dém.
τούτων ὀφέσταμεν Způsobů těch spustili
jsme se. —s dat. Dém.dpěarare arů ustou
pili jste mu, v) (smýšlením) odstoupil, od
padl jsem ; odvrátil jsem se. Ttvogi d.770Ttvog
od někoho. 790g Ti, k někomu, Xen. móAeug
τότε ἀφειστήχεσαν πρὸς Kůpov města tehdy
(byla) odstoupila ke Kýrovi. b) odstoupil,
pozbyl jsem. vivog něčeho, Šof. dosovavau
opsváv pozbyti smyslů, rozumu.

ἄφλαστον, τό (. předs.,« fast-igium),
hlavice kormy. (vrchní konec ohnuté části
kormy). Hér, pl. 6 68Η. νεός.

ἀφνειός 9. α Thůk. z IL, v. násl.
ἀφνεός 3. (ep. dovstog 2., od ep. vd Žoev

0g.« Opu-lentus) básn, 1. zásobený; (záso
bami) hojný; bohatý. Aischl, édouva. —2.
act. štědrý ; (hojně dávající, udělující) Sof.
ἀφνεωτέραις χερσίν δδάΤα]δίιπα--,

Apvw. (srv. čá-víovy:)adv, náhle; z ne
nadání. Bur. při rooaeXbov. —Thúk. vw
někomu.

ἆ-φόβητος 9. (-φοβέ-ω) nezastrašený,
Ὁρ{. τινὸς πδόίη: πθΏτοπίοί 5ο ηξδὔθπο,

ἄ-φοβος 9. 4) πορΙβοΏΥγ; ποο]άοπΥ ;
krotký. Sof. o bravu. Pl, o lidech (kteří
Z nerozumu nebojí se věcí i hrozných, 0

ἄφ-ορμή.

žoofBovi: nebojácnosť, b) nehrozný (něko
mu). Aischl.

ἄφ-οδος Ιόπ. ἅπ-, 4, odchod. Hér. (v.
áuoí II. A.c.) Xen. vojska—; cesta zpá
teční. χαλεπή.

áo-opotów vypodobuju;vyobrazuju Xen.
obl. εἴδη.

Ap-opum, ión. dr-. 1. a) zdáli spatřuju.
Hér. árovev 70 ipóvspatřovali svatyni, b)
odhlížím. rpóg 7. k něčemu; pohlížím na
něco, Thůk. amidóvre; pohledše—. 2. (od
hlížím ;) odyrácenjsem (zrakem). Xen. raí
ουσιν ἀφορῶντας bijou odvrácené (ft. ze za
du do odvrácených).

ἆ-φόρητος 2. (-9o06-w) nesnesitelný.
Hér. o zimě, bouři. 'Chúk. io lidech. (kři
kem—).

ἀφορία, i (odčoog-os),neúrodnost. Xen.
1 ooevv 4. neplodnost, pošetilosť mysli.

ἆφ-ορίζω a) hranicí, mezí odděluju;
ohraničuju. Isok. pass. jwox Ἡ ὑφ ἡμῶν
ἀφορισὺεῖσα země od nás ohraničená (t. do
bytá a hranicemi do našich zemí pojatá).
b) «) odděluju (j. hranicemi). Pl. pass. 4mó
τινος ἓν ógtov Aooorodév od něčeho jedna
částka oddělena byvši—. P)obmezuju; zvlášť
určuju (pojmem). Pl. med. —Arst. pass.
ŠmoTÝLYApwoouévy věda obmezená, zvlášt
určena (od jiných věd oddělena pojmem).

ἄφ-ορμαω a) vyhrnuju se; vytrhuju.
Thúk., Xen. čx τινος ἀφορμῆσαι 7 m. ně
kterého vytrhnouti. Sof, rí vývo' ἀφορμᾶς
mstoxv; proč ktomu hrneš se, kvapíš pod
niknutí? dep. pass. Thúk. raky dpopuč
od. zpět kvapem odebírati se. Sof. οἷον
Ód0Ů TÉAOSApyovs dowoujdyuev k jakému
cíli cesty z Arga jsme se vyhrnuli, vy
pravili, Eur. dpopuXoda ydovóg odkvapiti
ze země. b) o zosbn., Sof. o blesku. oú
v% KAMovdpopu.ž movenikdy zajisté na prázd
no se neřítí. Xen, o lodi (V. če-opu.%e £)

ἄφ-ορμή (srv. předch.) 1. a) východi
ště; m. vhodné k vytržení, k útoku. Thúk.
b) obr. pův.; příčina. Dém. ytyvsruí ma.
Tivóg vim, stává se něco původem, příči
nou něčeho někomu. 2. a) příležitosť, pro
středek, črí τι k něčemu. Dém. pl. —b)
opatření ; zaopatření; důchod. Eur. vo%ra
otv dětem, Xen, elgT:vx pro někoho, s gen.
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Xen. sig čoyeovdpopu.hv k opatření prostřed
ků k pracím.

ἄφ-ορμος 9. (ἀφορμή, ἀφορμά-ω) 804,
odkvapný ; kvapným οἀσμοβθιῃ, τ. ἐκ-ὃδρώῴ
σχω. T

ἄ-φορος 9. (-φέρω) πθπεβοποί; πούτοᾶ
ný ;neplodný. Hér. o stromech. (ΟΡ.Χχρπο
φόρος). Xen: o půdě. čv dpóow na m. ne
úrodném.

ἀφ-οσιόω,ión. dr-o- očistuju. obyč.meď.
a) —se; zadosť činím (jen pokud třeba,
i bezděky). Hér. 77 de bohyni. Pl. své
svědomí upokojuju; ve svém svědomí se
τιροκο/τι]α. ἀφοσιούμ.νος. -- A0T, πρὶν 400
σιώσχσῦθσι S part. dříve než své svědomí
upokojím— s přechdn. b) —s acc. «) ze
svědomí šetřím něčeho. Hér. Adytóv Tu —
9) sprošťuju se něčeho (ku své očistě)
zadost činím něčemu, Hér, arooeúucvos TY
škópxwciv Tivoc zadost čině přísaze něko
mu složené; sprošťuje se závazku přísež
ného k někomu, s někým.

ἆ-φράδμων, σ. ᾱ-φράσμιων.
ᾱ-φραχτος 2. Ρά8Η.{ἄφαρκτος (-φράσ

go) a) «) neohrazený. Thúk. oixýse. —
ohradou, kolím nechráněný. o táboře, lo
děch, Thúk. —3) nevyzbrojený ; nevystro
jený. Thúk. 7905Twx proti někomu. b) vůb.
nechráněný ; nestřežený. Sof, 4pxoxT705pí
Rov nestřežený od přátel. Eur. ei u% ὅρ
κοις ὑεῶν ἄφραχκτος jpédyv —kdybych ne
byl přísahami u bohů spoután bez ochra
ny (bez prozřetelnosti, neprozřetelně)—.

ᾱ-φράσμων απ. ᾱ-φράδµ.ων, ονος2. (6Ρ.
ἀ-φραδής-, -φράζομιαι) Aischl. nerozmysl
ný; nerozvážný, oj%Apoxou.óvagnikoli nerozvážně.

ἄ-φραστοςο. (-poále) 1.4) x) nezname
naný; neznamenatelný; neznatelný; ne
zřejmý. Sof, médn. — B) skrytý; ukrytý;
tajný. Hér. dpouoróvavovm. nejskrytější,
Aisehl. učotuv. b) nevyslovený; nevýslov
ný; nevyslovitelný. Sof. oXru zjev. 2.a)
nepomyšlený. Φ0ῇ, ἀφράστως, ἀέλπτως αη]
mo pomyšlení, mimo nadání. b) nepředví
daný; nenadálý. Eur. χηλίς kletba.

ἀφοίζω (-4p9-0;) pěním ; pěnu metám.
Sof. subi. vozí.

ἀφροδίσια, τὰ, V. ἀφροδίσιος.
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ἀφροδῖσιάξω (odἀφροδίσι-ος)lásku, mi
lost mám; láskou, milostí nakloněn jsem.
Xen. póg m k něčemu. αιφροδισιάσαι lá
sky, milosti užiti,

Ἀφροδισιάς, άδος, Ý (Srv. ἀθροδΐσι-ος),
Afrodítin ostr. u sev. pobřeží Kyrénského
v Libyji, sev. vých. od Kyrény. Hér,

Ἀφροδίσιον (611. ἀφροδίσιος) Afrodítin
chrám ; -ina svatyně, ve mnohých ms.j.
v Megarách; též jm. některých m. —

ἀφροδίσιος 3. (Apočtry, srv. i čtyři
předeh.!) milostný. Pl. 4. 00x0;milostná
přísaha; z milosti, z lásky přísaha (po
kládaná za neplatnou). rů dopodtcx, buď
(Aeood.cx) slavnost Afrodítina, n, milostné
kochání; milování; milkování; rozkošni
ctví. Xen., Pl.

Appočiry, dór. -τα, 4, 1. bohyně. a)
plodnosti zemské; zosbn. plodná moc pří
rody; roditelka a živitelka všeho, co ro
ste. Afr, vznešená, nebeská; Hér. % ov
ρανίη Ao., též %Odpovím, od Assyfanů na
zývána Mylitta, od Arabů Alilat, od Per
šanů Mitra, od Skythův Argimpasa— bohyně
vznešené, šlechetné lásky. b) bohyně krá
sy a milosti, lásky; Lada (Venus); j. bo
hyně smyslné lásky nazývána j r4vOruog
(proti nebeské). c) v Eg. dle Hér. čeívy
Ae. cizí Afr., přímě prý Heleny Tynda
reovny. 2. appell. dopodirn: a) milost;
láska; rozkoš. b) touha. Bur. 4. Tíg T105
touha jakási po něčem. c) útěcha. Eur.
xaxův v nehodách.

ἀφροντιστέω (ἆ-φρόντιστο-ς) Ἀθτβίηα
vý, nedbalý jsem. Xen. s gen. dóyov.

ἄ-φρόντιστος 9. (-φροντίζω) 1. 511Υ
slu zbavený ; nerozmyslný ; nemoudrý. Soť.
úpoovTioTag čye. smyslem pominulý jest.
Xen. masce,nemoudrý ; nemudrák (op. opov
mav; mudrálek). 2. nestarostlivý ; nepeč
livý ; nevšímavý ; nedbalý. Eur. 00x dpoov
τίστως nikoli nepečlivě. Xen. dogovrioTu:
čyev nedbale si počínati; nedbalým býti.

ἀφβρός,ὁ, Ρόπα, a) mořská ; pěnění (vln).
Eur. 70Aú<.b) i člověčí i zvířecí pěna (slin).
Εαν. ἀφρὸν ἐξιεῖσα. -- 5ο, 1 ΡΙ. ο Ρόπάομ
z látky jedovaté.

| dppocdvy), Ἡ (ἄφρων. -- ΟΡ. σωφροσύνη),
a) pominulosť smyslem; zmatenost. Eur.
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b)nerozmyslnosť; nerozumnosť; nerozum.
Pl., Xen.

ἄ-φρουρος 9. (-φρουρά)bez hlídky ; pro
stý hlídky, stráže; nehlídaný. Pl.

ἄ-φρων, ονος, 9. (-ορήν, οΡ. σώφρων)
a) beze smyslů; pominulý smyslem, Xen,
ἄωρονες ἐγίγνοντο smyslem pominulými se
stávali; smyslem se pomíjeli. b) neroz
myslný; nerozumný; nemoudrý. Xen. ἐντοῖς
ZosovsoTATOVMezi nejnerozumnějšími.Isok.
ἔν τινι ἀφρονέστερός τινος ν΄ πᾶδειη πθτοῖ
umnější ΠόκοΠο. τὸ ἄφρον ἄτιμον co bez
rozumu, to bez ceny, beze cti.

ᾱ-φυής 9. (-φύ-ω 9., ΟΡ. εὖ-φυής) bez
vloh (přirozených) ; nenadaný (vlohami);
nevtipný; neschopný; nezpůsobilý. Sof. —
PL. Úvyn und. duše nikoli nenadaná ; duše
nadaná. Xen. odx «. g6g 7. nikoli nevtip
ný, neschopný k něčemu.

ἄ-φυχτος 9. (-φυγ- τε φεύγ-ω) A) ko
mu, čemu nelze uběhnouti, vyhnouti; ne
uvarovatelný; neodvratitelný, Eur. oiovog
střela neuvarovatelná, nechybná. p. róža.
Sof. ioí, BéXy. o Erinyech: ἄφυκτοι χύνες.
b) obr. PI. τοιαῦτα ἐρωτῶμεν ἄφυκτα 0 ta
kových věcech tážeme se nerozřešitelných.

EVARNTÉM (dvůXuxro-c) a) neopatrný
(přihlídání) jsem; nedbalý, nestarostlivý
jsem. Xen. (ορ. ἐπιμέλεσθαι). Ὦ) x) bez hlíd
ky, bez starosti jsem ; nemám potřebí hlí
dati, starostlivým býti. Xen,(op. oobetodu).

ᾱ-φύλαχτος 9. (-φυλάσσω) a) nestře
žený ; nehlídaný ; nechráněný ; beze stráže;
bez ochrany. Hér. o zemi. Thúk. 0 pří
stavu. Xen. 0 βἰθίκα. ἀφυλάκτως πορεύε
σθαι bez ochrany—. b) nepřipravený. o 08,
obzl. ve válce. překvapený. Xen. při obi,
k AxuBovav. Dém. při subi. k Anyodvu.
Ἠόν. ἐπιπεσεῖντινι ἀφυλάκτῳ napadnouti
na někoho nepřipraveného, Arst. 4. mpóg
T. nepřipravený na něco.

ἀφυλαξία, 1, (od ἀφύλακ-τος), nechrá
něnost; nedostatek ochrany. Xen.

ἆ-φύτευτος 9. (-φυτεύ-ω)nevysázený
(5τοπιοτίπη), Χεῃ. χῶρος.

Ἄφυτις, ιος, Ἡ (ἀ8ῦ. -τει, ΧθΠ.), Π18.η8
sev. vých. pobřeží Pallény.

ἄ-φώνητος 9. (-φωνέ-ω) Ράβη, zbavený
hlasu; u-; zamlklý. Φοξ, ο ϱ8,

Ayatóc.

úewvíu, % (od čocv-og), oněmělost; u
mlklosť. PL.

ἄφωνος 2. (-oový) a) bezhlasý; ne
mluvný; němý. Hér. «xiz. b) «) oněmělý;
u-: zamlklý. Pl. —Sof. adv. (v. ἄλογος).
ϱ) Arst. 0 písmeni: nehlasné; nezvučné;

ἀχά, ἀόι. --- ἡχή:
ἀγχᾶεσσα, ἀόπ, τ. Ίχγεις.
Ἀχᾶία (čtyrslab.),ión.Ayo, (srv.

Ἀχαίς, Ἀχαιός, Αχᾶικός), 1. adi. fem. A
chajská, Hér. Ayuýrno. 2. substi. Achaj
ská země; Achajsko. obzl. a) u Hér., Thůk,
krajina v již. Thessalsku mezi Málskou
a Pagasskou zát. —b) obyč. podlouhlé pří
moří sev. v Peloponnésu záp. od Sikyón
ska podle Arkadie a Klidy. Hér. τῆν vův
ZZ)heouévyvAzov., —často att. —

A ymím, v. předch.
Ayaumóc: 3., v. násl.
Ἀχαυκός, ἰόπ.Ἀχαιικός ὃ. (815. Ἀχαιός,

Ayatx) Achajský. a) v kraji Achajském
v již. Thessalsku. Xen. ra Ayama vs
Důiuc 091. —b) v zemi Peloponnésské. Hér,
čdvog v0 Ayauxóv km. Achajský, jenž asi
do 11. stol. bydlil v již. Peloponnésu, po
tom od doby přistěhování Dóriův do Pe
loponnésa stále obýval v sev. přímoříPe
Joponnésském, jež odtud nazýváno Ayat«.—
Thúk. 'Piov.

A yatíc, att. {Ἀχάίς, ίδος,Ἡ (51. Ἀχαιός,
Ἀχαία), Achajská. a) Aischl. vý — země
vjiž. Thessalsku. b) «) j. Peloponnésský,

(u Aisehl. j. Argejský. 7000BoXm.B)v sev.
přímoříPelop. att. xi Agaudsc (Xen. Aya
ίδες) πόλεις. ͵

Ἀχαιμένης, Ouc,ión. €05, Peršan, 1.
mýth. praotec králů Pers. Achaimenovcův,
otec Teispův.

Ἀχαιμενίδης (od ἈἉχγαιμέν-ης)Achaj
menovec. Hér. Axgouevídu všichni potom
kové Achaimenovi, k nimž rodem starším
příslušel kr. Kýros, mladším Darejos.

Ayatóc 1. mýth. praotec Achajů, syn
Xůúthův, bratr Jónův, —2. obyč. pl. Acha
jové, jeden ze 4 hl. km. Hellénských, nej
příbuznější Iónům. V mýtb. dohě héroické
(za výpr. proti Troji) Ayaot bylo jm. obecné
obyvatelů Recka (j. Axvaoí), Bof.; obzl. v
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již. Thessalsku a v již. Peloponnésku. —Po
řistěhování Dóriů do Peloponnéska, asi

v 11. stl. obmezeni byli Ayawol: a) na již.
krajinu v Thessalsku mezi zát. Málskou a
Pagasskou; Hér.,Thůk.ci A. ol Piru;
Xen. ipouhé A—.b)na sev. pomoříPelopon
nésském záp. odSikyónska (v. Ayatx2.).c)
na některé osady pojiných krájinách hec.,
j. na Zakynthu, v Palléně. Thůk.

ᾱ-χἀλῖνος 2.bezuzdý.Eur. dyAva στό
ATA bezuzdá, neskrocená ústa.

ἆ-χαλίνωτος 9. (-χαλινό-ω) v uzdu ne
pojatý. Xen. ἵππος.

ᾱ-χαλλος 9. Βοΐ, 5 661. ἄ. ἀσπίδων bez
kovu štítu ;neozbrojen štíty, Aong—0 moru.

ᾱ-χαρις,ιτοςθ.-- 1. 8)ποπάδ]ς;ποπ];
nepříjemný ; odporný. Hér. rTéhoc.—Óg mel
σονταιὄχαρι oúdévže neutrpí nic nemilého.
b) «) nerděčný, PL. oůxčp, ei—práce ni
koli nevděčná—. 5) vděku, služby nehoden.
Εαν, γυναικὸς γάριν ἄ/αχριν Ζθπὸ ]1ᾶροιι Πθ
zaslouženou. 2. bezděky; nerád. Xen. a
obra; čneodu (v. i dydovos).

ἀχαριστέω (ἀγάοιστο-ς) 8) πετᾶδΕ, οᾱ
porný jsem. Pl. zevi někomu; odporuju ně
komu. b) nevděčný jsem. Xen. 590g Tivxne
vděčně se chovám k někomu.

dyapotiu, 7 (4y%ooT-0g),nevděčnost,
Xen.

ᾱ-χάριστος 9. (-χαρίζομαι) 1.ρᾳ59. 8)
vděk neučiněný ; nepříjemný ; nelibý. b) ne
odměněný ; bez odplaty ; nevděčný (— ne
vděkem splacený). Xen. elg vivx k někomu,
—1 adv. οὐκ ἀγαρίστως ἔχει τί τινι πρός τινος
nikoli bez vděčnosti není něco někomuu ně
koho.2. act. vděk nečinící ; nevděčný(0 0s.).
Hér., att. — adv. nevděčně. Xen. při dno

πέμψασθαί τινα,
ἄχαριτος 9. (ἄχαρις, 51ν. ἀχάριστος) 8)

Hér. sup. dyzovravarTo; nejnelibější; nej
odpornější. b) Eur. vdov ἀχάριτον εἴς τιν»
dtdóva, vděk nevděk někomu prokazovati.

Ayaovaí, zi, dědinav Attice nejlidna
tější, sev, od Athén,

Ἀχαρνεύς, έως,Ó(Ayxovat),Acharňan.
Thúk. pl. οἱ Aynove.

ἄ- χειρος 2. (dle někt. ž-%e19)bezruký.
Xen. τα τοῦ σώματος ἄχειρα Části těla bez
ruké(t. zadek),

+:
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A-YstpwT0G2. (-7e96-w) nepodmaněný;
nepodrobený. Thůk.

Ἀχελωίς, ίδος,Ἡ (Ἀ:(ελῷ-ος), Αο]ιε]όϊκα,
Aischl. pl. ostrovy v zát. Strýmonské,

AyeAoc, 0, 1. největší Í. v Řecku
tekoucí ze záp. strany Lakmona Epeirem a
hranicí mezi Aitólií a Akarnánií do moře

Iónského (nynější Aspromonte). —j. bůh
nejstarší syn Okeanův, dle Eur. otecDirčin,
2. vůb.: voda. Eur. AysAdov pépew.

4yepdoc, 2, planá rostlina. u Sof, pla
ná hruška.

A yepovatac, ddos, 1 (Ayéoov), dle PL
+ A. Auvn jezero Acherontské v podzemí
protékané Acherontem, zatímní bydliště
duší nebožtíkův. srv. násl.

Ayspodotoc 3. (Axépov, srv. předeh.)
Acherontský. Thúk. A. AiuvyAcherontské
jezero v Thesprótsku země Epirské, jímž
protéká f. Acheron.

Ἀγχέρων, όντος, ὁ (srv. dvě předch.), ř.
v Thesprótsku, jež protékajíc jezerem A
cherontským a místy pod zemí se ztráce
jíc konečně s Kókýtem se vlóvá do moře
Jónského. Uř.té bývala věštírna omrtvých
a dle báje pokládána za vchod do podzemí;
dle PI byl Ach. jednou ze 4Ťek podzemních.

ÚNÉTAC, Ó (dór. Ξ- Ἰχέτης, od ἠχέ-ω),
zvučící, Aisehl, dóvaž píšťala.

1. ἀχέω (ἄχος, ὄχ-νυμι. --Βἱ6τ. ἶπάςἹ.!)
πι. πότεροννέκυν ἀγῆσω;(ἄ]ε πόκ{. ἰκχή
ce) kterého z obounebožtíků mámželeti ?

9. ἄχέω, ἀόν. --- dyée (v. i předch.!)
ἄχημα, ἀόν.--- ἤχηρ.α,
ἀχνεινός ὃ. (ἄχθο-ς) 1.pass. obtížný;

odporný. Bur. σευνὸς d. pyšný, odporný.
Xen. o životě (v. ἀπολείπω, 2. a, v). 2.
act. nerád; s nevolí, Xen, ojx dybevás
nikoli nerád.

ἀχο ηδών, όνος,Ἡ (ἄχ9ος, ἄχΌομιαι), a)
tihota ; těžkost, Aischl, zxxxo8pohromy. b)
«) obtížnost; mrzutosť, Thůk. pl. λυπηραὶ
á—. B) urážka (učiněná); ublížení. Thůk.
δι ἀχδηδόνκ Ῥγο--.

ἄχνομαι (žydos, v ost. čs.km. dybec—,
fut. ἀχθέσομαι 1 dydeodýsoum, a0r. yd
oůdyv)dep. pass.i pass, obtížen jsem ; těžko,
nevolno mi jest. a) mrzím, horším se, rivl
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buď o0s. na někoho,Pl, 0x dybsodýsoum
col nerozmrzím se na tebe. — n. něčím;
něco mě mrzí. Sof. 00Tw Tořeπχροῦσιν ᾱ. tak
mě nynější věci mrzí. Hér, vý πλάνη dydez
dévrec plahočením rozmrzevše se, rozmr
zeni byvše—. p. Thůk. —Pl. úméoTivo<pro,
za někoho. Isok. διά τινα 51119,proněkoho.
—Xen. č., ὅτι s ind. mrzím se, že— (op.
dou). —spart. knom.—č.obyč.přechdn.
Xen. οὐκ ἀχ θέσει μ.οι ἀκούων τἀλην η; Zda
se nerozmyzíš na inne slyše pravdu? č. 1
neos. koústr. s inf. Pl. orav ἤδη ἄγὃωνται
Aadboxσυγγιγνόψ.νοι ky? by už je mrzelo
tajně spolu obcovati—. S gen. part. Xen.
οὐδὲνἤχδετο α’τῶν ολεμούντω nic se ne
mrzel, nic ho to nemrzelo, že oni válku
měli. h) truchlím ; rmoutím, kormoutím se.,
Hér. meoi Tv vedv dydóusvo: z pohromy
lodí se rmoutíce, Xen. ční τοῖς οἰχέτχις

ἀχδόμενος pro otroky truchle, se rmoutě.

οσον ἄχδεσὺ, ὅτι „protose rmoutíte,—.Eur. d., ei u σε σώσω líto, teskno mi,
nozaohráním:l tě,

ἄχνος, τό (« čy-0g, ἄγχ- w), a) tíže;
břímě ; náklad. Hér. 4yWex oépev břemena,
náklady nésti. p. PL. b) básn. obr, o.) tíže,
Sof, Aúmns č. (v. dvrtopomoc). B) těžkost;

soužení; útrapa; strasť. S0f. ἄγαν ὑπερ
ῥριδὲς ἅ. ἤνυσαν (9εοί) nesmírně těžké sou
žení seslali ;nesmírně těžké bříměútrap na
ložili. βχσιλέωνútrapa, strasť rodinykrál.

ἀχὺο-φόρος9. (ἄχο-ος, oéow)náklado
nosný. Hér. «rýveu,

Ἀχίλλειος, Ἰόπ. Ἄχιλλήιος 39, (-εΕιος),
οἆ Ἀχιλλεύ-ς) Achilleův. Sof. -ó7Ax.. Eur.
—orowvóc. Hér. A. doóy.og.Achilleovo závo
diště, úzké okřídlí podlouhlé y sev. záp.
Pontu Eux. již. od ústí Borysthena (nyní
už jen několik ostrůvků nesouvislých), kde
Achilleus j. polobůh byl oslavován hrami.
Ἀχιλλήιος πόλις Αοπί]]οοτο ms. v Trojsku,
sev. při Sigeju, kde byl hrob Achilleův.

Ἀχιλλεύς, έως, Ράξη. 1 Ἀχιλεύς, Ίος,
nejslavnější hrdina vevýpr. Dan. proti Troji,
vůdce Myrmidonů ze Fthfe, syn Péleův a
Thetidin, otec Neoptolemův, vzorný přítel
Patroklův.

Άχιλλγιος, ν. Ἀχίλλειος.
ᾱ-χίτων, ωνος ὁ, Ρεᾳ sukně(druhé,

ᾱ-γρηστος.

svrchní; t.j. jen v sukni spodní a s pláš
tíkem). Xen.

ἀγλυδεις, εντος (οἆ ἀγλή-ς) básn,
chmurný ; pošmourný. Hér.

ἀχλύς, vos,, chmura; mrákota; tem
nota. Aischl.

ἄχνη, ἀόν. -να, %(« lat. agna, stéhlo),
pleva, básn. obr. pěna; rosa, Sof.oúoaviu—
nebeská rosa. duxoúově. (rosa,) krapot slz.

ἀχνυμαι (ἄχ-ος, 1. ἀχ-έω, « ἄγχ-ω)
soužím, rmoutím se. Sof. s ace. dyvýu.svog
uógov souže se osudem-.

ἄ-χορδος, 9. (-χορδή)beze strun; stru
mani, hrou na struny neprovázený. Arst,
μέλος.

ἆ-χόρευτος 9. (-χορεύ-ω) τε], Ρ]εςά
ním neprovázený, neoslavovaný ; neradost
ný. Sof. ὀνείδη.

ᾱ-χορος 2. básn. bez reje; bez plesu;
rejem, plesem neprovázený. Sof.

ἄχ-ος, τό, (ἄχ-νυμαι, © Žyy-o, ang-0r,
úzkost) a) úzkost; soužení; tíseň. Xen. č.
αὐτὸν ἔλαβεν úzkosť ho pojala. h) x) žal;
hoře. Sof. (v. 4xčoum). 8) pohroma; hrůza,
Sof. odozvrov—nebetyčná pohroma, (až do
nebe sahající) hrůza. o vichřici bouřlivé,

X-χραντος 9. (-poxivo) neposkvrněný,
Bur. αἷμια.

ᾱ-χρεῖος,Ἰόπ. ᾱ-χρήιος 2.(-χρείο) a) ne
potřebný; neplatný. Xen. ἀχρεῖονZALAva

φελέςnepotřebnéa neužitečné. %ou.«PSO,
ybyveru— nepotřebným se stává. Thůk.«
Oypeta uverol ve věcech (k životu) nepo
třebných rozumní. b) x) neschopný; obzl,
o os. v boji. Xen. —Hér. vo dyoňtov T05 GT0%

T00neschopná čásť vojska. ihůk. οἱἀχρειό
vTxT0.nejméně schopní, 3) ničemný ; da
remný. Hér. ówihoc.

ú-YpÝtoc, v. předch.
ἀχρηματία, Ἡ (οάἀχρήμιατ-ος),nedosta

tek peněz; nouze o peníze. Thúk.
A-ypýpaToc 2. (-roňu«) beze jmění;

bez bohatství, peněz; nebohatý; nuzný,

ᾱ-χρήµων, ονος, ὁ, η (-χρῆμ-α, STV.
předch.), Eur. beze jmění.

U-YPYSTOG?. (-«χρά-ομαι. Srv. ᾱ-χρεῖος)
1.a) jehož nelze potřebovati. o) nepotřebný; ;
neprospěšný. Hér. ἄχρῆστον τὸ ἱππικόνΠ6
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potřebno, neprospěšno jezdecivo. τυνὶněko
mu, Xen. ofXo<. Pl. s ace. Ti v něčem. 9)
nevhodný. Hér. Aóyog.—col bohyně nepří
znivé. b) neschopný. obzl. v boj nepotřeb
ný. Thúk., Xen. —2. nemající prospěchu.
Isok. ἀχρήστως ἔχειν Ῥεᾳ prospěchu býti,
prospěchu nemíti.

dypt, před samohl. někdy d,oig (att,
častěji uéyor) 1.adv. pokraj; veskrze; až.
9. předl. nepr. s gen. aždo—, Dém. d. vs
τελευτῆς αὔ 4ο οπο, 1 8 inf. Z. voj Ῥορυ
Boa xxi čmovécm až do zatleskání a po
ohválení. Xen. «. T053um meaviv dpixéodu
až do zapuzení hladu. 3. spojka čsová,
s ind. n. při neurčitosti s coni., i s dv.
Xen. č. dy oyoXžon až by nabyl prázdné
chvíle. i č. od— až do té chvíle, kdy- ;
až—.Xen. Ž. $svo až se domníval, Hér. ď, oů
rehevr40n až (do té chvíle, kdy) by zemřel.

ú-ypwpaToc 2. (-4póux-) bez barvy;
nebarevný (Srv. násl PL

ú-YpWwo, neut. Z-yowv (-490-6, ypó-u%x)
bez barvy; bezbarvý (srv. předeh.). Pl.

ἀχυρο-δόχη, Ἡ (ἄχυρο-ν,δέχ-ομιαι),Ῥ]6
veň; plevnice; plevník, Xen.

ÚUVpov, 76, a) pleva. obyč. pl., Hér.,
Xen. b) pl. u Xen, i: stéblí odžaté (proti
strní).

9 , ,
αχὠ, ἀόπ,--- ἢ
ᾱ-χώριστος 9.

ný; bez místa. Xen.

ἄ-φαυστος 9. (-Vzú-o) 1. pass. nedo
tknutý. Hér. o jídle, Thúk. ὕδωρ. 2. act.
bcz dotknutí; nedotknuv se, Tivoz něčeho.

ἆ-φεγής ». (-ψέγ-ω) Ραᾷ ΡοἴΠΡΥ,Π8ΗΥ;
neúhonný. Sof. Té9xg znamení.

ἀφευδέω (ἀφευδή-ς) nejsem klamavý,
lživý; neužívám klamův, lží; upřímnýjsem;
upřímně jednám, Sof. X. zoóg Tiwx upřímný
jsem k někomu.

3 A 7

ἀ-φευδής 2. (-42580<)bez klamů; beze
lží ; neklamný ; nelživý ; pravdivý ; spoleh

10.
(- 2.yosile) neumístě

písmě v alfahétě. —Známka čísl. a) p—=2.
=- b) RO— 200 0.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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livý. často ověštbě. Aischl. rěyvy. Hór. av
TýtovdbevdésraTov věštírna nejpravdivější,
nejspolehlivější, Eur. comp. —Dém. č. mo0g
Tivx neklamný, upřímný k někomu.

ἀφί-χορος 2. (Zr-T0, 1. 20906)dotknutím,
brzy sytý, omrzelý, Arst. mp0 m v něčem.

ἀφιμαχία, Ἡ (ο ἀφί-μιαχος,ὅπ-τω, μάχη,
škádlivý k boji) bojovná škádlivost; šarvát
ky.Aisohn. Tv oyTóoová.řečníků šarvátky.

A dívdnot, oi,Absintané ;Absintští Thrá
kové, bydlící na Thr. pomoříjihových. ok.

ms. Absintha, jež později nazýváno Ayos.
(v. tam).

ádívůtov, 76, pelunek ; pelyněk, Xen,
A drvdoc, 4, ν. Ἀφίνθιοι.
ἀφίς,ἴδος, 7 (Ze-T0), spojka; oblouk. a)

loukoť (u kola). Eur., Xen. — b) oblouk;
obloha. P, %ὑπουράνιοςἅ.

ἄφ-ορρος 9. (ερ. žyýpryč ; zpět. -00-vupa)
básn.zpětný, zpětkrokem. vůb. nazpět. neut.
ij.adv. Aisehl. dbopoovfce: nazpět přijdeš,
Sof, zadu.

| d-bógmToc 2. (-bopéw) Sof. s gon. d.
ὀξέωνκωκυμάτων bez hluku ostrých kvíle
ní, náfřkův.

ἄ-ψοφος 9. Ράβη,bez šustotu; nešustící,
Sof. Baci, kročej—.

A-DvuToc 2. (-Lóg-o) neochlazený; ne
schladlý ; nechladný. PL. neut.

dddylu, (odčdůx-o:), málomyslnost;
nesrdnatost. Aischl,

4-4ody0G 2. (-bóym)1. bezduchý ; neživý.
Ρ]. τὰ ἄψυχα (ορ. τὰ φυχὴν ἔχοντα, 51. ἔμ
Úvyo5). Eur. č. eixov bezduchý obraz. 1 č.
Boo%pokrm z neživého, nemasitý. b) málo
myslný; nesrdnatý. Aischl. Ž. x4xn málo
myslná zbabělost,

ἄ-ωρος 2. (ἆ-]ωρος, -- ὥρα, Υ. Ἰἄν-ωρος)
1. a) nevčasný ; nevhod. Aisehl. yeucv.. b)
před časem; předčasný. Eur, při droAčom
Tiva.—2. nepodobný ; nehezký ; škaredý (op.
Odpxřoc).Xen. i sup. 008,

B.
R u , ,

B, p — Bůru, 76, = b. neskl., druhé βαβαί výkřik podivu :haha; nastojte !
BabvAwv, čvoc, 4, ms. nad dolním Eu

frátem, znamenité svou rozsáhlostí, stavba
14
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mi a bohatstvím; hl. ms, Babylónska(v.
násl.)

BapvAóvtoc 3. (od Βαβυλών) ΒαΡγ]όη
ský. oiBaBuXovo: Babylóňané. η Βαβυλωνία,
ión. -m Babylónsko, a)v užším sm.jižní část
Mesopotamic, jejíž samostatnost v 6. stl.
od Peršanů byla zrušena, b) v širším sm.
říše Assyrská, jež v dobách starších (v 7.
sti.) bývala pod vládou Babylónskou.

Bayaioc Peršan v 6. a 5. stl., syn Ar
tontův, otec Mardontův, důvěrník kr, Dareja,

Ῥαγασάκης, ν. Ῥασσάκης.

βάγµα, τό (ράζω),Aischl, χἰανῆβάγματα
žalostná volání.

βάδην (βχ-ίνω) πθβΚ]. a) chodmo. Aischl,
op. čo trrov. b) krokem. obzl. o pochodu
vojínů v řadách (op. dpóu.oc). Xen. B.vorů
krokem rychle (ale v řadách). i o koních
při πορεύεσθαι,

βαδίζω (βα-ίνω, βαν. Badnv) 1. a) kráčím ;
pěšky jdu. Sof,. coi Oxdioréov tobě kráčeti
jest. PI. Budiodyra úpdol kráčeti budou
vzpřímeni. b) krokem jdu. obzl. o pochodu
vojínů v řadách; postupuju. Xen. i 0 subi.
jezdcův, i 0 subi. vůdce s vojskem přiváleč
ném Ροδίαροτάπί, Ώόπι, δεῦρο βαδίζειν sem
postupovati, s vojskem táhnouti, 2. obr. po
stupuju ; nesu se. Dém. čr čxelvo 7 půcug
«iT) Budiečrouk onomu přirozenost sama se
ponese.

Pačtote, 4 (Budila), kráčení; chození:
chůze. Xen. o zajíci.

Patou, 76(bxčíče),krok (v chůziči
něný). Xen.

pačtopóc, 6 (Budče), kráčení; chůze.
Pl. (srv. dvě předch.)

βαδιστής,οὔ, 0(Budil), chodec; pěšec,
Eur, ταχὺς-.

Báčon<, Peršan 1. vůdce loďstva v Eg.
za Dareja, z rodu Pasargadův, 2. vojevůdce
Xerxův, syn Hystanův.

βάζω básn. baju; mluvím. Aischl. ἐλεύ
ὃερα βάζειν slova svobodná mluviti, črí rrví
Ti proti někomu něco, Eur. 1 5 806, 98. τινά
Ti- o někom něco—.

βάθος, ους, τό (βένθος s první slab. no
sovou, Srv. Badus), 1. a) «) hloub; hloubka.
Xen. govau.0c Badoc- řeka zhloubi-. p. xzr4

βαν ύς.

βασις. B)výše. Eur. čz αἰθέρος G. do výše nad
vzduší. b) «) délka. Hér. o vlasích. ace.
vztahu: zdéli, $) šíŤ; šířka u řad vojska;
hloubka proudu vojenského. ace. šířkou;
hloubkou; bokem ; stranou (proti pnérToTov,
μ]κος), Uhúk., Xen. —2. obr. a) hloub; beze
dno; valnost; hojnosť, Aischl, xzx©vheze
dno nehod, pohrom. b) Sof. uaxo0v mAovTDuB.
vysoká, veliká bohatství hromada. (dle někt,
μικκροῦ--).

βαῦρον, τό (βκ-ίνω), 1. a) «) stupců ;
stupadlo. Hér, xAu.xx0£ (v. dustže. 1. Ὁ. αἱ)
pl. schody ; žebřík. Hér. xxrýmspůe:čoráva:
ἐπὶ βάθρων svrchu státi na schodech. 3)
stupadlo; podnožka. Hér. xi τὸ β. καὶ ὁ
iboóvogi podnožka—. b) «) stupeň; podsta
vec; podstavek. Πόν. ἐπὶτῷ βΖῦρῳ ἑστᾶσι
840 xoXocoofna podstavci—, Eur. (3) základ
(budovy, města). Eur. 2. a) w) sedadlo ; sto
lice; lavice.. PL. xadmvro čmiβάθρων-- na
lavicích. Dém.(3) stolice ; trůn, Sof, úfyXov
Δίκας β.-- ϐ) α) 5ί1ο. 996,πατρῷον ἑπτίχς β.
otcovské sídlo krbu ; oteovského krbu sídlo.
νεοτέρων B. —B) (výstupek, j. pevné sídlo,)
hrad. Eur. ZaAau.ďvocB. dyytxhov Salamíny
hrad přímořský. Lpotxs B—.

Padú-yatoc, dle někt, -ye1oc2. s hlubo
kou prstí; hojnoprstní. Hér. vý.

Pado-noAroc, 2. básn, hlubokoňadvý.
Aischl. o ženách, čx βαθυκόλπων στηθέων
z hlubokoňadrých prsou.

βαὺύνω (od Badů-c) hlubokým, širokým
činím; hloubím; šířím. Xen. ožAuyyacPx
dovar řady vojenské (prohloubiti,) širšími
učiniti (tak že popředí stává se kratším),

βαν ύ-ξυλος 2. (-EóXo-v)hustostromý.
Eur. -póby- listí.

βαῦύς, έος ὃ. (βάθος) 1. a) «) hluboký.
Πέν, ἐγίνετο βαθέα ἡ διῶρυξ stával se hlubo
kým průkop. Xen. r%opovdc βαθυτάτην Ρἵ]
kop co nejhlubší—. 3) vysoký. Xen. owvog
obilí. b) «) dlouhý. Xen. rotyec. B) široký;
šírý. Aischl. Aeu.cov.—v) o řadách vojska.
Χοη. βαθεῖι j páry“ (bokem)široká řada
(proti popředí). 2. obr. a) o čse: hluboký,
Ῥ]. ἔτι Pudéoc Oodpovještě za šerého jitra
(už časně z rána). b) (duševně): hluboký ;
ušlechtilý. Hér. bex PadýrTeoxmravy U
šlechtilejší, ©)hojný; o 0s. bohatý. Xen.
ἄνὸ ρες.



Badv-oxxPY6.

βαῦυ-σκαφής (-σκαφ-Υ0σκάπ-τω) Bof.
-závhluboko vyhrahaný písek.

βαν ύ-σπορος 2. (orsipo) Eur. Budy
σποροιγύχι hluboko osetá role,

βανύ-χὂων, ονος,Αἱδο]]. -- αἴχhlubo
koprstní, přeúrodná země,

Balvm (km. fv- nosové, « ven-10, —) I
1. (kromě prs. a impí. též aor. čBnv, dór.
čdav€. impt, Bd, ve slž. i Pa, ὃ.05. 86.
básn. i Bůro, opt. Pxmv ©, fut. Bysoux)
a) o subi, os. «) kráčím ; stoupám ; jdu (kte
vrýmkolisměrem). Dém. cx Bx(veuvevirovně,
stejně kráčeti, vykračovati j. někdo. Thúk.
o vojínech ὁμικλῶς μετὸ ῥυὺμοῦ βαΐνοντες
rovným krokem dle rozměru postupujíce.
Soť. Báre po-; přístup! BZre přistupte;
pojďte sem !—též: vy- ; odcházím. čBnvvy- ;
odešel jsem. Sof. ča roiv s inf, odešel dříve,
než—.ϱ) vykračuju, odcházím ze světa, Sof.
č“ Ppováv palmy kéž ze světa smrtelníků
vyjdu, zmizím ! —v) obr. postupuju ; pokra
čuju, Sof. mc če T600"Ry voXung čBy; jak by
tak daleko v odvážnosti byl postoupil? —b)
se subi. zosbn. «)vycházeti; vybíhati; vy-;
povstávati, Sof, xúuav' šv móvre Bavr' čmóv
T%ve vlny na moři vyběhlé a (jiné na ně) do
vážející (za nimi se ženoucí). —3) prochá
zeti; probíhati, Eur. měg 005 oixog býsera
διziuaTog všechen tvůj rodkráčeti, prochá
zeti bude krví (vraždou). i s ace. Bur, w' o09vy.
Pzíva mě bolest probíhá, proniká. 2. (prf,
pídyxx, dór. pěBaxa €, pl. i BéBxuev€, inf.
βῥερηκέναι1 βεβάναι, Ῥα1{. βεβηκώς, βεβηκυϊχ
«, 1 βεβώς (ή βεβαώς), βεθῶσχ ἄν,-- 81Υ. ἵστη
u, 4.)—a) 0 subi. 0s. z) zastaviljsem krok;
stanul jsem ;.stojím. Sof,0 yp0c, v ©βεβή
x2u.evM., na němž jsme stanuli. Xen. ἐπὶ
Vůs PehuxoTegna zemi stojíce (pevně, op. čo'
ἵππων κρέµανται). $) po-, usadil jsem se;
sedím. Sof, čri roXov BeBůcx na oři sedíc,
v) postaven jsem ; stojím. Sof, τοῖς ἐντέλει
pebácu v úřadě postaveným; vrehnostem,
vrchním ustanoveným. často obr. i: vězěti,
Dof. Orav čvχακοῖςἤδη βεβήκης Κάγᾷ Ὦγ5
v nehodách byla postavena, vězela, Ῥ. ἐν
πόνῳ(5ιπ. 1 ξυρόν). i s če s ace. Sof. ἐς τοσοῦ
τον ἐλπίδων ἐμοῦ βεβῶτος Κάτζ ἰα]ς ἀφία]ο
v očekávání jsem došel, dospěl. i eů βεβηκέ
vou(dobřebýti postavenu;) dobré bydlo míti;
dobře seděti, —b) o subi, zosbn, «) postave
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nu, upovněnubýti. Xen, šy dxméde na půdě
(op. na vodě). ($) obr. Hér. rupavvídu Kov
s) Pebyxvřav samovládu nad Kójany dobře
upevněnou, utvrzenou, Sof. ypucéu xAg čm
γλώσσα βέβᾶκε zlatý klíč na jazyku, na
ústech jest upevněn, k jazyku připevněn,
přičiněn, v) BéPyxéTi odošlo, zmizelo, pryč
jest něco. Eur, -ópxov y%pigku přísahám
uctivost—, IL. Zr. 1. fact. (s aor. ἔβησα, dór.
šdacx) vedu; přivádím. Eur. aor. Oénv, 4
vv čBácev 'EXAG0 če—jež ho přivedla, do
pravila do Hellady—. 2. prs. o subi. zvířat:
pojímati. Hér.pass.

potóc 3. obyč. básu. 1. skrovný; malý.
a) (prostorou) ΑἱδοΠ1. νῆσος. Sofť. oréym. —
Pawóvmálo; nedaleko. Sof, při švepdev. —b)
(čsem) i: krátký. Sof. jgpóvockrátká doba.
c) (zvukem): tichý ; šepotný ; Šeptavý. Sof.
oxu«. 2. a) skrovný ; malý (počtem,silou) ;
prostý. 0Η. α) πότερον ἐχώρει βαιὸςἢ πολλοὺς
ἔχων ἄνδρας; 748 οθδίοτα] Ῥτος{ό (5 πια]ύπι
průvodem) či s mnohým mužstvem? () Bo10v
ἐντρέπεσθαί τινος málo si všímati někoho.
b) (mocí, rodem) prostý; malý; nízký ; ne
patrný. Sof, (op. oi usydAor velicí; mocní).

ῥαίτη, 4, kůže kozí; kozina, Hér.
Ῥάκαλες, ν. Κάβαλες.
Ῥάκις, 1805,starověký prorok Bojótský,

jenž pořídilsbírku věšteb starých. Hér.
βαχκτηρία, Ἡ (9 βάκτρον), podpůrka ;

berlice (podpěrací) ; berla ; hůl ; hůlka. att.

Ῥαχτρα, τό, hl. ms. Baktrie v sev.
vých. části říše Pers,, již. od Sogdiany, od
níž Baktrie oddělena byla horním Oxem.

ῥάκτρευμα, τό (οἆβακτρεύ-ω, 811.βάκ
pov), Eur. pl. podpěradla ;(hůlky podpěrací).

Βακτριᾶνός, ν. πάβΙ.
Bamrpiog 3. (od Ῥάκτρ-α) Bakterský.

Ηότ. νομιὸς o B. kraj Bakterský. %Bxx
τρίη χώρη Bakterská země. οἱ Ῥάκτριοι
Bakterští ; Bakteřané. též oi Bxxvprvot (od
Bxxrpíx) Baktrijští ; Baktrijané.

PáxTpov, T6 (« bae-ulum. od βα-ίνω),
podpěradlo; chůda; berla, Eur. pl.

Ῥάχχᾶ, ν. Βάκχη.
βαπχάω (βάκχη) Aischl. Baxyž πρὸς

ἀλκήν těká (, úprkem se žene) k útoku,
k zápasu.
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βαχχείᾶ, Ἡ (βακχεύ-ω),a) veselí; ple
sání ; Ιάδάπί, οϱ71,5ἱανποςί τοςδο]ά(πὰ Ῥοοΐι
Dionýsa ποὔηξπόμο). ΕΤ. πλασταὶῥχχχεῖχι
vymyšlené slavnosti, veselosti. b) opojení;
rozechvění ; rozčilení, PL, Ἡ φιλοσόφουμανία
τε xai b. mudrcké nadšení a opojení.

Bamystog 3. (od Buxycú-c) a) Bakchov
ský. Sof. 0 B. deóc Bakchovský bůh (Aróvu
og). Hér. AtóvucocB. - Bakchovský.i substt.
mase. — B4xy05. Eur., Hér. —Eur. B. xA«
dogB. prut (jehož se užívalo přislavnostech
Bakchovských za zvláštní znak, i odBakcha
samého). b) veselý, rozveselený (bujností
Bakchovskou). Eur. Bxxysie ποδὶ στείχειν
bujnou, plesavou nohou kráčeti.

βάχχευµα, T6 (od Buxysů-w),ples, rej
Bakchovský. Eur. ἐκ Ppxxyevuxrov z rejů
B. pl. i obřady Bakchovské (k oslavování
Bakcha). Eur. drěAoTog Baxyeuudrvovne
zasvěcený v—.

BamyeÚg, έως, Ῥάδη. ξ Ῥάκχος.
βαχχεύσιµος 9. (βαχχεύ-ω, srv. násl.)

jen Eur. neut. Bakchovské opojení,
βάχχευσις, 7 (odPaxye0-o),Bakchovské

těkání ; Bakchovskáslavnost. Eur.

paxyeúm (odBaxycú-c)1.4) bakchuju;
bakchovsky těkám; slavnost Bakchovu sla
vím (těkaje), Eur., Hér. —s dat. instr. Eur.
vžodyx Pxaxysúovdutým prutem máchaje
(při slavnosti Bakchovské). b) o subi. místa:
bakchováním, plesáním, jásotem se rozlé
hati. Eur. xo9u9%,2. vůb. vztekám se ; řádím
(hroznějSof.Bxxyeúověnérva řáděsoptil tam.

Báxym, dór. -yč, j (B4xy-oc), 1. Bak
ohovka ; Bakchantka; horlivá, nadšená cti
telka Bakchova (při slavnostech Bakcho
vých). Eur., PL. —2. vzteklice (žalem ne
smírným). Eur. s gen. vexúeov0 mrtvoly.

Ῥαγιχιάδης, ου (οᾷΒάκχι-ς)Bakchiovec,
potomek Bakchiův. Bxxyikdo z km. Héra
kleovců byli rodem panovnickým v Korintě
vládnoucím napřed královsky, pak v 8.stl.
po rozmnožení příbuzenstva oligarchicky,
až 7. stl, Kypselos, Bakchiovec po přeslici,
zmocnil se samovlády. Hér.

Panytalm (Βάκχιος, 81Υ.βακχεύω) Eur.
bakchovsky těkám, vrávorám.

Bamyxóc 3. (odBxxy-0g)Bakehovský.

βάλλω.

Hér. Bzxyix%Bakehovské obřady (nezasvě
cencům tajné).

Baxytog 3. (odBáxy-0s) Dakchiův, Sof.
Ῥακχίακ ΘΥΡη, ἄμπελος. Ίαν. Ῥόκχι ὄργιχ
Bakchovy obřady (srv. Buxytxog). substt.
mase. == Baxyos. —neut. Bakohův nápoj;
víno.

Ῥαχχίς, ίδος, Ἡ (ο Ῥάκχ-ος, 51Υ.Bux
ytx0c. —rozd. násl.) Bakchova; bakchovsky
nadšená. of. vůpomu,.

Bamyts, ιδος, ΙόΠ.τος (rozd. od předch.),
kr. Korinthský z rodu Hérakleovcůna zač.
8. stl., praotec Bakchiovců (v. Baxy:x0ng).

βακχιώτης, ὁ (ο βχκχιό-ω,οἡ Ῥάκχιο-ς),
Sof.jen nom.0 BaxyrwTacAóvucogrejovníkD.

Bámyog, 6, 1. — Aóvůcog. —2. a) Bak
chovník ; Bakchant; horlivý, nadšený ctitel
Bakchův (při slavnostech Bakchových).
Eur. b) vůb. zasvěceneo. Pl. i o mudrci.

βαλαν-αγρα, ión. -ρη,Ἡ (βάλαν-ος9. ; 18
ΡαῦΚαζάτοτε]ς), Ιὅ, Ἠότ, πυλέων--. p. Xen.

βαλανη-φάγ ος Ὁ. (βάλανο-ς,φαγ-εῖν)ζ8
Ιαᾷσ]θᾶ. Ράφη. α Ἠόν. ΡΙ. ΡἩ ἄνδρες.

βαλανη-φόρος 9, (βάλανο-ς,-φέρω)ἀα]ς
tylonosný ; -plodný. Hér. ooívxes.

půAavoc, m (« glan-s, žalu-d), žalud;
i jn. ovoce p., u Hér.; Xen. αἱ βάλανοι τῶν
powixovdaktyly, datle z palem, 2. závora;
závorka. Thúk.

βαλάντιον, ἄ]ο πόΚί, βαλλάντιον, τό,
měch; měšec. Pl. pl. cůsracrTa. —taška;
váček, Xen, na peníze.

βαλαντιοτοµέω (od βαλαντιο- τόμο -ς,
-Téu-vo) měšečník, taškář jsem; taškář
ství provozuju; taškařím. Xen.

βαλανωτός ὃ. (οἆβαχλανό-ω,βάλανο-ς, 9.)
závorou opatřený. Xen. dou.

βαλρίς,ίδος, (< BrA-0g,Bxivo)a) ohra
da (v závodišti, kde býval zač. i konec, cíl
běhu). u Sof. cimbuří (j. cíl boje). b) vůb.
cíl. Eur. bíov života (rozhodná doba života).

PaAvv, ó (sl. cizí, snad Fryžské, srv.
Baal), panovník. Aischl. dpyařoc.

βαλιός 3. strakatý; kropenatý. Eur. o
koních, jelenech.

βαλλάντ-, γ. βαλάντ--.
páÁAm (fut. obyč. βαλᾶ, 809, ἔβχλον, 1Πί,



βάλλω.

Gy)ety i dor. ifut,, ΡΗ. βέρληκα, ρ858.βέ
Úpa; a0r, pass. čdhýdyv)1. a) házím;
vrhám; metám. x) vi něčím; něco. obi.
δόοατκ. a p. —aor, hoditi; vrhnouti; i mrš
titi; vymrštiti (v. ἄτρακτος). i bez obi., Xen.
βαλὼν καταβάλλει τῃν ἄρκτον Ποᾶῖν,mrštiv
(oštěpem) porazí medvěda. PédAnxa δίς-
hodil, mrštil jsem dvakráte—. 6x yst906βάλ
Jovre: z ruky házejíce (kopím, srv. Toževo).
tóž : bodati (vedle ἀκοντίζειν). —Xen., Thůk.
s předložkovým pádemcíle: ἐπὶσχοπὀν, ἐπί
τινα θάλλειν do cíle, po někom házeti. —G)
τινὰ Πάπ{πιῬο πόκοπι. Χθη., τοῖς λίθοις Κ3116
ním. αὐτὸν šdxhov po něm začali házeti ka
mením. též: kopím, střelami :bodati, stříleti
někoho. i o subi. zbraně, Sof, róžov BaXXov
mehstac luk střílející, porážející holuby.
pass. Hér. alt. Byydelc boden, střelen, po
raněn byv.i s aco. části těla. Xen. Tůgxspa
Ads BaXXouévoucvojínům ranami do hlavy
obsypávaným. v) porážím; oslabuju. Hér.
ἡ ναυμαχίη ἐς Ὑόνυ τὴν πόλιν ἔραλε Ἰοᾶπί
boj na hlavu obec porazil (kolena obci pod
razil, sílu obce podvrátil, že klesla j. os. na
kolena). b)dostihuju; do- ; zasahuju. «)Eur,
οὓςἂν χέρνιρεςβάλωσἐμαί které by voda (svě
cená) zasáhla z rukou mých—. Sof, subi. 06u“
π4ρασἩ. -- φθόγγος τινὸς βάλλειν µε ὃν ὥτων
zvuk něčeho proniká mě ušima. p. odovyd.
9) dosahuju ;dotýkám se; poskvrňuju. Eur.
ΧηλὶςčdaAčvy skvrna dotkla se ho (obrazu).
) stíhám, Sof. Zu. zaxote PuXeřrenás ha

nami stíhati budete (po nás hanlivá slova
j. střely metati budete). 2. vrhám. a) «) Sof.
γῆς ἔξω βαλεῖντινα ven ze země vyvrhnouti,
vyhnati—. 5) dolů ; pouštím ; spouštím. Eur.
κατ ὅσσων ῥᾳλεῖν dZxov s očí spustiti, uro
niti slzu. v) nahazuju; kladu. Dém. medď.
(τ. χάραξ). Ὦ) ο0ν, α) αἰτίᾳ βαλεῖν τινα (4ο
viny někohovrhnouti;) vinu uvaliti na ně
koho. Sof. —i 0 suhi. zosbn., Hér. χρηστήρικ«
oofhsoxčz Oetu.xBohóvra věštby strašlivé v po
strach vhánějící, strachu nahánějící. Aischl,
(ν. čydpa 2.) —6) kladu; beru. Aischl. κίν
ovvov(v. dva, 1). meď. Hér. čri coswv zdrav
9xA9u.cvorna sebe samy to vzavše, vloživše;
o své vlastní újmě, v) Aischl. duu.BxXeiv
Xóyoucv mysli uložiti slova, řeči. 908, ἐςθυ
uóy m—kmysli připustiti něco. med, —si.

n duu.odvčBáherov myslsi to vštípil,uložil.
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βαναυσία, Ἰόπ.-ίη, ἡ (οᾷβάναυσ-ος), spro
sté femeslo. Hér,

βαναὺσιχκός 3. (odBávava-oc)sprosťácký.
Xen. Téyvau.

βάν-αυσος 2. (m. Pxaúv-xvucog;obyč. od
vozováno od 0 Badv-ogpec, aů-e žhu) zača
zený ; umouněný (j. kovář); Špinavý. vůb.
sprostý. Pl. o 08s.—Sof., Arst. B. Té/vy spro
sté řemeslo,

Pášic, 4 (Béče), 1. a) mluvení; povídá
ní ; řeč, revog něčí. Eur. Bůčivcédev mluvení
tvé ; řeč tvou. b) modlení ; modlitba. Sof. xe
κρυμμένη. —2.a) pověst; zvěsť. 90Η.µαταία.
b) výrok; výpověď. Aisohl. švzovýs. Bol.
Ὀεσφότων P.

ParTiCm (od BxrT-66) potápím; obr. a)
Φᾳ58. ΕΙ. αὑτός εἰμιτῶν χδὲς βεβαπτισμ.ένων
sám jsem z včerejších (potopených vínem,)
podnapilých. b) potápím (řečí); v rozpaky,
doúzkých přivádím. PL pass. yvodcBarr
Cóu.svov TOueto%xtov poznav, j. v rozpacích

- tone mládeneček,

βαπτός 8. (βάπ-τω) pohrouzený. Eur.
βαπτὰ Κάλπισι ῥυτὰ πὸγά ὄοιραίε]πό πά
dobím živé (proudné) zřídlo.

βάπτω (km. (Bxg-) 1. a) pohrouzím ; po
tápím ; smáčím. ϱ)Χθη, βάπτοντεςξίφος, λόγ
„mv smáčejíce meč, kopí (v krvi dobytěat
obětovaných). 9)io zabíjení. Sof, čBubacšyxog
πρὸς στρατῷ; 748ztopil jsi meč ve vojsku?
Τνμχ. φάσγανον εἴσω σαρκὸς Bádou meč vnitř
masa, těla ztopiti, ponořiti. —b) myju ; kou
pám ; čistím. Hér. dr" ov ěBxbesovróvihned
smyje, vykoupe, očistí se (vodou). 2 a) bar
vím. Hér. etu.xva PeBxu.uéva oděvy barvené.
b)napouštím (jedem). Šof. ioús.

βάραῦρον, τό (6Ρ. βέρεΌρον,© Bog-v G
βρώ-σκω, « vOr-ago, žer-adlo), a) prohlu
beň ; propast (v Athénách sev. podvyšehra
dem, kam se shazovali zločinci hrdlem pro
padlí). Pl, sig T0 P. éuBaXetv. —b) vůb. pro
pasť pekelná; peklo; lidomorna ; mizerná
díra (om. nepohodlném ku přebývání). Dém.

βαρβαρίζω (βάρθαρ-ος, ῥαρβαρ-ικός) 3)
barbarským, cizím jazykem mluvím. Hér. —
b) straním barbarům, cizincům; přízniv
jsem cizincům; o Hellénech: Peršanům.

βαρβαριός ὃ. (οἆ BůpBup-oc)harbarům,
cizincům příslušný ; cizinecký ;neřecký. τὸ
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βαρβαρικόνΡαᾶ: barbarský, neřecký zvyk;
n.: barbarské cizinské,Pers, vojsko.Thúk.;
Xen. —BxoBapixágbarbarsky ; persky (mlu
γοιι.-- ϱΡ. ἑλληνικῶς).

βαρβαρισμός, ὁ (BuoBupilCe),cizí způ
sob mluvení; cizomluv. Arst.

PůpBapoc 2. (« balbus) 1. a) breptavý ;
nesrozumitelný ; cizí, u Řeků: neřecký ; 1
Eg. neegyptský. někdy io nářečí vedlej
ším (cizotou napáchlém,) příliš rozdílném
od hl. nářečí téhož národu, j. u Sof. % P.
VAdoo«cizácký (cizáctvím porušený) jazyk.
Pl. čv oevi Pnobxow Teboxumévoc v nářečí
zkaženém, cizotou napáchlém vychovaný.
(alev.i yAGcox.)b) cizí ; cizinský. u Řeků:
ηοΥθο]γ; χθών, γῆ, πόλις. Bur., Xen., Thůk.
—obzl. Pers., Thůk. ὁ β. cizinec; Peršan;
kr. Pers. —Xen. pl. obzl. oPeršanechi o ná
rodech Peršanům poddaných. Eur. 9 Pxg.
cizinka (op. E)Ad<). 2. od zač. 5. stl. s potu
pou : cizácký ; nevzdělaný ; surový ; divoký.
substt. mase. cizák (nevzdělaný); barbar;
nevzdělanec ; surovec; divoch. Dém. o Fi
lipovi Mak. — Thúk,, Xen. sup. BxoBxowVV,
TaT0:nejsurovější ; nejs. barbaři, divoši,ῥαρβαρό-φωνος2.(-pový)hrepto-; cizo
hlasý; cizojazyčný. básn. u Hér. substt.
mase. cizomluvec (Peršan). v. i ivyý.

βαρβαρόω (οά βάρβαρο-ς,9.) πᾶϊγοδτ]α
(fact.). Ρο, βεῥαρβαρωμένος ο εΚῖοζα: πά]
vočený; zdivočelý.

ῥαρέω (οά ῥαρε- v Puoús)act, jen v pozd
ní době, zř.; obyč. pass. prť. ῥεβαρημένος οἳ
tížen jsa (vínem). Pl.

Ρᾶρις, ιδος,ΙόΠ. 106,4 (sl. cizí), a) koráb.
Aischl. βάρισι ἶ βαρίδεσσι. -- Έτν. βαχρράρους
Boa. b) Her. plť; vor. i pl. Půpiec.

Bapxatoc 3. (odBšoxn) Bareký, substt.
maso. Barčan. Hér. pl. —k tomui p. adi. Sof,
Bxoxxčo. oyo. Barčanův (Barčana) vůz.

Bapxm, n, Barka. 1. znamenitéms. Li
byjské v záp. Kyrénsku s obyv.větším dílem
Reckými, v 6. stl, obecsamostatná, odr. 510.
Peršanům podrobená. 2. dědina Asijská v
Baktrii, v níž obývali Barčané Libyjští, od
Dareja tam zavlečení, Hér.

půpoc, T6 (Bxp-Úe),1. a) «) tíže ; těreha ;
Ρπιδ, Χθῃ, τῶν στρωμάτων;-- τῆς στολῆς.
--Ἠτιν. ἄθλιον P. evdče; nešťastné hřímě

βαρύ-ποτμος.

Pentheovo (těžkoumrtvolu nešťastného Pen
thea). $) náklad. Eur. 0ABovbohatství. b)
těžkost. Pl. šyvote oxčAecíve stehnech, v n0
hách. 2.a) těžkost; tíseň ; soužení; trýzeň.
Aischl. λἀοπαὺἢ aXrura Baonod lidu sná
šené ve vlnobití trýzně. Sof. rmu.ově<—po
hromy tíseň. (v. i drAeroc). Xen. —b) ne
bezpečenství; obava (že nastane pohroma
nějaká). Sof. τῆς dyav čovi ovyňs B. z příliš
ného mlčení jest obava.

βαρυ-άλγητος 9. (-ἀλγέ-ω) 898,těžko
bolný (jinému). těžce, trpce urážlivý.

ῥαρυ-αχής 2. (-čnr0s)Soť.β. u.ópotěžko
žalná, žaluplná smrť.

Papv-BpepéTyc, 6 (-Ppéu-o), Sof. gen.
Ads BupuBoeu.éraDia velebouřivého (hlučně,
mocně hřmícího).

Pap-Ppopoc 2. obyč.básn, těžko- ;vele
hučný. Eur. Poovraídunohučné hromy. -rýu
rxva velehučné, velehlučné bubny.

ῥαρυ-βρώς,ὥτος,ὁ (-Ρι-ῥρώ-σκω),901.στό
vo3—rána bolná mocněsžírající, prudkožerná.

papv-doTEtpa, (-Oorýg), Aisehl. Motox
Sudice, dařitelka tísní, pohrom.

Paod-WOLOc 2. těžkomyslný ; záduměi
vý. Eur. —ópyžžádumčivá vášeň.

papůva (Bxpů-s)1. tížím; tíží, těrchou
tlačím. pass. tíží klesám; těžkým se stů
τόπι, ΒΙ. ἐπειδή οἱβαρύνεσῦαι ἔφη τὰ σκέλη
kdyžpravil, žeužmu(tíží) klesají stehna-.
1ο 5ΗΡ1,08. ΕΙ. ἔφη βαρύνεσθαί τι τὴν κεφα
Av pravil, (že dostává hlavu poněkud těž
kou,) že se mu hlava poněkud motá (nemo
houc tíží se udržeti). 2. a)obtěžuju. revěněko
ho ; těžek jsem někomu.i osubi. věci. Bxpů
vetuéT.mrzí měněco. Xen. —pass. mrzím se.
Thůk. čdzpůvovTozxl yxAcndc špzpov—s part.
příč., mrzeli se a těžce nesli—, Sof. Bxguvůeci
rozmrzev se.—1 yóAo B.rdv drAov vztekem
rozmrzev, rozhorliv se pro zbraň. —Thůk.
Baoúvscdu Or4 TLmrzeti se pro něco, nad
něčím.b) stěžuju (stížiti); skličuju ; sužuju;
trápím. vivěněkoho.pass. stěžován, skličo
ván jsem ; sužuju, trápím se. reviněčím. prs.
Eur., Xen, —Sof. 0747 Buouvbřvauzápachem
stíženu, sklíčenu býti.

papů-movTuoc 2. obyč. básn, těžkého,
zdreujícího pádu, osudu. 4) ο 05. Sof, usou
žený nebožák, h) ověci: těžce dopadající, do
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léhající; zdrcující ; hromovitý; ohromný ;
krutý. Sof. χοιχόν,Eur. τύχα.ἶ sup. συμφορὰ
ὀχρυποτρωτάτα příhoda nejkrutější,

JapÚg, 604,3. (« grav-is. srv. βάρος, βα
cůve) 1. a) těžký ; pádný. x) PL. ἐμβριδὲς καὶ
byoů hmotné a těžké, B) Soť. βαρεῖα βάσις
těžký, pádný kročej. b) spádný ; hluboký. o
hlase, zvuku. Pl. 70 Boroúi substt. hloubka
(ορ. τὸ ožúvýška). c) vážný. Arst. Bapůrepo:
vážnější (svou platností). 2. a) «) těžký;
terdý; příkrý; krutý; Sof. δυσμενῆς καὶ ϱ.
zi nepřátelský a tvrdý, krutý někomu.Eur.
9. čy9potetvrdý odpůrcům, (op. εὐμενής). pa
οεῖςιφρήν tvrdá mysl. Sof, půvus, ὀργή. βαρύς
τε χαὶ βαρεῖχν φάτιν τήν» εἶπε příkrý i pří
kré slovo to vyřkl. $) stížený. Sof. νόσῳ ne
mocí, —Bupstm pěpeuvT1těžce, sbolestí, s ne
volí něco nésti, snášeti. Hér. x%pruβαρέως
ἤνεικε idov velmi těžce snesl, spatřiv—. Pl.
ἐντοῖςβαρύτατἐνέγχαι τι 00 nejtíže, nejbo
lestněji snésti něco. ϱ) α) ποντ]ύ ; τησ(ή.
Sof. čvγήρα P. ve stáří nevrlý. B) stísněný;
tísní plný. Sof. 00s. e) těžký ; trudný ; bo
lestný ; krutý. o) Sof. vócog. Dém., πόλεμος.
Ῥ!. ἀγγελίαν πᾶσιν καὶ χαλεπὴν καὶ βαρεῖαν
zvěsťvšem i nemilou ibolestnou. B)nezdra
τή. Ἠόν, ὀδμὴν βαρέανzápach těžký, čpavý,
nezdravý. Xen. f3xoů70 yoplov nezdravo m.
y) nebezpečný ; obavu vzbuzující (že nasta
ne pohroma πδ]οκά). Ρο. ἡ ἄγαν σιγἡ βαρύ
přílišné mlčení nebezpečno, jest obavou—.

βαρύ-στονος 9. 1. stenotu, žalu plný.Sof,
neut. pl. —2. těžce stenající, vzdychající;
plačtivý. Dém.úroxaruí,

βαρυ-σύμφορος 9. (-συμφορά) těžkých,
zdroujících nehod; stížený, zdrcený neho
dami. Hér, sup. mase. nejsouženějšíubožák.

βαρύτης, Ἴτος, ἡ (οἳ βαρύ-ς), 1. 9) χα
(nákladní). Thúk. ráv veávlodí. b) spádnosť.
o hlase, zvuku: hlubokosť; hloubka. Pl.
owovžs.Arst. (op. ožúrc.) ©) platnost; váž
nosť (osoby). Arst, vedle σεµνότης. 9. ἰδᾷ
kost; tvrdost; příkrosť. o os. Isok. vedle

3

ἀηδία,

Papů-Tovoc 2,(„rsv- v vslve) těžce táhlý;
tuhý; pevný.Xen.orňios odb.prsa netuhá,

ῥαρύ-ψῦχος 9. (ψυχή) těžké, sklíďené
mysli; málomyslný ; πάάππιδίνύ. Sof, dvýp.( 2

ῥασανίζω (od B4cav-oc)a) zkouším (ka
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menem zkušebním) ; zkušuju. PL.obi. yougóv.
b) z) zkoumám, Thúk., ΤΙ. τὸ πρᾶγμα βασα
více. věc prozkoumati. i rivx někoho. Pl. —
Pass. ÚTÓTwvosBucaviCecba od někoho zkou
šenu, zkoumánu býti. $) vyšetřuju (výsle
chem před rozsudkem); vyslýchám +i%
někoho. Xen. — Hér. pass. pucawmodévrec
vyslechnuti byvše-.

Paoavoc, 4, zkušební kámen. obyč. obr.
a) zkoužka; důkaz. Xen. Bácavóv Twos 0106
vx. důkaz něčeho dávati. Pl. čr ἄλλην ϱ.
dvapépev TLna jinou zkoušku vznášeti, od
kládati—. Sof. Tax" εἰς β. ečysov hned na
zkoušku v rukou půjdeš ; hned se dostaneš
v zápolení rukama. —b) vyšetřování, vyslý
chání (soudní) obzl.mučením, útrpným prá
vem. Hér. sgržouv b. dmuxvécoda:na všechna
mučení přistupovati, se odhodlávati; všech
ny muky podstupovati (při vyslýchání).

βασίλεια, ἡ (-λεΕια, οἳ βασιλεύ-ς, srv.
βασιλείᾶ ἃ βασίλειος). a) králová ; královna;
kněžna, Hér.att. b)králova (dcera) ; králov
ská. Sof. o Hésioně.

βασιλείᾶ, Ἰόπ. -ληίη,Ἡ (-λεβια, οβασι
λεύ-ω, 515. βασίλειχ), 1. a) kralování; krá
lovská vláda; království; vláda. Hér. Au
dovnad Lýdy. Xen. Aouevlov nad Armeny.
(v. i dpatose 1. b—) b) království; králov
ská hodnosť, důstojnost; trůn král. Xen. —
2. království; říše (královská). Xen, Bxot
λείχν ἀντὶ τοῦ ἵππου dččucdau království za
koně přijati.

βασιλείδης, ου, ὁ {-λεβιδης, οἳβασιλεύ-ς),
potomek král., Φοἵ,σθη. ΡΙ. βασιλειδᾶν.

βασίλειος 9., básn. i3., ión, βασιλήιοςὃ.
(-AeFiog, od BxoiAev-c) královský. Aischl.
Bxometa ioyúc král. moc. —Hér. dpóvoc král,
stolec. —T0 BastAeov. a) král. dům, hrad,
palác, sídlo. i pl, král. příbytky. Xen. b)
král. moc, vláda. Hér. pl. reyetonce voťav
Baountoro: pokusil se okrál, moc. —c) král,
poklad. Hér.

βασιλεύς, έως, ión. Ίος, ὁ (βασι- ο Bu
γβαίνω ΠΠ.-λδός,λαβος, λεώς, -- 809. 56. βασι
λές π βασιλεβα, ράδη. ἶ βασιλῆ, pl. nom. Bu
σιλεῖς ἵ βασιλῆς ἤ βασιλεΒες, ἀαΐ. -λεῦσι, 809.
-Ač Z -AeFas), 1. vůdce lidu, vojů. a) vůb.
«) vojevoda; vévoda; vládce; král; kníže,
Aischl, dvuč Ξέρξης β. Ραπονπίκ X, kr. —



216 βασιλεύω.

Thúk. Opyxv 6. kr., kníže Thrákův. Ma
xedovíac G.kr. Makedonska, —iobohu. Xen.
Ζεὺς B. Zeus kr.— P) pl. i členové rodiny
král. ; rodina král. Sof. (v. ἄχθος,{.). b) od
zač. 5. stl. obzl, kr. Pers. att. učyas Ď. veli
ký kr. (Pers.). i pouhé 9., obyč.bez členu. —
2. v Ath. 0 6. bývalo příjmě druhého archon
ta, jenž (m. std. krále) byl nejvyšším do
Zorcem ve věcech náboženských, ve veřej- |
ných slavnostech náboženských a nejvyšším
správcem soudním ve přích týkajících se
nevěry, rouhání bohům, vraždy neúmyslné
a p.; maje svou stolici soudní na podloubí
Κανά].(τσ. στοά). Ῥ]. δίκη πρὸς τὸν ῥᾳσιλέα
pře u kr. archonta.

paotAeúm (od BuciXcú-c)králem, vlád
cem jsem; kraluju; vládnu ; panuju. βασι
λεῦσαι buď: státi se králem; n. kralování
dokončiti; celkem (dobou) kralovati. Hér.
KůpogsaciAcuce K. králem se stal; dosáhl,
nabyl království. Aorudyns Padmeúcacši
ἔτεα πέντε καὶ τριήκοντα τῆς βασιληΐης κατ
επαύὐσθη. Ας. Ῥοκτα]οταν, celkem kralo
vav po 35 let, království zbaven byl.—s gen.
Thúk. Espoav šbuciXeuce—stal se králem
Peršanův, Perským.prs. att, PaciAsusivTevv
kralovati, vládnouti některým, nad některý
mi. i čy[čocoug v Persku.

Ῥασιληίδης, εω, Jón Chijský ku konci
G. st1., otec Hérodota 1.)2 Hér.

βασιληίη, τ. βασιλείᾶ, ἶ βασίλειος.
βασιληίς, ίδος, Ἡ (βασιλεΒις, 51Υ.βασί

Aeroc),básn. královská, Eur. ri.a— hodnosť.

βασιλικός 8.(οἆ βασιλ-εύς) 1. ϱ) ΚτάΙου
ský ; knížecí ; panovnický. Aisehl. —yévos—
rod. 9. véyvykrál., panovnickéumění.Isok.
Ta B.rpayuxTa panovnické věci. Xen. 70 p.
král. správa ; král. způsob, Bacouxác pokrá
lovsku ;v nádheře král. —b)«) za krále způ
sobilý ; ku kralování schopný. Xen. sup. —
ϱ) pánovitý. Eur. suhstt. neut. pánovitosť,
2.v Ath.archontu (druhému,)králi přísluš
ný. Pl. β. ({.cvo4)král, podloubí,sloupoví
(se soudnoustolicí archonta krále. v. cr04).

βασιλίς, ίδος, 1 (odβασιλ-εύς), králov
ská. Kur. —yvvýkrálovna paní, —vůu.oykrál.
děva, dcera.

βασίλισσα, 4 (z Baovuxju, odBuovux-66),
královna. Xen.

ο

βαστάζω.

βάσιµος ϱ. (θάσι-ς) schůdný; snadný
Κτοῦςθ]ᾖπι (οπ{). Χθη. βάσιμα 5επἠάπά πι,
(ορ. ἄβατα).

βάσις, ἡ (ο βα-ίνω),1. α) ο0Υδ.Ῥάδη,α)
kročej ; krok. Sof, (v. ἄψοφος, βαρύς 1. a, P.,
ἁρμόττω, 2. a, a, čplorym 3.) 1 u zvířete,
of. xuvogAuxaivyg ebptvocB. psa Lakónské
ho slídný krok. 3) náběh; náskok; útok.
Sof. (v. čreunímre). v)Bof. vpoydv páce
kolesa v oběhu ; (koles oběhy ;) kola otáče
jící se. b) x) chodidlo; noha. 1186. (V. dvrs
pcíde, HAúrovs). B) chůze; síla, způsobi

„lost k chůzi. Sof. οὐκ čywvPáciv nemaje síly
(v nohou,) k chůzi; nemoha choditi. 2. pod
stavec ; základ, vůb. půda. PL. zvduéva o)x
ἔχει οὐδὲ βάσιν vd úypdv Tobro dna nemá ani
půdy vodstvo to.

βασχαίνω (Ώάσκαν-ος)1. Ῥοπι]οινώη;
zlehěuju. Dém, miněco. 2. závidím. mí m
někomu něčeho. Dém.

paomavím, j (od Páoxuv-oc), 1. zlé ří
kadlo, říkání; úřknutí; okouzlení; kouzlo.
PL.2.zlomyslnost; závist. Dém, vedle ú

Ὑνωμοσύνη.
ῥάσχανος 9. (5ν. ἂνΡϊοᾶο]. 51.) 1.

nařklivý ; pomluvný ; pomluvačný ; sočivý.
Dém. 9 9.pomluvač ; sočivee, o Aischinovi.
—2. zlomyslný ; závistný ; závistivý. Dém.

/ .
PAK (-o, odBu-(vo)básn. jen impt. βάσκε

měj se k chůzi; vystup, vykroč honem!
βᾶσσα,ἀόν.--- βῆσσα.
Ῥασσάκης(π. Bxyacaxng)dleHér. vůdce

Pers. za Xerxa, syn Artabanův, bratr Ario
mardův a Artyfiův.

Paooáptov, r6 (i Pucadou. sl. cizí, dle
někt. Thr.) liška (4Xorně; n. nějaké p, zvíře
v Libyji).

βαστάζω (ο βα-ίνωΠ., « gesta-re) 1.
a) pohybuju; pozdvihuju ; zdvíhám. Sof. Ó<
με ῥαστάσι 8ΡΥπι zdvihl (a odnesl). yeooty
m B. rukama něco zdvíhám; v rukou něco
držím, mám, chovám, Eur. i 90 gegův-v ru
kou pečlivě, pevně držeti (aby to nepřišlo do
rukou nepovolaných). aor. Sof.yso0i βαστό
cxox rukama, v ruce vzavši. b) «) obr. nesu
(j. břímě); zastávám, vi něco, úkol nějaký.
Φ0Η,τοῦτο βαστάζειν ἀ]ο] {δη παςἰάταί!, νγ
konávati. 3) duševně. Aischl, švyváua 768"
ěYXovacev mysli to pojal; na mysli to uvá



Ῥάταλος.

žil. —2. a) dotýkám se něčeho; objímám
něco. «) Sof. obi. cop.x. b) Aiseh. meTpaix o
úynáhn ce puováce a skalné nároží, náručítěobejme.— b)přijímám;uznávám;veváž
nosti mám. Arst, pass. oi zomrai Buovdlov
ry. básníci (svými básněmi) se líbí,

Ῥάταλος --- Ῥάτταλος,

parToc 3. (od Bu-ívo) schůdný. Xen. vw
někomu.

βάτραχος, ου,ὁ, žába,
BátraAoc (Koktal, dle někt. Změkčilec)

přezdívka Démosthenova, 0 ΠσιανιῤὺςὈ.
Ῥαττιάδης, ὁ (οἳῬάττ-ος), Ῥαΐίοτεο,

Hér. pl. Battovci ; potomci Battovi,

BatTog, 6, dle Hér. sl. Libyjské — Barc
λεὺς.

BárToc, jm.několika králů Kyrénských
v Libyji. 1. B. I., Řek Théřan, syn Polymné
stův (z rodu Eufémovců Minyjských) a Fro
nimin. Dle věštby Delíské vyplul s mnohý
mi Théřany do Libyje a založil Kyrénu (asi
v.631.),jíž 40 letvládl; syn a nástupce.jeho
byl Arkesiláos I.—2. B. Šťastný, vnukB.I.,
syn Arkesiláa I., otec Arkesiláa II., vládl
r. 575—570.—3. B. III., syn Arkesiláa II.,
otec Arkesiláa III., vládl v. 530—520. —4.
B.IV., syn Arkesiláa ITI., otec Arkesiláa
IV., vládl po r. 513.

βαῦζω (ο βαύ παθ) hafám; štěkám. —
Aisehl. hlučněvyzývám (dospolečné války).
τινο někoho.

βαφή, Ἡ (οἆβχφ-γ βάπτω) 1.pohrouzení;
zmočení. Sof. o železe: ponoření do oleje
(čímž pozhývá železo tvrdosti. —dle někt,:
kalení, čímž železo nabývá tvrdosti; dle
výkl. toho nutno spojiti βαφῇ σίδηρος ὥς
s předeh.). 2. barvení; nátěr. Aisehl, —v.
ἀμείῥω1.α. -

βάτω, v. οαίνω.
poéAAu, 4, pijavka, v Eg, jakýsi druh

mušek. Hér.

βδελυγμία, ý (od ὁ βδελυγυ.-ός, ϱδελήσ
Gou ošklivím si,srv. BdsXu-00<),zošklivení ;
odpornost(v chuti) Xen. při pokrmech.

βδελυρόςὃ. (ειν. předch. —8Š4o bzdím)
smrdutý ; zapáchlý ; zošklivělý. Dém. β. καὶ
ἀνκιδήςnezbedný, dotíravý a nestoudný.

Pěpatoc 3., att, obyč. 2: (Bebá-vau,od Bu
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ívo 2.) 1. a) stálý ; (pevně po-, sestavený,)
trvanlivý. «) pevný. Pl. mi BeBoorěpov0x1
uxv0g na stálejším, pevnějším povoze. p)
jistý ; bezpečný. Xen. odres Av4 εἰρήνηϱ.

zvorvo- mír stálým, trvanlivým, bezpeč
ným-. Thúk. %ydpig péBanoc(u Thúk, nikdy
9.) vděčnostjistá, stálá, v) nepotřebný roz
vahy, povážení; nepovážlivý ; (ne na pová
ženou). Thúk. ὁ κίνδυνος βεβαιότερος πθροῖ
pečenství méně povážlivé (do něhož lze se
vydati s větší bezpečností, jistotou). Bs9a10v
bezpečno. —b) «) jistý ; nepochybný. Thúk.
ῥέβχιωςἩ dmusrix nepochybna nedůvěra (0
níž nelze pochybovati). T7g yvdumg TABéByux
mysli rozvahy jisté, nepochybné. —Hér. vo
B.jistota, Dém. BeĎaiec vvěvoujistě, za jisto
poznati. B)jistý ; za- ; ubezpečený. Xen. fs
βαιοτέρως ἔχει τί τινι jistějším, zahezpeče
nějším jest něco někomu, 2. a) jistý. «) ne
chybný. Sof.ročeýuaura střely ;réyvy umění.
9) nevyvratný. Pl. BéBmovvedle aXnděc,
ὑγιές.-- b)neodvratný ; spolehlivý. Xen. Toůg
πιστοὺς καὶεὔνους καὶ βεβαίους τόν Πόἃ ο ἆληό
a spolehlivé. Thůk. comp. 0 08s.—Šof. i u
Ma BéBonos(při zvy) obcování spolehlivé.

ῥεῥαιότης, ητος, 9 (odBéBxro-c.srv. násl.),.
stálost; jistota ; za-; pojištění. Thůk.

pepbatów (od BéBaw0-s)ustaluju ; upevňu
ju; utvrzuju. 1.a) meď. Thůk. doymvPebm
ώσασῦκιvládu si upevniti. b) a) jistým, ne
pochybným činím; u-; pojišťuju; potvrzu
Ίπ. ΒΙ. θεθχιώσεις τοῖς δικασταῖς τὴν δόξαν
potvrdíš soudcům mínění, zeď. —si. PL. hs
Bawoxodaí m ev% Tuvogujistiti, utvrditř si
něco s někým; utvrditi se, jistoty nabyti
v něčem s někým (aby oba to pokládali za
jisté, nepochybné). i 7x0% Ttvogod někoho.
pass. Thůk. ἢ δόκησις βεθχιοῦται ἀοιπηδηί
utvrzuje se (stává se jistým nepochybným).
P) jistým, skutečným činím; vykonávám;
provádím, Xen. Bedxwoůvvyv moXílvTi pro
kazovati skutkem věc někomu (obzl. s obi,
slibů, smluv). 2. jistým, spolehlivým činím.
τινα n. vi někoho, něco; mmeď.—si; p9-, 24
jišťuju si někoho, něco. Thůk, aor. (ve spo
jenství, přátelství).

βεβαίωσις, 4 (od Bs3x16-w),potvrzení;
prokázání. Thůk. rs yváums;smýšlení,

βέβαμεν, βεθάναι a p. v. Bulvo I. 9.
βέβηλος 9, (Pědn-xx,v. Bxívo II., 2.) a)
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přístupný (všem); volného přístupu. obyč.
neut. Thúk. ἐν PeBýAe na m. přístupném
(vůb.). Sof. pl. b) nezasvěcený (profanus).
Hér. čv Té . na m. nezasvěceném. Pl.
1 0 08.

ῥεχός, dle Hér, sl. Fryžské, = ἄρτος.

BěABiva, %, ostrůvek v moři Myrtoj
ském, již. od Súnia.

Βελβϊνίτης, ὁ (οἆ Ῥέλθιν-α), Belbíňan;
vůb. človíček z nepatrného hnízda. Hér.

pPĚAoG,T6 (« BdX-Xo), 1. a) hozené ; me
tané, střela (hazecí) ; šíp; oštěp; kámen
(hozený). Xen. ol vožóTat x7i AxovTioTAlX%
σφενδονῆται ἀφίεσαν τὸ ῥέλη -- ΥΥ51αΙ1 své
střely, Eur. Aoyyorov B. — Xen, čťo Táv
βελῶν pryč z dostřelu; mimo dostřel. (v. i
ἐντός). b) vůb. zbraň, j. pl. luk. —i meč. Sof.
čy0g. 2. a) o hromu a blesku. Aischl. Zmvóc
9, Diova střela. p. Sof., Hér. b)i o dešti, Sof.
(v. δύσομβρος). ὃ. ον. šíp; střela. «) PL. o
slovech. deoueigdomeo BéXyvysýlaje (slova)
zrovna j. střely—. b) Aisehl, tu.éc0u8. touhy
(milostné) střela.

βέλτερος 8. Ράρη,--- βελτίων.
βέλτιστος ὃ , ν. βελτίων.
βελτίων, ovoc,2. (« BoX- τ βούλ-ομαι,

smyslem comp. k dyxdóc. —sup. ῥέλτιστος
3.) žádanější ; vítanější. 1. 0 08. a) x) vhod
nější (k boji); statnější ; lepší. Xen. utowo
φόρους οὐ βελτίονας τῶν ὑπηχκόων. -- B) hod
nější ; řádnější ; dokonalejší ; BéXrroTognej
hodnější ©. Lýs. βελτίων Ἡ πλουσιώτερος do
konalejší než bohatší. PI. op. zgeirrov. —
Xen. s ace. vztahuč čoeode BeXrtovegv čem
budete dokonalejší. Pl. BěXriovotnejdoko
nalejší. i o duši: Gras ©gPéXvisvm (60 nej
lepšími, nejdokonalejšími.) šcovrouzi wvyaí.
v) milejší. PI. ©BéXrioTemůj rozmilý ! b) o)
podobou : vzácnější; výbornější, Xen. T00gT%
slon PeXrioroucpostavami nejvýbornější, nej
vzácnější, 3) urozeností: vzácnější; uroze
nější ; výbornější ; šlechetnější. Xen. čvTots
BeXriorougmezi nejurozenějšími, nejvýbor
nějšími (srv. optimátes). 70 βέλτιστον Πε]
urozenější, nejšlechetnější stav. (0p. v9 x4
xirov). 2.o věci: vhodnější; lepší ; prospěš
ηδ]δ{,Χοη,εἴτι ἄλλο βέλτιον, διδάσκειν16βί-]!
co jiného 1αρᾶί, Ῥοπδογα{{. βέλτιστον χστα
μιεῦναιnejlepší, nejprospěšnější věe—. ouu

Bí«.

βουλεύειντὰ βέλτιστα. ὮΙ. λέγειν-. Ὠόπι. εἶναι
τοῦ βελτίστου οἁόπια býti blahu obecnému.

Ῥενδίδειον, τό, u Xen. svatyněBendídina,
v Peirajeu Ath. (Bsvate, ?005byla Thr, bohy
ně měsíce, lůny, v Attice za podobnouArte
midě pokládána a“otěna).

Bsopumov000; Bermské pohoří ve střd.
Makedonsku od střd. toku Ť. Lydie na jiho
záp. (nyní Tuzla a Doxa). Hér.

Ἠέροια, 4, u hůk. ms, Mak.v jihozáp
Emathi!.

BmAíc, (805, j (od BřA-oc), Bélova. Hér.
pl. při 702%.Bélova brána v Babylóně.

BýjAog 1. u Semitů vůb. (Baal) bůh slun
ce a plodné síly přírodní. —zvl. u Babylóňa
hův i nejvyšší bůh, tvůrce všehomíra. Hér.
A10gBýjXovtoóvDia Béla svatyně, v Babyló
ně. 2. báječný syn Poseidónův a Libyjin,
bratr Agénorův, otec Aigyptův a Danaův.
a. druhý kr. Lýdský v Sardech z rodu Hé
rakleovců, syn Alkajův, otec Ninův. Hér.

PLU, 76 (od βα-ίνω),1. krok a) v chůzi.
Xen. oAtya B. málo kroků. b) stopa j. míra
—=2, řec. stopy — asi 74 em. Xen. d0 %
τρία βήματα 0 vzdálenosti. 2. a)stupeň ; řeč
niště, Dóm. Tovri v0 $. —b) výstupek; vý
běžek (za sedadlo), Sof, . ἀντίπετρος.

PS, Byxós,6 (srv. Býrre), kašel. Thúk,

ῥῆσσα, ἀόπ. βᾶσσα, 7 (- BXd-06,βαὺ-ύς],
obyč.básn.debř ; úval; úžlabí ; roklina' Sof.

pýcowu, att.Pýrro (odByy-v Býč)kašlám.
Hér,pz zakašlati.

βία, Ἰόπ. βίη, ἡ 1. a) síla (tělesná). Sof.
ἸφίτουPixIitova síla; Ifitos silný. p, Aischl.
Eur.— b) «) úsilí; moc. Xen. výv zóXAuvčXsty
Plc město vzíti úsilím, mocí, 3) násilí. τινὸς
proti někomu. Sof.Pixπολιτῶν 0,2 násilím,
násilně proti občanůmjednati. p. Xen. i Bi
TS unTp0gproti vůli matčině, Aischl. -A193
proti vůli Diově. Φοξ,i vóuov- násilně proti
zákonu ; překonáním(násilným) zákona.též
modePlav čuoů proti moci, proti rozkazu mé
mu ; způsobem násilným proti mně,i šx Bízz
ἄξειντινὰ z násilné moci, s násilím odvésti
někoho. 2. vůb. prudkosť (i zvířat i zosobe
nin). Sof. Ao Pix očoovoivořiprudkostí se
ženou ; —plaší se.

Bíu (v. Aix)zosb. básn. Síla, Aischl,



βιάζω.

Αιάζω (βιά-ω, blx) obyč. meď. 1. a) ná
silně si počínám; násilí užívám. vevž«)nási
Jí činím někomu, Xen. dvůparovs. PL. čxvTov
sobě samému ; sobě k hrdlu sahám. pass.
(prs. Ρ14,,8 801. βιχσῦἼνσι) násilně tištěn,
sužován jsem. Xen. PeBxouévosnásilím jsa
odveden. 9) překonávám, přemáhám někoho
(násilím, přesilou); porážím (bojem). Xen.
ῥιχσομένουςτοὺς πολεµίους aby násilím pře

U v , A x

konali nepřátely. často pass. Thůk. ἣν καὶ
ὑφ ἡμῶν AdCarm byť i odnás byl přemáhán.
ριχζόμιενοιὑπὸ τινῶν. --ᾱθ], οἱ ὅπλοιςβιακσθέν
τες σρταπί Ρήδιποὔθηί, ῬοταὔοΠί, πόλεις τὰς

ωςθιχσμένας města přemožená. i s aco. věci,
Sof. Bdlovo vádepřemáhána, svírána jsem
nutností tou. b) B.—m násilí užívám proti
něčemu,vzpírám se něčemu i se dvojím aco.,
Aisehl, zóJiwvμ.ὴ βιάζεσθαι τάδε οΏοίπθυ1Ρί
rati se činy těmi, Sof. vou.ou;vzpírati se zá
konům; nedbati zákonů. u Thúk. aor. zru
šiti zákony. ©)«) násilně prorážím, vrážím.
Π)λή]ς,διὰ τῶν φυλάχων βικσάµενοι 876
strážce prorazivše. Xen, hi%oxodu slowvra
ziti dovnitř.Thúk, dpóue P.čerýv Iloriduxv
rychlým pochodem přiraziti doPot-, i s ace.
αἱνῆες θικσάμενχι τὰς τῶν Αθηναίων1081 Ρ1ο
razivše loďmi Athéňanů. B) Sof. robro 09y9
θιχσθέν toto ve hněvu prudce vyrazivši. —
2. a) nutím ; do-; přinucuju. vivž někoho. z)
5 1Π{,ΧθΗ, τοὺς στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναιτο
jiny donucoval ku pochodu. p. Thůk.— Xen.
i bez ace, a bez inf. συνεζέρχονται αὐτῷ Ρικ
odu.evo.vycházejí s ním mermomocí,9) i dů
vodem 8 Ρ. ΕΙ. πείδοντες καὶ βικζόμενοι ἐπὶ
Toůropřesvěděujíce a donucujíce k tomu-.
Dém. prf. (jež velmi zř.bývá med.). oůre u
Bovkouévoucúudc Bepiaauouani jsem vás bez
děky (proti vůli vaší) nepřinutil, —b) z) mi
vymáhám, vynucuju něco. 'Dhůk. Toy š«
πλουν, -- Bixoaoda vymoci, vynutiti, Hér.
σφάγια Bidlecdu oběti (příznivé), příznivá
znamení obětní vynucovati. PL. i o subi.
vóuo; zákon vynucuje, g0XA4mnohé donu
cuje ku mnohýmvěcem.() usiluju; snažím
se (usilovně). Thúk., Dém,s inf, —

| Platog 3.12. (od Bíx) 1. 0 os. a) silný;
úsilný. βιχίως úsilně; prudce, βιχιότερον {
silněji; úprkem. Thúk,—b)násilný. Aischl.
Š<11.2. o věci. a) «) násilný. Thúk. βίαιοι
£o90p%inásilné (násilně ukládané, vymáha
né) poplatky. Xen, T0 dvouov Římov nezákon
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né jest násilné, substt. neut násilí; násilný
skutek. p)Sof, -vó5ocnásilná, prudká nemoc,
b) z donucení; nutný. Thůk. BrxróTEp0;nut
nější ; hodněnutný. dvay 7151.

Bíac, uvro<,1.mýth. věštec a kr.Pylský,
syn Amytháonův, bratr Melampodův, otec
Talaův. 2 Priéňan v 6 stl., jeden ze 7 mu
drců starověkých, —

4 9 v

βιάω (οἆ βία, 81Υ.Bale) obyč. medď. 1.
násilně si počínám, vedu, a) Tivznásilí či
ním někomu. Hér.— b) za- ; uchvacuju. Hér.
βα55. ἀνέμῳ Biwu.evozvětrem jsa uchváco

2 A / pi X / )

ván, zanášen. % ὃχνότῳ βιηδεὶς η νόσῳ bud
smrtí zachvácen byv, buď nemocí. 2. násilí
užívám; nutím. Hér. uněxu.©cBr nikterak
neužívej násilí, mne nenut!

’ . ,

βιβαζω(-βα-ίνω, 11.) Ιςεδαί πιόμη;οτι.
Sof. fut. 7x90g odoxvov BiBav (z Bubnov) subi.

| i i '

"Aoyog,že K nebi povznese.
/ <

βιβαω,τ, βιθάζω.βιῤλίον,τό(od Bf i
pupAtov, ró (od B(3X-os),papír. a) list

(psaný) ; psaní, Hér. (v. dvarwTůsce). h) kníž
ka ; Κπίμα, ΡΙ. ἐκ βιῤλίου z knihy. Avxíxyó
oouBi9AixAnaxagorovy knihy, spisy.

βίῤλος, %(348204),lýko byblové, papíro
vé; papír. a) papír; list. Hér. (v. orž%vs).
Χοι. πολλαὶ βίρλοι γεγραµμέναι ΙΙΠΟΊΟΡαρί
ru popsaného; mnohé listy popsané. b)kniha,

pppmoxm (km. Bop-, STV.Bop-4, » vor
are. « žer-u.— prf. Jéboexx, part. 1βεβρώς,
pl. Pz3odres) žeru; hltám ; sžírám ; pojídám.
Sof. o ptácích βεβοῶτες λίπος nasytivše se
tuku, tukem, Hér, x98x BeBxoxo. —. masa
pojedl, se najedl. —Sof. io subi. věci.(v ěx, I.)

pm, V.ία
BiVodvíc,v. násl,

Ῥιν9 Όνοί, οἱ,km. Thr. od Strýmona vy
stěhovalý dokrajiny Asijské (potomBrdůvíx
zvané) vých. od Propontidy. adi. / Bidovis,
t0o<,Bíthýnská.

βίχος, ὁ (51.cizí), hlíněný džbán (na víno
a p.). pl. Hér., Xen.

Pto-dwmpoc 2. (Blo-c. —) básn. živností,
obihemdařicí; chlebodárný.trag. ačx,rbov.

βίος, ὁ (51ν. βιό-ω, « vivu-s, živo-t. —
zcela rozd. ep. 105.) život; živobytí. 1. a)
dobou. Sof. —Thůk. čy TĚ xxT' αὐτοὺς βίῳ
za jejich živobytí. Xen. 0 Aovrog$, ostatní čas



220 βιο-στερής.

života. b) způsobem; obyčejem; mravem.
Xen. fdtoroc Bíovnejpříjemnější z životův.
ěvriuoc B. —2. živobytí; živnosť. Xen. dr
τινος z něčeho, Hér. zboží. Xen. (v. ἐνδεής 1.
—dpxčm 1. b, P-, dodévem, 2. —) d xara Tov
Btovpotřeby životní. Dém, (v. žpdovoc 2—).
Aischl. plod živný. v. d4AAo 1. a.

/ / v?

βιο-στερής 2. (Bťo-g,στέρ-οµιαι) Ροή,ζϊν
nosti zbavený; nuzný.

/ ο > / νά

βιοτεία, Ἡ (βιβοτεβὶιχ, οἆ βιοτεύ-ω), ζ]
vobytí. Xen. eůdožorTary—.

7 “ / 9 P ρ ?

βιοτεύω (θιοτή) život trávím, zachová
vám; žiju. Xen. (v. pdovos 2.). ἀπό τινος
z něčeho, Amóvag. — čv εἰρήνη.

βιοτή, ἀόν. -τά, ἡ (θιό-ω,81. βίος), živo
bytí; život. 1. a) dobou, Eur. b) vlastností.
Ἠτγ. στυγερά. Χθῃ. µακαριωτάτη. 2. j. živ
nost. Sof. gódev čarou Brová ; odkud se mi
dostane živobytí?

βίοτος,. ὁ (οὔ βιόω, 8ΙΥ. βιοτή), ἄϊτοι;
dech, Eur. (v. ἐμ,-πνέω).

prów (BuFow,« vivo, živu, žiju. srv. Bíoc.
—prs. a impf. málo kdy.za to bioveva, ao.
801, 2Υ.ἐβίωσα, οϱΥὅ. ἐθίων, 1Π{. βιῶνχι, ρατ1.
zř. βιοῦς, Ρ]. βιώσαντες; {αῦ. βιώσοµαι; prf,
ῥεῥίωκα) živu; žiju; živ jsem. a) «) (mezi
živými jsem. ΟΡ.τέθνηκα). Ε]. ἐρίωσαν βίον
ριοᾶ11 ὔΙποῦ, Πόν. ἐβίωσε πάντα (ἔτεκ) εἴκοσι
xmléxavov prožil, žil celkem 120 let. Xen.
Kop0g ei čÚfocev K. kdyby byl zůstal (na
živě)—. 6) (jak?) Pl. ei dées BrodsTov βίον
meAsurýcesy skonal-li by příjemně prožije
ἠ]νοῦ. οἵτε καλῶς καὶ ὁσίως βιώσαντες kteří |
dobře a svatě život trávili, žili—. p. 096.
--µέσως βεβιωκέναι18]takž (ani ne dobře
ani ne špatně) život míti dokonaný. i pass.
Dém. τὰ cot z4uoi Pebrovu.évazpůsoby, vlast
nosti tvého a mého živobytí, b) (z čeho?)
meď. Hér. odevy βιοῦται odkud, z čeho
se živí,

Ἠισάλτης 1. obyč. pl, BrceXrar km. ΤΗΥ,
bydlící ve krajině nad sev.-záp. zátokou
Strýmonskou, nazývané po nich %BisaXriu,
ión. —m. —2. Abýďan v 5. stl., syn Apollo
fanův, správce Histiajův u Hellésponta,

ἨῬισαλτία, ν. Ῥισάλτης 1.
Ῥισάνῦη, %,ms. Thr. nad Propontidou,

váp. od Perintha (pozdější 'Ῥαιδοστόν, ΠΥ
nější Rodosto).

βλάξ.

BťoTovec, oi, km. Thr. nad pomořímAje.,
sev.-vých. od ms, Abdér.,

Ἠιστονίς, ίδος, ἡ (λίμνη), Ώ]είοπε]ό 16
zero v krajině Bistonův (v. předeh.).

BťTv, evoc,jinoch Argejský před čsem
Solónovým, svou láskou synovskou k matce
proslulý, j. bratr jeho Kleobis.

βιώσιµος 9. (οᾷ βιό-ω) živobytný ; k ži
vobytí vábivý, vábný. obyč. neut., Sof. τί µ.οι
Brocuu.ov;k čemu mi žíti? co mido živobytí *?
Hér. i neut. ΡΙ. οὐκ ἂν Ἡν βιώσιμα ἀνθρώποισι
nebylo by lze žíti lidem.

PrwTóc3. (od Bió-o) žití hoden; žitelný,
Pl. Bios0) 9. ávůpare život neživotem.člo
věku. neut. dou Úrovovfučv čoriv ; zda hodno
nám žíti?

βλαβερός 8. (οἳβλαβ- τε βλάπ-τω, 81.
9349-n) škodlivý. Xen. o bylinách vd 6.(op.
ὠφέλιμια). ΕΙ. 3. mpócm Škodlivý, na újmu
něčemu.

βλάβη, Ἡ (οᾷβλαβ- το βλάπ-τω), a) zkáza,
Sof.i0 00s. rou (b.hotová, živá zkáza. b)
«) škoda; újma. Aisehl, umBAábyyride ne
čiňškody. Thůk. šv BX%0xetvauna újmu býti.
Xen. čmi9X49x ke škodě; se škodou. Pl. op.
ὠφέλεια. --Ὠόπι, μείζων β. -- P)pohroma, Sof,
Υ. ἔγχειμαι,

βλάβος, τό --- βλάβη, Ὦ. Ἠόν., Χοη., Ὠόπα,
PAowoócvyhnutý ; ven nahnutý; vybo

čilý. Xen.oi 9. křivonozí; vybočilí (v nohách).
βλαίσωσις, ἡ (ο βλαισό-ω,ο βλαισό-ς),

vybočení; vytáčka. Arst. v úsudku, když
ze dvou případů každým lze vybočiti na
stránku i příznivou i nepříznivou.

βλᾶχεία, ἡ (βλακεβικ, οὗ βλακεύ-ω), a)
malátnost; Ἴθηοςέ, Χθη. β. καὶ ἀπονία. b)
mdloba duševní ; otupělosť, PL.

βλᾶχεύω (BXE), malátním; lenoším;
lenivím (inf, —věti). Xen,

βλᾶχικός 3. (BX4E)ztupělý; zpozdilý.
Χθη. πάνυ βλακικόν τινος να] πιῖ zpozd. cho
vání něčí.

βλᾶχκ-ώδης ϱ, (ῥλακο-ειδής. -θλάξ) 1619
šivý. Xen. βλακωδέστερος ἵππος.

βλαξ, 66Η.ῥλακός, ὁ, Ἡ {.ν μαλακ-ός), 3)
změkčilý; ničemný (v práci). Xen, PAžzóru
10; nejničemnější ; největší ničema (vedle

ἀργότατος). βλὰξ Ue7r0;líný kůň.b) dušovně
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mdlý ; hloupý ; tupý ; ztupělý, PI, navy, παν
τάπχσι 9, zcela, veskrze tupý. Xen. i comp.

βλάπτω (ῥλάβ-η.-- {πἰ. βλάφω; 809. ἕ
θλαψα; ΡΙΙ. ῥέῥλαφα.-- Ρ858.ΡΟ. ῥέβλαρμια,
Δ0Υ.ἐθλάβην ἵ ἐβλάφὺην; {ῇ, βλάψομαι 1,
pass., i βλαβήσομιαι), Καπίπι. 1. ἄκοαίπι, τινὰ
někomu. Xen. T0)g moXeulouc.nepřátelům,
To)s olhovečvTi přátelům v něčem. βλάψαι,
Ba4dev uškoditi ; škodu způsobiti. i se dvo
jím ace. Thúk., Xen. BAárrev, βλάψαιτινὰ
μεγάλα působiti, způsobiti, činiti, učiniti,
někomu veliké škody. gAsto- více škody-.
pass. škodu mám, beru; škodí se mi. úró
wvogod někoho, Thůk. rivi něčím, Xen, doxet
ὑπ αὐτοῦ μεγάλα βεβλάφθαι ἀοπιπίτά se,
že od něho veliké škody vzal, že mu od něho
veliké škody byly učiněny. Thůk. PAxvoueda
ra TAéoškody, nehody míti budeme větším
dílem. otv vuBAxBývaudříve než nějaké ško
dy zakusíme, Isok, odděv BXxBýce žádné
Škody nevezmeš ; nic se ti neuškodí. i du
ševně, Pl. 9 βεβλαμ.μένος ἢ ὠφελημιένος 1Π8]6
buď škodu, zkázu, n. prospěch. 2. matu ; má
mím. Xen. %vu%Ti eds βλάπτη ποπιάπι]]-]1
by některý bůh—.

PAxoTávw (srv. PXácry. — aor. čBXu
arvov,prf. OXdornxa, ale plgpf. špPeBAxarý
xe, pučím (pučeti intr.). 1. a) pučím; vy
vážím; rostu. Šof. aor. βλαστὸν φύτευμιχ
že vypučela rostlina. ourov uXkorTἂν βλά
στοι bylina nejvíce by vyrostla. Hér. ϱλκ
oróv letorost; ratolest (v. dvarvoé,m, STV.
βλαστός). b) 0 05. βλαστεῖν, ἐβλχστηκέναι
ἔχ. τινος τσ pův., zroditi se z někoho,
Sof., Eur, — Sof. ἀνδρώπου φύσιν βλαστών
člověčí povahou se narodiv; člověčí při
rozenost, povahu přirozenou obdržev. 2)a)
duševně. Sof. dg Av PAaory vodekterýkoli
se vrodil rozum; ta špetka rozumu vro
zeného. —b) vůb. vznikám ; pocházím, Sof,
βλαστάνει ἀπιστία vzniká—. Aischl, žx mu
νος βλαστάνει βουλεύματα Z něčeho vzni
kají, pocházejí úmysly.

βλάστη, ἢ (βλαστά-νω, 81Υ. βλαστός.)
1.a) x) výstřelek; výhon; ratolest; větev.
Pl. pl. při dlou, B) Sof. i reroxix BA.skal
ni výrostek, výběžek (z půdy). b)«) pů
vod; narození, Sof. (v. dtéye). 3) Ρο, pl.
rodokmen. obi, ku odvety, 2) zároda ; vznik.
DoÍ. (v. yevéďos).
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pAžoTmpa, vó (PXxorá-vo), a) pupen;
pupenec (na listí i na květy). pl. listí.
Eur. xioowvo. květy—. Isok. (v. árac, b)—
b) x) Těxvov Bhdornux dítek výrost, květ;
poupátka. Eur. B) o dospělém: zrozenec;
syn. Aischl.

βλαστημός, Ó (οἆ βλκχστά-νω, Srv.
předeh.), pučení. obr, vzmáhání se. Aischl.
P. cduxTos pružnost těla.

βλαστός, ὁ (βλκατ-άνω, 811. βλάστη),
výstřelek; výhonek; ratolest. Hér., Xen.
Tod xAfu.urvos.(ale neut. BAxovóvjest i part.
Δ0Υ, ΚΙ βλαστ-άνω).

βλασφημέω (PXacemuo-g.—prť. βεβλασ
oňunxx) utrhavě, rouhavě, hanlivě mlu
vím. Dém. repí Tivogo někom; Isok., Dém.
χατά τινος proti někomu.

βλασφημία, “ (PAaopyu-os), utrhavá,
rouhavá, hanlivá řeč; utrhání; rouhání;
hanění; pomlouvání; pomluva. Dém.

βλᾶσ-φημος 9 (ὁ βλαψι-φημος. -φήμη)
utrhavý ; rouhavý ; hanlivý; potupný. Dém.
βλάσφημ.ον µέν-, ἀληθὲς dé potupné sice,
ale pravdivé.

βλαύτη, 4, obyč. pl. opánky ; obnožky.
βλᾶχά, ἀότ, --- βληχή.
βλαφί-φρων, ονος 9. (βλάπ-τω, -φρήν)

básn. pomatený (na mysli); smyslem po
minulý. Aischl.

βλεπτός 8. (οἱ BXér-o) ohledný; po
hledu hodný. Sof.

PAéme 1. obyč. básn. a) hledím; zí
rám ; vidím. s ace. vnitřním. «) of. X
πειν ὀρθά viděti řádně, dobře; řádný, do
brý zrak míti. op. -oxó%05viděti tmu; sle
pým býti. i duševně oč) B. ostře viděti,
hleděti, PLsubi. η διχνοίας ὄψις. β) Aisehl,
oóbovPhémovhrůzou zíraje, hledě ; hrůzu,
strach maje ve zraku (ku poděšení jiných).
b) zrak mám; vidím. «) Xen. βλέπων τ]
doucí; vidomý. (op. rupXóg). Sof. um PAE
mov nevidoucí. 3) « žiju. Sof. βλέπων τ|
doucí; žijící; živý. (op. »zvov). is ace.,
B. T. vidím něco (ještě): dožil jsem se ně
čeho; oči mé spatřily něco, Aischl. (v.
vóar1w.0g).2. att.a) hledím; pohlížím. cí
T. na něco. Xen. — Thúk, émí T k něče

mu. častěji 7904 s ace. Xen. βλέψον πρὸς
τὰ 001 pohleď k horám! —πάντες πρὸς ὑ
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μις βλέπουσινδἰόληί Ἰςγή pohlížejí, na
vás patří. PI. 1 ἀμδονηῦ. ϱ) πρός τι ρῖ]
hlížeti k něčemu. (op. ἀμιελεῖντινος). |)
o subi. ncos. PXéme,vu 700g Tu 1. elg 11 hle
dí, obráceno jest něco k něčemu. (srv. lat,
spectare). Xen. olxiz, oxmvý, Opémava.
mpog če k východu, —eigγῆν k zemi (čniti,
vyčnívati).

βλεφαρίς, ίδος, Ἡ(βλέφαρ-ον), obyč. pl.
řasy (oční), Xen.

PAkpapov, 76 (— BXér-o), a) víčko,
klapka (oční). pl. Aischl. b) básu. «) oko,
pl. oči. Sof. B) obr. Sof. o paprsku slu
ΠΟδΗίΠΙ,χρυσέας ἁμέρας β. zlatého dno oko.
Έτν, ο πιδρίοί. γ. ἀφεγγής.

βλῆμα, τό (βλα- v βάλλω), Ἰοποπί;
rána. Hér. oxébacdo: τὸ (. ohlédati ránu,

βληχή, Ἡ, básn. blekot; bekot, Aischl,
βλαχαί ΡΙΙ dětech: kvílení,

βλώσχω (απ. μιλώσχω, Κοῦ, µολ-. Ρ18.
neob., aor, ču.oXov,fut. Lohodpou) obyč. básn,
uoXetv,1. a) jíti (kterýmkoli směrem) ; ode
jíti; přijíti; zavítati. οί, δεῦρ ἐ̓νίκησενμ..
zvítězil úmysl jíti sem (vydati se sem).
Xen. čar dy .ókocivdo té doby, až by tam
přišli—. b) o zosbn. «) Sof. (Bavars, vův
μ, ἐπίσκεφαι µολών Smrti, nyní na mne
popatř zavítajíc! (6)Aischl. fut. ξένουςµο
λεῖσθαι λόγους ἐς dxozv ču.zvže neslýchané
dojdou řeči ke sluchu mému. 2. 0 subi.
os., obr, a) vejíti; vydati, pustiti se, Sof.
οὔτ εἰς ἔλεγχον χειρὸς od" ἔργου μ.ολών ani
ve zkoušku zápasun. činu nevešed, se ne
pustiv. Bur. ὃν Lůdbovčuokovcestou roz
vah, úvah jsem se vydala; do rozvah pu
stila jsem se. b) dojíti; dospěti. Ti něčeho.
Βαν. ἤβης vTéhogjarosti, mužnosti cíle.

Boa, 4όπ, Ξ-- βοή.

ῥοᾶτις, τδος.9 (ῥοητις. od βοά-ω). ἀόν,
ρ

u Aischl. B.«ddá volající, vzývající hlas.

βοάω (βοξα-ω, βοή, ν Ὑόος, γοάω, «
lat. boo, č, hovo-r, hovořím. —fut. Poýcouou;
prf. pass. βεβόηψιαι, ΙόΠ. βεβῶμιαι, 801. ἐρο
ἠθην, ΙόΠ. ἐβώσὺην) 1. 8) ο ο8. το]όῃ ; kři
čím. s inf. aby—. Sof., Xen. —is dat. os,
Χει, τῷ Κλεόρχῳ ἐβόκ ἄγειν τὸ στράτευ
vx Klearchovi, na Klearcha volal, aby vedl
vojsko—. s ace. 05. Kůvov ἐβόα Kýra vo
Jal. —básn, s ace. včei, Eur. Bož můpvolá

βοήῦεια.

po ohni (aby mu oheň podali). — s ace.
vnitřním, οί, Γεβκρου βοῶντος µέλος Τοιι
kra volajícího nářkem. i se dvojím ace.,
Eur. ἄχεκ Pož τὸν roodórav žalem naříká
na zrádce. —bez ace. Dém. oi Poncouesvor
kteří hodlají křičeti (křikem řečníkovi při
svědčovati); křiklouníi přisvědčující. —b)
o subi. ncos., Aisohl. x5um Božvlna hučí.
2.a) rozkřikujn; vy-; rozhlašuju. Hér,
obyč. ῥᾳ686 Θεμιστοχλέης ἐβθώσθη ΤΠ. ΥΥ-,
rozhlášen byl. ἐθώσὺησανἀνὰ τὴν Ἑλλάδα
rozh. byli po Helladě. vů ronyuavx mvῥε
Bovéva ἀνὰ τὴν lovíny moc byla rozhl, po
Iónii. b) Sof. ῥοᾶν κακά Ikáti nad strastmi;
želoti strasti,

Báymc, za Xerxa správce Pors, v Eioně,
Postxóc 3. (Bóe10c)volský ; volů, Thúk.,

Xen. vů [ioeuxAČebymspřežení, potahy volův.
Póstoc, ión. Bósoc 3. (BoFenc, od Bo5-s)

hovězí. Hér. zxosv Boéey masa hovězího.
Poeoc, v. předch.

βοή, Ἡ (βοβη, v. Bo%-o), křik; kli
čení; volání (buď v hádce n. vzývání n.
nářku). Sof. zoXAm9. mnoho křiku ; mno
hé křičení (op. ovyw). p. Xen. —io váleč
ném křiku vojska: křik; pokřik, —0 vzý
vání bohů modlitbou n. zpěvem. Aischi,,
Sof. (τ. δυστάς, εὔφηνιος); nářek. b) zvuk;
hlas. «) ptactva. Sof. 6) nástrojův hudeb
ních, j. σάλπιγγος. Aischl.

poměpopém (od Boy-8p6u.0-6)na volání,
ku pomoci spěchám. Eur.

βοηδροµία, τά (ndBon-Opóu.-0c),památ
ka pomoci; slavnost att. ke cti Apolló
nově konaná obyč. na zač. podzimu. (v.
násl.). Dém. βοηδοόµι« πέμύαι K boédro
miím průvod dáti; boédromie průvodem vy
strojiti, oslaviti,

βοηδρομιών, ὤνος, ὁ (οἆ Bondpóu-x),
třetí měsíc roku att., konec srpna a vět
Šina září, n. z části září —a října. V mě
síci tom slaveny boédromie, po nichž nazván.

βοή-δρόμος 2. (-dpuu.etv)na volání, ku
pomoci spěchající. substt. mase. pomocník ;
fem. pomocnice. Bur.

βοήύεια, m (od Bon-dó-c), a) přispění
na volání, ku pomoci; pomoc obzl. v boji.
Xen. ἐκ vře Bondelac z pomoci; z pochodu
na pomoc. Thúk. čr Bofbaxy méumemwna
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pomoc posýlati, b) pomoc; vojsko pomocné.
Xen. ponberv ἔχων 5 pomoci; S vojskem
pomocným, pl. Dém. 14 βοηδθείαιςπολεμ.εἴν
neválčiti pomůckami, vojsky pomocnými
(po každé zvlášť svolávanými).

Bonbém (od Boybó-c) a) na volání, ku
pomoci běžím, spěju; přispívám ; pomáhám.,
obal, v boji. vii někomu, is dat, věci. Dém.
Gonglyréov εἶνχι τοῖς πράγµ.ασιν ὑμῖν Že po
máhati musíte včeem obceným (válečně).
βοηθσαι sig "OXuvdov přispěti (vojskem)
do Olyntha. Xen. fonboĎsiv čmi Ta dxou
spěchají ku pomoci, s pomocí na vrchy.
húk. Bogbodyvre: ční TAGvaĎe —k loděm
(j. obránce) ale črí Twvz; proti někomu,
(nepřát.). b) vůb. přispívám; pomáhám.
ΡΙ. εἰ ἐβοήθουν τοῖς dtxxtoig kdybych při
spíval právu; kdybych se zasazoval ο
právo—.

βοήνημα, τό (od Bonbé-o), pomůcka.
βοηὺ ητικός 8. (οἳ βοηδέ-ω) Ποίονγ,ο

chotný přispěti, ku pomoci. Arst. s dat.
τοῖς φίλοις--.

βοη-ὺός 9. (-θέ-ω) a) na volání spě
jící, běžící 3;pomocný, při praed.: na po
moe, obzl. v boji. oi Boydot pomocníci: voj
sko pomocné. Hér., att. Dém. Bondovg č
χυτῷ Čyrely pomocníků sobě hledati.— i
o loděch, Hér. νέας ἀποστεῖλχι βοηθοὺς Ἰ]
oo. lodi odeslati na pomoc Iónům. b) vůb.
pomocný; prospěšný. Pl. % Téyvy αὐτοῖς
πρὸς τροφην ἱκανη B. úv umění jim kvý
živě dostatečné pomocným, prospěšným by
lo. —dostatečným pomocníkem.

βο-ηλάτης, ου, ὁ (βοΏ-ελ-, βοῦ-ς, ἐλκ
7 ἐλχύνω), honák dobytka, skotu; pastýř;
skoták (v. násl.)

ῥοηλατιχός 3. (odBo-nhár-ne)pastýř
ský ; skotácký. PL BonAxmxi pastýřství;
skotáctví,

powooc, Ó («fod-io; bod-u; dle někt,
ν pad-Úús),jáma, u Xen. i ve sněhu.

POVOvoc,0 (od βόδ-ρος), jamička; jam
ka. Xen. roi φυτοῖς.

Βοίβη, Ἡ, ms. Thes, v jihových. kraji
Pelasgiótském (v záp. Magnésii), nad ji
bovýchod. pobřežím jezera po něm nazva
Πόλο Ἡ Ῥοιβηίς (ίδος) λίμνη. Πόν,

Bodníc, v. předch,

dy
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βοίδιον (βοΏ-ίδιον, οἆ βοῦ-ς) býček ; vo
leček; volek, Pl,

βοιωταρχέω (od βοιωτάρχη-ς) Ὀο]ό{αι
chou, bojótovládecmjsem. Uhúk. part. prs.

βοιωτ-αρχης Ι. βοιώτ-αρχος, ὁ (ΒΏοιωτ
ός, ἄρχ-ω, dpym),bojótareha; bojótovládoc,
t. člen výboru vládního spojených ms, Bo
jótských, voleného vždy na jeden rok. Οἱο
nů těch bývalo 7—11. Jsouce vojevůdci
(každý vc vojště svého města) vykonávali
1 všecky nálezy společné rady měst za
stupovaných. klér., Thůk., Xen.

Βοιωτία, ἰόπ. -ἴη, Υ. Ὠοιώτιος.

βοιωτιάζω (Ῥοιώτι-ος) ἃ) mluvím bo
jótsky, po bojótsku. Xen. βοιωτιάζων τῇ
oeový mluvě nářečím Bojótským. —b) smý
šlím bojótsky ; přízniv jsem Bojótům, Xen.

Ῥοιώτιος 3. (odBororT-6c)Bojótský. Xen.
--πόλεις, στράτευμα. 0 B. Bojótský; Bo
Ἰόΐπη, Ἡ Βοιωτία, 161. -η, Bojótsko, kra
jina ve střd, Recku, na vých. od Fócka
k Attice,

ῥοιωτι-ουργής 9. (-ἔργ-ον)Ρο]ὀΐ5Κόprá
ce. Xen.

Ῥοιωτίς, ίδος, m (srv. ΒῬοιώτιος), Bo
jótská. dle někt, u Xen. (m. Ῥοιωτίγ).

BorwTóc, 6, Bojót. obyč. pl. (sg. v. Bo
ώτιος) Bojótové, Helléni km. Ajolského,
z Thessalska za dob std. přestěhovalí do
Bojótska (na záp. od Fócka), kde měli ú
stavu spolkovou (v. PotroTaoyns) s nejzna
menitějším m. Thébami.

BóApm, , jezero ve vých. Makedon
sku v kraji Bisaltském, mající odtok do
sev. záp. části zát. Strýmonské,

Βολβίτινον στόμα, τὀ, Bolbické ústí
Níla záp., uměle zdělané ze záp. ramene
Kanópského k vých. —

pod, % (srv. BóXoc),a) hod; hození;
dohození, (v. dxóvriov) b) «) rána. Aischl.
χεραύνιοι βολαί ἸἈτοπιοτό rány. P) básn. %
Mou BoXzípaprsky (vrhy) slunce, sluneč
ní. Sof. —Eur. i —ytóvo«.

Ἠόλισχος, Ῥόλισσος, Ἡ, 118.ΡΟΠΙ.na sev.
záp. Chiu. Thúk.

βόλος, ὁ (βάλ-λω, srv. BoXň),a) hod;
básn. síť hozená, rozestřená. Eur. εἰςβό
Aov aadiavacdm do síti lézti. b) Aischl.
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ἰχθύων β. lov ryb; ryby ulovené (sítí do
vody spušťěnou, vhozenou).

βομβέω (Bóp.Bo-s)duním ; zvučím; hu
čím. Pl. subi. Ίχη.

popBoc, 6, (srv. předch.) onomatop, du
not; hukot. Pl.

βορά, Ἰόπ -ρῃ, Ἡ (ο ῥορ- Υ βι-βρώ-σκω.
« žrá-dlo.) žrádlo. Eur. Θηρσίν, Ἡ ΑἱδοΠΙ,
rybám. vůb. pokrm. ičlověku (σ. ἄφυχος).
Hér. %Au čyev (Bop7cdosyta míti pokrmu;
nasycenu býli pokrmem. —Sof.

PópĎopoc, ó, bahnisko; bažina; močál;
kaluž. Pl. sg. i pl.

ῥορβορώδης 2. (od BóBo90-c)bahnitý ;
močálovitý. PI. comp. (0p. xxbxoóg).

βορέας, έου. 1 -έᾶ; Ἰόπ. βορέης, έω, ὁ,
1. a)sever (strana severní, půlnoční), Thůk.
T005 Bovézy TŽ móAcec k severu od mě
sta. b) vítr severní; sever; seveřice, (op.
vóTog). Hér, G. dveuoc severnívítr. 2. Bo
ρέας, 1ón,-énc, bůh Boreas, Sever (sídlem
v Thrácku), mnž. Oreithyjin, otec Kalai
dův, Zéthův a Kleopatřin, od Athéňanů
ctěn za příbuzného příznivce,

Ἠορέας, Ἰόπ. -έης, v. předch, 2. i násl.
Bopsag, 4006 % (od βορέας 9.), Bore

ovna, t. Kleopatra.

βόρειος 9., ἰόπ. dooňtog 3. (0d βορέ-ας)
severní, Op. vórtog. ΦοΜ,βόρειος dxr4 sev.
pobřeží. Aisehn. —Teřyog. — Xen. βόρειον
studeno (od severu). Hér. % Boonímdž
λασσα sev. moře: a) středozemní— (proti |
již. moři již. od Afriky). b) Černé moře
(proti moři Červenému, t. Indskému),

Poppaířoc 3. srv. násl. == Bópsros.Aischl.
βῥορραΐχιπύλαι 56Υ. brána v Thébách.

Ῥορρᾶς, pozdější tv, att, = Popéze.
pópuc, jen u Ἠόν, ΡΙ. βόρυες Ῥοτγονό,

jakási zvířata Libyjská.
Ῥορυσὺενεΐτης, ὁ (οἳBoguodévy-c),Bo

vysthenský; Borystheňan. Hér. obyč. pl.
εἴται obyv. ok. dolního Borysthena, dle
Saf. nár. Slovanský, část Skythův rolní
ků (yewoyot). —TOBopvodevsirémv čuróotov
tržiště Borystheňanův (t. Olbia).

Ῥορυσυένης, ους, Ιόπ. εος, ὁ, ἵ., po
zdější Danapris (nynější Dněpr), jehož pra
jneny za stdvna nebyly známy (horní Be

βοτός.

rezina), na dolním Borysthenu obývali rol
ničtí Skythové (Slované), též Bopvadeve
érou zvaní, kteří obchod mívali s Neky.

POONMLA, T6 (Booxe-, v. Bócxo) 1. 8) pa
sené. «) pastevné dobytče, Sof. éxxr0v Bo
oxňuarvasto dobytčat (pastevných). p) stá
do pastevné. Xen, pl. b) pastva. Bur. 4
γελαϊχ ῥοσκήματα jnóoyov stáda (na pa
stvě,) pasoucí se bujného skotu. 2. obr.
pastva (duševní); rozkoš; potěšení. 90,
praed. k inf.

póomw (koř. Bo-, srv. Bo-Tóc,ῥο-τάνη.-
pro fut. £ km. Booxe-, srv. bóoxmu.x)1. pa
su. obyč. ep.— 2. a) «) živím (na své útra
ty). obi. Hér, črxoúpovenajaté vojíny. Thúk,
vxurizóv lodní, námořní vojsko, p) básn.
chovám; mám. Sof. vócov (nemoc na mně
se pase). —b) básn. živím ; těším. Eur. 6A
πίδες Póaxoucwovyždac naděje živí, sílí vy
hnance; —života,síly dodávají vyhnancům
pass. živen, živ jsem ; živím se. Sof. xoů
Φοιςovedu.xotvBóoxovlehkými větérky se živ
(dítě, j. bylinka). šXmisevβόσκουικι 5 inf
nadějemi se kojím, že—.

Boonóptog 3. (od Ἡόσπορ-ος) a) Bos
porský. Sof. axrai Ὡοσπόριχι ΡΙΘΊΥ--. b)
Hellésponiský. Φο8, ῥυτῶν Ἡοσπορίων To
rauv rozprouděných do Hellésponta řek.

DBóo-70poc (80F<, Boů<-)úžina mořská,
1. a) Bosporos pod jihových. Thráckem
mezi Pontem Euxeinem a Propontidou(na
zván prý po Joji těkající v podoběkrávy)
Aischl. —Hér. 0 Θρήίκιος Β., αἲν. Οράκιος
b) Helléspontos (5. Βοσπόριος b).— 2. B.
Kuuu.éotos B. Kimmerský, mezi Majótidou
a Pont. Eux. (úžina Jenikalská). Hér.

póoTpvyog, 4 (« Bórou-c), obyč. básn,
a) kadeř; kučera. Kur, sg. i pl. —b) Aischl.
πυρὸς ἀμιφήκης9. ohně, blesku dvojité kliky.

| V |

βοτάμιον, T6 (© Bová-vy),dle někt. u
Thůúk. pl. pastviny; pastviska.

Povavy, % (od Bor-6:), bylina; tráva.
POTÝP, řoog, 0 (od Bó-oxw), obyč. básn,

a) pastvec; pastucha, Sof, při ἁνήρ. -- κύ
veg P. psové pastevští. b) Aischl, οἰωνῶν
9. (kdo pase po ptácích ;) ptakozor; pta
kopravec.

βοτός 3. (od Bó-oxe) pasený, pl. Soť.
brav pastevní, na pastvě,



βότρυς.

βότρυς, υος, ὁ, hrozen. Eur. sg. Xen,
ace. pl. Pórpus.

βοτρυχώδης 2. (m. βοστρυχώδης, οᾶ
βόστρυχο-ς) kadeřavý. Eur. zapmís.

BorpvWěrc 2. (od Pórpu-c) hroznatý;
hroznový. Eur. xAón.

Borrí«, i Borrxý i Borrixix, 4; u Hér.
Ῥοττικιί, ίδος, , Krajina Mak. nad sev.
záp. zát. Thermskou mezi dolním Haliak
monem a Axiem, s ms. Pellou a Ichna
mi; obyv. oi Βοττισῖοι,

Ῥοττιαία, Borriuíc, v. Borríz.
Ῥοττιαϊῖος, Ῥοττική, ν. Ῥοττία.
βούβαλις, 106,4, búbalis, druh gazel

v Libyji. Hér,
BovpBapys, ov, Peršan vznešený za Da

reja a Xerxa, syn Megabazův, mnž. Gy
gajin, švakr Alexandra I. Mak., otec A
mynty Peršana.

BoúpbaoTic, 104, 4, 1. bohyně Eg. (eg.
Basta zvaná), dle Hér, j. Ἄρτεμις, -- 2. Ἠ18.
v dolním Egyptě na pravém břehu Nílského
ramene vých., s chrámem bohyně Bůbastie.

Ῥουβαστίτης vou.0c,Ó,Bůbastický kraj;
-ká župa v dolním Egyptě ok. střd, Níl
ského ramene vých. (v. Βούθχστις.).

Bovětvov, oi, std. nár. Slovanský, dle
Hér. ok, ř. Tanaida (Dona), dle Saf. dále
na západ v sousedství Neurův (ok. Bere
ziny, horního Borysthena).

Boúčtot, oi, dle Hér. jeden z hl. km.
Médských před Déjokem.

Boúdopov, 76, okřídlí s tvrzí na záp.
pobřeží Salamínském naproti Megarům.

βου-Ψερής 9. (βοῦ-ς, 9έρος) Φοᾷ. β. λει
uv (dobytku, stádu hřavá,) skotohřeiná
louka. ,

βουδυτέω (od Boúbvro-c) obětuju (do
bytče). prs. a impf,, Sof., Xen,

pPoÚ-WVTOG9. (βοῦ-ς, θύ-ω) básn. 0
bětní. (k oběti dobytčete příslušný.) Sof.ο
ς

Γιοα

βού-χερως 2. (βοῦ-ς, χέρα-ς) byko-;
Kravorohý. Aisohl, o Joji gen. βούκερω
παρθένου, -- Πότ,. o Isidě Eg,

ῥουχολία, Ιόῃ.-ίη, Ἡ (ο βουκόλ-ος; 81Υ.
ῥρυκόλιρν),dobytčí stáj; stáj skotu, Hér, pl.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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βουκολικός 8. (οἆ βουκόλ-ος) Ρὰ5ίἵ
ský. Hér. 70 B. ovóuo Búkolské (Pastýt
ské) ústí Níla (později nazývané Dur
wriov 1. Iadumrixov or.) dle Hér. uměle
zdělané ze Sebennytského dále na vých. —

βουχόλιον, τό (οἆ βουχκόλ-ος, 51Υ. βου
xoXx), stádo dobytčí, hovězí, skotu, Hér. pl.

Bovnodlťwv, vos, j, ms. v již. Arkadii,
Bov-móAog, ὁ (βοῦ-ς, κέλ-ης, « celer,

vel-ox. dle někt.: m. βου-πόλος,-πέλω),
honák (dobytka, skotu); skoták; pasák.
Xen, rv Podvskotu. Hér. o Argovi, honci
a hlídači Iojině.

βουλαῖος 3. (od BovXý) radní. Aischn.
Ἡστία,

βούλευμα, τό (ο βουλεύ-ω), 1. 4) τᾶ]ο
(umíněná). Aischl. 9. Ařov vůle Diova,
b) ú-; zámysl. 9ος, Ρ]. ὄριστα, ἄνολβα--.
Aischl. (v. PAuoravo 2.b)— 2. a) ú-; roz
vaha. Hér. odděv úytěc B. ani špetky zdra
vé rozvahy. —b) «) rada; ú-; porada (už
hotová). Sof. (π. ἐφέπω-- 1), Hér. P) po
rada (teprve konaná) ; potaz. Xen. xai)ó
vyov καὶ βουλευμάτων xomovóc i řečí i po
rad—. v) ú-; obmysl (v. διέξοδος Ὁ. 8)

βολευτήριος 9. (od βουλεύ-ω)ταδάτη pří
slušný. a) Aischl. 00s. radou původ, pů
vodee, xxxóv Timpohrom někomu. b)neut,
substt. x) sbor radní ; rada. Thúk. pl. hro
mady, schůze radní. Hér.— ) att. radni
ce; dům, síň radní, Pl, šv BouAevrnoteBov
λευταί.

βουλευτής, οῦ, ὁ (οἆ βουλεύ-ω), τάάοθ;
obzl. (kmet) radní; radník; rada (0s.);
člen sboru radního. att, (v. předch. b. ϱ)

βουλευτιχκός 3. (od Bovhevr-ňc) a) rád
covský; radnický; radní, Xen. doxoc. b)
k radě čilý, ochotný. Arst. 6 ©oóBocou
Aevrixoúc moteřstrach lidi (čilými k radě
činí,) k rajě povzbuzuje, pohání,

βουλεύω (βουλή) 1. a)vůli, mínění mám ;
míním. BovAedoxír umíniti, ustanoviti (svou
vůlí) něco. Aischl. vývě' čBoúhevosvxékev
dov tuto ustanovil výpravu. περί τινος βου

syst o něčem, o někom ustanovovati, roz
hodovati. Hér. jg meoi mxpbévovu.med.
umiňuju, usmýšlím si; rozhoduju, odhod
lávám se. Pl. ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ βουλεύσα
od v krátkém čase rozhodnouti se.—s inf.

15
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Sof, 7 BeBovAcuyoumosty jak umínila jsem sj
jednati, Hér. Be. čmiZxvbuc στρατεήεσθκχι
umínil jsem si—. Sof. o Diovi rí ov 0p8
σαι βεβούλευσαι πέρι; co učiniti se mnou
umínil, usoudil jsi? —pass. Aischl. omra
καὶ BeBoúhevrou váde ohledáno a rozhod
nuto, ustanoveno jesttoto. —b)o) za-; ob
mýšlím. Ti něco, Tiviněkomu. of. στρατῷ
PovAcůcac oóvov vojsku obmysliv vraždu.
Πότ. ὄλεῦρον záhubu. Xen. xaxóv τι 7ἱ0
nějaké, med. Τάσηδ]δί. Χοπ. τὰ αὐτὰ ταῦ
T% BovAcvouévovetotéž právě za-, obmýšle
jící; že —obmýšlejí. pass. TA Povhsvůueva
věci zamýšlené. (5) vy-; smýšlím. Nof.vo

πράγμα ῥουλεῦσαι ὅτι ΥΥΠΙΥΡΗΗ(ορ. εἰρ
yžsdou vykonáno míti. Eur. véov mezlého
něco. 2.4) x) rozmýšlím; u-; rozvažuju.
Dof. (V. advyotz). mepi Tivog, o někom, 0 ně
čem. Hér., Thúk. meď. —si,u sebe; v pl.
mezi sebou. Xen. čBovAevsto, Ti χρῆ ποιεῖν,
Tepl Tivog Uvažoval si, co třeba činiti o ně
čem, ve příčíně něčeho. — βουλεύσασῦσι,
ὅπως ὡς κάλλιστα αἀγωνιοῦντπιmezi sebou
uvážiti, jak by co nejlépe boj svedli. [)
pečuju; starám se. Aisehl. p vvvy ov
Aevéro žena at se nestará. meď. Dém. iv
c) βεβουλεῦσθαι δοκῶσι καὶ τοῖς ἄλλοις καὶ
ἑαυτοῖς aby (o nich) bylo patrno, že dobře
se postarali io ostatníi o sebe. —Xen. 7 x
κῶς ἂν ἐδόχουν ὑμῖν βεβουλεῦσθαι πρὸ ὑμῶν;
zdaž by se vám zdálo, že špatně postaral
jsem se o vás ?— h) «) radím. Sof. BovAeúov
cop% radě moudré; dávaje moudré rady.
Aischl. T%AGora-, nejlepší—. BovAedompo
raditi. neď. —se.Hór, eůBovAevscdudobřese:
vaditi. PI, povheúeoda-, PeBovAeboda raditi
se—, radu míti hotovou. att. meplTivogBovAs)
zada, o něčem raditi se, v potaz jíti, potaz
bráti. Xen. Óm.περὶ τούτων σὺν τῇ στρχ
τιδ βουλεήσοιντο Že 0 tom s vojskem se po
radí. i s ace. Thůk. T% dovora βουλεήσε
ods úudv adroř nejlepšími sobě radami se
uradíte; nejlépe se poradíte o sebe. Xen.
πρός m dle něčeho. pass. Xen. dxoúcecdmu
τὰ βουλευόµεναuslyšeti, vyslechnouti ra
dy dávané. Hér. τὰ βεβουλευμένα (ν. δικ
χέω. 1. ϱ) P) att. v radě jsem, úřaduju;
radním jsem. Pl. čĎoúAevoxv radě jsem
pobyl. Xen. PovAeůcacmorě stav se radním
kdysi; přišed do rady kdysi.

βουλή, Ἡ (BoúX-ouou),1. a) vůle; mfně

βούλομαι

ní; úmysl. Aisehl. 3. žmisvogvůle, mysl
neposlušná, nepodajná. b) zámysl; obmysl.
Sof. ὅ Υ ἔλαβες βουλαῖς ἐμαῖς což jsi ob
držel obmysly mými. 2. a) úvaha; roz
vaha. Xen, PovAňs ojx čátov úvahy nehod
no. Dém. ToAAňsφροντίδος καὶ βουλῆς δεὶ
τσι ΠΙΠΟΠέΠοrozmyslu a uvažování potře
Ῥιῇο. Χθπ. βουλήν μοι δὺς περὶ τούτου Na
rozmyšlenou mi dej o tom! — Thůúk. ov
ἐλχχίστης bouXc po kratičké úvaze. b)«)
rada; porada; potaz. Hér, ἐν βουλῇ ἔχειν
T v poradě míti něco; radu míti o něčem.
atf. περί Π. ὑπέρ τινος β. ἔστιν 0 πδόθιη ra
da, porada jest. (3)rada; sbor radní, v ob
cích vůb., obzl. v Ath, —Thůk, 07.05 xi
p. sněm a rada, i o Arcopagu, Xen. —

βούλημα, τό, (ο βουλε-, v. βοῦλομαι),
υμα(πδπές ήμηΥς], Πόμι, τοῖς ὑμετέροις βου
λήµασι--.

βούλγησις,, ἡ (οἆ-βουλε-, Υ. βούλομιαι.
—srv. předch.), [.a) chtění; chtíč; chuť,
Ρ]. ἐπιδυμία, B., čoos žádost; chtíč ; (chut :)
touha, Arst. ἔστι δὲ ἡ β. μετὰ λόγου ὄρε
ξις ἀγαθδοῦ 1ο5ί ρα] chlění rozumná sna
ha po dobrém. b) vůlo. Thúk. τὴν βούλη
σιν ἄκοντες προυδίδοσαν svou vůli (dobrou)
bozděky vydávali (marně, nemajíce zku
šenosti). 2. přání, Thúk. dixxíx B. spra
vedlivé—., οὐκ ἀνθρωπίνης δυνάμεως βούλησυν
ἐλπίζει (ve věcech, které nejsou v moci lid
ské,) v nemožnosti lidské skládá přání
důvěrné.

βουλιμιάω (od Bov-Xiuz, 4, Bou-vole;
λιμός) veliký, vlčí, hltavý hlad mám ; vel
mi hladovím., Xen, roAXot čBovAuutucxvmno
zí 2-, vyhladověli, vlčí hlad dostali,

Ἠοῦλις, 105,v 5. stl. Spartan, jenž za
blaho vlasti se chtěl vydati Peršanům ; syn
Níkolea 1b2, otec Níkolea 2"o,

βούλομαι (ρᾷγ. ῥόλ-ομιχι.« vol-o, dle
někt,i m vol-ím, vůl-e, něm. woll-en, Wil
le; dle jn. « žel-ám. —kromě prs. a impf.
v ostt, čs. km. BovAe-,dep, pass., fut. ov
Aýsou.m, 301. ἐβουλήδην ᾱ, -- Ρ18. 9. 08. 56.
ind. obyč. BoýAe. —augm. impf, v době po
zdějšíl%-, bovAóumy) 1.a) volím si; vů
Ji, úmysl mám.; chci. Thúk, ZvdvscTAZo
oxxovoíev Pouhóucvor mužové volící stranu
Syrakůsských; mužové strany Syrakús
ské, smýšlení Syrakůsského. oiTx3rx ov
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λόμενοι kteří tomu chtěli, toho smýšlení
byli. Xen. m Boviousvot φεύδονται; jaký
úmysl majíce—, co obmýšlejíce—? Dém. ὡς
ῥεβούληται καὶ προῄρηται ἕκαστος jak si
umínil avyvolil každý. s inf. Thúk. ov
λόμενος διχφθείρειν τοὺς ἐκραίνοντας ο],
úmysl maje porážeti vystupující. Xen. ci
PÝVNYBovXóuevog Tovjoa. mír učiniti chtě,
hodlaje. Thúk. T0 PovAóu.cvov, strana (V
lidu) která míní, chce- μ.ηδὲὶςξυνετὸς βου
λέσδω δοκεῖνela: nikdo neměj úmysl (ne
odražuj se), zdáti se (aby se zdál) rozum
ným býti—. (rozd. od čdéko). Dém. oůr
ἀκούειν ἠθέλετ᾽ οὔτε πιστεύειν ἐβούλεσθε αΠὶ
ochoty jste neměli poslouchati ani vůle,
úmyslu důvěřovati. i se zamlčením inf. (jejž
snadno lze doplniti). obzl. PL. často: ei Boú
Am chceš-li. čXvBovXychtěl-li bys—. part.
ν ἀαΐ, τῷ πλήθει ο) βουλομένῳ úv— lidu
nebylo po vůli—. PovAndřvu umíniti, u
smysliti si, Pl. a jn. b)o subi. neos. Pl.
Ó vóu.oc Bobhevau ByoxviCev viva obyčej chce
ukoušeti někoho. substt, neut. part., Eur.
T%Bedy dro DovAóuevčarou úmysly, sou
dy bohů tak budou skutkem. T0 xeívouov
Mu.evov onoho vůle. Thúk. τὸ βουλόμενον
καὶ ÚmomTOVTS VVOUNS Záměr a podezří
vosť svého smýšlení. 2. a) želám; chci;
přeju si, s inf.: č. obyč.: aby—, jen při
stejném subi. též ΤΠΕ,908, ταῦτ' ἀφ ὑμῶν
βηυλήσομιχι κωρεῖν ἐμιοί toho od vás budu
si přáti, aby se mně dostávalo. Xen. eiT003
W200; ČAcos elvxí cor Doúhu, chceš-li, pře
ješ-li si, aby—, ei βούλει ὀύνασθχι τοὺς ἐ
γδροὺς χειροῦσθχι οἹιοθξ-]1 ια{{]πιος, abys
odpůrce si podmaňoval—; přeješ-li si, abys
mohl odpůrce si podmaňovati—, po 2. 08.
sg. n. pl.iconi. deliber, Xen. BoýAuσκο
mÓuev(chceš, máme ohledávati?) Cožaby
chom ohledávali? PI, BoúXecde ovvédonov
ZaTZOZEVÁTOU.EY(chcete, máme—?) Nech
ať si sbor zařídíme! což abychom si—?-—.
βούλομιχι μᾶλλον-- Ď —chci raději—, než—.p.
ibez učAlov, Hér, —b) part. 0 BovXóu.cvoc
kdo chce,. si přeje; i j.indef,: kdokolivěk
(guivis). Xen, ččsom TG BovAouévovolno
jest komukolivěk (každému, kdokoli chce).

ῥου-νόμος 2. (Po5-c,véu.co)básn. a) sko
tu pastevný. 5of. dxv4 břeh skotopasný.
b) pastevný; na pastvách, Sof. ἀγέλαι-
stáda dobytka pastevného, pastevná.
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βουνός,6, sl. eg. pahorek; pahrbek. Hér,
βου-πόρος Ὁ.(βοῦ-ς, περ- Υπείρω) Υο]8

probodající, napichující; k napichnutí vo
Ja. Hér. ofbeXot, rožně napichovací. Xen.
ὀθελίσκος.

βού-πρφρος(βοῦ-ς, τρῷρκ) 5γοµτα před
kem; volohlavý. 901,

Ροῦρα, Ἡ, 1ΠΒ.ve střd. Achajsku Pe
loponnésském, jihových. od Heliky, napřed
lónské, potom Achajské.

Počc (boF<,koř. gu, gy. — P. « bos, hov
9ο, -- 66Π. βοός ἆ βοβος, ace. Poův. —pl.
nom. foec, ace. Bode,dat. Bovot) 1. hovado.
ὁ--býk; vůl ý—kráva; kravice; jalovice;
jalůvka. Xen. B. úmd úuášng vůl od vozu,
tažný. pl. skot (op. πρόβατα). Χεη. βου
xóXogTv Boov skoták, honák skotu. 2.
j— volovice; kůže volská, volí, hovězí, Xen,
νεύδαρτος. --γ. Ἰ δασύς.

Ἠοῦσαι π. Ῥουσαί, οἱ, ἀῑο Ἠόν, jeden
z hl. km. Médských před Déjokem.

Ῥούσιρις, 1005, ión. 106, %,ms. Eg. ve
středu Delty na levém břehu Sebennyt
ského ramene.

Ῥουσιρίτης νομός, ὁ (ο Βοήσιρις),Βί
sírítský kraj; —ská župa v dolním Eg. ve
středu Delty ok. Sebennytského ramene.

βού-σταῦ μον, τό (βοῦ-ς,σταῦμ.ό-ς),811.
stáj dobytčí, pl.

βού-στασις, ἡ (Bo3-g),Aischl. stání do
bytčí.

Ῥουτακίδης, eo, občanKrotónský v 6.
stl., otec krásného Filipa.

βούτης, ἀόπ. -τᾶς, ὁ (οἆ θοῦ-ς), trag.
a) j. PouxóAoc.—Aischl. o Argovi. —b) Eur.
j. adi. dobytčí; volí (v. ae, a. β.).

Βουτώ,οὕς, 4, ms. v dolním Eg,1. v sev.
Deltě, na sev. pobřežíButojského jezera
při ústí odtoku Sebennytského ramene,
s chrámem a proslulou věštírnou Létoje
(eg. bohyně Múty, vládkyně temnoty) i se
svatyní Apollónovou a Artemidinou. —2.
v sev. vých. Eg. ku hranicím Arabským.

Ῥου-φόνος 9. (βοῦ-ς, φεν- Υ. πέ-φν-ον.)
básn. volobijný ; voly porážející, obětující.
Aischl. i o příčině ku porážení, k oběto
vání hovad. dořvaí 9. kvasy voloobětní, při
volích, hovadech obětovaných.

153



228 βουφόρβιον.

βουφόρβῥιον, τό (οᾷ βουφορβ-ός), ΕΝΥ,ἆθ
bytěe pasené. pl.

βου-φορβός, ὁ (βοῦ-ς, φέρβω), Ρα51;
pastucha. Eur.

Bovypac, dŠoc, Ý, m. přístavní v záp,
Messénsku sev. od Pyla.

BodysTa, rá, ms. v sev. Kassópsku
(v jihozáp. Epeiru), osada Elejská. Dém.

βοώτής, ου, ὁ (βοΏ--,βοῦ-ς), v. ἀρκτοῦρος.

βραβεία, ἡ (βραβεύ-ω),Eur. rozsudek,
βραβεύς, έως, ὁ (PpxBsú-o),a) pořadatel;

ředitel, Aisehl. µωρίας ἵππου β. jezdectva
10.000 mužůnáčelník, b)rozhodčí ; rozsudí.
obzl. v závodech. Sof. pl. —i vůb., Eur. p.
Aóyourozsudí ve věci.

βραβευτής, οὔ, ὁ (οἳ βραβεύ-ω) Ξ- βρα
βεύς, b) att. PI, v. αἱρέω2. Β,α.

Ppahbedm(Bpbe-c) rozhoduju ; rozsuzu
ju. Dém. obi, r%rv ZAov díxarx co ostat
ním po právu (jest). Isok. výv růymv PoxbBev
σειν náhoda že rozhodne.

Bpavytěm 1. oi, Branchovci, rod dě
dičně kněžský v Didymské věštírně již. od
Miléta. Praotec jejich Božyxoc byl prý syn
n. miláček Apollónův. —2. xi B. Brancho
vice, m., v němž byla věštírna Didymská.

βράγχος, ὁ, chrapot; záškrt. Thúk.

βράδος, τό (.ν βραδ-ύς), ΧθΠ.τὸ ἄγαν ῥ.
přílišná loudavost.

Ppadůvm (od Boxdú-c) 1. fr. meškám;
zdržuju. meď. —se.Aischl. stou 8"οὐ βρα
dývera— s inf. a rukou nemešká (se), aby—.
pass. Sof. 7 0806 Poxudůveraucesta se mešká, 
zdržuje (stává se loudavou). Támo oů BoyN/ , νι -. υγο
OvveTa:s tvé strany se mešká, jest meškání.,
2. intr. meškám ; váhám. Sof. u) βράδυνε,

βραδύς, έος, ὃ. -- 1. a) meškavý ; váha
vý ; zdlouhavý ; volný ; loudavý (op. vzy0s).
Xen. Úer0- kůň váhavý, loudavý. -9pud
τάτος. -- τὸ βραδύτατον τοῦ στρατεύµ.χτος
nejváhavější, nejvolnější díl vojska. Thúk.
T0 Bpadý zdlouhavost(v. αἰσχύνω,5.ϐ). βρα
déec pomalu. b) pozdní ; opozděný. Sof, fox
δεῦκ 1)Od6gpozdě, opozděná cesta, i o os. Sof.
šodvyv . objevil jsem se pozdě, opozdělým.
2. duševně: váhavý; nejapný ; nedovtipný.
ΕΙ. ν. ἀγχίνοος,

ΒΕραδυτής, ῆτος, ἡ (οἳβρχδή-ς), a) váha

βραχύς.

vosť; zdlouhavosť; loudavosť. Sof,, PL. (op.
τάχος). -- Ὠόπι, β. καὶ ῥᾳδυμία. -- 18ο]ς,.pl.
βραδυτῆτες ἐν ταῖς πράξεσιν. b) pozdní pří
chod; opozdění. Arst, s gen. výous.

Boaotduc, ov, udatný vojevůdce Spart,
ve válce Peloponnésské. Pl.

Ώραυρών, dvog,6, Att. ms. na vých.po
moří střd., kde Artemis obzl. byla ctěna.

Bpavpwvtoc 3. (od.Boxvpáv) Braurón
ský. Eur. B. dsx, t. Artemis,

βράχεα, Ta (srv. Boxyůúc),mělčiny (moř
ské, brevia). Hér., Thúk.

PooLeY, ovog,O(brachium), rámě ; obzl.
paže. Eur. —Hér. pl. ramena. sg. v. čočAxo,

βράχος, τό, 56. πθοῦ., v. Podysu.

βραχύ-γνώμµων,ονος, 9. (-yvoun) krát
kého rozumu. Xen. rů βραχυγνωμιονέστερα
ἀνθοώπου δηρία zvířata člověka méně roz
umná, vtipná. —

PoxyÚú-dpopoc 2. krátkého běhu; líný
v běhu. Xen. sup.

poxyú-nwAoc 2. krátkočlenný; krát
kých členův. Arst. o periodách. ©

βραχυλογία, + (odBoxyvAóy-0),krátko
mluvnost; úsečnosť; stručnost. PI. op. uz
Χρολογία.

Poayv-Aóyoc 2. (-Xyo) krátkomluvný τ΄
úsečný; stručně mluvící; stručný. PL,comp.

βραχύς, 606, 3. (« břev-is. brz-ký. —
neut. pl. Bo4sx proparox. v. zvl. !) 1. a)o
čse: «)brzký ; krátký. Sof. švBozyě vbrzku;
vkrátoe. Thůk. šv Boxyuráre v době nej
kratší, velmi brzké. (5)krátký. Thúk. Boxyéx
jodůva kratičko se potěšiti; kratičkých ra
dostí zakusiti. Dém. θραχὺν yoóvovkrátký
čas. —b)o prostoře. «) krátký ; blízký; ne
daleký. Thůk.čx Bsx/éog z nedaleka ; z malé
vzdálenosti ; zblízka. 0% Bpxyéogpo blízku.
(σ. ἀποφυγή). Χθι. βραχύτερα τῶν Περσῶν
šróčevovdomenší dálky než Peršanéstříleli.
9) krátký ; nedlouhý ; malý, Hér. xiyuh Box
vx kopí krátké. κάρτα: ὀραχύ πιθ]]η]κάpro
stora. Χθῃ, ἡ φάλαγξ βραχυτέρα ἐγίγνετο šik
kratším se stával, v) úzký; neširoký, Dl.
BpxxÚTenos, —PAurTůTe0oc užší—, širší. — 0)
nízký ; nevysoký. Thúk. o stavení; o zdi.
(srv. Požyex). —2. a) o rozsahu řeči a p.:
krátký; stručný ;úsečný ; (nerozvláčný). Sof.
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šy Boost EuvdeicNéyove krátkém, stručném
úhrnu pravím. Dém. Aóyog.—Pl. droxpíva
σθαι κατὸ βραχὺ odpověděti zkrátka, čvOpx
χυτέροιςεἰπεῖνve stručnějších sl. promluviti,
ὡς διὸ βραχυτάτων slovy comožnánejstruč
nějšími. b) 0 platnosti: malý: nepatrný. x)
ο τῦοΙ. 908, λόγοισω οὐ βραχέσι 5]0ΥΥ nikoli
nepatrnými. Thůk. vavuzytu Tig βραχεῖχ
lodní boj jakýsi nepatrný, “πρόφασις. —T0
Boxyúmaličkost; věc nepatrná. Xen. box
χύτατον ἔργονΠΕΊΙΠΕΠΒΊ,nejnepatrněj ši dílo.
Sof. ἀρχ] β.-- παῦ.skrovný. ϱ)ο δ]ονόκιι, Sof.
16 P. až uéyav i malý, slabý překonávů
mocného.

βραχύτης, ητος, Ἡ (οἆ βραχύ-ς), 1. Ενάῖ
kost. Phúk. ueAéryc ovičení, přípravy, 2.
slabost; nedostatečnost. Thúk, yváumc 107
vahy, rozumu.

βραχυ-τράχήλος 2. krátkokrký. Pl.
Ppěénw (« fremo) básn. jen prs. 1. a)

hučím. Sof, orTóvo-ánraíjekem hučí břehy.
b) rachotím. Aisehl, o vojsku ve zbrani. ©)
zvučím. med. vozléhám se, Aischl. βλᾶχαὶ
Bočuovroukvílení se rozléhá, 2, Zr. o nástro
ji hudebním : zvučně vydávati, hráti.

Poevdóouat vypínám se, vyšlapuju si
(hrdě). PL

Bpevréotog JunývBrentesský (Brundus
ský) chobot; přístav v jihových. Italii. Hér.

βρέξις, ἡ (οἆ Bočy-e), Xen. navlažení;
navlažování.

PpsTac, εος, τό (πο Ἡρε-τας, νν ΥΘΙ-601,
věr-a), obyč. básn. obraz (ctěný, posvátný,)
ze dřeva. Aischl. pl. (v. dxu.4Čo, 9. b). Eur.
Moc, deds B. —

pPpénoc, 6 (« hříbě), zárod; mládě;
mláďátio. a) zrozeňátko ; dítě ; děťátko, Eur.
b) hříbě ; mezče. Hér. jusóvov (j. zázrak).

βρέχω (ze Fpe-ye, « rigo, vláh-a) vla
žím ; ovlažůju ; smáčím. PL. z60xc, yóvu βρέ
jew nohy, kolena smáčeti (broděnímvodou).
pocydůva smočiti se, Hér, čvVdumiβρέχεσῦσι
ve voděsmáčeti se,tonouti(t.j. silněse potiti).

Bpiuvux“, % (ao), Briantsko,již.
Tnrácko, sev. od Samothráky, dřívější DoX
λαϊκη χ ώρα, v době předhist. země Kikonův.

Bptagewe, se, báječný obr storuký. Pl,
Ἠρίγες, dle Hér, Frygové, pokud bydlili
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v Evrópě v sousedství Makedonův; odtud
vystěhovavše se doAsie nazývali se Ppůvec
(srv. Bpúyor).

Pptd:w (< Bxpůs) obyč. básn. 1. tížím. a)
tr. těžkým, svážnýmčiním ; stěžuju. Aischil.

/ / 2 /νο , vy
rákauvra Botoa;vážky stíživ ; na vážky(těžce)
naloživ. pass. dgóvovBprbouévovnápravtí
žených nákladem. b) těžký, plný jsem. Eur.
ξίφεσιν Polduv meči (těžce, plně) ozbrojen
jsa. 2.a) svážnýjsem; svah mám; svahuju;
svažuju; váhou, silou stahuju. PI. ὁ τῆς
κάχκηςἵπποςµετέχων--. Ὦ) άζίπι (παπαν);
Ρίετοδα πώ; Ῥογαζι]α, τινὶněčím. Φοἵ,
xstot rukou, silou (nad jiné).

Βρῖμόομαι(61ν. ἐμ-θριμάομαι) vztekem
supám, Xen. zivi na někoho ; rozhorluju se
na někoho.

Bpoóyyog, 0, dle Hér. již. přítok Istra,
snad Morava Bulharská (dle někt. Sava).

pPpóputoc3. (od Ppóu-oc) básn. hlučný;
zvučný. Bo—.jm. Bakchovo: Hlučanský;
Jasavec.

Ppójtog, ó (Bpéu.o), obyč. básn. hučení;
hukot; rachot, Bur. BxpůsB.hluboký hukot.

βροντάω (od Boovrý) hřmím: Eur. obr.
βροντᾶ στεναγµός hromem (j. hrom) zní
stenot.

βροντή, Ἡ {σβροµ,-τη, βρέµ.-ω),hrom. i pl.
Χθῃ, ἀστραπαὶ καὶβρονταί. Ἠόν, Ἠϊήηαπ]εο,

/ / / w v ?

βρόντηµα, τό (οἆ βροντά-ω), Ειδη! ;
hromobití. Aischl. pl.

/ . 9 / ,

Βρότειοςὃ. 1 9. (βροτό-ς) básn. smrtel
nický ; člověčí, 11, φώς, αἱμια.ἴθη1.βροτεία
óuuMaspolečnost smrtelníků, lidí, Aischl.
ἀχώ, ὀδμὰ βρότειος.-- ο smrtelníků (pochá
πθ]{οί). 9ο. ἐστὶ βρότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον
τέχνης bytost smrtelnická nemá podílu ve
věšteckém umění(gen, závislý na obi, oddsv).

βροτήσιοςὃ. básn. — βρότειος.

Ώροτο-χτόνος 9. (βροτό-ς, κτεν- Υκτείνω)
básn. smrtelníky, lidi zabíjející, porážející ;
lidobitný. Eur. $vzix- oběti smrtelníků za
bitých.

βροτός 3. (Z.00T0g, UOPTOG,« Mort-alis,
mrt-vý. —ve slž. -u3govog. srv. tři předch.)
básn., obyč. ep. smrtelný. substt. mase.
smrtelník. Bof. pl.

Ώροτο-στυγής 9. (-στυγέ-ω, στύγος)
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Aischl. smrtelníky v ošklivosti mající, ne
návidějící ; lidovražedný. [ogyóvec.

Ppóxoc, ó, smečka, oko (z provazu) ; pro
vaz; oprátka, obzl. k oběšení, (v. dprdu 1.
b.dyxóvy, b, a. —)

Bpýyvot, oi, dle Hér. km. Thr. sídlem
vých, od Makedonův.

βρύχω(.» Bop-v βι-βρώ-σκω), 0ΡΥὅ.Ράβη,
hryzu ; hlodám ; sžírám. Sof. o subi. nemoci,
—pass. 0 08. Poúxou.msžírán jsem (nemocí) ;
trápen, mučenjsem.

Ppoydopou tvu. o os.úpím, v žalu, v bo
lesti. ο, ταῦροςὣς βρυχώμενοςΙ8Κοtúr řva.
δεινὰ βρυχηδείς Ἡτοππό zafvav, zaúpěv.

Ὀρύχιος δ. (ἡ βρύξ, βρυχός Ροζειαᾶ]ο,
prohlubeň v moři) básn. ve hloubi. Aischl.
po hlubinách (mořských).

Bode bujím; bujním. a) o rostlinách,
Sof. Povov WaXAócbující ratolest, b) o půdě.
Sof. s gen. ydo0g PoúwyčAaac m. bující oli
vou. Eur. s dat.

βρῶμα, τό (Bi-Poú-oxo), att, pokrm
(suchý). Xen. G., zu% pokrm, nápoj.

βρώσιµοςϱ, (βρῶσι-ς.-- βι-βρώ-σχω)|6
dlný ; jedltelný ; k jídlu. Aischl, neutr.

βρῶσις, 7 (B-Bod-oxe), jedení ; jezivo.
Thúk. úvxyxzix z nouze.

βρωτός8. (θι-βρώ-σκω)]θἀθηγ; za pokrm,
za jidlo vhodný. obyč, neut. substt. krmě;
pokrm ; strava, Xen. Powra, zorá.

Ἠυβασσίη χερσόνησος,Ἡ, ΏΥΡ8Ρ5ΙΥΡο]ο
ostrov, výběžek záp. Kárie již. až ku ms.
Bybassu (BuPacoóg; pokračování od Bybas
sa na záp, ke Knidu nazývalo se Kwdíms my- |
sem Triopiem). Hér.

Ῥύβλινα ὄρη, τά, Byblové hory, dle
Aischl, v Egyptě již ok. Níla.

βύβλινος3. (od BýBA-0s)byblový ; z lýka
byblového ; byblolyký. Hér. iariov. —v. iys
oupóo. (srv. i předch.)

βύβλος, 4 (sl. eg.), a) rostlina, jež ve
staré doběrostla v Egypté v močálích a měl
kých jezerech (nyní roste jen v údolí Jor
danském a na jednom m. v Sicilii). Dolní
části bybla asi na loket Egypťané užívali ku
připravování rozličných pokrmů, horní pak
části k vycpávání korábův a jiným věcem.
Hér. b) lýko byblové (z hořejší části), jehož

βωμολοχία.

se užívalo ku zhotovování plachet lodních
a jiných pletenin, Hér. (v. púBXvoc.srv. i
ῥίβλος).

Ῥυζάντιον, τό, ms. v jihových. Thrácku
nad Bosporem (pozdější Konstantinopolis).

Ρυζάντιος 3. (Ῥυζάντιο-ν) Byzan'ský.
obyč. pl.

βύξην (z Budjny, « Bu-vée) ady. nacpá
ním; těsně, Thůk,

βυνός 1 βυσσός, ὁ (Ε1Υ.βάθος), Ἠ]οιὴ;
hloubka; obyč. ve vodě, Xen. i v půdě. Sof.
sig Budóv do hloubi, do hlubiny. Hér. čv
βυσσῷ ve hloubi, hlubině. Sof, Buacódev ze
hlubiny. i pl. (v. ávzxovgiCe).

povém (pozdější prs. Bůe. —prf. pass.
ῥέβυσμιαι) ορια; nacpávám. Hér. T0Ů T0 ar0
ua šběduorojeho ústa byla naepána (zlatem).

půpou, m,kůže (stažená) ; skora, obzl.
Πονόπί Κἠζο, Ἠότ, βύρσῃσι καὶ δέρµασι ἄλ
λοισι volovicemi a kožemi jinými, u Eur.
i kůže na bubnu natažená. V. χκτύπος.

βυρσο-δέφής, ου, ὁ (βύρσα, δέψ-ω), Ἰο
želuh. PL.

βυρσό-τονος 2. (βύρσα, τεν- Υτείνω)16]
Eur. B. xdxAou.« koží na-, přepiatý okruh
(6. Týumavov).

βύσσινος 3. (βήσσ-ος)byssový. Hér*(v.
civdov). Aischl., Eur. mérXos a p.

pŮococ, % (rozd. od násl.), byssos, ja
kýsi druh hebounkého Inu Eg.; též plátno
z byssu; povlaka bílá (v. βύσσινος).

Buacóc, 6 (rozd. od předch.) — Budús.*
βύω, τν. βυνέω,

Ρωλα, ἆἀότ.--- βουλή. α Dém.

ῥῶλος, ἡ, hruda; Xen., Sof. ὑγρὰ p.
βώμιος8. ἶ 9. (οἆ βωμ.-ός) tras. a) při

oltáři; u oltáře. Sof,, Eur. Bouíx 0 08. —
Eur. Bopto: čoyavm krby u oltáře. — ců
ὃ) ἀμφὶ βωμµίουςλιτάς ty pak na modlitby
u oltáře se dej! b) oltářní v, dxrň 2.

Ρωμίς, (os, 1 (od Bou-6s), Hér. stu
pínek; stupeň.

PopoAovedoum (θωμ.ο-λόχο-ς) 5ρτο5ἱὅ
se chovám; sprostotou vynikám. Isok, op.
σεμγύνθσῦι.

Ρωμολοχία, 7 (od Peou.o-A0y-05),pato
lizalství; šaškování. Arst.



Popo-Adyoc.

βωµο-λόχος, ὁ (-λεχ-, σ. λόχος), u ol
1ářů lhající, číhající (abyz drobtův obět
ních něco ulovil). vůb. patolízal; Šašek.

βωμός, ὁ (οἆ Pa- v βαίνω), a) stupeň;
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podstavec (srv. Beou.íc).b) oltář; obětnice.
Hér., att, —básn. pl. i ojednom oltáři (s ně
kolika stupni).

βωσυ"ῆναι, Ίόη, ν. βοάω,

U.
——=—T, au., 6, neskl, = g, třetí

písmě v alfabétě, —Zmámkačísl, a) v = 3.
|) ΥΞΞ 2000.

v' před samohl. = vé.
vá, Vz dór. — vů, U%.
Váčepu, v. Výšepu.
vata, v. vů.
γαιᾶ-οχος ἱγαιή-οχος(-ἔχω) 1. ὁ, ο Ῥο

seidónovi: zemi držící; zeměnosný. (dle
někt.: obzemní ; zemi obstupující), j. vl. jm.
Vw—,zemědržec. Aischl,, Sof.,i u Xen. —
29.adi.?.zemi,vlasť chránící: zeměchranný;
země- ; vlastispasný ; spása, ochrana země,
vlasti. Sof, Apreuu.

γαιή-οχος, v. předch.
TutotWv, evoc, 0, pobřežní říčka v sev.

Kárii, nad níž jest ms. Priéna. Hér.
γάλα, αχτος, T6 (« lae, lactis), mléko.

Xen. ἀπὸ βοσκηµάτων γάλακτι καὶτυρῷ καὶ
Ἀρέχαι τρεφόµενοιCaci—dobytěat mlékem.

vaAa-Vyvóc (-H7-adouep. dojiti) mlékd
ssavý ;mlékem kojený. Hér. yzAxdyvá mlá
data cucavá, neodstavená (zdomácích zvířat)

γαλακτο-πότης, ὁ (γάλα-,πο-. πίνω),
básn.a ión. piják mléka. Hér. yaAuxromórvat
εἰσὶmléka užívají za nápoj.

γαλᾶνεια, ἡ (γαλήνη), Βατ. (π]6) po
Ἰκο]ποβῦ. τινὸς οἆ πόξδοἥο,

γαλῆ, s, Ἡ (π γαλές), Ἰᾳ5ἱ968;kolčova,
Hér. pl. —(později: kočka).

γαλήνη, ἡ (δν. násl.), jasnota ; jasná,
tichá hladina (mořská). básn. obr. klid ; po
klid. Sof.

γαληνός 3. (srv. předoh.)v jasnutichý.
obr.. elgvivaklidný, mírný kněkomu. Eur,

VaArbóg, j, ms.pom.vjihozáp.Thrácku,
sev. záp. od ostr. Thasa, jehož osadou bylo.

VaAAaixý, Hér., v. Borwvrmxů.
Vápppetov, ró, ms. v jihozáp. Mýsii

Asijské, jihových. od Pergama. Xen,

vapBpóc, ὁ (γάμος, γαμ.-έω), svatbou
spřízněný : a) zeť.Hér. b)svat; tchán (man
želčinn. manželův otec) Eur. c) svat; svak;
švakr. Soť.,Hér. «) sestřin muž. P)manžel
čin bratr (k muži) ; manželův bratr (k ženě).

vaperTý, ἡ (οἆ γαμέ-ω), vdaná, Xen.m
VALĚTYC,ov, 0 (od yauě-o, srv. předeh.),

ženich; manžel, trag., Xen.

γαμέω (ydu.0-g.—ut. též vamču, att.
y2uě, med. yauoduat; prfť.vysyžumna, med,
γεγάψημαι, -- 801.odkm. vx. —čynu.z, med.
čynuávmv. 1. act. pojímám ženu, manželku;
žením se. —Xen.oi yeyzumxóvecženatí, IIór,
γῆμχι wjTódevženu pojati, si vzíti odtud.
yzustv (fut.), VňuatTia za ženu, za manžel

/ ku pojati některou. Hér, ἔγημε ἄλλην γυναῖκα
pojal jinou, druhou ženu. — yduov yauety
(fut.), ve sňatek, v manželství vejíti, vstou
piti. Eur. v:vogs některou. —i s dvojím ace.
Hér. yámovyzučsv Twa v manželství bráti
si některou. —2. meď. a) o subi. ženy, yaust
vai Ti vdává se některá. Xen. γεγαρ.ημένη

daná ; provdaná. —s dat, yau.eřraívimvdává
se za někoho. b) nejisto o subi, rodičů ne
věstiných. výpadu (Tv Wvyaréox)vdáti
(svou dceru za někoho). Eur,

γαµήλιος 9. ἶ 8. (yaué-o) manželský,
γαμηλιών, dvog, Ó(vyxau.é-a,v. předch.),

sedmý měsíc roku Att, (svatební měsíc, ma
sopust) asi konec prosince a větší čásť
ledna, n. čásť ledna a února.

γαμιός ὃ. (οἆyáu-o) svatební,Thůk.
TAyavan%svatební věci ; svatby,

váppa, vó, neskl, gamma; podobapís
mene I. (v seřadční vojska). Xen,

γᾱ-μόρος Y. Ύεω-μόρος.

γάμος, ὁ (γαμέ-ω), 1. 8) δταίθα; οὕαίοῖς;
oddavky ; manželství (v. yzuém 1.). Xen, d
γειν mivěčTeiyáu.e vésti (si) některou v man
želství. — b) básn. svatba; hody svatební.
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pl. Eur. yau.ousčyopevozvsvatební reje, tance
zahopcovaly (děvy).2. Sof. příbuznost (sňat
kem). spříznění, rov Oivčes yáv.ov s Ojneem
spříznění,

γαμφγλαί, αἱ (« gamba, huba), básn.
tlama; huba. Aischl, ouegdvai v.

vapbóc 3. křivý; klikatý (v. násl.).
γαμφῶνυξ, υχος(γαμψό-ς,ὄνυξ),Ἰΐνο-;

klikodrápý ; -pazourný. Aischl, oieovof.
Vavěápot, dle Hér. nár. v Pers. říši

již. od Paropamisa (Indům příbuzný).
Ὑάνος, τό (.ν γά-νυμαι, γή-δέω), Ίταρ.

veselí; občerstvení; obzl, zanápoja p.: tok;
šťáva. Aischl, du.pi xpyvaov v. ok. pramen
ného toku(čerstvého). Eur. BórTovosy.hroznu
ὀίήτνα, 1 ἀνθεμιόρρυτον--.

V'avoc, 6, ms. Thr. na sev. záp. pobřeží
Propontidy. Xen,

vávopa (srv. y%vo<)obyč.básn, jasním,
veselím se. Eur, ní vim veselí, potěšení
mám v něčem. Pl. —ú%óTivog vyjasňuju se
(v mysli i tváři) z něčeho, po něčem.

Vavvwůě“S, ovs,syn kr. Trj. Tróa, bratr
Ilův a Assarakův, nejkrásnější jinoch doby
své, orlem odDia vyslaným unesen doOlym
pa, kde byl číšníkem bohův.

γᾶ-πετής 9. («πέτ-ομαι) Βαν. ν΄ τοπηὶ
ραᾶα]{οί. Υ. δικεῖν.

Υᾱ-ποτος 9.(-πο- γ. πίνω)Aischl, zemí
pitý ; v zemi, do země litý, — vuuxí pocty
oběti v zemi litých,

γάρ (γὲ ἄρ-α) postp. —v překladu vyni
ká buď vě n. o-: 1.partic. a)«) jistě tu;
jistě ; zajisté ; vskutku ; věru, Sof. od y%o—,
ἀλλά τα]ἱΕἱόη6--, 8ἱθ--, 1. ἀλλοὐ yáo— ale
věru Πθ--; Ρ0 Π6Ρ. ἀλλὰ γάρ-- 8ἱ9 γότι--.
--ἴσως' ἀλλὰ γὰρ xai—snad; ale τδτιἱ--,

„Thůk., Pl. xmXen.xxiyXpoúv—a zajistétedy—.B)ovšem;
„aroi. obyč, po ot. j. odpověď, Pl. odxody xx
τοῦτο εἴρηται; εἴρηται γάρ. πᾶ8 {9ᾷγ 1 ἴο 56
neřeklo ? Reklo ovšem; arci (že) se řeklo, —
špauev vá pravili jsme ovšem. ) zajisté;
vždyť. obzl. po ot., když místo krátké odpo
vědi (ano, ne) klade se odos. jiné hned důvod
její. Eur. xravsty ce maid: ToAuýses; odre
γὰρ ἂν μάλιστα δηχδείη mó0igzda zabiti obě
své dítky se odhodláš? (ano,) vždyť tak by
nejvíce byl poraněn manžel, Sof. v odpovědi:

ἂρ καί--α vskutku věrui-—.,

l

γαργαλίζω.

oů ydp— (ano,) vždyť ne—, PL. oů yao δήποι
po ot. od téže os.: vždyťpřece ne—.b)) v ot.,
obzl,při pron. taz. n. částici: pak; tedy.
Bof. Tic ydo mor dom TOUxax08—; ký pak
asi počátek zla—? — často: ví ydo; co pak“
πῶς γὰρ οὐ; j. pak ne? Pl. η γάρ--; 788)
pak? (ale někdy yáp po prom.taz. má význ.
2.: neboť).—ibez pron.taz., 99, ποιμἠν γὰρ
Zsda; zda tedy pastýřem jsi byl? Xen. οὐ
γάρ σοι δοκεῖ--; 748 Ρραῖς5οti nezdá—? —p)
po přacím ei: pak. Xen, ei ydp yévorro—kéž
pak se stane—! 2. spojka. a) příčinná sou
řadná. «) zajisté ; neboť ; nebo. Sof. 0dx old"
ěxel oo oúTe—nevím ; neboť tam ani—. Xen.
ἐπὶτοὺς πολεµίους οὐχ Ίγεν ' jde v4p— proti
nepřátelům netáhl; věděl zajisté —.úu.ďg1
λεύω λέχειν ' ὑμεῖςγὰρ καὶπλη σιάζετε αὐτοῖς-
vám kážu mluviti; vy zajisté—., nebo vy-.
0) váp Toi neboť nikoli—.i ve vtách vlože
ných. Pl. xx ἐγώ --, ἔγνων γάρ, ὅτι οὐχ.Yps
σεν αὐτὸς αὑτῷ--, ἔφην ἃ ]ά-- Ῥο7πβἱ ]56Ιη
zajisté, že znelíbil, znechutil se sám sobě-,
pravil jsem-—,G)ve vtě předch. j. příčina n.
důvod vty násl.: vždyť; č. i podřadné poté
vadž—.obzl, u Hér. xxi ydo περὶ τῆς ναυμ.α
χίης εὐ συνεβούλευσας, νῦν τε συμιβούλεῦσον
poněvadž (ana) jsi dobře mi poradila i o boji
lodním, (proto) inyní mi poraď! —ZA%yap
ale vždyt, poněvadž—.(srv.i 1.a,!) Sof.
ἀλλὰ γὰρ ἦλθε Νῖκας,ἐκ μὲν δὴ πολέμων τῶν
vůvJécde Amouocůúvavale vždyť (poněvadž)
přišla Níka, tedy už po bojích nynějších u
ložte si zapomenutí (na ně. —dle někt. pře
kládáno: ale věru, j. 1, a). b) vysvětlovací
Υάο: totiž (ku předch. stručné výpovědí;
obzl.obšírnější výklad ku pron.demnst.)Sof.
φράσαι Béka GobTáuxVTOĎ *TO Váp ToŽyu
οὔτ šdoxo' οὔτ eidov—oznámiti choi tobě
věci své: činu t. ani jsem nespáchal, aniž
spatřil—. PL Óds γνώσει' εὑρῆσειςγάρ-- ἴα]ς
{ο Ῥοππάδ : πβ]ε7πεξ {. Χ6ῃ, ταῦτα λέξω:ἐγφ
γὰρ ἐπεθύμησα-- s inf, to povím: já t, zatou
žil po tom, abych-.

Vaupánavtec, dle Hér. nár. Libyjský
dvojí: a) již. od Nasamónů (jihozáp. od
Kyrénska). b) dále k jihu.

vapyaAíle (« gurge-s, gurguli-o,Gur
gel) lechtám ; lektám ; svrbím. pass. lech
tán jsem; svrbění mám. Pl, (srv. ἀγα
νακτέω).



γαργαλισμός.

γαργαλισμός, ὁ (γαργαλίζω),Ιδοίόπ!;
lektání; svrbění. Pl. dráždění.

Γαργαφία, Ἰόπ. -ίη, j, pramen na sev,
svahu Kithalróna nedal, Plataj. Hér.

vápvs, dór. — vůpvs,
γαστήρ, gen. yaorp0g, 9, 1. břich; bři

cho: a) život (v těle živočišském). Xen, ve
τρωµένοςεἰς τῆν γαστέρα ΤΠ Ί5αdobřicha,
života. b) často: žaludek ; břicho ; chtíč bři
cha. často za jídla, Xen. čyxoxTax ya.oTp0g
χαὶ zovo3 zdrženlivost, střídmosť v jídle a
pití. ZoyemvyzoTpóc vládnouti břichu, žalud
ku. $rrwv sívat vxGT90g7 ofvou poddaným
býti břichu (jídlu) n. vínu. —2. život matef
ský ; lůno mateřské ; materník. —Hér, v
„org čyovox v životě plod noste ; těhotná,

Υαστριμαργία, ἡ (γαστήρ,µάργ-ος), οἳ
žerství,. Pl. i pl.

Vavávng, dle Hér. Hórakleovee, syn
Argejského Témena, bratr Aeropův a Der
dikkův (ok. r. 700.).

vavArnác 3. (odya5X-0;) korábní ; lodní,
Xen. χρήματα.

vavAóc, d (srv. yxdXos), nádoba (dřevě
ná na tekutiny). u Hér. vědro (k vážení vo
dy a p.).

vadAoc, 0 (srv. yxuXóc), koráb, loď ná
kladní (přiokrouhlá). Hér. ďomxňtos.

γαυριάω (Υαῦρ-ος)pyšný jsem ; pýchám.
Dém. vvi něčím. Xen. meď. pyšniti se, okoni.

vadpoc 2. (ya Fpoc, ννγη-δέω) Ι85Πό,Τ6
selé mysli, Eur. pyšný.

γαυρόω (οἆ γαῦρο-ς)Ργδπίπη.γιο. --56.
Ἐν. 'γαυρούμιενόςτινι pyšně se něčím. Xen.
Υχυροῦσθαι ἐπί τινι zakládati si na něčem,

Vš, před samohl. y (« enkl. —že,—žv
jen-ž, budi-ž, dej-že, zda-ž, kdy-ž) enkl,
postp. partie., slůvko důrazu (guidem), buď
stupňovací.k vytčení os., věci n. okolnosti;buďobmezovací,1.nejčastějipřipron.a)|
stupňovací včpři demnst., rel., osb,i poss.;
překládá se enkl, —že;—ž; někdy slůvkem:
t (t1); tě(ti je); to; jistě; právě; i; někdy
vytýká se jen ráznějším přízv. slova přísluš
ného, Xen. rodró ye 07 totoť právě, TotoúTov
vs Tv dTAov ovrov když takové to zbraně

jsou. Dl. ὅς vs jenžto. Χθῃ, νόµιους,οὓς γε-
zákony, jež ριάνδὅ--, αὐτοῖς--, καὶ ἡμῖν γε-
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Jim— a nám (teprve!). d ye 006rarTňp—tvůj
právě otec—. xxi ců ye ba i ty—. b) obmezo
vací: aspoň. čywys já aspoň—. Tóde Υ’εἶπέ
(po předv. hypoth.) toto aspoň pověz ! —eidě
μή, ὑμεῖς ye— pak-li ne, vy aspoň! šv ye
τούτοις-- v těch aspoň věcech. i při adv.
pron. PL. švradda ve v tom aspoň případě,
2. při spojkách. někdy stupňovací, někdy
obmezovací. Xen, ežye ač-li. i: vskutku-li.
s yeuň— ne-li právě—. Hér, šreí yz poně
vadž (jistě). Thůk. ἐπειδήγε když už přece.
O; VS J. aspoň—. ὅπως δέ vs ale j. jistě—.
tva ye aby aspoň-—.3. při jn. sl. a) stupňo
vací. Xen. uxAa γε εὐτάκτως velmi pořádně.
φεύδους γε οὐδεμί«χἐρώτησις dstrau lži věru—.
ἐνί γε ἀνδρὶτῶν ἐφ᾽ἡμῶν jedinému mužiza
doby naší. PL. οὐδέν ye nic věru; zhola nic,
při subst., které má předl., vě obyč. bývá
za předl, — Xen, elg vs μὴν δικαιοσύνην-
dále pak codospravedlnosti—,i přiverbech.
Xen. fdouní vystěším se věru. doxóv ye 81
zdaje se ovšem. PI. doxeťye zdá sejistě,
xut—ys buď :bai; n. přivýkladu: a to, Xen.
καὶνῦν ye ba inyní— (v. iódorotée). PL. ruvěc
xm πολλοί γε někteří, a to mnozí. —často
v odpověděch n. dotvrzeních, obzl. u Pl, a
Xen. —Pl. xxi dd γε ἐρῶa to dle pravdy
řeknu. Xen. čvvoste;odpv. mv yz, xi dow
μάζω s, pozoruješ? —ovšemt, ba i divím
se—.vu vs ovšem že! Sof. uxMorx ye ba
docela. b) obmezov. aspoň. Pl, čv yz 0yAw
aspoň v lidu obecném. čvye roťe sid001aspoň
mezi znalými. Tv ye vůvaspoň z nynějších.

Cεβελέιζις, ψ, Ζάλμοξις.
vévwva, prf. i Ῥτα.; γεγώνω1 γεγωνέω

(a0r. ysyovýcn) obyč.básn. volám ; hlásám;
vůb. oznamuju ; říkám. Sof. coni. TLysyávo ;
co mám říci? impt, vévové vor dv ohlas mi
vše! Aischl. yeyovetvohlašovati; oznamo
vati. ysyovýcm ohlásiti; oznámiti.

vsvwvém, v. yšyova.
vEvWVL$xw(srv. předch.) pro-; vyhla

-jen prs. Aischl., Thúk.
γεγωνός 9. (- vyšywv-x)básn. hlasitý.

Aischl. ysyova črn.
γεγώνω, τ. γέγωνα.

Υεγώς a D., v. γέγνουιαι.
Ὑείνομαι (ᾳ γεν]ομ.χι,ο yev-v ἠίγνομαι)

, L. dleněkt, ep. jen prs, aimpf,: roditi se,
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2. aor. yslvaodau zroditi ; zploditi, Hér. 1 yet
vau.évn rodička ; matka, Xen, pl. —Eur, obr,
zavolN0gu čyslvavootčiny, jež mězrodila,

γεῖσον, 76,básn. okraj; římsa Bur.yeiou
τειχέων; -- ἐπάλξεωνἄπο.

γειτνιάω (οά γειτνία --- γειτονία) --- γει
τονιάω. ΑΤ5ύ.γειτονιᾶν ο δηΡ!, τὸ τίριον ἃ τὸ
xaAXóvsousedy, příbuznými býti; sobě blíz
kými býti; stýkati se.

γειτονεύω (ysvrov-ía.,yzírav srv. předch.
a násl.) sousedím (inf, —děti); souseduju ;
sousedem jsem. Xen. o městech. Tiviněko
mu; sněkým.

γειτονέω --- γειτονεύω. Λἰ5ολ]. πηγαῖς
Νείλου γειτονῶν Αἰγυπτίου 5 ΡΥΑΠΙΟΠΥΝ{]α
sousedující—.

γειτονία, 7 (yslrov), sousedství. Arst.
Υείτων, ονος,ὁ (ΥΤ),a) krajan; soused,

Xen. v. růg Ἰλλλάδος 5ου5οά Ἠο]]όπεῖα, Ῥ)
j.adi. 0, , 5οἈςθᾶπ{, ΑἱδοΠ].χώρα πθηιό,
mivócněčeho. Eur.— s dat. něčemu ; s něčím.

ΓΤέλα, ας: Ἰόπ.Γέλη, 15,9 (srv. VéXus),
ms. na již. pomoří Sicilském (mezi mysem
Pachýnským a ms. Akragantem).

VéAuc, a, 6 (srv. TéAx),v již. Sicilii ř.,
u jejíhož ústí leží ms. Gela.

vsAnosím (od yeXž-e) desider. mám do
smíchu, do chechotu; jest mi do smíchu;
chce se mi smáti, chechtati. Pl, part. prs.

γέλασμα, τό (οὰ γελά-ω), 5ΙπίΟἩ; che
chot. Aisehl. obr. κυμάτων ἀνήριῦμ.ονΥ. Τ]η
nekonečný chechot.

Υελαστής, οὔ, ὁ (οἆγελά-ω), Ροβμιόταδ.
Ὑελαστός ὃ. (οὔ γελά-ω) posmívaný;

směšný. att.
γελάω (Επι, γελασ--, fut. γελάσω1 -άσο

u., A0T,čyéhacz W.) směju se. a) usmívám
se. Xen. šyékov čočxvrolg smáli, usmívali

- se pro sebe, ysA%cauzasmáti se. b) po-, vy
smívám se, črí iw směju se, posměch stro
jím (si) z něčeho, z někoho. Sof. črů τοῖς κα”
xočo: z nehod. Xen. šyčhov T AAXýAoupo
směch si strojili ze sebe vespolek. zůrTosše
ἑχυτῷ μιάλιστα ἐγέλα sám ze sebe nejvíce
posměch strojil; sám sobě smál se nejvíce.
Sof. i elgviva do očí někomu is pouhým dat.
mivi—něčemu. i s Ρ6Ώ, τινὸς (1. καταγελὀν)
veXž uov vysmívá se mi. i s ace. vnitřním.

γεμίζω.

γελᾶ τοῖσδε μχινοµένοις ἄχεσι πολὺν γέλωτα
směje se těmto zběsilým žalům hlasitým
smíchem.— Pl., Xen. i s ace, neut. pron. 76
Čs yeAďy,si—. to míti na posměch, jestliže

Τελέων,οντος, ἀῑοbáje jeden ze 4synův
Iónových, dle něhož prý nazván jeden ze
4 std. km. v Attice. Hér.

Τέλη, v. Védu.
veAořoc 3. (véko-c) 1. směšný. Hér. neut,

Xen. při inf. —Pl., Xen. i 0 08, yehořot. —2.
žertovný ; Šprýmovný. substt. mase, Šprý
movník. Pl, —Xen. γελοῖκ καὶ σπουδαῖσςἄοι
tovné i vážné věci.

VéAev, cvoc, syn Deinomenův, bratr
Hierónův, tyran Sicilský v Syrakůsách za
doby válek Pers.

VeAwvóc 1. č, a) báj. syn Hérakleův a
Echidnin ve Skythsku, bratr Agathyrsův
a Skýthův. —b) obyč. pl., dle Hér. nár. po
lořeckýobývající mezi Budíny. 2., ms. dřc
věné v zemi Budínské, v němž hlavně Ge
lónové bydleli.

VeAoc 3. (DA) Gelský.substt, mase.
pl. Gelané.

VĚÁME, WTO (dle někt, z yeXzG-03, V. ye
A4-o.) 1. a) smích. Xen. y. šysvevosmích
povstal. odv πολλῷ γέλωτι καὶπαιδιᾷ 8 1ηΠΟ
hým smíchem a žertem, b) smích ; posměch.
Hér. čmi vékori na posměch. Šof. v.τινὶ γε
vécdu. posměchem někomu se státi. Hér.

έλωτα τὰ τοιχῦτα τίθεσθαι smíchem, po
směchem si takové věci činiti. i s a0o. os.
posměch si z někoho činiti. Dém.y. ἐστὶν
s inf, posměchem,ná posměchjest. 2. žert
(směšný). Arst.

γελωτοποιέω (οἆ γελωτο-ποιό-ς) smí
chy, žerty, šašky provádím, strojím; žer
tuju; šaškuju. Xen, T0 yeXovorotetvžerto
vání; šaškování.

Υελωτοποιία, i (od γξλωτοποι-ός), Ρ10
vádění smíchů, žertů, šašků; žertovnictví;
šaškovství. Xen.

Ύελωτο-ποιός, ὁ (γέλως, ποιέ-ω. 81Υ.
dvě předeh.), původce smíchu ; žertovník.“

γεμίζω (yéu.-) těsně naplňuju. Tí Tevog
něco něčím ; nakládám (těsně) něco do něče
πο, Χεη, τὰ πλοῖα γεμίσαι τινός ΚοτάβΥπαΡ]
niti něčím (hojně), —Thúk. ὀλκάδα.-- Ώόηα,
med. yeuíCeodounakládati si (na lodi).
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VÉLWnacpán jsem. a) rivdc něčím; pln
jsem něčeho; oplývám něčím.Xen, sigxuag
moXAávxdyzdbav vsuoucac dodědin mnohými
statky oplývajících. Sof, róJug VuutaudTav
γέμει, παιάνων τε καὶ στεναγµ.άτων1Π8. ΡΙΠο
jest kadidel, —izpěvů prosebných i steno
ἄν. -- ϐ) ΡΙ. ἀιβενηδ : ὑπὸ ἐξουσίας καὶὕβροε
ως καὶ αἰσχρότητος γέμουσαν τὴν ψυχὴνεἶδεν
od zvůle i přepychu i mrzkosti přecpánu
duši spatří, Isók. emduuv, švdvunuzTav-.
plný—.

γενεά, ἃς, 161. -εἡ, Ὡς, Ἱ (Ύενε-Υ. γίγνο
u), 1. a) z) narození. Hér. čx γενεῆς, ΧοΠ.
ἀπὸγενεᾶς.ϱ) το; ρᾷν., Χθη.τίς ποτὧν γενεόν
kdo, co asi jsa rodem. b) «) rodina; potom
stvo, Soť, yeve«, yévogpotomstvo, rod. B) rod ;
km., Aisehl, Ilsocv y. —2. pokolení; věk.
όν, γενεσὶτρεῖς ἀνδρῶν ἑκατὸν ἔτεά ἐστι ἰχὶ
pokolení lidská, věky lidské sto let jsou.
p. Thůk.

vevečkovétm,ión.yevenh-. (odγενεᾶλόγο-ς,
rodopisec, -Aéyo) a) rodopisem znamenám,
vykládám. Hér, yévecivpův., Xen. συγγένειαν.
Πόλ,ᾷᾳ58. ταῦτα γεγενεηλόγηται ἴοrodopi
sem vyloženojest. b) Hér. rod popisuju ; ro
dokmen vykládám, pořádám. ú7róTtvocod ně
koho (začínaje).

Ύενεγ-, 16Η,γενεᾶ-.
Υενένλη, dór. -λα (Ύενε-,V. γίγνομαι,

sry. yévsdAov)obyč. básn, rod; plémě. Sof.
v- ysvzíov rode urozených, rodičů šle
chetných!

γενένλιος . (οἆ γενέθλ-η) a) rodný ;
rodní; rodinný. Aischl, weot y-.*k) rodní;
k narození příslušný—. Sof. BAdorač-yeve
WAtovezárody rodní, k narození. Pl., Xen.
τὰ γενέθλια ΠΒΙΟΊΕΠΙΠΥ,τινὸς Πδδή.

γένεῦλον, τό. Ξ γενέδλη.90. τὰ Όνη
τῶν γένεῦλα rody—. sg. iojedné os. Eur.
Διὸς--, Λήδας--, Αἰχκοῦv. Diův—, Lédin-,
Ajákův potomek.

γενειας, άδος, 7) (Υένει-ον), a) vousatá
rada, Aisehl. rvooý. pl. vousy (na bradě). ,
b) brada, Eur. pl. i líce.

/
Ὑξνειασχνω ((Ὑενειά-ω) bradatím : vou

salm; brada se mi pučí. Pl., Xen,
světa“ (vevaž-c)bradu, vousy mám;

bradatý, vousatý jsem. Xen. part. prs.

Ὑένειον, τό (« yévus), a) brada (obyč.
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s vousy). Φο0ἱ,πρὸς ysvstou při tvé bradě !
Hér. yčvaučyovreg usyaA« brady majíce
dlouhé. —Xen. b) pl. i: líce. Sof,

γενέσιος 9. (Ύενετ-ή. ν. i yávoc) rodní;
rodinný. Hér, ra ysvécí. rodinná slavnost
za zemřelé ; výroční památka na zemřelé (na
úmrtí, n.dleněkt.na narozeniny zemřelých).

Ύένεσις, ἡ (γενε- Υ γίγνοµαι, 51Υ.γένος),
a) zrození; rod. Sof. εἶναίτινος ένεσιν po
cházeti odněkoho rodem. —i u zvířat: pův. ;
vznik, Pl. ypóvog yevécee; čas vzniku. b)
rození; vznikání; povstávání(věcí), PL. švav
viz Υ. opačné povstávání. i du. roty ysve
σέοιν z obojího povstávání, přechodu—.

γενετή, Ἡ (Ύενε- ν΄ Ὑίγνοραι, STV. γε
vs4), narození. Πόν, ἐκ γενετῆς od 1-.

γενέτης, dór. Tac, 0 (Ύενε-Υγίγνομιαι,
srv. předch, a násl.), básn. rozenec ; plo
zenec. Bof, ὁ Διός γ.

γενέτωρ, ορος, ὁ (Ύενε-Υγίγνομ.χι, 819.
předch.), předek (v rodě). Hér. čBdomocv.
sedmý (dle naší mluvy: šestý) předek.

γενής, ᾖδος, Ἡ, 7 γενήίς, ίδος (γενεῖίις,
ν Ὑένυ-ς), Sof,brada sekery ; bradatice ; se

kera, vovýjdoczAňyu« sekery rána.
Ύξεννα,Ἡ (οἳγεν- γίγνοµαι), básn. rod;

potomstvo; pokolení. Aischl. (v. mevvy
xovramag). Eur, docévovy. mužské pokolení,

vsvváčac, 6, (jen nom, a voc. sg. -yéva,
SIV. γενναῖος),urozenec; muž urozený, šle
chetný. Pl. ©ysvvaozpříteli šlechetný|

vevvatoc 3., zř.2. (odyévv) 1. vrozený;
rodem vštípený, dědičný. Uhůk, vevvařovTiwe
s inf. vrozeno někomu—. 2. a) z) urozený.
Thúk.oi v. urození ; urozenci; šlechtici, B)
ušlechtilý (původem,chovem); hodný. Pl.
U αἴε muži hodný! i o zvířatech, Xen.
κύων, oxdAuž. b) «) urozený; ušlechtilý;
šlechetný. Soť.(v. yevédan). PL Vvy 1X
καὶ γ. καὶ sdpuýg duše krásná a šlechetná
a vyspělá. vd v. šlechetnost. (srv. svyevýs).
Ἠόν. τὰ Χάλλιστα καὶ γενναιότατα ἡμῖν ἣν
s inf, nejkrásnější a nejušlechtilejší zaměst
sknání nám bylo—.Sof. . dm šlechetný bol
(jehož schopen jest šlechetný). B)poctivý;
upřímný. Pl. ysvyxie; óu.oXoyetys upřímnou
šlechetností přiznávati—.

γενναιότης, τος, Ἡ (οἆ γενναῖο-ς),119
zenost; šlechetnost, kur., Thúk. —Xen. obr.
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iopůděj.os.: šlechetné chování; šlechet
nosť (k těm, kteří ji vzdělávají).

γεννάω (ο γέννα)a)) plodím.zř. rodím.
γεννῆσαι zploditi. Sof., Eur. —Xen οἱγεννή
aavxec rodiče. (9)obr. s obi.dobrých skutků.
Pl. vevvůoo mavroluv dosrýv zploditi všeli
kou dokonalost. pass. a0r. vsvvydňvaí. b)
Sof. k dospělosti, k mohutnosti přivádím ;
pěstuju. xZv σῶρα γεννήση μέγα byť i tělo
vypěstil k veliké mohutnosti—.

γέννημα, τό (οᾶ γεννά-ω), 1. 8) 1Ρ]ο
zené ; rozeně; rozeňátko ; plod. Sof. mzidov
νέατον γ. z dítek nejmladší plod, rozenec.
b) povaha vrozená. Sof. ou0óv,drsná. 2. plo
zení. Aischl. pl.

γέννγσις, Ἡ (οὗ γεννά-ω), plození. PL
1%)vv vóu.covv. zákonů zplození, ustanovení,

VEVVYJTÝS,00,0 (od yevyá-e), rodič. Sof,
pl. rodiče.

γεννήτωρ, ορος; o (od svyX- (©, SIV.
předeh.), rodič ; ploditel. PI. obr, o básní
cích a p. φρονήσεως. καὶ ἀρετῆς Ὑθννήτορες
rozumnosti a enosti ploditelé, původové.

vévoc, T6 (ysv- V ylyvoum. Z genus,
gen-s, žen-a), 1. a) o) rod; rodina. Sof. ol čv
véve osoby v rodině, z rodiny. (5. 1γενεά). 6)
rod ; plémě ; pokolení, Sof.dev v. rod bohů.
Pl. dvyra yévy rody smrtelníků (v. {ἀνδρώ
πειος, ἀνὺ ρώπινος). -- SOL,ἶ ἵππειον Υ. Κοῦς]κό
plémě. —v) rod; potomstvo. Thúk. ro v. T0
am čxelvov potomstvo od nich. Xen. ray
Tsooadáv vévoveŽv z rodu Perseovcůbyl.
b) =) rod ; příbuzenstvo. Xen. B)kmen; třída; .
kasta. Hér. Λακεδαιμονίους τοῦ Δωρικοῦ γέ
νεος,Αθηναίους τοῦ Ἰωνικοῦ -- Dórského kme
ne, -- Iónského km. —Mýdov yévex Médů
kmeny. šovi děAiyvrriov émTAvévexjest pak
Egypťanů sedmero kast (dědičných). ovyvů
y—četné kmeny. v) iuvěcí: rod; druh, Xen.
(σ. δικλέγω Ἰ. 8). 9. ϐ) α) το; πατοπεπ{; pův.,
τὸ Υ. Ἀσσύριος 1οᾷθιη ΑΡΒΑΥΙΛΗ,-- B) rod;
pohlaví. Pl. v. čopev, WAV.—b) urozenost;
urozenství. PL. T%G4uaTA ZKAďxi Υένηκαὶ
zrAoůvortěla krásná a urozenství a bohatství.

γένὺς, υος, Ἡ (.ν Ὑέν-ειον. γν-άθος, 817.
γενῄς. « gen-a, Kinn), 1. 8) α) čelist; skrá
ně. kur. chrup. pl. huba ; tlama, u Sof. drav
čí rozevřená. Aischl. gen, pl. dleněkt, ©%
ysvův immžvústy koní. $) hrada (vousatá).

Věpyidec.

Εαν, (ν. ἁπαλόὃριξ). b) líce. Eur. oivoróc.
9. brada, ostří sekery; i: sekera. Sof. du
půxys v. dvousečná—. i pl. o jedné sekeře.
πάγχαλκοι--.

γεραιός (έρ-ων, γέρα-ς, 81. γερα-ός.-
comp. γεραίτερος) βία (věkem). Xen,
τῶν γεραιτέρων γίγνονται 16/1 starší se do
stávají. comp. ij. sup., Xen. uv 0 γε
oxírepo; nás starší (většíhověku nežjest
věk náš. srv. lat. senior), Pl. Ocemsoye
ρχίτατός εἰμι οὗ právě jsem nejstarší—, —
οἱ γεραίτεροι často: starší (obce. Srv. se
natus). Xen. vosig ἄνδρες τῶν γεραιτέρων--.

γεραίρω (εραρ-ός) velebím ; u-; pocti
vám. obyč. prs. a impf. Hér. Tů r4dsx T94
Υιχοῖσιχοροῖσι ἐγέραιρον —velebili. Xen. T00
τους καὶ δώροις καὶ ἀρχαῖς καὶ πάσαις τι
uxig čyjomosv —uctival. i pass. oi mumie
yspzpóuevo—. hodnostmi poctívání.

VepatoTóc i Veoxoró:, 0, mys v jiho
záp. Euboji (nynější Mandili).

Vspžvem, dle někt. Ἑερανίκ, ἡ (γέρα
vos), pohoří v sev. Megarsku podlouhlé od
záp. k pomořívých, (nynější Makri Plagi).

„všpavoc,(« gru-s, Kran-ich, žerá-v),
žeráv ; jeřáb, Xen. .

γεραός 3. (ysomóc) trag. stařičký ; se:
stárlý; chorý; slabý. Sof. Taro.— cdux.



Ὑεραρός (γέρα-ς, 819. γεραίρω) obyč.
básn. ctihodný; důstojný; velebný,

Ὑέρας, τό (Ρεν. Ὑέρως Ἰ γέρασος, pl.
nom., ace. yépx, in. yévex, dat. vépaou),
1. pocta; počesť.; obdar; dar. Hér. ré Az
oetó; move čdoxe v. jemuž D. kdysi poctu.
σάς]. 1 ἀπδονηδ, Ἠ]. Υ. παρὰ 9εῶν τι ἔχειν
darem od bohů něco míti. —AxGety—obdr“
žeti. 2. zvláštní pocta, a) právo čestné;
výsada. Hér. yéosx uey4A« výsady veliké.—
τοῖσι αἱ κηρυκηίαι γέρας dédovru jimž hla
satelství za výsadu dáno, obzl. práva čest-“
ná králům dávaná. Hér., Thúk. —b) čest
ný úkol, úřad. Hér., Dém.

vepáojutog 2. (yspxc) básn. úoty hod
ηΥ. Β9, πρὸς γονάτων καὶγερχσµίου τριχός
při kolenou a úcty hodných vlasích—.

γεράστιος uýjv,Ó,měsíc gerastský v La
kedaimonsku, att. čXxoyBoktov,asi březen.

Γέργινες TevxpotGergitští Teukrové,



Depytdo.

i pouhé [. Gergitané, potomci stdvných
Toukrův, za Xerxa obývající v sev. záp.
Mýsii nedal. Hellésponta; ms. jejich (%
Věpyu, tdog dle Xen.) leželo jihových. od
Lampsaka.

Γεργίδιοι, οἳ, Ἡ Χοπ.--- Γέργῖθες,
Γέργις 1. %, v. Τέργῖδες. -- 2. ὁ (gen.

Déoytos), vojevůdce Xerxův, syn Ariazův.
Vepýjvtog, ó, Gerénský ; Geréňan, básn.

příjmě Nestorovo (dle pověsti od std. ms.
μπ, ἡ Γερηνία n. vů Dépnva v již. přímoří
Messénském, později Lakónském, kde prý
Nestor v mládí vychován).

Vsojuávtot, dle Hér, rolnický km, Pers,
(později Kaopdvo: nazývaný) vých. od kra
jiny Perské.

γερονταγωγέω (γέρων, ἀγωγό-ς, srv.
nudavovée) básn. starcův průvodčíjsem;
starce provázím. Sof. jen prs.γεροντία,Ἡνπτ- γερουσία.Χο.

Ὑερόντιον, τό (γέρων), stařeček; sta
roušek. Xen, pl.

Ύεροντο-διδάσλαλος, ὁ (Υ
učitel starců, starce.

Ὕεροντο-μανία, ἡ (γέρων-), stařecká
šílenosť, dle Arst. komedie Anaxandridova.

γερουσία (ysoov-Tix,od vépov) rada star
ších, kmetův, obzl.ve Spartě (srv. senatus).

Ἑέρροι, v. Γέρρος 3.
véppov, Tó, 1. štít lehký (čtyrhraný,

z proutí pletený a koží potažený;) štít
proutěný ; terč, jehož užívali Peršané a jiní
nár. sousedští. Hér. Π]έρσαιεἶχον ἀντὶἀσπί
δων γέρρα -- ΠΠδΗτη, ρ8τό7 kerče,Iohké
štíty. Xen. (v. Oxove). 2. lísa; líska; ple
tení z proutí; bouda, ohrada z proutí (ple
teného). Dém.

Vécooc, 6 (Hranice), 1. dle Hér. řeka,
vých. od ohbí Borysthena, hranice mezi
okythami kočovníkya královskými. 2, kra
Jina ok. řeky té, 3, pl. obyv. v kraji tom
(Hraničáli), kde mívali králové Skythští
své hroby,

„„Věppo-pápoc, 6 (-pépo), obyč. pl. lehko-.
štitníci ; lehkozbrojní ; lehká pěchota (Pers.)
„ VEP0OV,ovTog, 0, a) stařec; kmet. i při
jm. subst., Sof. TaTp0gyépovroc otee starce,

————

/

soov-), Pl.
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starý, sestárlý. i vneut. o věci. Bof.T%vé
povra Veomisuxva staré výroky božské.

Γέται, οἱ, mocný nár. Thr. v 6. a 5.stl.
sídlem mezi Haimem, Istrem a Pontem Eux.,
později i dále na sev. nad Istrem (Daci
u Římanů). Hér,

vevoToc 3. (od yeú-e) chutnaný ; chutí
pojímaný ; pojímatelný ; okusitelný. Arst.
T% ysuoT% věci chuti.

γεύω (πι. γευ- 1γευσ-, ν gus-1us, gus
to, kos-te) 1. act. zř. chutnati dávám. Hér.
Ti něco, něčeho; okusiti dávám něčeho. —
2. obyč, meď. ysvouzí Tivoga) chutnám něco,
něčeho; okouším, požívám něčeho. Xen. ot
Toučysýcavro pokrmu okusili, požili. Thůk.
ἀλλήλων ἐγέγευντο 56Ρ9 vespolek požírati
začali. b) obr, zkouším. Hér. čysúcaTodpy7
okusil vlády. Sof. čumúpov.

γἐφῦρα, m, hráz. od doby Hér. obyč.:
most. Čedgouvépupav sroubiti, složiti most,
Xen.. ἑπτα ἐζευγμένη mehototgmost srou
bený, složený ze % loděk,

Σέφὃρα, Ἡ, st. jm. města Tanagry.
Γεφῦραῖος 9. (οἆ Γέφυρα) Gefýrský.pl.

mase. Gefýřané, dle Hér. pův. Foiničané
v kraji Tanagerském usedli; odtudpak byv
še vypuzení od Bojótanův někteří přijati
byli do Athén (v. AotoroysírTov).

v8pBpóm (odvépvoa.),přehrazuju. a) pře
hrazuje schodnýmčiním, Hér. yepupcou vo
κχιόμενον že přehradili, schodným učinili
místo hořící, —obzl. mostem přepínám, opa
třuju. Hér. yeoupoť rorTaw.odv"IorTpovmostem
přepne opatří řeku J.; most složí, udělá

ο. b) mostspínám,skládám,dělám.161. ἐγεφύρουν τὴν μὲν λευκολίνου τὴν δὲ Bu
ῥλίνην spínali most (lodní) jeden provazy
z bílého Inu, druhý z lýka byblového.

γεώδης». (vů-)zemovitý ; zemnatý. Xen.
ὄροςvede: pohoří zemnaté, —Pl. zemský,

γξωμετρέω (od yew-uéron-c), měřím;
vyměřuju. PI,, Xen. vašrx toto (dle délky).

γεω-μέτρης, ου, ὁ (vů, μιβτρέ-ω), země
měrce ; zeměměřič ; měřič, Pl., Xen.

vewperplm, ión. -ín, Ἡ (οἆ γεωμέτρ-ης),
zeměměřictví; měřictví. Hér., PL., Arst.—1
Ρ]. ΕΙ. ταῦτα τὰ ἐν γεωμετρίαις tato slova

stařečka, 5ἰαιόμο, Ὦ) αάῑ, ἵππος v. kůň, of v naukách měřických,
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γεωµετρικός 8. (γεω-μέτρ-ης; -ρ.ετρί-α)
zeměměřický; měřický. ΡΙ. ἡ γεωμετρική
umění měřické ; měřictví. Arst. 00s. ve mě
řictví zběhlý ; zběhlý, zkušený měřič.

Ύξω-μόρος, ἀόγ. γᾶ-μόρος (γἢ, μόρα),Ῥο
dílník pozemků, polností; zeman; statkář.

γξω-πέδιον, τό (Υῇ-),Hér, pl. pozemky ;
polnosti; statky.

γεω-πείνής, ὁ (ήγεω-πεν]ης,γη, πενί-α).
Hér, od pozemku nuzný ; pozemkem chudý;
nuzák. jocov ysorelv méně nuzní od po
zemku ; méně chudí-. v. { ἀνῆκω,ἃ. -

Ὑξωργέω (οἳγεωργό-ς) a) rolničím; rol
níkem jsem; role, zemi vzdělávám. Xeon.
vůb. vzdělávám ; pěstuju. —b) vydělávám;
výdělkuju. Dém. yzapysie x TojTav výděl
kuješ z toho.

γεωργία, 7 (odyzeopy-64),rolnictví ; orba;
vzdělávání půdy, rolí, polností. pl. Isok. du.:
Nýsavre; Tv ysopyiv zanedbavše vzdělá
vání polností-. b) role, polnosť vzdělaná.

γεωργιχκός 8. (οἳ γεωργ-ός, γεωργί-α)
rolnický; hospodářský. PL%ysepyx TÉJVY
provozování rolnictví. mase. o 0s. zběhlý
v rolnictví; zběhlý, zkušený rolník, Pl. —
Xen. i sup.

γεωργός, ὁ (γη, ἔργο-ν,51Υ.č-o9y-«) zemi
vzdělávající; rolník; hospodář (polní). Pl.,
Χεῃ, -- Ἠόν. Σχύῦαι γεωργοί Skythové rol
níci, dle Saf. nár. Slovanský, příbuznýSky
thům oráčům (dpov7pec),sídlem mezi Hypa
niem a Borysthenem (v. Bopuodstryg a AM
ζών).

γεωρυχέω (οἆγξώρυχος, 0, zeměkop. vů,
Ópvy- V ὀρύσσω), podkopy dělám; v zemi,
spod kopám: podkopávám. Hér. part. prs.

ΎἩ,dór.vš, ep. a trag. vatu, 4 (z val,
ión. gen. pl. yéev. —ix v. zvl.!) I. appell.
země. 1.a) x) (veškera, obzl. proti nebi). Eur.
a jn. —Dém. ὦ γἢ καὶθεοί. -- P)(proti vodstvu)
pevnina, obzl, povrch zemský. Xen. xx xxT%
γῆν καὶ κατὰ Bahurrav i po zemi i po moři.
Χατὰ γῆς Ροᾷπαπι, b)částka (veškeré) země;
země; vlast; kraj; krajina (j. y09%).Hér. 4
Ῥοαβυλωνίηγη. Χει. τοσκύτη γἢ tak veliká
země,2. a)země; půda. «)základ.Aischl, cré
vat7óNou% vžbev stená ms. od půdy, od zákla
du. P) (co do úrody). Hér., Xen. dyadý- dobrá
půda ; úrodnázemě. pl. Hér, τῇ ἀρίστη γέων

γηρας.

nejúrodnější ze zemí. Xen. oi čoyaCóuevo
T7vyůvvadělávající zemi, půdu. y) pozemek;
polnost (srv. dyuocióe) b) země; hlína. o)
prach. Sof.6duvov yž Texi odděvv zemře
lý jsa prach a pouhé nic-. $) j. znamení sa
mostatnosti, vlády (tak že podávati zemi a
vodu znamená podrobovati se). Hér, zirýcov
τες γῆν τε καὶ ὕδωρ βασιλέι πια]ίοο ζάάαίϊ za
zemi a vodu pro krále-, II. prop. Země, bo
hyně vzývaná a obětmi ctěná u Peršanů,
Skythů i v Řecku, Aisehl. o Zej ve xi [%.
—Xen. (y ἱλάσκεσναι χοαῖς--.

V, v. vů,11. a
vm-yEvéTY«, dór. -érac, 0, Bur, — násl.

Υη-γενής (-Ύεν-7 γίγνοµαι, yčvos), obyč.
básn. zeměrodý ; zeměrozeneo ; zeměploze
nec. Sof. o Gigantech ; Héř. o Erechtheovi;
někt, básníci o Spartech v Thébsku. —Eur.
dožnov v.

Výšepx, v4, Hér. (pozdějiatt. Uždeu,
T4, isg.ý), pom. ms. obchodnív již. Hispa
nii, sev. záp. odsloupů Hérakleovýchu ostr,
Erytheje, osada Foinická, IHér.

výštov, vó (ody), pozemeček; statečok,
Xen. μικρὸν γ.--.

Υἠεν, τ. γῆ 2.a.
vyřém (valřůso, © gaudeo, gaud-ium.

Ὑά-νος, γά-νυμαι, -- ΡΟ. γἐγηὺκ) 1ο7]α5
ňuju se (radostí). prf. plesám ; veselím se;
potěšení, rozkoš mám. Sof. γέγηδας ζῶνγθ
selíš se žije; veselé máš živobytí, zř.vpróse,
Dém. šni vim φχιδρὸς καὶγεγηδώς πδᾷ πδδίπι
vyjasněný a potěšený-. Sofť.i o Π05ΡΗ.γεΥη
1)ὃς δάκρυον radostná slza.

výtvoc 2. (od vů) hliněný. Xen, rAvdor.
vÝ-Aopoc, o (dle někt, γεώ-λοφος), πά

vrší; pahrbek. Xen.
Υηδχέω (οᾷ παοῦ.γή-οχος, -ἔκ-ο), Ἠόν.

pozemky mám. jen part. prs.

γηραιός 3. (od γῆρα-ς, 51Υ.γερχιός), 5ἰά
řím stížený, zemdlený ; ve stáří. obyč. při
τελευτήσειν. Πόπ., ΕΙ.

γηραλέος 8, (οᾶ VŽ0x-g,srv. předch.)
stařičký ; stářím zkušený, Aischl.

VÝPAS, T0 (A vép-wv, ypa-ůc. —gen. att.
Υήρως7 γήρχος, dat. vůpx) a) stáří; staroba,
Τις, Χθι. (ορ. νεότης). μέχρι τοῦ γήρως
až do stáří, bh)zastařalost; vyhladitelnostť.
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ΑΙΡΟΠ].οὐκ ἔστι γ. τοῦδε τοῦ μινάσμ,κτοςΏΘ]{0
vyhladiti (zastaralostí) tóto poskvrny.

γηράσκω (οἆ γηρά-ω.-- {πί, γηρᾶσω, ve
slž. i -cou.u, a0T, ἐγήῆρᾶν, inf. vnpžvau, part,
γηράς, 819 fcm. γηράσασα; ΡΗ{.γεγήρακα),
a) o os. stárnu. Xen. vmpžvausestárnouti.
Sof. Blovy. životem. b) o zosbn., Sof, τὸ τῇσ
6 χειρὺς οὐ γεγήρακεν σθένος ἰ6ΐο ruky no

sestárla síla (dle někt. -ex m, χειρός:
této krajiny síla). Aischl, 0 ynpxoxav yoóvog
stárnoucí, pomijející čas (dle někt, factit.:
čas, jenž starým činí).

vmpžw (od yňox-c. prs. a impf,; v ostt.
čs. V. Vnpáoxe), stár jsem; stáří trávím.
Χοη. δυναίμοῦ’ ὃν εὐδαιμιονοῦντες γηρᾶνΙπο]ν]!
bychom blažené stáří tráviti.

vmpobooném (od Υηροβοσκό-ς), básn,
stare živím. Eur. vypofbooxýcsvčué že ži
viti budete mne starou, ve stáří,

γηρο-βοσκός 9. (γῆρχ-ς, βόσκω)stare
(staré rodiče) živící, ošetřující; mase. opa
trovník ve stáří ; podpora stáří (rodičů, děda
a babičky). Sof., Xen. —Eur, yypoboozo um
T996oba ošetřovatelé matky.

VNpoTpopém (od γήρο-τρόφο-ς) Ξ-- Ύηρο
βοσχέω,115. ὑπὸ τῶν παίδων ΥηοοτροφηνΊνχι
od svých dítek ve stáří býti vyživenu.

VηρυόνηΏς, ου, ἰόπ. se, hrozný obr troj
tělný (syn Chrýsáorův a Kallirrhoin), jenž
bydlel na ostr, Erytheji u tádeir, maje stádo
překrásných krav, při nichž býval ve zbroji
úplné. Hérakles překonav ho, stádo si od
vedl pro Eurysthea. Hér., PL.

VÝPVSdór. ydoue, voz, 7 (« garru-lus,
srv. násl.), obyč.básn. hlas; hlahol.

vVNPów(« garrio, srv. přědch.), básn.
hlásám; hlaholím.mmeď.a)vy-;prohlašuju;
hlasem pronáším. Aischl. subi. γλῶτσχ. —
b) Bur., i o subi zosb. důuuT', ele obéyux
Υηρύσπισθέot, el- jizby, kéž zvukem zahla
holíte mi, zdaž-—!

/
VATY, 00, 0 (Z vn-brng), Bof, zeman;

rolník,

γίγας,ν. πάς].
/

Ῥίγας, αντος,ὁ (οἆ γν-, γα-, γεν- Ὑ Υί-Ύν
ημ-χι, 8ΙΥ. γεγαώς), 1. οῦγδ,Ρ]. Γίγαντες 5ΥΠ0
vé Země obrovští, kteří proti bohům Olymp
ským bojovali a násilím konečně byli pře

γίγνομαι. 299

moženi. Obrové; Velikáni. Sof., —Eur. sg.
2. appell. ytyag, obr; velikán. Aisehl, o Ka
pancovi a p.

výyAvjoc, č, článek; kloub. Xen, člá
nek, ohbí v brnční,

- fyvojiau, ión. γίνομαι, někdy tak i atk,
(yt-yv-0u, km. γν Ποβοτό,γα-, γεν- {γενε-,
5/5. γέν-ος, »ν$i-8n0, (g)na-scor, gen-era p.
—ysívoum v. zvl. — aor, čysvóumy, básn. 3.
08. Sg. i čyevvo; fut, yevýcou.x; prf. véyova
i ysyévyu mu,part. trag. i yey0g z γεγαώς) 1.
a) «) rodím se; rozen jsem ; pocházím ; pův.
beru. Xen, čyévovro.p.ěv παῖδες, γενόμιενοι δὲ
ojděv Ovyozv narodily se sice děti, ale na
rodivše se nic neprospěly. Axpetouzxi Fx
ρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο |. 9Υποτό Ὦα
rejoviaParysatidini (kroměmnohých jiných)
narodili se dva-; zDareja a Parysatidy pošli
synové dva (kromě jiných). zrT006 0 Kůpog
λέγεται yevécdauKauBúcov z otce K. prý po
šel Kambýsa. yéyova narodil jsem se; pův.
Jsem vzal; pocházím. Eur. raTpog čx TzůrToů
vsv z otec téhož pocházeje. i o nepřímém
pův. po mnohých předcích. Hér. ár fučov
yeyóvarTeod nás (oddávných předkůnašich)
pocházíte. vysyovogi: potomek. att. ol xxAg
ysyovóvecmuži z dobrého, ušlechtilého rodu.
Πόν. κάλλιόν τι ysyovévu z rodu poněkud
ušlechtilejšího býti, pocházeti. 0 xadbaupůs
γεγονότες "lovec čistého původu (Jónského)
Jónové ; ryzí, praví Jónové.(v. i éxvrToj1. a;
$)— p) naši ; žiju. obyč.
prf.s význ. prs. PID ςἑβδομ-ήκοντα
let žije 70; maje 70 let věku svého. p. Hér.;
Xen. i s dodatkem dd veveX odnarození. v)
o rostlinách a p.: růsti; vy-; pocházeti.
Που. τὰ πάντα ἐκ τῆς χώρῆς ταύτης γινόμενα
všechny plodiny ze země této vyrůstající,
pocházející. Xen. Ti rv čvdyvG ytyvonévov
něco z plodin polních, b) o subi. neživt. z)
vzniká, povstává něco; pův., vznik, počátek
πιά πόρο, Χθῃ, πάντα γίγνεσθαί τε καὶἀπόλ
Augda všechno že i vzniká i hyne. PL.ytyvs
σῦχι-, elvau povstávati-, býti. ytyvsvaí Ti č%
Twvogpochází něco z něčeho. Dém, Táv čx T73
XWpAgyvyvouévov Z toho, co ze země pochá
zelo; z výrobků domácích. —) nastává něco.
Ἠόν, ὡς τρίτη μέρη ἐγένετοΚάγζtřetí den na
κἰα]-. Χθη. βροντή, -χιών-, τροπή. -- δρόμος
čysvsroběhnastal, v)očsci: plynouti; ubí



240 vřyvopat.

hati. Pl. piv ě6μ.ῆναςγεγονέναιποῦ ϐ πιδρίς ἂν
uplynulo. 2. a) stávám se, s nom. praed. «)
Ἠόν, ἀδικώτατοι-, δικαιότατοι Ὑινόμενοι πθ]
nespravedlivějšími—, nejspravedlivéjšími
stávajíce se. ΓΙ, τῶν ἀγοὺῶν πατέρων φχύ
λους υἱεῖςγίγνεσθχι καὶ τῶν φχύλων ἀγκθούς
hodných otců že špatnými synové se stávají
a špatných(otců synové) hodnými. Hér.oioí
Te yívovrat— s inf. nabývají moci, aby—. Ρ11.
i s význ. prs. Xen. oůx oi0' BaridvůpoTos
vevévnucunevím, jakým asi člověkem jsem
(se stal). i o subi, věci. Hér. čoveu, Ta T0
πάλαι μεγάλα v, oumod véyove města, jež
za stdavna veliká byla, malými stala se,
jsou. —B)okazuju, prokazujuse něčím. Hér.
ἄνδρας γίνεσθαι ἀγαδούς αΡΥ5{656 πιζ1 hod
nými 0-, prokazovali (skutkem), osvědčovali.
b) s gen. praed. stávám se něčí, a) .éxvToů

γίγνεσθαι stávati se svým; obzl. samostat
ným (buďmocí n. úsudkem); nabývati vědomí,
Dém. čav ὑμῶν αὐτῶν ἐθελήσητε γενέσῦχι
jestliže byste se odhodlali státi se samo
statnými, vzchopiti se—. Pl. čxrAfvrovru
Zai odzétaůráv vlyvovva bývají zaražení
a už nenabývají svého vědomí, své moci. Sof,
ὁ νοῦς ὅταν αὑτοῦ γένηται Π1Υ5]Ιάγζ ΡΥ πᾶ
byla své moci, samostatnosti (klidu, nepod
davši se vášni)—.Thúk. %νίκη τῶν Αθηναίων
šytyvero vítězství k Athéňanům se klonilo.
P) ylyvezůní Tivovstávati se jedním z někte
rých; dostávati se, přicházeti, postupovati
mezi ηδ]ίθυό, Ἠότ, γενόμενοςτῶν βασιληίων
Oixacréev postoupiv mezi král. soudce. Xen,
οὗτοι τῶν γεραιτέρων γίγνονται ti dostávají
se, postupují mezi starší. c) «) ytyvevat m1
stává, děje, přihazuje se něco. čyéverostalo,
událo se. Χεπ. ἐν Μήδοις ταῦτα ἐνεγένητο
v Médskutyto události se zběhly. T%ysysvy
uéva zběhlé události. Hór. ci čom TadTx yevo
usva čAcyejestliže to dle skutečnosti (jak
se událo skutečně,) dle pravdy vyprávěl, —
i ve sm. pass. (k act. modocev, momstya p.)
děje, koná, provádí se něco. Thúk, čytyvero
λόγῳμὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲὑπὸ τοῦ πρώτου
Avdpocdor“ prováděla se sice slovem lido
vláda, ale skutkem od prvního muže vláda.
Xen. Txdrx úoúv Vevóuevato Žeodvás se
stalo, bylo vykonáno, Hér. r γενόμενα ἐξ
dvěpomov děje pošlé z lidí, —B) vlyverní vw
stává, děje se někomu. ΡΙ. (τ. ἀνέλπιστος).
—xAxÓc vede se někomu zle. Hér. —Xen.

γίγνομαι.

ců dobře, Šťastně. i bez dat., Avců vévyvaí mt
zdaří-li se co. —ve příznivém sm. i bez ady.,
obzl. o oběti, Xen. čet v%iepa čyčveto když
oběti se πάαἴ1]γ--, ἐμιοὶἰέναι ἐπὶ βασιλέα οὐκ
šylyvero vd iepa mně ve příčině (té, abychom
šli proti králi,) pochodu proti králi nedařila
se oběť. γ) γίγνεταί τίτινι dostává se něco,
něčeho někomu. 50f. εἴθε ὑμὶν ἀμιφοῖν νοῦς
vévovroGoxppovetvkéž vám oběma rozumuse.
dostane, abyste byli rozvážnými! často ylyve-“
ται 5 inf, dostává se příležitosti, volnosti;
naskytá se příležitost, volnost. Xen. čyévsvo
ul "EMyw ddedg zopeúecdou dovoleno bylo
i Hellénu bez bázně cestovati. 3. a) dostá
vám se; přicházím. «) Xen. šmeičyyůgčyévsTo
—když blízko přišel, se dostal, octl. —čyyý
T890v—blíže—. Dém. mp0 Tý vů yevécdou PG
Owovk zemi přistáti snadno. húk. úg ἐγέ
νοντο πλέοντες χχτὰ τὴν Λακωνικήν-- když
se dostali plujíce“naproti Lakónsku—. Xen.
εὔχομιχι ἐμιά VE KATATS VŮS yevěcdou přeju
si, abych já aspoň octl se pod zemí, propadl
se do země. Hér., Xen. čá 0odxAudv yevécůu
z očí zmizeti, 9) přistupuju; přidávám se.
Hér. 7p0; ýuécovytveodek námse přidávejte !
Ῥόπη, ἐπὶτῆς γνώμης γενέσθαι Ἰςmínění při
stoupiti, se přidati. Hér. oi era Buorhéma*
yevóu.svorkteří s králem se spojili, PL. ped"
úudv yevécda: s vámi se spojiti; k vaší straně
se přidati. Xen. cúv Tim- s někým ve spolek
vejíti. i o subi. věci. Xen. ai Vžpot šyévovvo
mam odyKovroBoúAehlasy připadly všech
ny Kritobůlovi. —v) ἐπί τινι γενέσθαι ν 1ηοῬ
něčí dostati se, přijíti. Xen. ei yevncóusdu
črn BxotAet“dostaneme-li se v moc královu-.
Hér. čr" dvěpí ye ἑνὶπάντα τὰ βασιλέως ποήγ
μικτα γεγενησθὃχι πη 1Λ1ὔ1]αβ]πόπη ὅο γδοσμπα,
moc králova byla ζάν]δ]ά, -- Ἑπή]ς, 1ὑπό τυνι
vevěcdoupod někoho, pod moc něčí dostati se,
přijíti. d) ἐνἑχυτῷ vevécdu: v sebe jíti ; vzpa
matovati se ; Xen. ztišitise (z rozčilení.) Sof.
ěvavTG vevoůnabuď své (dřívější) povahy!
--ϐ) γίγνεταί τι «) dostává se něco ; dobývá
se něčeho, Hér. yovcoc. B) πολλοῦ za velikou
čenu. Xen. pot ἐξειργασμένοιπολλοῦἄργυ
ptouvlyvovra místa vzdělaná (dostávají se,)
stojí za mnoho peněz. Dém. i čri roAhý ve
ysvňsdm že za velikou cenujest zjednáno,koupeno.c)x)docházíněco; (důchodemjest).
Χθῃ, τοὺς Ὑιγνομένους δασμιὺςἐκ τῶν πόλεὼν
docházející daně z měst. T04x0 TV ai,ua



γιγνώσχω.

AárTov doyúptov yevóu.svovpeníze za zajatce
ἀοδ]ό,α{τζθπό, χρήματα τὰ γιγνόμενα jmění,
peníze stržené. 70 yvyvóp.evov.Thůk. výnos;
užitek. Dém. i: podíl daně, příplatku; pří
slušný příplatek. Dém.xara vv odotavpodle
jmění. B) vychází (výsledkem, úhrnkem).
o počtu. Pl.váv Výpov 6 ysyovocdprbu.0zhla
sů vyšlý počet. Xen. čyévovro oi GUVVEXMÝOVTEG

ἀμφὶτοὺς ἑκατόν πβδ({α]οse shromážděných
ok. sta. čyévovvo oi oúumavTeg ÓTAřro μύριοι
καὶ χίλιοι 5εὔείίο 56 úhrnem všech těžko
οἀδποϊ 11.000.

γιγνώσχω, Ιόπ. γῖνώσκω {»ν69-βΠ0800,
m zná-ti. —km. ἤγνω-ἶ ἤνο-, 805, ἔγνων, coni,
γνῶ, impt. yvědu, inf. yvávou, opt. γνοίην,
part. yvoúe, yvóvrog©; fut. γνώσοµαι; Ρ1.
čyvoxa; —pass. obzl. ve slž. prf. čyvoouu,
a0r. čyvocdyv) a) poznávám. «) znamenám.
Xen. vváce, Óms ind. poznáš, že--, čx Toúrov
ἐγίγνωσκον, ὅτι-- 5 οΡί. z těch věcí zname
nali, poznávali, že snad—. (č. s ind.) Xen. i
s part. praed. v nom.(v, 1. čvěto, 2.) B)i s obi.
08,vvi oavTóvpoznej sebe (samého). Sof.
ἄνδρα κακὸν χἂν ἐν μέρα Ὑνοίης μιᾷ ππαᾷθ
zlého bys i za den poznal jediný. s praed.
8οο. ΧθἩ. ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ] ἱκανὸν ὑμῖν µά
χεσδαι Ῥοπηδ] Ίβ6πι 5609 πα πεβοΏορπόβο--,
ÓGougedvougvvotmkolik jich j. příchylných
poznal, seznal—. i s obi. věci. čyvax4 T1po
znal jsem něco; znám něco, Dém. čoouet
šyvoxórTecbudeme znalými— něčeho, med.
Χοεῃ. ἐν τῷ γιγνώσχεσθαι (ἀλλήλους) Υ Ῥο
znávání sebe vespolek, pass. yvyvoozeodní
rm známým býti někomu. vvocdřvat Tim
známým se státi někomu ; seznámiti se s ně
kým. b) «) po-; uznávám ; soudím. Pl. ixavot
γνῶναι sehopní posouditi. s inf, bud: že—;
n.: aby—. Hér. šyvacav reptuBeloda: Atywý
τας ὑπὸ Λευτυχίδεω uznali, že příliš potu
peni jsou Aigfnští odL—.AAvárrex ἔγνωσαν
δοῦναι τὴν θυγατέρα Ἀστυάγεϊ αζηβΙ1, ΑΡΥ
AL dal svou dceru Astyagovi (dle jn. výkl.
οἆ ἔγνωσα: Halyatta přemluvili, aby—,srv.
ἀνογιγνώσκω, 2.) Φοᾷ,πῶς οὐ vvocóuedu
σωφρονεῖν;Ἰδ Ὦγοποπ neuznali za dobré
býti smírnými? B) soudím; smýšlím. Xen.
Omecčylyvooxev j. asi smýšlel, soudil. r
oněčem; obyč, περί τινος. -- περὶ τῶν 9εῶν
οὕτω Υ. 0 bozích tak soudím. mepiúuáv čAy
vryvdczov o vás jinak soudě. i s gen. part.
5 ὡς. Χ6Π. ὡς ἐμοῦ γε ἀγωνιουμένου, οὕτως
"Ἠίγνωσκε že já aspoň v zápas se pustím,
tak o mně smýšlej!

About. 241

Vywvoc, , ms. v sev. záp. Chalkidice
u Thermské zát. Hér., Thúk.

Τιλιγάµαι, οἳ,dle Hér. nár. Libyjský,
jihových. odKyrénska.

[“AAoc za doby Darejovy vyhnanec Ta
rentský,

Vivěňvec dle Hér. nár. Libyjský na sev.
pobřeží,jihových. nad Byrtou menší,

Ύϊνομαι, ν. γίγνομαι,
γϊνώσχω, v. γιγνώσχω,
γλαυκ-όμματος 9. (λαυκό-ς, ὄμμα)

modrooký. Pl.

γλαυκός ὃ. [-ν γλαύξ) ϱ)ΡΙγΑΚατγ; lesk
lý ; jasný. Sof., Eur. čAxt«lesklá oliva. Sof.
ropa. b) Hér, jasno- ; modrooký. Bovětvor
ἔθνοςγλαυκόν τε πᾶν ἰσχυρῶς ἐστι καὶπυρρόν.
—nár. modrooký veskrze náramně i ruso
vlasý.

VAuomoc 1. ve výpr. Dan. proti Troji
vůdce Lyčanů již., pomocníkůTrj., syn Hip
polochův, jehož potomci bývali králi v někt,
obcích Jónských v Asii. Hér. —2. zname
nitý sochař Chijský v 7.a 6.stl. PL.2 DAxú
κου τέχνη Glaukovo umění; Glaukovská
zběhlost, obratnost (v čemkolivěk). — 3.
přední občan Spart. na zač. 6 stl., za spra
vedlivého pokládaný, syn Epikýdův. Hér.

VAzóxwy, ovoc,Athéňan, 1.v 6.a5.stl.,
otec Leagrův. —2. otec Charmidův, tohán
Aristónův, děd (z matčihy strany) mudrce
Platóna, Glaukóna ML, a

γλαυχ-ῶπις, ιδος,Ἡ (γλαυλκός,©
jasnooká ; jasnoočka. příjmě Athéni

γλαύξ D. γλαῦξ, —xós,7 {.- γλαυκ-ός),
sova. |

Υλήνη, ἡ, básn. zřítelnice ; zornice, Sof.
φοίνιαιγλῆναι zkrvácená zornice, oči—.

VAíouc, avroc std. ms. Bojótské, sev.
vých. od Théb.

vAtoypoc 3. lepký ; lípavý. obr. houžev
ný ; skoupý. Xen. adv. skoupě; skrovně.

γλίχομαι [.ν γλίσχ-ρος),161 Ρ15. a impf,
lpím. obyč. obr. 4)Πότ, ἐλευδερίηςγλιχόμενοι
na svobodělpějíce ; svobody se nespouštějí
ce—, i δεινῶς περὶτῆς ἐλευθερίης-- αβονπό
ve svobodě Ipějíce, ke svobodě Inouce—. b)
bažím ; dychtím—. Dém. v:vocpo něčem, Hér.
sinf —isocsind.fut. bažímpotom,abych-.
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γλοιός, ὅ(-ν γλί-σχρος,v glu-s, glu-ten),
lepký olej hustý ; klí; pryskyřice. Hér, *x0
77s ÚXngze stromoví (lesního),

vÁovTÓG,ὁ, zadnice ; zadek. Hér. pl,

γλυκαίνω (yAvx-ús), sladím; sladkým
činím. »ass. sladnu; sladkosti nabývám.
Xen. o plodinách 5 ἀοάδίζεπι: ὑπὸ τοῦ ηλίου.

γλυχύς,έος, 3. (« dule-is) a) sladký.
(op. zi00g). b) i o os. libý ; líbezný. Sof.
ποῖοες--.

γλυκύτης, τος, Ἡ (ο γλυκύ-ς), 5188
Κοβδῦ,Hér. 0 ovoci.

γλυφίς, (doc, Ἡ (yAVp-o), zářez, vrub
(na spodním vřeteništi šípu). Hér. pl.

γλύφω (.ν glubo) dlabu; vydlabávám.
ryju; vyrývám. Hér. ovomyidxz vAúpovat
pečeti vyrývají. pass. 1]. γεγλυµ.αένοςσιλη
vóg vydlabaný—.

γλῶσσα, -ττα, ης,ἡ (m Pox-ls), jazyk
a) «) (lidský i zvířecí). SvÍ. VAdooav*xpuv
jazyk u kořene. 3) jazyk (j. mluvidlo), —
ústa. 906, γλῶσσαν ἐγχλῄσας ἔχει ústa za
vřena má ; (nechce mluviti). Eur. 4 y. 0u.0
uoxs jazyk přisáhl. Sof. ág0 vAwdGomgAéya
z úst (upřímně) mluvím, —Hér. ἐντειλάμιενός
οἱ 470 vAdcong nařídiv mu ústně—. Thúk.
i co do dechu (v. detyu: 1. b, y—.) b) «) ja
zyk; mluva; řeč. Hér. ῥάρθαρον γλῶσσαν
ἱέντεςbarbarským, cizím jazykem mluvíce.
p. Ἑλλάδα γλῶσσαν. -- γλώσσης χαρακτήρ
jazyka, mluvy ráz, zvláštnost, (5) nářečí.
Sof. (v. BuoBxpog,1. a.), Hér. —Arst.i: za
staralé, krajinné slovo (v písemní řeči ne
obyčejné, provincialismus ; op. óvou.xzúotov
slovo vlastní, obyčejné, pravé). ) slovo
(mluvené, pronášené). Hér, γ. πρώτη 81010
první (v. úpíyu 1. Ὁ. Υ.1.)

γλωσσαλγία, j (odyAóco-xXy-052. žva
tlavý), žvatlavost; (unavování jazyka mlu
vením). Eur. výmluvnosť neúmorná.

γλωχίς, ἴνος,Ἡ (od γλωχ- το γλῶσσα),
jazýček (končitý čehokoli); Sof. hrot (šípu)TZP

γναὺμός, ὁ (odyvaů-oc),básn., a) čelist;
skráň. Bur.—b)obr. Eur. yvzůu.olgoxoudzav
vžíráním, hlodáním jedův—.

γναὺος, %(« yšv-vs), 1. a) čelist. Xen,
ohrup (u koně). b) líce ; tvář. Dém. T%yv4
bovsoucáv tváře nádýmaje (si). 2. básn. a)
x) ostří (končité). Aischl. comvosvÍdadY
„vdov klínu kruté ostří. 3) sžíravostť; dra

1

γνώμη.

Υοβῦ.ΑἱδΟΠ].πυρὸς ἀγρίαις γνάθοις οἈπό Ηῇοπ
dravostí. b)mys (mysu zhouhnýzubec skal
ní). Aischl. góvrTovuZuhuvěnostu v. moře
Salmydésský mys (zhoubný).

γνάμπτω, v. násl.
VVÁTTWn. yváuTO (« χάμπτω) ΡάεΠ.

ohýhám ; hýbám. a) točím; zmítám. Aischl.
pass. VvaTTOUEVOL8" 4M δεινά zmítáni pak
jsouce mořem hrozně-—.b)duševně, Aischl,
vváda— oddév už srs sinf, nepohne nie
mnou tak, abych-.

γνήσιος o. (od yvE-,8, V.γίνομαι)
a) rodný; pravého, řádného rodu; pravý.
Xen. vad, vový. b) vůb. pravý; opravdový.
vvystog opravdově; vpravdě. Pl. οἱγωησίως
othócoocoLvpravdě, praví milovníci mou
drosti.

Υνησιότης, T045,ň (od γνήσι -ς), pravý.
řádný rod, pův. (legitima origo). Arst.

Úvobpoc, dle Hér. kr. Skythský v 6.
st., synLykův, otecSauliův aAnacharsiův,

γγῶμα, τό (οἆ γι-γνώ-σχω), 8) Π8ΠΠΘΗ{;
známka; důkaz. Ἠότ.--μέγιστον. -- Ὁ) Ρο
znání; mínění. Sof.

γνώµη, ἡ (od ΥΙ:γνώ-σκω), 1. 8) zná
mosť. x) znání; poznání ; vědění ; vědomost.
Xen. (op. dyvow, v. dxťoum 2. b, B).— B)
Φᾷ55. Ἠόέτ, Ἡν Κροίσῳ ἐνγνώμ.ῃ γεγονώς 71
5 Ἰτοῖδεπι το /πάπιοςέ ταδ]ύ. ϱ) αππάπ{,
«) soud; úsudek; mínění; zdání (i při hla
sování); rada. Hér., Xen. a jn. (v. dro
είκνυµιι 2.8; ἀποφαίνω, 2. 8, α). 1 návrh.

Ἠότ. γνῶμαι τρεῖς αὗται προεκέατο τηίηδη/{,
návrhy tři tu tak předloženy, podány byly.
Dém. τοῦτο παρὰ γνώμην γεγονός to mimo
nadání se přihodivši. —ἐάντι μ.] κατὰ γνώ
umy čxBř nevyšlo-li by co podle míění—.
Xen.i: naděje; čáka (v. ἐμιπίμπλημα,2. ϐ)
9) nález; usnesení; αβίαπονοηί. Ηότ, χοι
vý γνώμ.ῃ xosáucvo, obecným nálezem, u
snesením se řídíce. +) smýšlení; úmysl;
vůle. Dém. δείγματα τῆς ἐκείνουγνωμης dů
kazy jeho smýšlení. Xen. γνώµη τινὸς xv
Pepvdodmuvůlí něčí spravovánu, řízenu býti,
ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης bez Kýrovy vůle.
vvoum zohálev zúmysla trestati. zásada,
Sof. Ψυχή τε καὶ opóvnux zm y. i duch
| smýšlení i zásada. —i s gen. obi. Thúk:
ἣν τοῦ τείχους ἡ γ. αὕτη, ἵνα-- 8 οοπ]. byl
o zdi úmysl ten, aby—. 2. a) rozmysl; roz
um ; mysl. Sof. dno vvovungnerozumně. Xen.
ὑπὸ γνώμης ταῦτα γίγνεται 5 ΤΟΖΊΙΙΘΠΙ{0
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se děje. (op. 701). Xen. Tis yvououzκαὶ
τοῖς σώμ.χσι σφάλλεσθκι myslemi i těly vi
klati se (o podnapilých). Thúk. viž γνώμη
ἀκοοᾶσῦχι jednou mysli, jednomyslně po
slouchati. zo0céyswTýyvoumy upiatou míti
ΠΙΥΒ], πρός τινα ἔχειν τὴν vvoumy k něko
mu míti (mysl) zření; k někomu přihlížet
(pečlivě). b) x) rozum; vtip; věhlas, Sof.
Hér. vvoumnyixavóc vtipem, věhlasem do
spělý, způsobilý, Thúk. 7 yvouy ropica
oůní ©. vtipem opatřiti si něco. 3) vtipná
průpověď. Arst.

γνωμολογέω (Ὑνώμη, 9. Ὀ. β. -- λόγο-ς)
v průpovědech, v průpovídkách mluvím.
Arst. voňodat TG vvouolovel ἐν τοῖςλό
vo; užívati průpovědívhodných v fečech.

vvopoAovim, (srv. předch.), 2 mluvení
v průpovědech ; užívání průpovědí, průpo
vídek. Pl. Arst,

vvopovmoóc 3. (od yvůuov) znalecký;
důvtipný; důmyslný. Xen. dvýp.

vvwpo-TŮTOC, 0 (yváum, TŮT-T0), strůj
ce, tvůrce průpovědí, průpovídek; průpo
vídkář. Arst, dyoořnotμάλιστα γνωμ.οτύποι.

γνώµων, ovog 2. (od γι-γνώ-σχω, STV.
vvoum) 1. znalý. zuvozněčeho ; soudný, zku
šený v něčem. (op. žyváu.ov). —Thúk. x9%
T1GT051. Tiv0gnejlepší posuzovatel něčeho.
Xen. iyAárra.— 2. substt. mase. ukazo
vatel a) na hodinách slunečních; rafika;
stinoměr (v. x0Xo;) Hér.— b) i v jn. vě
cech; u Xen, yvouoveg zuby ukazováčky
(koní, oslův), jimiž poznati lze věk-—.

γνωρίζω (61. γνώρι-μιος) 1. známým
činím; oznamuju.Tivér. někomu něco.Aisehl,
vvosícm oznámiti, 2. poznávám. 7i něco. a0r.
poznati. buď j. známé z doby dřívější. Eur.
Zshevau.óvTivog,—n. j. nové, znatelné, Arst.
ΕΙ. ὁ u šyvoonás, 0 čovivčxuoTov—kdo ne
poznal.

vvopipos 2. zř. 3. (« gnar-us, srv.
předch.) poznatelný (z doby dřívější) a)
známý. PL yvosíucovTu ze známých kdosi. —
0 05, Tivl znamý něčí, s někým. Xen. —
Dém. λόγος -- Ὦ) známý obecenstvu; zna
menitý; vznešený. Dém. švdožu xxi v. —
οἱ ἐν τοῖς πόλεσι Ὑνωριλώτατοι--.

Tνώρισµα, τό ((νωρίζω),znamení; znám
ka: znak. Xen. pl.

M Νωσιμαχέω (γνῶσι-ς, μάχη) 5 Ροππά
nim zápaslm; mínění, smýšlení měním ; roz
mýšlím se. Hér. i s inf. ἤδη τι μᾶλλον γνω

γονή. 948

σιμ,αχέετε μὴ εἶναι ὅμιοιοι uv už trochu
ochotněji měňte mínění své (uznávajíce), že
nejste rovni nám.

Ὑγῶσις, Ἡ (οὰ γι-γνώ-σκω), a) poznání;
znalost; známosť. při věci i 08. —Xen. —
Ἐ]. γνῶσίν τινος ἔχειν Ῥοππάπ{, známost ně
čeho míti, Aischn. 81%Tv γνῶσιν Ρτο πηά
most. Arst. (v. žyvore). b) uznání; usne
sení; nález. Dém.

/ rd ς

γνωστήηρ, Ἶρος,ὁ (οἆ γι-γνώ-σκω), Χοη.
znalec; znatel (někoho znající j. svědek),

γνωστός . (οἆ γι-γνώ-σχω, SIV.γνω
τός) známý. Sof.— znatelný. Tivíněkomu.
Χθη. σημεῖον.

γνωτόςδ., 968, 19, (od Υι-γνώ-σχω. 817.
γνωστός. « Notus, « zná-mý) poznaný; zná
mý. Sof. čx τινος v. návodem něčím po
znaný, nabytý.

voxw (m Bože. srv. y005) obyč. básn.
křičím. med. naříkám ; Ikám. Sof, yowuévy
m.naříkajíc, Ikajíc pro něco, i Xen. 50AA4
v. mnoho, velmi naříkajíc.

γοεδνός (γοά-ω, srv. násl.) Aisehl. u4
Aw yozdvá velmi žalostně,

Υοερός 9. (»ν γοεδνός) básn. žalostivý.
Eur. δάκρυα.

γόης, Ἴτος,ὁ (γοά-ω),8) Κἴῑκ]οτπ. Ὠότα,
b) kejklíř; kouzelník; čaroděj; čarodej
ník. Eur., Hér., Pl. v. dnávo 2.

γοητεία, 7 (yomTeů-o), čarodějství ; ča
rodějnictví. Pl.

γοητεύω (γόης) Κοισ]πι; ὅθτα]α,τινὰ
okouzluju někoho; čáry, kouzly ukolébá
vám někoho. i —'šálím někoho. Pl. —pass.
veyonrevuévy—okouzlena, očarována jsouo.

ΓΕοιτόσυρος, ἄῑο někt. uHér.m.Oiróovpoc.
Ύόμος, ὁ (γένω), πᾶοραπό; naložené;

náklad. Hér.

vopeploc, d (od yóu.o-oc), zub lícní, tře
nový; stolička. Hér., Xen. pl.

γόμφος, ὁ (9 γαμφ-ηλαί), klín; roub,
roubík; kolík, Aischl., Hér. pl.

VoveÚc, čes, ión. 405, ὁ (od vsv- V vly
vou), a) rodič; otec, pl. rodiče. 10 zví
řatech: staří. b) předek (v rodině). Hér.
πέμπτου yovéog pátého předka.

γονή, 7 (od yev- v γίγνοριαι, SIV. Ὑόνος),
1. a) x) símě plodné; výkal. Hér., Pl. p)
porod. Eur. umrp0g v. b) narození; pův.;
rod. Sof. γονῇ rodem, při vevvaťoc (v. i

163
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ἀνύμφευτος). Ὑονῇ πεφυκὼς Ὑεραίτερος 10
dem jsa starší. 2. rod; rozenstvo; po
tomstvo; rozenec; potomek. Šof. γονὰς κα
T7xó0ugrozence, dítky poslušné, Eur. réx
γων σῶν δίπτυχος γονή dítek tvých dvo
jice potomstva. ipl. o jedné os., Sof. yo
ναὶ σωμάτων ἐμιοὶφιλτάτων τοἆθηβίτο ἴδια
mně nejmilejšího; synu osoby mně nejmi
lejší (t. otce mého).

Vóvvog, %.ms. Perrhaibské nedal. ústí
Titarésia do Péneja, záp. od údolí Temp
ského.

γόνος, ὁ, m (od γεν-. Υ γίγνοµαι, 81Υ.
γονή), 8) rozeně. %v. rozenka ; dcera Eur. —
obyč. ó y. rozenec; zplozenec; syn. Sof.
Οἰδίπου v. Oidipův rozenec. (v. 4Axuoc).
Hér. o Au.grrodwovocv. (Hérakles). b) rod;
pokolení; potomstvo. Hér. zpsoburTaTogzav
T0g T0ů vóvovnejstarší celého rodu. —épany
v. mužské pokolení,

yóvu, gen. yóvaToc,ión. γούνατος, ἰ118.
(« genu, Knie) 1. a) koleno (člověčí i zví
řecí). Sof, čg γούνατα πατρὸς πεσοῦσαι Ἐθ
kolenům otcovým se vrhše. Hér. Aufbéotau
Tv vovvárovchopiti se kolenou (něčích);
objati kolena (něčí), o prosících, Xen. čmi
τοῖς Ὑόνασι na kolenou. b) obr. č< y. Ba
Aeřyna hlavu poraziti (v. výkl. při B4AXa,
1. a, y). 2. u rostlin, i větších: koleno;
kolínko (geniculum). Hér, xaA«uov šv y.
mAořovExxovov motésvou třtiny jedno kole
no člun po každé činí (z jednoho kolena
zhotovuje se po každé člun). Xen. x«Aag.ot
γόνατα οὐχ.ἔχοντες stébla kolínek nemající,

γονυ-πετής 9. (-πετ. Υπίπτω) Έατ. vo
νυπετεῖς ἕδρας mpocrírve ce na kolenou po
nížením (ponížně) klaním se ti.

yó0g, 6 (srv. yo4-o), básn. nářek, Sof.
(V. ἀκόρεστος, ἀσήμων).

Γοργίας, ου, Leontíňan, Řec. sofista
a řečník proslulý v 5. a 4. stl.—

Vopyóvstoc 3. (od Topyóvec) Gorgon
ský. Aischl, Dopyóve«medluKodývns Gor
gonské roviny v Kisthéně (dle někt,.v Li
byji, dle jn. v severu kdesi za Thráckem),
báječné sídlo Gorgon a Grají.

Γοργόνες, ai, v. Dopyú.
vopydopot (odyopy6-c) Xen. okoni yop

voúuevog hrozně si počínaje, se vzpínaje.
γοργός 3. (« Γοργώ) a) prudký; di

voký ; bujný. Aisehl. yopyovduu« divoké,
drzé oko, Xen. okoních, —b) hrozný ; straš

vody.

ný ; děsný ; hrůzy, strachu nahánějící. Xen.
vopyórEpot dv adTOT;oxvslyy.ev hroznějšími
bychom se jim objevili; patrně více hrůzy
bychom jim nahnali. yopyóTepouidetyhroz
nější na pohled.

Vópyoc, za Dareja kr. Salamínský na
ostr. Kypru, syn Chersiův, pro svoupří
chylnosť k Peršanům vypuzený od mlad
šího bratra Onésila,

vopyópy, %, Hér. hrozný žalář; pod
zemní žalář, vězení.

Γοργώ, οὓς, 1. pl. obyč. Dopyóvec.Gor
gony (z nichž nejznámější Medúsa), v mý
thologii hrozné nestvůry ženské, okřídlené,
místo vlasů hady na hlavě mající a hady
též opásané, dcery Forkyovy n. Forkovy,
sestry Grají; při pohledu jejich člověk zka-,
meněl. Aisehl., Pl., Xen. —2. sg. moudrá
královna Spart.,dcera Kleomena 1b*,mnžk.
Leóniiy 152: matka Pleistarchova.

γοργ-ῶπις, ιδος, Ἡ (Ύοργ-ός.oV), básn.,
hrůzo-; strašnozraká; hrůzného, strašného
pohledu.

vopy-wróc 2.(srv. předch.)básn. hroz
ného pohledu; hrozným pohledem. v. 4
στράπτω 2.

Vopěíuc, ov, ión. -(n5, (ee. jm. mnobých
kr. Fryžských. (KrálovéFryžští nazývali se
obyč. střídavě jeden podruhém: Gordias,
Midas:) dle Hér. známější: 1. mýth. kr.
Brigů (Frygů, pokudještě bydleli v Evrópě
v sousedství Makedonů, asi sev. odPie
rie) otec Midy zlatomila, 2. kr. Frygův
Asijských asiv 9.—8. stl., otec Midy, pří
znivce věštírny Delfské, 3. kr. v 6. st,
otec Midův a Adrásta 29.

[óprvy, v. Tópru.
r ορτῦνία, 2, ms. v sev. Makedonskuπρ

na pravém břehu Axia. Thúk.(rozd. odnásl.)

VoprTůvtoc 3. (od Γόρτυς) Gortýnský;
mase. i Gortýňan. Thúk. (rozd. od předch.)

Vóprus n. -ÚY,VOG,ἢ (pozděj ší 1 ὀρτῦνα,
+), ms. ve středu ostr. Kréty. (srv. předch.)

γοῦν π γὲ οὖν, Ἰόπ. γῶν Ἡ γὲ ov 1. ob
mezovací, a) aspoň tedy ; tož aspoň obzl. po
předv. s ei-. Sof, ei vů Ὀνητῶν μὴ κατ
αισχὐνεσθ' ἔτι γένεῦλα, τὴν γοῦν φλόγα αἰ
detod" dvaxvoc HAlov —aspoň tedy plamene
ostýchejte se vládce Hélia, Xen, čay δὲ
uň dúvyode Tadra, ἡμᾶς δεῖ vře vodv EA
λάδος u) oTépecda. a nebudete-li to moci,
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aspoň tedy (tož aspoň) nesmíme Hellady
býti zbaveni. —b) aspoň jistě. Xen. xxi TXA
λα δὲ ὡσαύτως ἔδνη ἀκούομεν τὰ γοῦν ἐν
τῇ Εὐρώπῃ--. ἃ 1 0 ostatních též tak slý
cháme národech, aspoň jistě o národech
v Evrópě—.2. a) odůvodňovacízajisté; vždyť.
ΗἨότ. ἔπεστι σφι δεσπότης νόμος, ποιεῦσι γῶν
rů Avdvovy—. Konají zajisté, cokoli káže —.
obzl. když k dotvrzení myšlénky předch.
aspoň jeden doklad se vytýká, Xen. oůror
naxlovéc sioiv—. čpvyov yodv— ti zbabělejší
jsou; uprchli zajisté; —vždyť uprchli. —
někdy přidává doklad opaku toho, co před
chází. p. Thúk. b) po oč. přidává místo
odpovědi hned doklad rázný odpovědi oče
kávané: vždyť-; ovšem (aspoň protože—)
Sof. ἡ γὰρ νοεῖςVámTew ce', dmóppyrov 776
λει; τὸν γοῦν ἐμὸν καὶ τὸν cóv zda pak za
mýšlíš pochovávati ho, co zapověděnojest
občanstvu ?Ovšem,protože jest můj i tvůj;
—vždyt náleží mně jako tobě!

vovvác, d (= yóvu), ohyb. Hér, okřídlí,
ὁ Σουνιχκός.

γράδιον, To (Z γραἘιδιον, od γραῖ-α,
yox0-;), stařice; stařenka. Xen., Dém.

vpatu, v (z ypaliu, od vox5-c), stará;
stařičká ; substt. stařena. trag., PL.

Voala, 4, 1, ms. v sev, vých. Bojót
sku, příslušné Orópským ; okolí nazýváno
j vý pax krajinaGraická(Řecká,dle
někt, Ilex). Thúk. —2. obyč.ΡΙ. Εραϊχι
Graje srv. (yoatx),báječné osobyženské, dce
ry Forkyovy n. Forkovy (proto u Aischl.
Φοοχίδεςnazývané) a Kétojiny, sestry Gor
gon, dle Aisohyla podoby labutí, mající spo
lečně jedno oko a jeden zub, (v. i Dopyóve1o).

Úpaný, v. Toxiu. 1.

vpáppa, Tó (0d výko-e), vyryté, na
psané. 1. a) písmě. pl. písmena; písmo.
Aischl. yoxuužrov ouvdécecskládání pís
men, písma. PL.čmiorxoda:vyduuava znáti
písmena. b) písmo; psané. «) nápis. Hér.
Ἄσσυρια, Ἠλληνικά nápisy Assyrské, Hel
lénské. Xen. στήλη γράμματα ἔχουσα 51ου}
s nápisem. zř. sg. PL,, Xen, B) list psaný;
psaní ; dopis. Xen. v) zápis; listina; řády,
zákony psané, Isok. 78 yožuvuuru λαβεϊν
xp aMAýkovzákony psané přijati od sebe
vespolek. ©) spis; dílo písemní; písem
nictví ; věda (srv, μάθημα), Xen, γράμματα
ποιητῶντε καὶσοφιστῶν 5ΡίΦΥ--,Β!, ἄπειροι
γραμμάτων πεσβρόΠΗτο αρίδας]ι, τ jísmech,
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ve vědách. 2.a) psaní (učení se psáti). b)
čtení a psaní; začátky učení, umění (dítek
školních). Pl.

γραμματεῖον, τό (οἆγράμμα), ἵδρα]κα
psací (dávaná žákům začátečníkům). Pl.

γραμματεύς, έως, ὁ (ο γράμμα, 81.
předeh.), písař, obzl. obecní, Thúk. vs mó
Aeoc, a soudní, který předčítával i listiny
a spisy potřebnék jednání úřednímu. Dém.

γραμματεύω od(Υραμμιατεύ-ς]plsařuju;
písařem, tajemníkem jsem. Thúk. v obec
ním úřadě.

γραμματικός 8. (ο ypáuu%), zběhlý
v písmě. obyč. zběhlý ve psaní a čtení
(z částiiv počítání); zběhlý, cvičený v za
čátečném umění. Xen. (op. dypaupaxTos).
i comp. ypxauaTiaTEpoc zběhlejší ve psa
ní a čtení.

γραμµατιστής, οὔ, 6 (Υραμματίζω, οἆ
γράμμα), 1. ión. --- γραμματεύς. Πότ. γ. τῶν
ἱρῶν χρημάτων τῆς Ἀθηναίης Ρί5αἵρορτάί
ného důchodu ve chrámě Athénině (úřad
důležitý ve sborech knězův Eg.). yp. Bu
otvor písaři, tajemnícikrálovští (u satrapů
Pers., beroucí do rukou ještě dříve než
satrapové všechny rozkazy písemní odkr.
zasýlané).— též jiných králů tajemníci na
zýváni yo., j. u Polykrata. 2. att.: učitel
písma, alfabétní, začátečníků (Srv. 0104
σκαλος) učitel mluvnice. PI. ἐνγραμμιατι
στοὺῦτο vlastnostech učitele alfabétního
(jenž učí čísti, psáti i počítati).

γραμµατο-κύφων, ωνος,ὀ[γράμμα,κυφ
πο χύπ-τω), ὄκταράκ 5Π1Ρ61Υ,ςκτπζ]ύ, Ὠόπι,

γραμμή, ἡ (οἆγράφ-ω), ἔάτα; ὄάτκα;
linka. Pl, v písmě i ve tvarech měřických.
Ῥ]. γράφειν κατὰ τὴν ὑφήγησιν τῶν Ύραμ
uv psáti podle návodu čárek, linek.

γραῦς, ρεη. Υρᾶγός, 7 (% vép-wv), sta
rá; stařena; bába, Dém. voxzůvvvvxixu že
nu stařenu. —i pohrdavě. Pl. uddog, O6
περ Ὑραός Ῥά]ο právě j. babská. —

γραφεῖον, ν. γραφίς.
γραφεύς έως, ὁ (ο γράφ-ω), 1. Ρίβαζ.

Arst. 0 opisovači básně. —Xen. písař; ta
jemník. —-2. malíř Xen. ypaoet.

γραφή, Ἡ (οἳ γράφ-ω), 1. 8) α) Ῥβοπί,
Ῥ]. περὶ γραμμάτων γραφῆς τε καὶἀναγνώ
Get; 0 psaní a čtení písmen. 3) písmo (psa
nén. vyryté). Sof. dúavvTog. —b) «) psa
ní; list (psaný); dopis. Thůk. 3) listina
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(jakákoliv). Dém.— v) spis žalobní; žalo
ba právní, těžká (pro přečin n. zločin ne
bezpečný obecenstvu). ΡΙ. δίκη, -Ὑράφη Ρΐθ
(soukromá) —,žaloba (veřejná) ; půhon (v.
i yožow 1.by.) Dém. (v. aivée, 1. b, +) —
©) spis; dílo psané; i báseň. γραφαὶτῶν
mahuvrépov,spisy, básně starších (předků).
2. a) (země)kresba, Hér. o Asiia Burópě: οἵη
τίς ἐστι ἐς γραφην ἑκάστη jaká asi každá
jest co do kresby, na způsob kresby. —b) «)
malba; obraz. Hér. ἰδεῖνyoxoň uviděti na
obraze. Bur. Aeúcosv v. zříti na obraze,
v malhě. Hér. vsx00gvevuunuévogyozp7 zal
ἔργῳ mrtvola vypodobena malbou1 řezbou.
Xen. pl. (v. doorepém,2, a, B). 5) znak (na
štítě). Eur, zářící hvězdami ve znaku. v)
řezba (vypouklá; relief profilný. v. ἔκτυ:
πόω). ΕΙ.

γραφικός 3.(od γράφ-ω,Ύραφ-Ί), 1.pí
semní, Arst. Aéčigy. mluva, řečnictví pí
semní.(ορ. ἀγωνιστική). 2. malířský. %γρα
oi malířství. Xen., Arst.

γραφίς, ίδος, ἡ [--- τὸ γραφεῖον,οἆγράφ-ο,
vexoý), pisadlo; rafje psací (z Kovu n.
sloni); koncem ostrým se psalo a koncem
sploštěným se vymazávalo. Pl.

vpápm (« škrábu, serob-is. —a0r, pass.
ἐγράφην) škrábu; škrtám; čárám; ryju.
obzl. 1. píšu. a) «) Xen. črioroAmvvpáůu
psaní, list napsati. Dém. yožuuxTauvožým
εἰς στήλην ΡίδΊποΟ,nápis napsati, vyryti na
sloup. pass. Xen. véypazra napsánojest.
Dém. ἐν τῇ στήλη. Thúk. ἐνταῖς σπονδαῖς
čysyparTo— s inf. ve smlouvách napsáno
bylo, že—. γεγραμ.μένον ἐνταῖς σπονδαῖςu—
s inf. poněvadž bylo napsáno, ustanoveno
ve smlouvách, aby ne—. πᾶσι γεγράφδαι τι
všem že zapsáno, zaručeno jest (ve smlou
vách). —meď. píšu si. Hér. BiBXxvoxbá
u.evoggoAAa listy napsav si mnohé—, 1 obr.,
ο, γράφου φρενῶνἔσωpiš, zapisuj, vště
puj si to hluboko v mysl! 5) zapisujů;
čítám. Xen. γράφειν τίνά τινων zapisovati
někoho mezi některé, k některým. pass.
οὐ Kgčovro< rooorárTov yeyo%bouo: nebudu
za příslušníka“Kreontovy ochrany zapsán.
b) «) zapisuju ; dávám zapsati; předpisuju;
ustanovuju. Xen. vójkove, ods τὸ πλῖθος č
γραύε zákony, jež lid (ve hromadě, -ve sně
mě) předepsal, ustanovil. —šypzle are:
s inf. ustanovil, nařídil tak, aby—. 8) ná
vrn píšu, činím ; navrhuju. Dém. τὸν γρά
fovd“ 4 ouuoéce toho, kdo by navrhl, co pro

,voýd
li U“

spívá. s inf. aby—. Dém. γράφεις T437si
vu GTguToT17%;Zdanavrhuješ, aby ty pe
níze byly na válku? v) meď. zapisuju si
k žalobě; poháním ksoudu; žaluju. τινὰ
někoho, To; pro něco (pro přečin n. zlo
čin nebezpečný obecenstvu) ; podávámžalo
bu (písemní) na někoho pro něco. i se dvo
jím ace. PL MéXyrTó;we čyožbarvovyv 04
ony Txúvyv Mel. mě obžaloval žalobou tou,
pohnal půhonem tím, Dém. čyoábdarToτὴν
Καβρίου δωρεάνῬοᾷκ] žalobu proti navržené
mu obdarování Chabrie. —pass. yoxesiz po
hnán byv k soudu; obžalován byv. (v. voů
oý, 1.b,y).— ©) píšu; spisuju; skládám
(dílo, báseň). oi vdv yp%oovrec Tézvug Mó
vyovkteří nyní píšou nauky o řečech. pass.
τέχνη Acydýoevmu9 vozoňseru dle umění,
nauky řečněnon. sepsáno bude. —2.a)kre
slím ; rysuju. Hér. vůs περιόδουςΥράψαι76
mě objemy na-, Vykresliti. '()xeavov dovru
vožpova:mépí Tý vv Ókeanjako tekoucí
vykreslují kolkol země.b) x) maluju. 7: ně
co (malbu nějakou, v. čvrotytov.). meď, 0%
Úxoda dáti si vymalovati. (v. i Čeov, 2)
pass. Xen. vožoovrz malování, vyobrazo
τόπ] Ἴδοι. γεγραρμ,ένος vymalovaný., Isok.
τὰ πεπλασμένο: Zai yeyoxuuéva díla řezbář
ská a malířská. 9) malbou opatřuji; '0-;
pomalovávám. Dém. s obi. ἁλαδαστοῦήκας,
TOUR.

Vonotovlu, 4, dle Thúk. ser. krajina
Mak.; čásť sev. Mygdonie.

Vočyvvoc, kr. ha ostr. Théře v %. stl.,.
potomek Kadmovců, syn Aisaniův; za je
ho panování osada Thérská zavedena doKy
rény (r. ῬΒάττος1.).

PŮ, 76, neskl. muk, Dém, odd «. ani
muk

Υρύζω (oď vp5) mukám. PL ἔγρυξα”
mukl jsem. {81τ. ἀνα-γρύζω).

, . . , ..
Vobveu, , pom. ms. Ajolské v Asii,

již. od Elaje k Myrině. Hér. —Xen. τὸ Γού
VELDY.

— / ) , /
„ Υγρύπος 3. hrbatý ; hrbolatý ; vypuklý.
Xen, hrbonosý ; nosu vypuklého, jestřábí
ho. op. o1u.05.

— / - e /

γρυποτης, τος, ἡ (οἳ γρυπό-ς),Ἠ1ο
nosost; vypuklosť nosu. Xen,, Arst. op.
GULÓTYS.

VobŮ, 76s, 6, noh; zvíře báječné, okří
dlené, těla Ivího-a hlavy orličí. Hér. yoů

. P ν há , '

πες γουσοφύλακες ποποτό zlatostřežní, dle
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Hér. v sev. Burópě (ft. v Asii, mezi U
ralem a Altajem), kde prý sousední Ari
maspové podloudně jim zlato brali. —dle
Aischl. měli prý podobupsí (V. ἀκραγῆς).

γύαλον, TÓ (« ep. yvřov ohbí: člen),
básn. 1. dutina. Eur. šv xpavýpov γυάλοις
v báních konevních. 2. a) roklina; rokle,
Sof. nxolXxgměrpag v. duté skály roklina.
b) úžlabí. Sof. čxoov v. Kraj úžlabí, Eur,
καρποφόρ« γύαλα úrodné úžlabiny.

Τυγάδας, ὁ (οἳ Εύγη-ς), Gygův. Hér.
. ἀνατίθημι, 1. ἃ,

Γυγαίη, 11. (λίμνη, οὰ1ύγη-ς), Ἡ Hér.
Gygovo jezero v Lýdii, sev. záp. od Sard.
(později KoXoý nyní Mermere zvané). 2.
Makedonka z rodu král. v 6. a 5. stl.,
dcera Amynty 1že, sestra Alexandra 1),
mnžk. Peršana Bubara, matka Peršana A
mynty.

}ὐγης, ου, ἴόπ. εω, 1. v 8. a 7. stl.
první kr. v Lýdii třetí dynastie král. Mer
mnovců, syn Daskylův, otec Ardyův, bo
hatstvím proslulý, příznivec věštby Delf
ské.— 2. Lýd v 6. stl., otec Myrsův.

Vóčavtrec, dle Hér. nár. Libyjský sev.
záp. od Malé Syrty.

vóm, v. násl.
vómS, ov, O (© yÚúu-Xov), básn. údolí

(úrodné); niva; zvor; zvůr; ornice; role.
trag. —Eur. Badúcropo: (V. i δανάσιμος.-
dle někt. fem, vým).

Σύνειον, τό, ms. na sev. záp. pobřeží
zát. Lakónské. Xen.

Ὑὐϊον, τό, (»ν γύ-αλον), Ῥάςπ. οργδ.pl.
ohbí; členy, Aischl. kolena; nohy.

vvto-T60Y), 7 (yuřo-v-),básn. pouto, okov
na nohách. Aischl. pl.

γυμνάζω (od γυμναδ-, ν΄ γυμνάς, SIV.
γυμνός, γυμνόω),1. οτἰδίτα; tužím, a) «) pův.
obnaženého v tělocviku; i vůb. (s obi. 0s. i
těla). Xen. yuuvácou éxurTóyvycvičiti, otužiti
sebe. i s obl. zvířat, Xen. (grovc. meď. —se.
Thúk. user%T05 yvuválecdu při tělocviku.
Hér. τοὺς μὲν ὥρα Ὑυμναζομένουςjedny viděl,
ani těla svá cvičili (před bojem). —8) i v jn.
zaměstknáních o cvičení a utužovánítěla,
Xen. vouválev ποὺς ἀλλήλους τὸὺς παϊδας
Tara romeďyovičiti vespolek hochy, aby to
konali. τὸ σῶμα γυμναστέον σὺν πόνοις καὶ
ἱδρῶτι 1δ]οtužiti jest s namaháním a potem.
—1s dat. účelu vvuvála δρόµοις cvičí (hon
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ba) běhům, k běhání. —b) ovičím ; zběhlým
činím(v zaměstknáních tělesných n.dušev
ních). «) s obi. 0s. někoho. —pass. Isok.
ἀνῆρ περὶ τὸ Ačysv veyuuvacuévog Muž ve
mluvení, v řečnění vycvičený. Arst. gotely
ἐστι τοῦ γεγυμνασμένου Konati jest věcí vy
ovičeného. —$) s obi. věci; obyč. meď. Pl.
γυμνάσασῦαι ἱκανῶς τὴν TÉZVYvcvičením při
svojiti sidostatečně umění; vyovičiti se do
statečně v umění. 2. básn. trmácím, týrám
(doumdlení). ΑΙδοἩ]. ἄδην µε πλάναι γεγυυ.
váxaci, do syta mě plahočení utrmácelo.
Pass. TOŮGOpóuoue πρὸς βίαν γυμνάζεται
během násilně jest týrána.

vopvÁc, 4006, ὁ, Ἡ (od γυμνό-ς), básn.
hbitý ; obratný. Eur. rodi γυμνὰς ἵππος Ἠ0
hou hbitý—.

γυμνασία, Ἡ (SYv.yuuváctov), cvičení.
dle někt. Isok. vivocv něčem.

γυμνασιαρχέω (ο γυµνασίαρχο-ς),SY
mnasiarch jsem ; vrchním, správcem slav
nostního tělocviku jsem; slavnostní tělo
ovik, závody tělocvičné spravuju. Xen. i
Φᾷ56. γυυνασιχρχοῦσιν μὲν οἱ πλούσιοι, ὁ δὲ
δῆμος Ὑυμνασιχρχεῖται závody tělocvičné
spravují boháčí, lid pak má účastenství
v závodech těch. —i mneď.zastávám správ
οοσ5τί. ἐν ταῖς λαμιπάσι--.

γυμνασιαρχία, 7 (od γυµνασίαργ-ος),
gymnasiarchia; úřad, hodnost správcovská
při slavnostním tělocviku, při závodech tě
loevičných ; řízení závodůtělocvičných. (v.
λειτουργία).

γυμνασί-αρχος i -ἄρχῆς, ου, ὁ (yvuváci
ον, ἄρχω), gymnásiarch; vrchní, správce
slavnostního tělocviku, závodů tělocvič
ných(jenž na své útraty obstarával a pořá
dal vše, čeho bylo potřebí k slavnostním zá
vodům tělocvičným ; v hodnosti té střídali
se nejbohatší v každé fýle; v. Aurovovíz).
Dém, Υγ.τῆς φυλῆς.

γυμνάσιον, τό (-ν γυμνάζω), 1. ΕΥΠΙΠΔ
slum. a) «) tělocvična ; m. kde provozovali
obnažení (yuu.vot)těloovik (natírajíce i ole
jem tělo). Hér., Pl. i pl. —P) škola (obyč.
při tělocvičně, spojená s tělocvikem). vůb.
Škola. PI. εἰκόναἐκ τοῦ αὐτοῦ γυμνασίου Ρο
dobenství z též školy (Pythagorovců). —b)
cvičiště; ovičiliště; (srv. raAxiorpw). —2.
a) tělocvik ; cvičení tělesné. PI. τά τε γυµ.
νάσια καὶ τὰς στρατείας I cvičení tělesná
i výpravy vojenské. —vůb. cvičení. Isok.
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τῶν περὶτὸ σῶμα γυμνασίων τοιπρὸς τὴν ὑγί
stav ze cvičení tělesných ta, která prospí
vají zdraví. b) Xen. i o cvičení koně.

γυμναστής, οὔ, 6 (yuuváče), tělocvikář;
učitel tělooviku hrubšího (j. zápasnictví,
šermířství. srv. παιδοτρίβης) ; ἄθιπιογηί]ς.

γυμναστικός 8. (Ὕυμνάζω,γυμναστής){ξ
locvičný ; tělocviku příslušný, j yvuvacvix“
umění tělocvičné. o os. tělocviku znalý ;
v tělocviku zběhlý; tělocvikář. Pl. v. %
ἰατρός.

γυμνής, ῆτος,ὁ (γυµν-ός.--τ bojij. nahý),
lehce oděný, zbrojený ; lehkooděný ; —zbroj
ný. Hér., Xen., pl. lehká pěchota. (v. Ó7M
vn). —Eur. yvuvýves,tres pěší (lehce odě
ní), jezdci.

γυμνητεία, ἀῑο někt. -ríz, 4 (od vvuvý
mn-g),lehká pěchota. Thúk.

VOPLVÝTYS,ov, 6 (odyvuvýc), lehkooděnec
(pěší). pl. lehká pěchota. Xen. pl. gen, u
uvnTěv, ace. vupvývac, kde se raději čte vu
νήτων ἃ γυμνῆτας ο γυμνής.

γυμνητία, V.γυμνητεία.
γυμνητικός ὃ. (οἳ γυµνής, γυμνήτ-ης)

Jehkooděncům příslušný. Χοπ. ΡΙ, Υ, ὅπλα
zbraň lehkooděnců, lehká,

Τυμµνιας, m, dle Xen. ms, Skythénův

Théchem,

vVpvxác 3. (od yuuv-ó<)gymnický ; tě
loovičný. att. -4yov- závod. Hér. op. dpYt0-.

γυμνο-παιδία, (rad), tanec hochůna
hých ; obyč.pl. ve Spartě slavnost v pozděj
ším letě každoročněkonaná ku poctě Apolló
nově,Hér,; att.: chory chlapecké, slavnost
chorů chlapeckých,

γυμνός 3. nahý. 1. a) tělem ;neoděný ;
nahatý. Hér. att. —b) málo oděný ; (jen) ve
spodním rouše, šatě ; neoblečený, Xen. 2. a)
holý ; prázdný ; s holýma rukama ; (bez ko
řisti, bez odměny válečné). Sof. —b) holý; |
nekrytý (zbraní) ; nechráněný. Xen. v. rp0g
τὰ τοξεύµατα holý protišípům vystřeleným.
vuuvů ÓrAovvů oxevopópa nechráněn zbra
němi potah nákladní—. substí. TXyuy.vá.vo
je nechráněné, neobhájené. Thúk., Xen. —
i s gen. os. Aischl. (v. gooropwrós).

vopvóm 1. obnažuju ; do naha svlékým.
pass. Thůk. čyvuvodnaav obnažili se, b) od
haluju; odkrývám. Eur. pass. yvuvodvro
mAevpaloraooyuot odhalovány, odkrývány

γυνή.(dokostí)bylybokytrháním(masa).— ©)
odlučuju. PL. pass. šv T7 Vvyň, ἐπειδὰν γυ
μνωῦῇ τοῦ σώματος v duši, kdy už se odloučí
odtěla, se vyzuje z těla. 2. obnažuju ; holým
činím ; υγλα) α. 8) Ηότ, γυμνοῦσι τὰ ὀστέα
rv xoev vytrhují kosti z masa. b) pass.
Hér. yuuvoděv číoos obnažen, vytasen hyv
meč-.

γύμνωσις, % (odyvyvóe), obnažení; holé,
nekryté, nechráněné m. (na těle v boji).

vvvamečoc ión. -x%10g3., básn, i 2. (od
vvvam- v yvvý))1. ženský (op. ἀνδρεῖος) 8) a)
manželčin. Sof, v.6p0<.—B)vůb. ženský, Eur.
vvvouxeřoc(fem.)Gu ouuárvov ženský pohled
očí, Xen. ἱμάτια, ὑποδήματα. -- Ἠότ. ἔργα
ženské práce. —i o duševních vlastnostech,
Hér. 06Xoc.b)ženám příslušný, ustanovený.
Πόν. ἡ γυναικηίη ženská komnata, 2. zžen
štilý. Aisehn. žvdponos.

vovatu“toG, v. předch.

γυναικό-μῖμος 2. (γυνή-) ἄθπγ πάροᾶο
bující; ženským způsobem, Aischl. —Eur.
v. roA4 ženský oděv.

γυναικό-μορφος 9, (γυνή,µορφή)VŽen
ské podobě; za ženu ustrojený, Eur.

vovamo-TAndýc 2. (γυνή, πλῆθος),
trag. plný žen. Aischl. Ouwhocženských
těsný, četný dav.

γυναικών, ὤνος, ὁ (γυνή-), jizba, síň
ženská. Xen., srv. násl.

γυναικωνῖτις, ιδος, 7 (yvvý), dvůr žen
ský ; obydlí ženské, ženských (služek, otro
kyň, pod správou paní domácí. srv. předch.)

vývatov, Tó (odvvvý), ženčice ; ženština.
Dém. pl.

1 ύνδΏς, ὁ, ř. tekoucí ze záp. Médska
Assyrskemdo Tigréta(sev. záp, nad Ktési
fóntem).

γυνή, Ἡ (ΥΒανα,»ν γα- ποςοτό, γεν- τ γί
vvoucu, gene-trix, žena. — kromě voc. sg.
vóvouvšechny ostí. pády od yvvatx-, v dat a

©gen, všech čísel s přízv. na posl. slab., yu
ναικός, -κάνpl. -xáv, -Eí. ace. sg. yvvařnu, pl.
-ařxag) žena. 1. a) «) choť; manželka. Tvog
něčí, (9)vůb. vdaná žena. op. rxpwévog. Xen.
b) «) žena (dospělá). op. xópm. Xen. B) vůb.
os. ženského rodu (mladá i stará). —2. a)
hospodyně ; paní. i s jn. subst,, Aischl. Bx
σίλεια vývau královno, královská paní ! —b)
00s. slabé, zbabělé, io mužském, Xen. Ocrep
v. zrovna j. žena. —



Γυρτών.

Ἑυρτών, ὤνοςἩ. Γυρτώνη,6, ms. Thes,
v sev. krajině Pelasgiótské, v. násl.

V'uprWvtoc, 6 (od Tvoráv), Gyrtónský;
(Gyrtóňan.

výb, gen. vůmóc,6, sup. pl. vůmes.
γύφος, Ἡ, 5άάτα; křída. Hér., Pl.
vvdbóm(od výbo-s), Hér, sádrou na-, po

tírám. Hér. vvvoní Tevanatříti někoho.
Γωβούας, ου, 1 ᾱ, 1όπ. VwBoúng,ze, Per

Δ, ὃ --- δέλτα, τὀ, neskl, — d; čtvrté
písměv alfabétě. —Známka čísl. a) d/ — 4.
—b) ,d 4000.

9" před samohl, — dé.
1. du- ve slž. (« Ow-, Zu-) básn. před

pona sesilovací: veskrze; zcela; velmi;
pře- a p. (V. d4-0x106, ὃκ-φοινός).

9. 0a- km, verb. v du-%vau,

94 (dja), básn. — vá, v. Aisehl.,, Eur.
(dle někt. « Arg, Zeúc z Ausůc; tedy : bohyně).

Radima, oi, dle Hér. nár. v Pers.říši,
již. od Paropamisa, v sousedství Gandariů
snad příbuzných.

δᾳδοῦχος (ᾳπδχδ-ο-εχος. -δάς, ἔχω), Ῥο
chodňonoš; t, j. kněz Démétry Eleusínské,
jenž při obřadech držel a nosil pochodeň.

δαήµων, ονοςΏ. (.ν daňvou)umělý ; zku
šený ; zběhlý. Xen. sup. ὁχημονέστατοι ἔν
τινι- v něčem.

daYivat dep. pass. def, (km. Ox-, srv. dt
d4-oxe) s prf, act. (z Km. dxe-) dedámxu.
básn. a ión. a) naučiti se, i něčemu ; Eur.
vštípiti si něco (v paměť), Hér. dedánxx na
učil jsem se ; umím. +i něco. b) dověděti se.
«iněčeho ; zvěděti něco. Sof.

1. dať (« dý), slůvko udivení, důrazu
při pron. interr.: pak; jen, Pl., Xen. ví Ouí;
co pak? jak pak to? ΡΙ, τί dxi dý; co pak
tedy ?

9, čat, v. ds.
AalčaXoc báječný umělec Ath., proslu

lý obzl. v sochařství a stavitelství, potomek
prý std. rodu král. Erechtheova, pokládán
za praotce rodin uměleckých, obzl. sochař
ských; proto i Sókrates nazývá ho svým
pradědem. — V sochařství nad všechny
předchůdce vynikl prý tím, že první vypo
doboval osoby z očima otevřenýma, nohama
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šan. 1. v 6. stl., jeden ze 7 spiklých proti
Smerdiovi nepravému, otec Mardoniův,
tehán a svat Darejův. 2. v 6.a 5.stl., syn
Darejův a Artystónin.

VV, ión. — γοῦν,

vwvím, ión. (η, 7 (« vovvóc,yóvu), úhel;
kout. PL., Hér.

γωνιώδης 9. (γωνία, εἶδος)Thůk. úhlo
vý; úhlu podobný. —

Δ.
rozkročenýma a rukama volně svislý ma, tak
že divákům užaslýmse zdálo, jako by ty po
doby z místa utekly, kdyby nebyly spoutá
ny. Pl. —Ve stavitelství proslul labyrin
them Minoovi na Krétě vystavěným. —

δαΐζω (-- Oxi-opou),básn. polím; roz
poltuju. Eur. ší šu.dvδαϊγθεὶς„sov odmých
proboden byv rukou.

OUNTÝP, 7005,0 (dxiČe), Aischl. č. 005
pronikavý (k srdci), bolestný nářek (který
rozrýva bolestí srdce).

čapovám (dzivov), dasem, běsem po
sedlý jsem, obyč. prs. part. a inf. —Aischl.
Oxw.ovavregčv rx dasem posedli jsouce
v manu. Eur. —Xen. Oxuuovávviva že dasem
posedlý jest někdo.

Oapóvtov, Tó(substt, neut. sl. Oauuóv
05), 1. a) božstvo. Isok. viva TO O. dsí oti
božstvo νζάγ ! ῬΙ. δαιμόνια xouvá božstva
nová. b) duch; Ῥοὔφίτο πΙζδ{, ΡΙ, πᾶν τὸ δαι
µόνιον μεταξύ ἐστι δεοῦ τε καὶδνητοῦ Καζάν
duch (každé nižší božstvo) uprostřed jest
mezi bohem a smrtelníkem. «) duch dobrý,
strážný. —B) das; běs (srv. darováe). zlý
duch. Dém. —2. božství; předtucha božská
(od boha vštípená); vnitřní hlas (božský
v člověku). Pl., Xen. obzl. u Sókrata — +70
τοῦ deoů oyueřov boží, božské znamení (od
vracející odjednání pochybného, ale nepo
bízející k činu jakémukoli).

δαιµόνιος ὃ., 1Τ.2. (οἆ δσίμ.ων.—substt.
δαιμιόνιοντ. zvl. !) 1. a) o) (jen bohu pocho
pitelný, ale člověku) nepochopitelný ; po
divný. o os. ve voc. Hér, dxuu.óvieἀνδρῶν Ῥο
divný z lidí! Ῥ]. ὦ ὃ. Σώκρατες přepodivný
S.—io jn. 0s. —Hér, pl. podivní, bláhoví!
—$) odbohů pocházející ; božský ; božstvem
usouzený, seslaný. Βοῖ, δαιµόνιον αὐτὸ TÍ
dnu. za řízení boží to pokládám. —i ve sm.
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nepříznivém. Thůúk, r% ©. nehody usouzené
(božstvem seslané, v. žvayzxřo, 2 —.).—b)
duchový ; od ducha, nižšího božstva pochá
zející ; nadpřirozený ; nebeský. PL,Šyírovec,
dcdL — δαιµ.όνιος, Wetos duchové, bohové —
duchový(nebeský), božský. PI. om uo. detov
τι καὶὃ, ytyvsvm že mi božské jakési a ne
beské zjevení se stává. Dém. 8. viκαὶ Φεία
εὐεργξσία nebeské, nadpřirozené jakési a
božské dobrodiní. 2. a) nadšený (duchem
Ροζ πι). Ρ]. ὁ περὶτὰ τοικῦτα σοφὸςὃ, ἀνήρ
kdo takových věcí znalý, ten (jest) muž nadšený.b))blahý(božstvem); blažený.Xen.
δαιμονιώτατα únodyýcze velmi blaženě ze
mře. ©)neblahý (bohem) ; nebohý ; nešťast
ný. Aischl.

oatuwy, ovoc, (dle někt, z duF-uov, «
řog,divus), 1.a) jasný duch ; božstvo; bůh;

nebešťan. Sof. Gxuu.óvovčíxn nebešťanů, bohů
právo. — Eur. Oxíu.ooí. Xen. sg. —bh)duch;
nižší božstvo, bůh ; polobůh. PL. δαίμονες Be
v rai8es nižší bohovébohů (vyšších)synové.
daiu.ovec-,deol. obzl. «) příznivý, dobrý—, Pl.
ὁ ἑκάστου (ἀνδρώπου) ὃ. Καζᾷόμο ἀπιοὮstráž
ný. i o zemřelém, Aischl. rdy OxímovuAu
sťovstrážného ducha Dareja. —3) zlý duch;

ďas; běs. Sof. δυστυχής, ὠμός, στυγερὸς
(τ. ὀνίημ, 1. c, 9.). Aischl. (V. dAZoTw9).
Dém. %Oxíu.ovos T075 ioyg buď zloboha
buď osudu Ἰποο.Χθη. ὀχίμονος ἐπιβουλή --9.
řízení boží ; osud, z) Ἠόν, κατὰ δαίμονα Τπθ
ním božím ; divnou náhodou. G) osud zlý, ne
příznivý. Aischl. xouw0g8. — Sof. vevyuřog
mv Toů Oxiu.ovozšlechetný i nad neštěstí
(nad slepotu ; třeba byl slepý). Bur. zizlev
δσίμονα.

δαίνυμι (.ν δαί-ς, δαί-ομ.αι. -- 801. ἔδαισα,
fut. δαίσω) básn. a ión. 1. acř. a) uděluju;
strojím ; dávám. Eur. 180; Oxiconevúu.e
ναίους strojiti budeme svatební slavnosť
deery. čdxicav ITyXémsyáu.ovsdení vystrojili,
oslavili Péleovu svatbu bohové. b) hostím.
τινὸπᾶκο]ο. Ἠότ, τὸν τραπέςη ἔδχισε|θ]οῦ
stolem, jídlem uhostil, vyčastoval, 2. meď.
a) hostím, častuju se; hoduju. Hér. jen prs.
a impf.— b) Sof. obr. o nemoci ἰὸςὣς ἐθχίνυτο
j. jed se vžírala, —Oxívuvuu.

δαίοµαι {.ν δαί-νυμι, Ox-Té0umu;ale zce
la rozd. jest dutou ku Oxie!—jen prs. a
impf.; ostt, čsy odkm. dxT-,a0r. Oozobu ©)
1. a) dělím ; rozděluju. Hér. pass. %ἰητρικὴ
xaTA TÁĎE oo. OédxoTm lékařství způsoby
těmi jim, u nich rozděleno, rozvrženo jest.

NÝ

δάχκ-νω.

—b) u-; přiděluju. Xen. "ντι μεῖονἡμῖν δό
Gevr%- jestliže by něco méněnám přidělili-.
9. básn. sápám ; trhám. Hér. 9Υ,διὸ πάντα
δάσασθ«ι někoho zcela rozsápati.

δᾶιος, Aischl.i OŽOG3., ZŤ, 2. (ep. 04104,
m δχίω, δ6-ς), básn, 1. rozpálený; rozníce
ný. a) plající; planoucí; zhoubný. Aischl.
πυρὶdaťe-. b)lítý ; zuřivý ; vražedlný. Sof. év
δχίοις µάχαις ve vražedlných bojích. substt.
mase. vrah; nepřítel (lítý). Sof, —2. krutě
stíhaný (pohromami a p.); nebohý ; uhohý.
Sof. Šuťxubohá! Aisehl, pl. Ožov nbobých.

δαϊό-φρων, ονος,ὁ,16Η ΑἰΞΟΙ. γόοςὃ. πᾶ
řek (rozechvělé, roznícené mysli), ukrutný.

čalc, (8o:, V. 045 (rozd. od násl.)
δαίς, σεπ. δχιτός, Ἡ (ν δαί-νυμ.ι, rozd. od

předeh.) hostina ; hody; jídlo. Hér., PL, Xen.
—1pl.

δαιταλεύς, έως, ὁ (δαίς),ΑἰδεΙ1. Ποάοῦ
π{]ς,ἄκλητος (5 trpkostí o tryzniteli).

δαιτυµών, óvoc,O(Oxís), hostěný ; host;
hodovník. Hér. duwruuóvest-.

δαίω {.»δᾶιο-ς. 6η prs. a impf., též med.
datovou; ale zcela rozd. od med. dutou
svrchu za Oxívuu.!) pálím ; vypaluju. Dém.
(vnálezu) zžv yesxv krajinu vypaluju, hu
bím.— med. Sof. šóxísTo oXó%rozněcoval se,
plápolal plamen—.

δαχέ-θΌμος9. (δάκ-νω.--) hásn, srdce
hlodající; trapný přebolestný. Sof. Ž7u,
muka.

čanválonuu (Šázv-w),básn. hryzu, trá
pím, rmoutímse. Aischl. prs. .

OÁN-vW(m dás-eň. — aor, šduxov; fat.
δήξοµαι; Ρα58. τῇ, δέδηγµαι, 8ογ.ἐδήγδην),

(1. a) kousám. obzl. o subi. zvířat, 1. Κοπῇ,
oslův. PL., Xen. —pass. Xen! úmdT709fe700.
Šnyčsls od koně byv kousnut. PL. 0 d1yĎeis,
δη μένοςὑπότοῦἔγεωςπδκπαἡ ο hada.
—b) o subi. 0s., 9ο, δχκὼν στόμα σόνzatna
zuby do rtů svých—. 2. obr. a) píchám ; bo
dám; hlodám ; trápím. Sof. zžhkyo: dázva
bolest píchá, trápí. b) často duševně. ©)
hryzu; hnětu; hlodám:; rmoutím Sof. τὰ
xh% Odxva slova příkrá hnětou, Eur.
τοῦτό σε δήξεταιτο tě bude hlodati, rmoutiti.
TOOzxvovvášeň hlodavá (láska). i o subi. 08.,
Βπν. ὀνείδεσι δακεῖν τινκ jmény potupnými
zkormoutiti někoho.pass. Eur. vy% 14
θεἶσα χακοῖσι duše zkormoucena byvši po
hromami. Pl. (v. ἀλγεινός, b.). Eur. uahkozx
ŠnyWěvu nejvíce poraněnu býti duševně).



δᾶχος.

P)hnětu ; rmoutím ; inrzím; obyč.pass. -se.
Xen. Ouxvóu.cvoc čr TOÚTOL IMYZESE pro to. —
AnoúcuzTadTa čd/y dmuslyšev to zamrzel se.

δάχιος, τό (δάχκ-νω),Κοιβατδς; Υ{Τ Ἱοι
savé. Eur. žpůovyu δάκη πθιη]ττπά ζΥδΥ,

δάκρυ, τό, τ. δάχκρυον.

OÁKPOLU,τό (οἆ δακρύ-ω), básn. Ρ. 8)
slzy vylité. Aischl. b) strasti oplakávané.
Hér, or.

δαχρὺόεις, εντοςa. (d4xov-) básn. slza
vý. Eur. 0 0s. fem. uslzená; stále slzío.

δάχρυον, básn. 1δάκρυ,τό (« lacru-ma;
Záhre. —dat. pl. Oxxpýou i δάκουσι), 5178.
'Thúk. δάκρυσι mAmodňvu (slzami naplněnu
býti;) rozplakati, rozslzeti 56. µείζω 7 xaTů
"důxpux merovbwc nehody truchlivější nad
potoky slz vytrpěv; — než lze oplakati.
Aisehl. Oáxpvvémv slzu roně,

δαχρυρροξω [οᾷἴταρ. Šax9Ú-p00052. slzo
toký), básn, v slzách se rozplývám; slzy
prolévám, cedím. jen prs. Sof.; Eur. i ouu«
δακρυρροοῦν-.

δαχρυσί-σταχτος 9. (δάχρυ-, σταγ- Ve
oráČe) Aischl. neut. pl. ace. slzami kapa
nými, roněnými.

δαχρυ-χέων, V.δάκρυονf.
DAXPŮW (od Šáxpvo-v), a) slzím ; pláču ;

plakám. Xen. πολλὰ δακρύεινὑπὸ λύπης ΠΠΟ
hé slzy roniti, prudce, velmi slzeti ze zá
rmutku.— vwož radostí, Isok. čri συμιφοραῖς
nad nehodami. Xen. Ouxpůcomἐπί τινι zapla
kati, zaslzeti nad-. Sof. yóoucnářkem, naří
káním slzeti. i 0uum δακρῦον oko slzíc. b)
τινα n. vi pláču, želím někoho, něčeho ; opla
kávám -něčeho, něco. Sof., Dém. aor. zasl
zeti nad (s intr.).

δαχτυλήνρα, 7 (0dČáxTuA-oc),rukavi
ce, Xeu. pl.

OUMTÚAOc,6 (od OáxrvA-o:), a) prsten
pečetní ; pečeť,Hér.,Xen.; Arst. b) kroužek
(z čehokoliv). Xen.v síti,

δάχτυλος, ὁ[-ν Šéx-ouou,dig-itus, Zeh-e)
1. prst (ruky i nohy). obyč. pl. Hér., Xen.
—Eur. žnooro1dxxTóXora:koncem (špičkami)
prstův. Hér. 8. 0 učyuc palec. —2. a) míradélky:palée—19:3mm.— b)stopametri
cká ——<—.

Δᾶαλ. „„dór. = AxA.../
δαµάζω, v. δάμνημιι,
δαµάλη, ἡ («ν δάµ-νημι), Ῥάφπ. γανίοο

(ku skrocení). Eur. pl.

δανείζω. 251

δαμαλίζομαι (οἆ δάµιχλις Ξ- δαμάλη),
skrocuju si. gaXovg koně.

δάµαρ, uoTos,7 (d4u-vnu4), básn. man
želka; choť. traď.

Δᾶμάρᾶτος,ν. Δημάρατος.
AauaxotdBpoc, dle Hér. kr. Kárů Ka

lyndských za Xerxa, syn Kandaulův.

Δαμᾶτηρ, 4ότ, --- Δημήτηο.
Δαμίη, 7 (« čáu-vnu.. krotitelka) dle

Hér. bohyně vymáhající úrody z půdy zem
ské, zár. s Auxésií ctěná obzl. v Aigině a Bpi
dauru Argolském.

OÁLVY, básn. = att. (zř.) Ouuála (mw
domo, dom-inus, zahm, záhme. —km. duv.,
ὃμα, ὄμη-, ὄχμια-, δαμιαδ,40T.pass, att. čau
σὺΊναι, básn. Oauůvu, Ounbňva, dór. dučd-.
SIV. K-dum-T06), 1. a) krotím ; skrocuju ; ve
jho uvádím ; dojha, v uzdu pojímám. Xen.
δαμάζοντες τὸ χρήσιμα τῶν Cowovkrotíce uži
tečná ze zvířat, —pass. ἵπποι, εἰἐκ νέων ὃα
uxodečevkoně, byli-li by z mládí skroceni-—.
b)pokořuju ; podmaňuju ; podrobuju. Aischl.
med. δάμναται podmaňuje si. — 2. přemá
hám ; porážím. Aischl. pass. duu.Ťvu.pora
ženu, zabitu býti. Oxuxodňvu o ms, přemo
ženu, poraženu býti.

δᾶμο .. dór.= δημιο
Δάμων, ωνος, Α{Λ., τό ροτπύ ἩπᾶσρπΙΚ ἱ

ve vědách zběhlý, žák Agathokleův, učitel
Perikleův.

Aavár) mýth. dcera kr, Argejského
Akrislia, matka Perseova.

Aavatovjc, ov (odAxvx-64),pl. Danaovci;
potomci Danaovi; Eur. pl. — Axvzot.

Δαναῖς,ἴδος, ἡ (οἱ Δανα-ός), Ώαπ8ουπᾶ:
dcera Danaova. Eur. pl.

Auyaóc 1. sg. mýth. os., syn Bélův,
bratr Aigyptův, otec 50 dcer, Danaoven,
s nimiž z Egypta utekl do Argejska, kde
Danaovny své ženichy, syny Aigyptovy,
kteří je až tam pronásledovali, na rozkaz
otcův zabili, kromě Hypermnéstry, jež za
chovala svého manžela Lynkea. 2. pl. A«
vzoť,obyv. Argejska po Danaovi prý pojme
nováni, též všichni účastníci výpravy proti
Troji; u Eur. Δαναΐδαι.

δανείζω (od rd Šávo-c dar, půjčka, «
don-um, daň, da-re, dáti, srv. dí-80-1), 1.
act. půjčkou, na úroky dávám; půjčuju.
Xen. daveření Tiví m půjčiti někomu něco.
pass. duvacůvu půjšenu býti. 2. med. vy



252 δάνεισµα.,

půjčuju εἰ, Ὠόπι, ἐπὶτοῖς µεγάλοις (τόχκοις)
na veliké úroky. ypňv.aTuδανείσασθαιπαρά
τινος Ῥεηίσθ si vypůjčiti od někoho.

δάνεισµα, τό (δανείζω),Ρᾶ]όκα; νύρᾶ]
čka. Thúk. ὃ, ποιήσασθαι výpůjčku si uči
niti, zjednati,

Ádot nár. kočovní v Persk. říši na jiho
vých. pomoříKaspickém.

δᾷος, τ. δᾶιος.
danavám (odčaxávn), 1. náklad činím;

nakládám ; vynakládám. Xen. ele vivá m č.
na někoho něco vynakládám. i du.pi TKGTpX
Teúuavu (00 se týče vojsk,) na vojska. meď.
ze svého. Dém. 00 €ig ἅπαντα τὸν πόλεμιον
dedarávycde kolik na veškerou válku svými
prostředky jste vynaložili. 2. a) nákladem,
útratami, na útraty vyssávám. Thúk. v%v
z0)uv obec, jmění obce—. b) utrácím; stra
vuju. Xen. vů Tv roXeuov jmění nepřátel.

δαπάνη, 1 (« dár-Tw, dap-s), náklad ;
peníze vynakládané, k nákladu potřebné
(obzl. ve válce), Hér. oixnímdvdváv damávy
vlastním nákladem na mužstvo. Thúk., Xen.
ἀπὸ δαπάνης π πό]]αᾶπ. Ὠόπι. ταῦτα πολλῆς
dumávngto že jsou věci velikého nákladu.
Hér. d. v ovpurii náklad, vydání, útraty na
vojsko. —vydání. Xen, v. šomovunóČe.

δαπάνηµα, τό (od Oxxxvá-e), náklad
(vydávaný) ; vydání. Xen, duzavyuávov 00
Tňpecvydavatelé potřeb nákladních ; zapra
vovatelé, výplatcové vydání.

δαπανηρὀς ὃ. (οἆ δαποανά-ω,δαπάνη) 1.
nákladný. Dém. góXeuog.drahého, velikého
nákladu. Xen. adv. s velikým nákladem. 2.
útratný ; marnotratný. Xen, 0 0s.

dámavoc 2. (durávn) nákladem, vydá
ním štědrý ; útratný. Thůk. čAxig

du-medov (du- nosové, » déu-o; dle
někt. du — di4 veskrz) 1. půda pevná, upě
chovaná. a) Hér. 0 ©.Tňg76X06 půda v mě
stě, Xen. čovečri v0 0. až k půdě (pevné). čy
daméde na půdě pevné (op. na vodě), h)v jízbě
a p.: půda; podlaha. Xen. —2. půda rovná;
rovina; pláň, Eur. ἐνδαπέδοις---.

δἄπις Ἡ. τάπις, ιδος, Ἡ (µάβη. ὁ τάπης,
yT0g.—ace. sg. i δάπιδα Ἡ. τάπιδα), ΚΟΡΘΓΘ6;
pokrývka (nádherná na podlahu, křeslaa p.)

OÁTTW(« da-loucu) básn. 1. a) trhám;
rvu ; sápám. b) trávím; sežírám. Aischl,o
ohni. —2. rozrývám; hnětu; trápím, Sof.
δάπτει τὸ μὴ] 'vowxovhněte, trápí nařknutí

Δασχκύλειον.

nepravé. pass. Aischl, dámTouou xéxo 107
rýván jsem, sužuju, trápím se v srdci.

Aupdavaí, n. -vésc,gen. -éov, oi,dle Hér.
národek v záp. Médsku ok. ř. Gynda (zcela
rozd. od násl.).

Δαρδανεύς, έως, ὁ (οάΔάρδαν-ος9, ποθ]ᾶ
rozd. od předch.), Dardaňan; Dardanský;
obyv. města Dardana. Xen.

Δαρδανίδης, dór. (ac, ou,o (odΔάρδα
voc 1.) Dardanovec ; potomek Dardanů. Bur,
o Ganymédovi.

Δαρδανίς, ίδος,Ἡ (οἆ Δάρδαν-ος,2.— srv.
Aupoxveúc),Dardaňanka; Dardanská. Xen.

Adpěwvoc 1. 6, mýth. syn Diův (a Élek
třin), první kr. Dardanský, od něhož odvo
zoval se pozdější rod král., ve Troji (v. Axo
davídys). 2. 2, ms. Asijské na jihozáp.po
moříHelléspontském, jihozáp. odAhýda,po
jmenované po Dardanovi v 1.

Δαρειαν, v. Δαρεῖος,
δαρειχός, ὁ (οἆ Δαρεῖος), στατήρ dukát

Darejovský (s podobou Darejovou), zlatý
peníz Pers., v obchoděi mezi Reky obyč.,
v ceně 20drachem, asi 8 zl. r.č. —Hér., att.

Δαρειο-γενής, ó (-yévos),Aischl. Dare
jův zplozenec ; Darejovec, o Xerxovi.

Aupsetoc (Aisehl, voc. i Axpižv n. Aupe
av) 1. Dar. I., kr. Pers. (r. 521—485.), syn
Hystaspův, otec Xerxa 1b9.2.syn Xerxa 1h",
zár. s otcem usmrcen. —3. Dar. II. kr. Pers.
(r. 424—405.), syn Artoxerxa 1h*,mnž, Pa
rysatidin, otec Artoxerxa 2ho a Kýra mlad
šího. Xen.

Δαρεῖται, oi, dle Hér. nár, v říši Pers.
kdesi v pomoříKaspickém, snad v Hyrkanii.

δαρὺἄνω (km. doxd- « dří-mu,dor-mio.
simpl.att. neob.,srv, xura-0xo-.)ep. dřímám,

Aaptáv, v. Axpetos.
δᾶρο----, ἀότ.--- δήρο--—.
δᾷς, σοπ. δᾳδός, básn. δαΐς, ίδος, ἡ [-ν δαί

W,80-06. —dat. sg. básn.i dať), 1. hořlavé,
smolné dříví ; loučí, Thúk, Ga00c.Xen. zoX
Av Ož0xmnoho loučí, 2. požár války; seč
krutá. Aisehl, čvOxťvseči ;v zápase krutém.

δάσασναι α Ρ., Υδαίοµιαι.
δά-σχιος 9. (-ox4)básn. a)zcela stinný ;

husto- ; temnostinný, Eur. šv δασχίοις Opeat.
b) Aischl., Sof.yevec brada hustá.

AxomÚAstov, dle někt. -λιον, τό, ms. A
sijské na již. pomoří Propontském, sídlo



Δασχυλῖτις.

Pers. náměstka v kraji Fryžském. Hér. vo
u.0gOčvAxcxuXsto kraj Daskylejský. Xen.
881, ἡ Δασκυλῖτις σατραπεία.

Δασχυλῖτις, Ἡ, ν. Ργοᾶολ.
AáoxvAoc, Lýd v 8.stl., otec kr. Gyga.
Aáoxwy, wvoc,m. u Syrakús na jih.
δάσµευσις, ἢ (οἆ πθοῦ, δασμεύ-ω, 815.

Šaoy.ós), po-; rozdělování, Xen.

δασμ»λογέω (οάδασμ.ο-λόγο-ςvýběrčí),
poplatným činím. viva někoho (dle přísluš
ného podílu). ukládám daň někomu. Isok.;
pass. poplatným se stávám ; k poplatkům,
k daním donucován jsem.

Ouopóc, ó (od Šar-éouxi, STV,Šalouau),
podíl, obzl, v poplatcích ;poplatek (přísluš
ný); daň. (iv penězíchivjiných dávkách bud
povinných buď vynucených). Xen. «úrTov
ἀποδοῦναι τὸν δασμόν σοι aby on odevzdalti
daň (v. i ámogépu, 1. c, «, ylyvop.cu, 3. ©,a).
πώλουςεἰς δασμιὸνβασιλεϊτρεφομένους hříbata
za daň králi chovaná. T0yDouáv λείπειν daň
zadržovati (v. iduehče, f.). Sof.io obětech
od Sfingy požíraných: daň.

duopopopém (odda.cy.o-pópo-c)poplatný
jsem; poplatky dávám; daň platím. Xen,
Φα5δ. ὅπως ὁασμοφορῆται αὐτοῖς δεῦρο aby
daň jim byla placena sem.

δασµο-φόρος 9. (-φέρω) Ῥορ]α{θ]ςἀάτα
jící; poplatný. Hér. yepn, móXeg.Tivi ně
komu. — Xen. 0 08,

OUOŮG,čoc, 3. (v densus) hustý. a) o ko
ἤάο] α Ῥ. Χθη. γέρρα δασειῶν βοῶν ὠμοβόεια
štíty proutěné potažené surovými volovicemi
hustými, srstnatými. i γέρρα λευκῶν βοῶν
dacéx štíty proutěné bílými volovicemi (ob
taženými) srstnaté, —yepidwc dxocixcruká
vy chlupaté, kosmaté. —b) opůdě a p. hustěporostlý(stromovím,lesem); lesnatý.Xen.
τὰ ὄρη. -- Πέν. γῆ πᾶσα ὁασέαΌλῃπαντοίῃ
země všecka porostlá lesem stromů všeli
kých. (op. 4rX0g.) —Xen. morTau0gOaoůg dév

ρεσιπυχνοῖςŤ, obrostlá stromy hustými. T0
d«ců hustina; hustý les.

δασύ-στερνος 2. básn. s obrostlými,
chlupatými prsy ; huňatý ; kosmoprsý, Sof,
Νέσσος.

δατέοµαι (Ίοη Ρ19. 8 ΙΠΠΡΜ,,80Υ,δάσασθαι
v. datouar) uděluju. Hér. za oběť (přísluš
nou) dávám.

δατήριος 8. (darTé-opou,srv. násl.) Aisehl.
rozdělující. s gen. yonurov statky,
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δατητής, 46, -τάς, ὁ[δατέ-ομαι),Aischl.
rozdělovatel. voyu4rTavstatků, jmění.

Δᾶτις, ιδος, ión. 10c(Hér, dat, Axrv), Méd
v 6.a 5. stl., vojevůdce Darejův, otec Har
mamithrův a Tithajův.

Δάτος, Ἡ, Ώ.Δάτον, τό, Κτ8]Ιπᾶ Ῥϊ(πιοί
ská vjiž. Thrácku (jihových. odFilip na
proti Thasu) velmi úrodná, bohatá zlatem
a stříbrem,

Δαυλία, Ἡ, ἵΔαυλίς,ίδος, Ἡ, 118.76vých.
Fócku (mezi Delfy a Bojótským Orchome
nem), kde v doběstd. obývali Thrákové(v.
Τηρεύς).

Λαυλιᾶς, ἆδος, ἡ (οἡ Δαυλία), ΤΠάΕ. Δ.
ἡ ὄρνιςΏαι1Η/Ισ ρίά]ς, 6. slavík, t.j. mýth.
Filoméla (n, Prokne) proměněnáve slavíka.

AaxÚAtot, oi (AxvXí«), Daulijané ; obyv.
Daulie. Hér.

Δαυλίς, . Δαυλία.
Δαυρίσης, ου, το]ογζᾶσο Pers., zeť

Xerxův.

Δάφναι αἱ ΠΤηλούσιαιΏδίηγ Ῥό]άφοκό,
ms. v dolním Eg. jihozáp. od Pélůsia. Hér.

δάφνη, Ἡ, νανϊίπ, Φοΐ, Eur,
Δάφνις, 180g,tyran Abýdský ku konci

6. stl.

AacovoĎc, odyroc, Ó,Iónské ms. pom. v A
sii, vých. od Klazomen. Thůk.

ču-ootvóc 2. básn. zcela krvavý ; krvo
barevný. Aischl. dsro«,

dabtAňs 2. (« dam-ávn)nákladný ;nád
herný; štědrý; hojný. Hér. δωρεή, ποτόν.
Xen. šmrvýča«v dadi zásobybyly hojné,
dada Cv nádherněžíti, δαφιλέσταταχρῆ
cda nejhojnějiužívati.

1. δα(ω) def., v. δαἥναι.
2. ča(w) def., v. dalouau.
1. Čé, před samohl, d' (půvd. — zde;tu.

demnst. loc. postp., srv. i 2. 0€) 1. tu. obzl.
a) v záv., zř. po part. «) po rel. předv. při
demnst. Sof. ὥσπερ ἵππος-- ὡσαύτωςδὲ σὺ-
právě j. kůň—, týmž způsobem tu ty—. ΕΙ.
ὥσπερ οἱ γραμματισταὶ--, ὣς δὲ καὶἢ πόλις
právěj. učitelé písma-—,tak tu i obee—.Xen.
οὓς--, τούτους dě—které—, ty tu. Isok. 4—,
ταῦτα δὲ-- οο, {ο tu—. B) po předv, časových
a příčinných: tu; tož; tedy. (v předv. bývá
často uév—,avšak srv.idále 2. b!) Hér. ἕως
u.ěv—,oi dě— pokud (sice)—, tu oni—. Dém.
ἐπειδ]--, ryuxaru dě—.když už—, tož teh
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ᾱγ--. Ἠότ, ἐπεὶοὐ δύναμαί σε πείθειν--, σὺ δὲ
ὧδε ποίησον Κάγζ (ροπἔγαᾶ) παπιοΏα{ὅ Ρΐθ
mluviti, tož ty takto učiň!— v) po předv.
podm.: tož; tedy. obzl. často u Hér. ἣν μὲν
τὸ χρηστήριον ἀνέλη µην ῥασιλέα εἶναι, τὸν δὲ
SxotAeveyprohlásí-li věštba oněm, aby krá
lem byl, tož on ať kraluje. —-i po připšt.
předv. —Sof. ©'u.coc tož přece—, b) souřadně.
x) při demnst. PL, Xen. radrx dš—to tu,
tedy—. Sof. při pron, pers. na zač. řeči n. vy
pravování: tu ; tam. ců dé—;šya dž ty tam—,
já tu. i Aisohl, "Hoxore, oot dě—tobě tu—.
B)tu; tehdy ; tehda, Dém. éorépu u.čvἣν, xe
ὃ)ἀγγέλλωντις τεδατ Ῥτάγὅ bylo, tu (tehdy)
přišel kdosi se zprávou—.y) tu; zatím, Xen.
τί κατάκειµιαι; ἡ δὲ νὺξ ποοβαίνει ο0 οἀροξ
vám ? zatím (co) noc postupuje. b) v ot. dů
razné : pak. Pl. 75 0' 09; j. pak ne? τί δέ;
co pak? (ale často i dle 2.b.)— 2. a) potom.
Hér. v záv. T006 ἠνδραποδίσαντο, τούτους οὲ
ἐκ τῆς Αἰγύπτου ἀνασπάστους ἐποίησαν παρὰ
Ὀκχσιλέα ἸἹκίοτόβἱ Ροάπιαπ]1, ty potom z Eg.
násilně odvlekli ku kr. Pers. —po předv.
podm. (když není už jiného prostředku) ei
καρπὸν μιηδένα εὕροιεν, οἱ δὲ την ποίην κατή
σῦιον nenašli-li plodu žádného, potom (tedy)
trávu pojídali. (souřadně ve význ. tom, ep.)
b) nejčastěji souřadně: (ku spojování i vět
i slov) x) pak; a. Xen. ἣν δέτις ἐντῇ στρατιδ
Ξενοφῶν ΡΥΙΡα] το vojštěΙ8ἱ5 Χεῃ,-- ὑπ
ισχνεῖτοδὲ αὐτῷ přisliboval pak mu; a při
sliboval mu. —i ve větách podřízených, ve
spolek souřadných : or. ěxiταῖςβασιλέως9ύ
ραις Ἴσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖςπάντῃ πολλὰ καὶ
ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιχι σαν, ἀγορὰν δὲ οὐ
δεὶςἔτι παρέζειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς EX
λάδος, Ἱγεμὼν ὃ οὐδεὶςτῆς ὁδοῦ ἢν-- že byli
blízko králova sídla, kolem pak jim všude
mnoho i národův i měst nepřátelskýchbylo,
trhu pak nikdo už poskytovati nehodlal,
vzdáleni pak od Hellénska byli, vůdce pak
cesty žádného nebylo—; —akolem—, a trhu
—a vzdáleni —, avůdce —. při čl. předch.
často bývá uv, jež někdy se nepředkládá,
dávajíc důraz slovu právě předch. Xen. rat
δες δύο. πρεσβύτεροςμὲν Ἀ οτοξέρζης, νεώτερος
děKopo;—starší Art., mladší pak K, —0 uév
—0 dýjeden —druhý. (6 d bez předch.6 u.óv:
on pak. oi dé oni pak). 4u.x pév—Zux dé zár.
—,zár. pak—.i při spojkách (přiřaďujíc ce
lé souvětí, nikoli jen předv.) rei dé—když
pak—; s dě—jak, když pak. ei 8š pak-li.
dě xal—ai; p. xxi-dč (tak že slovo důrazné
bývá za xxí). Xen, oi“EXyveg xul mávrsc d8—

δεῖγμα.

Helléni a i všichni—(dí = a, zu i). někdy
čé spojuje konstrukce nestejné. Thúk, ty
μ.ηἐπιβοηῦ ὣσι τοῖς Meconv ίοις, ἅμιχ δὲ καὶἔυν
επαγόντων Pyyívov ovyždov (větu účelnou
a part.) aby nepomáhali (Rhégíňané) Mes
sénským, zár. paki protoževyhnanci zRhé
gia je (Lokry) k tomu sváděli. —zř. připo
juje hl. větu k rel, větě,Xen.470 vs doyňs,
ἧς αὐτὸν σχτράπην ἐποίῃσε, καὶ στρατηγὸν δὲ
αὐτὸν ἀπέδειξε π0 5αὐγαρίῖο,υ πίζ Πο 5α1ΤΑΡοιι
učinil aiza vojevůdce ho ustanovil. 3)a;
ale; však (méně rázné než 4)A4). Sof. dvěpog
οὐθενός, deo G"Úmo nikoli od muže, ale od
boha. att, uěv—,06 sice—, ale, přece. Xen.
οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, Ἀριαῖος δὲ καὶ
Apráoloc však ani všickni sice nepřišli, ale
Ari. a Art. (přišel). Bur. (v. šxreívo 2. a, «)
Y) a; nebo, obyč. ve spoj. uďXov čén. ra
ději, spíše. Dém, — c) zř. odůvodu souřad
ném; neboť; vždyť. Xen. γιγνώσκετε δέ vždyt
poznáváte—.

2. čč enkl. (slůvko nerozlučné, sesla
bené 1. d$) připojované: 1. k někt, demnst,
ve všech tv.: tu; to, ]. ὅδε,de, τόδε; τοιόσδε,
ἐνθδάδε ©. 2. kace. jn. slov.: do. očnóvas
(ale att. obyč. olxade), do domu; domů.
Ἐλευσϊνάδε 4ο Ε]--; Μέγαράδε 4ο Megar.
srv. i δύραζε.

DEĎAOTRL, V, Oaloumu,

δέδεγµαι, v. 1. δέχομαι. -Ὁ. δείκνυμ.,ión.
δέδια, ν. διί-ω).
δεδίσσοµαι, att. -TT0u%« δι-ω) stra

ším; děsím ; strachu naháním, Pl. Šedrr
, , κ. , νὰ αγ,

Tóu.cvogstrachu naháněje. Dém. δεδιΞἁιενος
za-; postrašiv.

EOLYTA, ν. δένω.-
δέδοικα τν. δείδω.

δέδορχα, τ. δέρχοµαι.
δεδραγµένος, ν. δράσσοµαι.

δξησις, 7 (od Šee-, v. 1. δέω, 9.), žá
dání. a) «) žádost; prosba. att. —Aischn.
ὑπέρ τινος 78 někoho. Isok. παρά τινος οἆ
někoho. 6) prosba; modlitba, Pl. dsýoes καὶ
Ὀυσίαι modlitby a oběti, b) žádost; touha
(dpež) Arst.

δεῖ, ν. 1. δέω, 1.-

δεῖγμα, τό (ο δείκ-νυμι), 1. 8) α) ακάπ
ka. att. obzl, ukázka, výstava zboží pro
dávaného. 5) Astyu.«vystaviště místo vý
stavné (zbožíprodávaného), ve městech ob
chodem hlučných, j. v Athénách ve pří

O«
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stavu Pejrajském. Xen, b) «) v malířství:
nástin. Pl.— 9) vyobrazení, vypodobeníslo
vem Isok. č. φὐσεώςTtvogobraz povahy ně
ὅί (ὥσπερ παράδειγµα Ῥτόνὃ j. vzor Kná
sledování). 2. důkaz. Dém. xx% vvog proti
někomu. uey4hy δείγµ,ατ LTS γνώμης π00
né důkazy smýšlení,

Δεῖγμα, v. dstyum, 1. a, Ú.i

δείδω (prs. neob., a0r. ἔδεισα, ΡΤ{.δέδοιχὰ.
αἱθδέδιατ. při dí-o) a) v bázni jsem : bázeň,
strach mám. Šetomu-, zaleknouti se. dédorxz

7 "+ SNN., /
πο τύτη. ΡΙ5. ϱο){πη 96. ἐδεδοίκη (-κειν) bál,
οράτα] 1861156. περί τινος Ἡ. περί τινι 0. 1
s pouhým gen. %rvo;oněkoho, o něco, i du.ot
τινες ὑπέο τινος. 90, 1 5 8690.δέδοικ᾽ ἐμαυτόν
bojím se o sebe, u s coni. po hl. čs., s opt.
po hist, čs.: aby ne—; že— (č. s ind.fut.). —
μὴ οὐ s touž konstr. že ne—. ΕΙ. δείσας περὶ
τῷ γένειu dv, uh dmohorvozáv zaleknuv se,
pojat byv strachem opokolení naše, ahy ne
vyhynulo všechno. Hér. οὐ γὰρ dédormáx0,
υ.ηἑσσωθδέωμεν,ἀλλὰ μᾶλλον, μηπάθωμέντι
4)ou.evo:nebojím se zajisté nijak, že budeme
poraženi, ale spíše abychom nezkusili po
hromynějaké bloudíce. —někdy s ace. anti
cipovaným. Xen. v ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων
ἐδεδοίχεσχν, μ.η προκαταληφὺείη ο Ρ'θόΠοᾶ
přes hory sebáli, aby nebyl napřed obsazen.
j s 070: u s coni. aby ne—. Dém. —Sof.i
s ind, fut, (přijistém očekávání děje). dédovy'
OTO: UMἀνχρρήζει xxx% obávám se, že nějak
náhle vzniknou pohromy. Xen. is pouhým
u s ind. fut.: že— (bez: nějak). —i S os
s ind. fut. Xen. vý δείσητε, ὡς οὐχ ἠδέως
καθευδήσετεπερᾶριιςί{ε si strachu, ženebu
dete—. Osdor%as inf. uh bojím se, zda (snad)
ne—.Dém. b) štítím, ostýchámse. PL o) dé
dorxev odd. aicyúveva. neštítí se ani se ne
stydí, s part, —Eur. s obi, 98, δέδοικά σε ho
jím, hrozím setě.

δείχηλον, τό (δείκ-νυμ.ι),ukazování ; na
podobování. Hér. Tvvo;něčeho,

Ρείχνυµι i -ve (m dio-0. — in-dic-o,
zejg-e. —kromě prs. a impf, km. Oaux-,ión.
δεκ-; 10. δείζω, 801,ἔδειξα ; 1ón.δέξω, ἔδεζα ;

prf. med. a pass. dédayu.z, a0r. pass. čel 
dv, ión, δέδεγωαι, šdéydmv), 1. a) ukazuju.
Ῥ]. φάσμα δείζαντες γυναικός Ῥοᾶοῦι ženy
ukázavše. Xen. čdcíxvuzvýuary ukazoval
jmění, poklady,ἔδειξε τέρυ,«ukázal, vykázal
cíl. b) «) ukazuju; vyjevuju; na jevo dá
vám ; oznamuju. zgivíT.někomu něco.is vtou
závislou. Xen. čy0v0t δεῖζαι, ὁπόθεν ἔμιαὺον
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«49r% mohou oznámiti, se vykáza i, odkud
se naučili tomu.pass. Pl. vě dva:Zutydédem
Tx, Ó7—skutečně nám vyjeveno, na jevě
jest, že—.9) ve 3. 08. sg. 1j. dntr. ukazuje,
19556, Πόπη. δοκεῖ ἔμοιγε δείζειν οὐχ εἰςµα
Zozv zdá se mně aspoň, že se to zjeví,
ukáže za nedlouho. 2. a) u-; dokazuju; 0
svěděuju. Thúk. s nom, part. rř dvěpi«
ἔδειξαν οὐγ ἧσσονπεριγενόμενοιἹ-, dokázali,
že ne méně statečností dobyli vítězství.
ἐπειδή γε ἐν Φανερῷἔδειξαν ἑτοῖμιοιὄντες du
vecdy když už přece zjevně dokázali, že ho
tovi jsou brániti se, i sei- πᾷαὔ. Φοῇ,δείξεις
τάχα, číTi—, číre— ukážeš brzo, zdaž—, či—.
b) dokazuju. «) slovem. Dém. duřy čečárTo,
ὡς οὐκ ἀληὺη τοῦτ ἐγὼ λέγω vám ať do
káže, že nepravdu tímto já mluvím. 9)o subi.
neos. Xen. αὐτὰ τὰ ἔργκ ὀείκνυσιτὸ κρά
movovsamy skutky dokazují věc nejlepší.

delAuoc 3. (Šewó-5)k bídným příslušný.
a) bídnický ; ukrutnický; ukrutánský; hro
zitánský. Nof, vócos. b) ubožácký ; ubože
ný. Sof. δείλχιος ubožák. daXxíx δειλαίων
zubožená z ubožených. Lýs. ČesAmóTxT0g
nejzuboženější ; přeubohý ubožák, Sof. i čs
λαίας σποδοῦ uboženého popelu. i s gen. pří
δ1πγ. Φο8,δείλαιε τοῦ νοῦ, ubohý svým vědo
mím.

δείλη, 4, popolední ; odpoledne. Hér. d.
zowly odpoledne časné, začáteční(dle našeho
čsuasiod2—4 hod.)d.óvín odpolednepozdní;
doba podvečerní ; podvečer, Thúk. περὶδεί
Xyvodíxv ok. podvečera; kvíčerou. Xen. ἀμιφὶ
δείλην οἷς,popolední.

δειλίᾶ, 1όπ.«η, ἡ (οἆ δειλ-ός), «) bojác
nost; bázlivost; zbabělost (op. ἀνδρεία).
att.— 9) výtka zbabělosti. Sof. (v. dovuuau,
1.b.8). Hér.

δειλός 8. (.ν di-w, Osí-de) 1. bojácný ;
bázlivý; zbabělý. att. (op. dvdveřoc). Hér.
o zvířatech: úvyňy daA4 srdcem bojácná
(ο. σχέτλια) 2 bídný; ubohý (v. δείλσιος).

δεῖμα, τό (ο δεί-δω), 8) 5ἴταο]Ἡ; Ῥο
strach (cítěný). Hér. (v. PBxAAo,2. b,«);
hrůza. b) postrach (odjinud naháněný); pří
strach. Thúk, AdoigTv demu%rovzbavení
postrachů. oóBorxi Osíuura. strachy a po
plachy (ve vojště). ΒοΓ. ο 08. πᾶν δεῖμα
svrchovaná hrůza (jinému). ©.νύκτερονpří
strach noční. Aischl, úovoénoum O. 0
XATávvyhýbám se postrachu z občanův. p.
Hér. s gen.—
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δειµαίνω (delua-) 1. a) strach mám;
strachuju se. Šof. du.oíTi 0 někoho.Hér.
περί τινι, Ἰὑπέρ τινος. -- 0. u S coni. strach
mám, aby ne—.b) č. .strachuju se něčeho,
Hér. 2. strachu naháním. iw. někomu.
Aischl, mávru deuxívsv orXeťvšechno oby
čejně nahání strachu.

δειµατόω (ο δεῖμα-τ)straším ; děsím,
viva někoho. Hér.

delvpřed samohl, — Čuvá, od Šervóc(ale
dety = δεῖνα).

δεῖνα, ὁ, i, vó, půvd. adv., tedy neskl,
od km. dev(m dé) kdosi, kterýsi (tu, onde);
tentonone. Dém. u dvó dety 9 0 čety elm
nikoli cokoli ten n. onen (strýček n. pří
telíček) řekne. (00s. určitých a známých,
jichž nechce schválně jmenovati řečník. —
zcela jinak vig!). u Dém. i skloňováno ne
ústrojně: τοῦ detvoc (tam toho vůdce). ci
παρὰ τοῦ deďvocčXmi0ecnaděje od lecjakéhos
řečníka (jak víte, kterého asi) vyslovené. —
dat. TG δεῖνι,--{ΡΙ., ]. 66η, τῶν δείνων.

δεινολογέοµαι ((δεινό-ς, λόγο-ς) hroz
né řeči si vedu; nářek si vedu; naříkám,
stěžuju si. Hér. 3. 0s. s€. ind. prs. a impí,

AetvopévYS, ovs; ión. eog, občan Gelský
v 6. stl.. otec tyranů Gelóna a Hieróna. Hér.

OELVÓ-TOUC,Todos Sof. fem. č. ἀρά hrů
zonohá, děsného kroku kletba.

δεινός 8, (m de-A0c, del-de) hrozný, 1.
a) w)hrozivý; hrozlivý; hrůzu, strach na
hánějící, vzbuzující ; strašný ; strašlivý.
Ἠότ, οὐδὲν δεινοὶ ἔσονταί τοι, μ.ἠ βοηθέωσι
vaúvy nic hroznýmiti nebudou, nic strachu
nenaženou ti, že pomáhati budou té—. Xen.
δεινὸν θέαμα Ἠτοσπά podivaná. často neut.
Ἠότ, δεινὸν γίνεται, μ.ῃ πέση πδσα Ἡ Ἑιλλάς.
hrůza, strach nastává, aby nepadlaveškera
Hellas. Pl. dava τὰ μέλλοντα χαχά φαμιεν
εἶναι hrozným budoucí zlo nazýváme (op.
δαρραλέκ). Χθῃ. πάντων τῶν δεινῶν φόβος
μάλιστα χαταπλήττει τὰς ψυχάς πθ γᾶθο]
hrůz bázeň nejvíce—. Xen. δεινὰὑβρίζειντινὰ
hrozně trýznitiněkoho. dervorTovur0L006tT0
ovpárevu« nejhrozněji (až hrůza) nakládají
s vojskem. p. se subst, neut. Hér. Šervov

ἥμια ἐποιεῦντο-- 5 inf. za věc hroznou si
pokládali, aby—. PL. δεινὸν λέγεις πρᾶγμα
hroznou věc, něco hrozného pravíš—. 3) ne
bezpečný.obyč. neutr. substt. nebezpečen
ství; tíseň; strasť. Xen. x mávuOstvávze
hrozných nebezpečenství, šv δεινῷ εἶναιv tí

A Z
ΟειΠΝΥΕΞΕΟ.

sni býti. (v. ieýbapoýc.) b)x) hrozný; krutý;
lítý, Xen. udym. —of. dcTa δείν ἐ̓καρτέρουν
Tóre,jenžjsem ve svých krutých úmyslech
tehdy (dříve) pevně trval—. 6) bolestný.
Ἠόν, δεινῶς oésev bolestně, s bolestí sná
šeti. 2. a) «) úžasný; přílišný ; náramný.
Hér,tu.soog. Xen. πόθος.-- χάλλος καὶμέγεῦος
(0 08.). neut. δεινὰ ἐποιοῦντο πόσας τὰς Óp
χήσεις ἐνὅπλοιςεἶναι za přílišné, úžasné po
kládali, že všechny ty tance ve zbroji se
děly. Hér, néXacŠuva: černý náramně, hroz
ně. Xen. ečyovdesvác Tř čvdcíx byli náramně
v nedostatku. (v. i aicyúvy, £.)— B) přílišný
mocí; mocný. Sof. moAA%vů dema κοὐδὲν

ἀνθρώπου δεινότερον πέλει mnoho jest moc
ného, a (přece) nic nad člověka mocnější
není, Hér, dvěpidev Texaicopá mužiimoo
némui chytrému. Sof, 8. 09x0gpříliš moená
přísaha. —s inf. mocný, s to, aby—. Dém.
αἱ εὐπραξίαι (v. ὄνειδος, f.). Xen. δεινὸς φαγεῖν

přílišný, hrozný, ohromný jedlík. b) zku
šený; zběhlý; obratný. vi v něčem ; znalý
něčeho. Xen. závu 8. véyvyv zcela zběhlý
v umění. dervoivů Torx5Ta zběhlí ve věcech
ἰακονύο]μ. --ὅτε δεινότατος σαυτοῦ ταῦτα
jodu když jsi dospěl největší při sobě zbě
hlosti v tom. Pl, i meot Tuvogv něčem. —i
s inf. Šervórovog AxAstvvelmi obratný v ho
voření, Dém.č. ἄνθρωπος πράγµασι χρῆσθαι
člověk příhod obratně užívající. —ipouhé č.
(bez ace. a bez inf.) Pl. 8. dxovrorýc zběhlý,
obratný kopinník, Xen. ©.oixovóu.oczkušený,
řádný hospodář. Dém. dstvoí—,idrdrou znal
ci—, nevědomcei.

delvoc (zcela rozd. od předeh.), v. deřva.

δεινότης, ητος, ἡ (οἆ δεινό-ς), 1. a) hroz
nost; strašlivost; hrůza. Pl. T00 sioyy.oů
žaláře. Thůúk. čobiov vlnobití, b) krutost;
ukrutnosť, Isok. vedle ἀνοσιότης,-- 2. 8)
mocnost; mohutnost, Thúk, b) zkušenost;
zběhlosť; obratnosť. Dém.

δεινόω (οἆ δεινό-ς) hrozným, strašným
činím; upřilišuju; nadsazuju. Thůk. čmi
τὸ μεῖῖον πόντα ὀεινώσας Na větší míru
všechno nadsadiv, upřilišiv,

dslvwotG, j (od Šervó-o), nadsazování;
zveličování. Pl, —Arst. o figuře slohové.,

δειν-ώφ, ὥὤπος,ὁ, Ἡ (δειν-ός-), Φοξ,Ἡτ ᾖσο
zraký. pl. fem. o Eumenidách.

δεῖξαι, δείξειν α Ῥ., ν. δείχνυµι.
δειπνξω (ο δεῖπνο-ν)ἡά]α ροὔίτάπι;

u jídla jsem, obědvám; (a poněvadž Rekové



δειπνίζω.

v době histor. měli oběd večer, tedy dle
našeho zvyku: večeřím. Xen. Osvmveřreπαρ’
ju., δειπνήσαντες δὲ ἀπελαύνετε ορδᾶνε]ίο,
večeřte unás, a poobědvajíce, povečeříce —.
τὸ ἄριστον θειπνήσαντες snídaní za oběd,
obědu za večeři poživše—. Ὠόπι, εὐθὺς
ἐξαναστάντες ueražů demvodyrec ihned po
vstavše uprostřed večeře (za jídla odstolu).
vůb. hoduju. Xen. Oeemvetyτἀλλότρι« ho
dovati na cizí útraty, řád. —

δειπνίζω (od δεῖπν-ον,511. δειπνέω) jid
lem (hlavním) opatřuju, uctívám ; hostím.
Xen, devevícagv0ůg[épcac pohostiv Peršany.

δεῖπνον, τό (1 δεπ-ιν-ον, m δάπ-τω, δαπ
úvn. dap-s, dapino), podíl jídla ; jidlo (hlav
ní za dne); ve dřívější době v poledne;
att. obyč. večer; oběd; večeře (srv. če
πνέω). Χθῃ. μετὰ τὸ δεῖπνον Ρο τοῦοἵ], δεῖπ
νον χατὰ φῶς ἐποιοῦντο Večeři 7a světla
si připravovali (srv. násl. a 2. dptorov),
i: hostina. Hér.

δειπνοποιέω (ο δειπνο-ποιό-ς,-ποιέ-ω)
ορδᾶ,νεδθἩ ρριατιήπ, Χθη. ἐδειπνοποίουν,
meď. oběd, večeři dávám si připravovati;
oběduju; večeřím. Xen. δειπνοποιησάµενοι
ἐκοιμήθησαν παποὔῦθϊιτᾶθο 56 π]1εΒΙΗαἱ.

δειράς ἵδεράς, ἆδος, Ἡ [αδερσας οδειρή),
básn. hřbet, vrchol (hory). i kopec, Sof., Eur.

δειρή, τ. δέρη.
δείρω, v. δέρω.
δεισι-δαίµων, ονος, 9. (δεί-δω.-) Ὦο]ᾶ

bojný. Xen.
d6%« před samohl. déx', s ostrým příd.

déy' (-α nosové, « decem, dese-t, zehn)
deset.— v obcích, oi déxa desítipáni, někdy
výbor 10 mužů k věcem ústavním n. ku
zvláštnímu pořízení volených ; v Ath. vlád
cové oligarchičtí po 30 tyranech (r. 403.).
Xen. 7% δέκα ἀφ᾿ ἥβης το Spartě vojsko
desítiletní odjinošství.t. j. vojínovémající
10 let služby (t.od 20. roku svého věku),
řádně vycvičení, zkušení. —V době měsíční
jest obyč, 10 dní jeden týden (někdy 9 dní).

dsnadapylu, 7 (od dexdd-upy-0g2.) de
sítivláda; desftipanství; lépe: δεκαρχία.

δξεχάδ-αρχος, ὁ (dexac-), 1. desátník
(ve vojště, decurio). Xen, 2. — δέκ-αρχος.

| δεχαδεύς, ,έως, ὁ (dexac), muž též set
mny: Xen. δεκάδαρχοι δεκαδέων ἐπιμέλον
Tat desátníci muže setnin svých na staro
sti mají.

F. Lepař, Nehomérovský slovnikkeckočeský.

δέκατος. 251

δεχα-έτης 2. (-Ferg, -č706)desítiletý.
Ἠόν. παῖς. Τπή]ς πόλεμος. -- 81Υ.δεκ-έτης,

ČEMANIC(od Šéxx) desetkrát. att.

δεἸά-Άλινος 9. (κλίνη) desíti lenošek
stolových; desítistoliční ; pro 10 osob,sto
lovníků; (byla-li xXvy pro 2,) pro 20 os,
Xen. στέγη.

dExá-jiyvoc 9.(-uv) desitiměsíční, Hér,
ἔςτι δεχάμ.ηνος do něčeho, před něčím 0 10
měsíců dříve,

OEXÁ-TYJNUC,soc, 2. desítiloketní (4 m,
6 dm.). Hér. o soše Diově,

OEXA-TAROLOC3, desateronásobný ; de
setkrát větší. Pl.; Isok,

δεκἀ-πλεῦρος 9. (-πλέθρο-ν) desíti
plethrový (délkou — 3083 m.; prostorou
—=95 a, — 9500 m*) Thúk.

δει-αρχΊς, ου, ὁ,Ἠόν. --- δεκάδαρχός1.
δεκαρχία, ἡ (odČéx-upy-66),desitivláda;

desitipanství; vláda 10 mužů v oboi. (dle
někt,. se čte: dexudwpyl« s týmž význ.)

δὲχ-αρχος, ὁ, desítivládce ; desítipán;
člen desftivlády (v. dexupyl«).

δεχᾶς, άδος, 7 (od déxx), desítka; de
satero. obzl. ve vojsku ; desítka mužstva;
10 mužů (decuria). Hér., Xen. v.dexdOwp
406, 1., δεκαδεύς).

δεχα-τάλαντος 9. (-τάλαντο-ν)ἀθεί{
talentový, Aischn. díxau pře o 10 talentů,
hřiven.

δεχατευτήριον, τό (οὰ δεκατεύ-ω),οε]
nice desátková. Xen.

ČEMATEÚW(ŠexáTy) desátkem zavazuju,
Ti něco, n. viva někoho, desátek beru, vy
bírám z něčeho, n. od někoho. rveviněko
mu, pro někoho. k poplatku desátečnímu
nutím někoho pro někoho. Hér. Toýroug δε
κατεῦσαι τῷ ὑΨεῷ ty že zaváží (budou po
kutovati) desátkem bohovi; těm že uloží
desátek, poplatek desáteční pro boha. Xen.
δεχατεύων τὰ ἐκ τοῦ dy003 ooxix zavazuje
desátkem úrodu z pole; ukládaje desátek
na úrodu—.pass. Hér. exarevdňvu τῷ
Au desátkem, poplatkem desátkovým za
vázánu býti Diovi.

δεχάτη, V. δέκατος.
δέκατος ὃ. (οἳ δέκα, « deci-mus, de

sát-ý, zehnte-r) desátý. substt. fem. de
sátý díl; desátek. ©. vivog buď: desálek
z něčeho; n. desátek od někoho (placený).

17



258 δεχά-φῦλος.

τινὶ πόκοπια, οῦγό, Ῥοποπί. Πόν., Χθη. ὃε
námyv ččeheřydesátek vybrati, vzíti,

ŠENA-PBÁOGC2. (-pvXý) desítikmenný ;
desítitřídní. v. τετρά-φυλος.

Δεχελέη --- πά].
Δεκέλεια, ας, ἰόπ. Δεκελέη, Ὡς, Ἡ, Π18,

a pevnost ve krajině Att, Diakrii, sev. záp.
od Marathóna. Hér. AexeXeřdevz Dekeleje.

AemeAetxóc 8, (ο Δεχέλεια) Ώοκο]ε]
ού. Ὠότι, πόλεμος.

Δεχελεύς Ίόπ, --- Δεκελειεύς, έως, ὁ (ο
Δεχέλεια), Dekelejan; obyv. Dekelejský.

AémeAoc, mýth. kr, v Dekeleji, jež
prý po něm nazvána.

δεχ-έτης 9. -- δεχα-έτης. ΒοΜ,«χρόνος.
δέχομαι, Ιόη,--- δέχομαι. Wi δείκνυμι,
δεχ-ώρυγος 2. (δεκ-όργυιος, —ὄργυια)

desítisáhový. Xen. rů οὀίκτυα.

δελεάζω (« δέλεα-ρ) 1. vnadím; na
vnazuju. viva někoho; nastražuju někomu.
pass. ČeXcálovaí T. dávám se navnaditi,
oblouditi něčím, Xen., Dém. 2. za vnadu,
nástrahu dávám, strojím, připravuju. vi ně
co. Hér. aor.

δέλεαρ, ατος, τό (ν ŠÓXo-g),vnada ; ná
straha; vábidlo. Pl., Xen.

d8ATa, +6, neskl. 1. čtvrté písmě v al
fabétě, Xen, 2. krajina mající podobu pís
mene An.y. a) krajina v dolním Egyptě,
obmezená nejkrajnějšími rameny Níla před
ústím. Hér. v0 xxAsóuevovAéXrx. —b) ji
hových. kraj Thrácka mezi Propontidou
a Pontem Eux.— Xen.

deArlov, ró (od déXr-og), tabulka psa
cí (obyč. voskovaná). Hér. šv Té čoAe vod
deXriou čypade ve dřevo tabulky napsal-.

δέλτος, ἡ (οἳ čéXrx) 1. blánka, tabulka
psací (půvd. v podoběpísmene A, později
v podobách jn.), obyč. voskovaná; když
byla popsána, přikrývala se jinou tábul
kou téhož rozměru; do vosku tabulky té
psalo se pisadlem (ypxostov, yoxgi;). Eur.
Hér. — Soť. d. vyaAx“tabulka kovová, 2.
Sof. obr. déXror opsvv blánky mysli.

δέλφαξ, αχος, ὁ, Ἡ, prasátko; sele,
Hér. č. ζωή.

Δελφιχός 3. (od AeXp-of)Delfský. Sof.
ἑστία; *dA« (— τὰ Πύδια).

Δελφίνιον, τό, 118.pom. na vých. ostr.
Chiu nedal. hl. ms. Chia.

δεγνάζω.

δελφῖνο-φόρος 9. (δελφίς, 9. -φέρω) del
fína nesoucí; delíínem (válečným) opa
třený (v. mepaíx).δελφίς,tvog,6,1.delfín(mořský); pli
skavice. Hér, 2. nástroj válečný na lodi,
delfínu poněkud podobný, z olova s kon
čitým ostřím železným, k potápění lodí ne
přátelských (v. deXpivo-pópoc).

Δελφίς, ίδος, ἡ (α41. ἔθπι, Κα Δελφ-οῦ),
Delfská. Sof. mérTox.Eur. pl.

AsAooí, oi, 1. ms. ve Fócku záp., již.
pod Parnásem, dříve Iluvdw nazývané (ny
ní Kastri, se slavnou věštbou Apollónovou,
pravidelné shromaždiště Amfiktyonů kaž
dého r. (v. Ἀμφικτύόονες) Κα Ῥοοίό Apol
lóna, jemuž též Pýthské hry se konaly
již. od Delf. Dém. τὰ ἐν AsXpořgdůstojen
ství, práva v Delfech, t. moou.xvrelxa dyo
νοθεσία. -- 2. Υ. Δελφός. ͵

Δελφός, ó (v. AeXoon, Delfský; Del
fan. sg. Hér., obyč, pl. (sg. v. i Butx).

δόµας, τό (δέµ-ω, jen nom, a ace. sg.),
obyč, básn. a) postava (těla) ; tělo. Sof.
οἰκετῶν τοῦ ο. π domácích některého po
stava. Auváoc ©.Danaino tělo, v. i ἐδεστός.
b) podoba; obraz. Aischn.

δέµνιον, τό (ν δέµ-ω), Ῥάβπ. postel;
lůžko ; lehátko. Sof. pl. o jedné posteli.

δέµω, (40, ἔδειμα, Ῥθσί, Ῥ888. δ. 08.
δρ. δέδµηται) οἵ. αἲῖ, stavím. Hér. τεῖχος
slum zeď υγβαγδί. ὁδὸν ἔδειμαν οθβία,

silnici vystavěli, pass. dy.xčrvocpoúvy O6
ὄμηται cesta šířky jednoho vozu vysta
věna jest.

δένδρεον, τό (čév-Ope-ov),básn. a ión,
/--- θένδρον,

δενδροκοπξω (δένδρο-ν, κόπ-τω) 5ἴτο
my kácím, porážím, Xen. ŠevŠpoxomodvreg,

Pevěpov, τό (δέν-δρ-ονs redupl., srv. δένὄρε-ον, Φέν-δρ-ος,ὁρῦς), att. strom. pl. dat,
ένδροις I δένδρεσι. Xen. ἐν τοῖς δένδροις

ěoTáva. mezi stromy, ve stromoví státi,

δένδρος, τό (δέν-δρ-ος, SIv. δέν-δρε-ον),
básn. a ión. = δένδρονdat. pl. δένδρεσιi att.

δενδροτοµέω (δένδρο-ν, τομή, τέµ-νω)
stromy porážím. Thůk. aor.

čevvaČe (od Šévvo-c)básn. hrozně, uště
pačně urážím, Sof. zivx někoho. i s ace.
vnitřním xxx%δεννάζων ῥήματα zlými urá
žeje, nadávaje slovy; zlá slova uštěpačně
pronášeje.



δέννος.

δέννος, ὁ (»ν dervóc), hrozná urážka, na
dávka, hana. Hér. 0. uéyiovog urážka nej
hroznější.

dečapev“, 7 (od déy-ouou), a) vodojem ;
nádržka; cisterna, Hér. ueydhus δεξαμ.ενὰς
Opúčaodadáti veliké vodojemy,nádržky vy
kopati. b) káď (veliká). Hér.

δεξια, ión, 14, Ď, V. δεξιός.

δεξί-μήλος 9. (δέχ-ομαι. -- 9. μῆλο-ν)
Eur. brav za oběťpřijímající; obětní, dyoh
VATU.

δεξιόοµαι (οδεξιό-ς) zapravici beru si.
iva někoho; pravici, ruku podávámněko
mu (na pozdrav) ; pozdravuju někoho. a) pří
chozího, přicházeje vítám. Xen. δεζιοῦσθε
aůrToúcpozdravujte je pravicemi; podávejte
jim své pravice. Sof. čralvou dečtacevau
chválami pozdravovati, vítati bude. b) od
cházejícího, odcházeje pozdravuju. Tivůně
koho ; ioučím se sněkým (pozdravuje, ruku
Ῥοάάτα|θ). Χθπ. πολλὰ δεξιωσάµενοι Κὔρον
ῴχοντο οἴκαδε s mnohými pozdravy rozlou
čivše se s Kýrem-—.i o umírajícím, mavTac
δεξιωσάµενος ἐτελεύτησεν 56 νᾶθιπϊ 56 Τ0ή
loučiv—.

dečtoc 3. (« dex-ter, des-nice, srv. Ďex

τ δέχ-ομαι) 1. pravý (op. ἀριστερός)8) 7 pra
vé strany. ἡ δεξιά,in. -výpravice. Xen, Tag
dečidc dvarvečva,své pravice vztáhnouti, po
dati (při pozdravu). p. Ὠόπι, τὴν δεξιὰν repo
Telvov pravici vpřed vztahuje, podávaje. —
pravice ; pravá strana. PL šx δεξιᾶς--, ἐξἀρι
στερᾶς 7 pravé strany—,z levé strany. Hér.
ἐν δεξιῇ Šyovvec Ópex po pravé ruce, straně
majíce hory, Pl. čvdet%aro xadýp.evogna
pravé straně od něho sedě. p. substí, neut.
pl. Hér. 40 TÁvVdproTepův čni TU δεξιὰ φέ
povrec TV ysřox od levé strany ku pravé ří
díce ruku—. PL šmideži4 na pravou stranu;
po pravé řadě.j. αάϊ, Χ6, τὸ δεξιὸνxo0c pra
vé křídlo (vojínů v boji) ; pravý bok. p. i bez
xéoxc. —b) pravý (obránenému k půlnoci);
příznivý ; blaho, zdar věštící; blahověštný.
Xen. úevóc, Boovrý. 2. 9) Ἡ dečik slib pravicí
daný, dávaný ; slib; rukojemství; věrnost.
Χεῃ. δεξιὰς δοῦναι sliby, rukojemství dátiy—
Aabety přijati. čeouvelyvýv δεξιάν τινος οιτά
Jiti věrnost něčí, Arst, ὅρχοι, εξιαί, πίστεις
přísahy, rukojemství, (rukoudaní,) věrnost
slíbená, (slovo dané). —b) «) zručný ; obrat
ný ; schopný. Hér, r00 βαρβάρου ἔθνεοςτὸ
"EXXnvixovdeárTepov nad barbarský nár,

δέρχοµαι. 209

Hellénský schopnější. ©) chytrý. Thůk.
κακοῦργος--.

δεξιό-σειρος, ὁ (-oeo4), vlastně o koni:
pravý přípřežník; (u vozu závodního ze 4
koní, znichž 2 prostřední zapřaženibývalive
jbo, dva krajní táhli jen zaprovazy(oep4);
byl to kůň vpravo připřažený, obyč. nejsil
nější, poněvadě při zatáčce ok. cíle na levo
bylo mu nejdalší objíždkousilně táhnouti;)
jen Bof. obr. o Areovi v boji: pravý přípřež
ník, pomocník.

δεξιότης, τος, ἡ (οἆ δεξιό-ς), 3) πταδ
nost ; obratnost. Hér. σὀφίηκαὶὃ. -- b) chy
trost. Thúk.

δέξις, Ἡ (οά δέχ-ομαι), přijetí ; přivítání.
Eur. δεξόρεθα δέξιν σέ přijmeme přijetím,
přivítáme přivítáním tebe,

δεξίωµα, τό (οἳ deEió-o),přijetí přátel
ské. Sof. svazek přátelský ; přátelství.

δέοµαι, ν. δέω.
δέον, οντος, τό, Τ. Ἱ. δέω 1.
δέος, ους, τό (.ν δι-ω, δε-ι-δω), Ῥάποῦ,

úzkost; strach. Hér. oóBogTexai ©. i bázeň
i strach. Hér. (v. ἵἀδεής. -- ἀτέκμαρτος{.)
Pl. č. upéyew strach působiti. ©,sivouπροσ
δοχίαν μέλλοντοςxaxoů strach že jest tu
šení budoucího zla. Thúk. d:%05 καρποῦ τὸ
o. ze strachu o úrodu. —Dém.i s ace. obi,
τεθνᾶσι τῷ δέει τοὺς ἀποστόλους απηίτα]/{6{18
chem výprav (předvýpravami) ; až na smrť
strachují se výprav. —i s násl. μή s coni.
Dém. τοῦτο δ. μὴ παρασπάσηται--. ἴο]οθξί5θ
obávati, aby si neuchvátil—, že siuchvátí—.

δέρα, v. dépy,
dEpatovyrT(od pm), náhrdlee,Xen.psům.
δερᾶς, ατος, τό (τὸ δέρος, « dépe), rouno

(stažené). Eur. orixróv—,πάγχρυσον.(811.
násl.)

δεράς,ἡ, básn., v. depác(rozd. odpředch.)
δέργµα, τό (οἆ δέρχ-οµαι),ες. a) po

hled. Aisehl. dpáxovrog. b) zrak ; oko, Eur.

δέρη, dór. δέρα,ΙόΠ. δειρή, ἡ (ἆ δερση, m
dorsu-m), šíje; krk Eur. TaAAsuxog δέρα
φιλτάτᾶ--. Ηότ. ἀπὸ τῆς δειοῆς skrku. Xen,
περὶτῇ δέρη ok. krku.

dépxopo (dep. pass. s aor, čdísydny,
s prf. act. dédopxx)básn, 1.a)zírám; hle
dím. «) patřím; zřím. obyč. aor, a častěji
prf., Aischl. déoydmů", οἴχις αἰκίαχισι-- Ρο
patřte, s jakými potupami—. Sof. dezyběvaí
viva spatřiti někoho, Eur. δεδορκώς spatiiv—,

113
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prť. často s význ. prs. dédogxa zrak upřel
jsem; vidím. Sof. dédopx4 ce—s part. ace.
mám upřený zrak na tebe, vidím tě, jak—.
8) s ace. vnitřním, Aisehl. Azóvrovac Ἄρη
dedopzóvovj. Ivů vraždou zírajících, jiskří
cích, b) čédopxx. x) vidím; vidomý jsem.
Sof. βλέφαρα καὶdedopnávo oči i vidoucí, Tv
φλὸς ἔχ.δεδοοκότος slepý z vidomého. šv To%
κέρδεσιν µόνον dédogxe v zisku jenom vidomý
jest. B)vidím ; žiju ; živ jsem. Sof.—2. vůb.
znamenám (i sluchem). Aischl. xzůrmov06
Šopxarachot uslyšel jsem.

δέρµα, τό (οὰ δέρ-ω), Κῑζο. α) ουγδ. se
dřená, stažená, Hér. (v. Bůpoy.) Xen. b) i
na těle. Pl. (v. ἀμφιέννυμι).

δερµάτινος ὃ. (οἆ δέρµα) Ἱοζθπγ. Ἠόν.
ἀσπίδες.

δέρος, τό (dép-o), a) kůže. Eur, b) — dt

00. Eur. T0πάγχρυσονὃ, zcela zlaté rouno,
déppic, 1 (epou, dép-w), kůže nevydě

laná ; pokrývka kožená. Thúk, δέρρειςκαὶδι
odécag kůže nevydělané a vydělané.

Λερσαῖοι km. Thr. samostatný sev nad
Sapaji ok. ř. Nesta. Hér., Thůk,

δέρω,Ιόπ. δείρω (»ν deru, dru) dru. Hér.
σῶμα τοῦ κτήνεος δείρουσι tělo dobytěete
drou, stahují. Pl. dépevτινὰ Ἰἠδὶ {8ο
vati někomu.

dšotc, 4 (od 2. čé-o), vázání. Arst, ve
drámatě : zauzlení (op. Aúcw).

δεσμεύω (οἆ δεσμό-ς) ἆο γασΡΥἀάτάπι;
poutám. rivě někoho. Eur., Xen.

δέσµιος 9. ἵ8. (οἳ δεσµ-ός) a) vazební;
vazací ; poutací, Eur, č. Bpóyot provazy pou
tací, na spoutání, b) ve vazbě; v poutech;
svázaný ; spoutaný. Eur. δέσµιοι χέρας
spoutání na rukou. — Sof. o lidech i zví- 
řatech.

deojLóv, jen v pl., v. δεσμός.

δεσμός, ὁ (od 2. Šé-w. — pl. někdy i
neut. decu.«), 1. a) vazadlo; j. provaz n.
řemen. Xen τῶν δεσμῶν, οἷςχρῆσθε περὶτὰ
ὑποζύγιαprostraňků,jichž užíváte při sou
marech. b) svazek. obr. Pl. Šecp.oi othluc
svazky přátelství. 2.a) pouto; vazba ; okov.
Aischl, deoy mepBaXetyrm pouta obložiti
někomu ; v pouta okovati někoho. Hér. odděv
ἄξιον deouoů nic hodného vazby, pouta. b)
vazba ; uvěznění ; νόποπ{, ΡΙ. τι.ήσασθαι
deouoů uznati se za hodna vazby, vězení,
c) duševně. Pl. zabavení (v. čmovýum).

A /
δεσπότης.

δέσµωμα, τό (ο δεσµό-ω Ῥουίάπι, οἃ
deoy.ó-c), trag. spoutání, Aischl. pl.

δεσμωτήριον, τό (decyu.6-c,srv. předch.
a násl.), m. vazby; vězení; žalář. Hér., Pl.

OEOLŮÚTY)G,ov (od Čeopó-c, srv. dvě
předch. sl.), vězeň (spoutaný); uvězněný ;
zajatec (spoutaný). Sof, Hér., att.— Aischl,
upoutaný. ΠἹ]ρορμηθεύς--.

δεσμῶτις, ιδος, 1 (srv. δεσµιώ-της),spou
taná ; zajatá. Sof, motu.vy.

δεσπόζω (δεσπότ-ης) a) panuju ; pánem
18611, ΑἱβοΠ]. πρὸς βίαν δεσπόσειν mocí opa
novati, vrchu nabyti. %tvogopanovati něko
ho; panství svému podmaniti někoho. Sof'
dle někt. deoróletvdoóvovvládnouti trůnem;
v moci své míti trůn. b) obr. oduši Pl. ἄρχειν
mai O, vládnouti a panovati (op. žpysodnu,
δουλεύειν).

δέσποινα, ης, Ἡ (δεσπονια,SIV.δεσπότης,
móT-v%,« pa-ní), a) paní (domácí čeládky).
ΧοΠ.οΡ. δεράπαιναι,-- b) o) paní ; panovnice ;
vládkyně; kněžna, Sof. i o bohyni, j. 8. "Ao
vevug. p) Pl. i o uměních některých.

δεσποσύνη, Ἡ (ο δεσπότ-ης.srv.násl.),
Hér. panství; pass.: poddanství.

δεσπόσυνος9.(οᾶ δεσπότ-ης,5ιν.předch.)
a) panský ;pánův. Xen rav δεσποσύνωνχρη
uáTvwvpánova jmění. tak i substt, neut, pl. —
b) panovnický ; panovníkův n. panovničin,
Aisehl. deomoodvotceváváyxau panovnickým
(nucením,) rozkazům. Eur. eýyai Aeorócvvo:
prosby panovničiny, naší panovnice,

δεσπότης, ου (δεσ-πότ-ης. ν |. πόστις.
mórT-wx,pot-is, pot-estas, 70- « pá-n. —dec
dle někt. z deu.c- v déu-a, δόµ.-ος. —voc.
sg. dšomova) a) pán «) (domácí) ; hospodář ;
vlastník, Hér. d00Xor,—deoróra otroci, —
páni (v. dvayryvůcno 2,) Xen. 8. ἑκάστης τῆς
olxíac pán, hospodář každého domu. ὥσπερ
ἐνοἴκωἔνιοι δεσπόται προστάττουσιν právě j.
v domě někteří páni nařizují. —B) vlastník
(čehokoli). Sof.rav HpaxXsov ὃ. ὅπλωνΡάπ.
vlastník—, Aischl. 0. uavrevuáTov správce
božských výroků (jenž b, výr. máve své
moci). b) pán; «) panovník; vládce (samo
vládce),j. kr. Pers. býval, Hér., Xen. —Dém.
o Filipovi Mak. vedle arToavyyóc pán. —těž
ὁ δῆμος 0. v xal xdprogmavrov lid pánem
byl a mocnářem svrchovaným. Ἠότ, ἔπεστι

ἀρ σφι č. vóu.ogNad nimi zajisté pánem jest
zákon —svobodným Hellénům čecrórvabyli
bohové, Eur., Pl. —B)ionáruživostech, Xen.



,
δεσποτιχκός.

χαχίστην δουλείχν τῆν παρα τοῖς χακίστοις
δεσπότχις (4, ἠδοναῖς).

Σεσποτικός ὃ. (οἳ δεσπότ-ης) 8) Ράποτ!,
pánům příslušný ; pánů. Xen, ἐνταῖς δεσπο
Tizůg GVu.oopaŤzv nehodách pánův. b) x) pa
novnicky ; k panování schopný. Xen. s gen..
ἀνδοώπων lidem, nad lidmi. $)pánovitý. Xen,
—Isok, Šezrovi.g pánovitě. op. OouXixác.

δεσπότις, δος, Ἡ (οἆδεσπότ-ης]--- δέσποι
vx. Sof., Eur.

AevxaAiwv, vos, mýth. kr. Thessalský
za potopy světa, (syn Prométheův, mnž.
Pyrržin,) otec Hellénův. Hér.

Σευρί (α δεῦρο-θ)Ὠόμα, δ., ἀλλὰ μὴ ὃ. 5επι
hle, ale ne tamhle.

depo před samohl, dejo' adv. demnst. 1.
a) sem. Xen. očxače 0. domů sem—. Dém.
čxeřůsyO. odtamtud sem. Xen, 4 8. oroxrelu
výprava sem, na ta místa. — b) dle našeho
zdání i: tu, Sof. z%psom ©.jest u nástu;
přišel sem. 2.10 čse a) na místě ; ihned. Pl.
ναί μ.οι ὃ. εἰπέ α πιῖ πᾶ místě, ihned řekni!
(přistup sem a řekni !). —Eur.

Ρευτερ-αγωνιστής, ὁ(δεύτερ-ος--),ἀτι
hý zápasník; v divadle: druhý herec. —
vůb. druhý účastník, Dém.

δευτεραῖος 8.(οἆ δεύτερο-ς,srv. i násl.)
druhého dne. Xen. δευτεραῖοιγέγνονται πρὸς
TÁ jesle druhého dne přišli ku statku—.
Hér. 4 d. druhý den; zítřek.

ευτερεῖα, τά (οἆδεύτερο-ς,srv. předch),
druhému příslušná pocta, odměna; druhá
poota, Hér,

δεύτερος ὃ. (ze dFerao0g, OFZT2p0g, Od
890) druhý. 1. a) (místem, předností) Hér.
ὁ ποῶτος καὶ ὁ ὃ. ἐκ πάντων první a druhý
ze všech. Xen. use' šuš ©.po mně druhý.
Hér. ojdsvog a. za nikým druhý; nejpřed
nější. Zystoduí m δεύτερόν τινος pokládati
něco za méně důležité než něco. Sof. —πολὺ
δεύτερόν τί τινι µετά τι ἀθ]εΚο]ε5ί πόσο πξ
čím zaněčím; mnohem slabší jest —něčím než
něco. Thúk. —Hér., Xen. 73 Šeýregx druhá
Ῥοοΐᾶ (81ν. δευτερεϊῖκ). -- Ὁ) αὐτὸς ὃ. sám
druhý; s jedním druhem. Hér. fem. sama
s družkou, se společnicí, Sof. ἄλλο δεύτερον
jiné, opět druhé. — 2, druhý (čsem); povsv , κ / c / 3.2 Ť :
746)5/. Πότ, δευτέρῃ Ὥνερη, ἂφ ἃς ὁ χειμὼν
ἔγενετο druhého dne po tom, kdy bouře poV / } / , νο
vstala. v0 ὀετερον čAdóvrs; po druhé při
šedše.

/ vw , η v vw
98m vlažím ; máčím. a) zí 710: něconě
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čím. Bur, xíu.xT0gšdsvce yaťuv krví smočilo,. . . ων x „Z
polilo zemi. b) «) Xen. τὸ δεῦσαι καὶ µάδαι
TAiuávix namočiti a vyždímati šaty. B)Xen.
Φᾳ58. ὕδατι δεδευµένον τὸν Žovovvodou smo
čený chleh. ©) Sof. s ace. vnitřním. aiu
údevcukrví jsem smočil; krev (zvířat) jsem
prolil.

δέχ᾽ před ostrým přídechem, = déx«.

dey-Yepoc 2. desítidenní; vždy po, na
deset dní. Thúk. ἐχεχειρία, σπονὸχί.

δέχομαι, Ἰόπ. δέκομαι (.ν δάκ-τυλος. -
a0r. čdekáumy,prf. dédeyucu; však stejné tv.
ión. jsou též od deíxvou:!) 1. a) «) beru si
(svými prsty, rukou) ; přijímám. Sof. déyou
χειρὸς ἐξ ἐμῆς βέλη τάδε Ρ6Υ8] ἆ τΙ]Υ πιό (4ο
své) luk tento (5ο εἰἴθ]απη!).Χθη. δῶρα δέ
χεσθαι, δέξασθοι ἆατγ Ὀτόξὶ si, přijímati. —
vzíti si, přijati. AuuBdvev-,déyecdu bráti-,
přijímati. —6) PL. oeríx »xi ποταὰ δέζασθαι
εἰςτὸ GAu.xpokrmy a nápoje přijati, vpustiti
do těla. v) sluchem (při-,pojímám,) vnímám,
Eur. is dat. ©oi dxoxřotdédeyumsluchem,
doslechem pojal jsem. vi něco; došlo mne
Ὠόρο--. πῶς ὃν μύθων δέξαιτ᾽ ὀμιφάν; jak by
hlasu slov doslechla? i o subi. bohů. Sof.

oů déyovrouIurdg šm vxg' uv nepřijímají
(vyslyšením) modliteb už od nás — b) «)
přijímám ; za vděk beru si. vi něco; spokojen
jsem s něčím. Hér. δεχόμεῦα, τὰ διδοῖς,-τὸν
olovovpřijímáme za vděk, co dáváš,— zname
ní. Ρ. αἲῖ,-- Πότ. δέξασθαι τὸν Aóvov přijati
πάντῃ. Ρ]. λόγον τε δοῦνχ, καὶδέξασθαι 81019,
odpověďi dátii přijati. Thúk. d(xx;- náhra
dy po právu-. ϱ) Thůk. Svuuxyizv δέζασδαι
spojenství přijati, nasevzíti; ve spojenství
vejíti. p. Xen. «) přijímám ; beru, volím si.
PL., Xen, δέξασθαί τι ὀντί τινος 21, Υ7Το
liti si něco m. něčeho. užXXov raději. —i
s inf. žádati si, aby—. Pl., Isok. —ΡΙ. ἐπὶ
πόσῳὄντις δέξαιτἄν--;: s inf. zajakou cenu
by si kdofyvolil, vyžádal aby? —ὃ) δέχο
μια τινὰ τι přijímám, pokládám někoho za
něco. Sof. ouu.popxv-za neštěstí. c) při- ; pře
jímám (po někom) «) Thůk. oxs9 ἐδέξατό
τις, τοῦτο συνδιχσώῴζειν60 Ῥτάνὃ Κάο přejal,
to zár. uchovávati. xTy0%uesvotπρὸς οἷςἐδέ
ἔαντο ἀοργτᾶο si k tomu, co přejali. 5)Thúk.
τὰς ἀκοὰςτῶν προγεγενηµένωνπαρἀλλήλων
déyovrx pověsti dřívějších příběhů pokolení
od pokolení přejímá. uvýun 7x9%TV T90TE
ρον δεδεγµένοι pamětí, podáním od předků
přijavše, zvěděvše—. 2. a) přátelsky s ace.
os. přijímám, vítám πόΚκομο.Πέν, ἐπεί περ
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mrpodůu.ocšdékao když právě ochotně jsi při
jal nás—.Xen.εἰς τὰς στέγας δέξασθαι τ Ρἵ(
střeší své přijati. Eur. se dvojím aco. (v.
déEi). b) nepřát. «) přijímám, podstupuju
bojem ; očekávám v boji Tivěněkoho; odolá
vám někomu, proti někomu. Hér. δεξάµενοι
τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπὀλίγὸν χρόνονἔφευγον
oríco odolavšeLakedaimoňanůmnakrátkou
dobu, utíkali nazpět. Thúk. Tou rpocpepo
μένουςšdéyovro dorážejícím odolávali. Xen.
oůx čdéčavro nevyčkali; neodolali. εἰςχεῖρας
déyecdoutuhou sečí podstupovati ; na blízko
bojem vyčkávati. též Tyv πρώτην ἔφοδον δέ
ἔασθαι jen prvnímu útoku odolati (potom
utíkati). Thúk. —Pl. v řeči, (v. 2. špodo«).
—B) násilím, silou beru. s obi. místa. Dém.
Ἀμφίπολιν déčacd+oarAmfipoli vzíti ; —ole do
byti. —3. chytám se. čx τινος Za něco ; stý
kám se, souvisím s něčím; vycházím za
πδδίπι, Ἠότ, ἐκ τοῦ στεινοῦτὸ Ἀρτεμίσιον δέ
χετχι s tou úžinoumořskou stýká se Art.

čédo (depso) hnětu ; měkčím,Hér, prs.
s obi, kůže: vydělávám.

1. čéw (če, kromě prs. a impf. km.
δεξε-, fut. dejae, a0r. šdéncu K, —dep. pass.
a0r. čdeýdyv)1. act. potřebný jsem. a) nutný
jsem. obyč. ve 3. os. Thúk, ©deťco jest po
třebno, nutno. —nejčastěji imprs. det třeba,
potřeba, potřebí jest, Xen. fv gov dén bylo-li
by kde třeba. s inf. Xen. ór1 0ůrTe δέοι ποιεῖν
že tak třeba činiti. ὁπότε κρῖναιdéo kdykoli
třeba, potřebí rozhodnouti—. zř. s dat. 0s.
Χο. δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππονΠέρση ἀνδρί ]εςί
třeba osedlati koně Peršanovi (Peršan má
osedlati), obyč. ace. c. inf. Xen. a)roůs det
mapečvajest třeba, aby byli přítomni ; mají
býti přítomni. Dém. šet T0ůGAéyovracuve
πρὸς ἔχΌραν ποιεῖσθαι λόγον μ.ἠδένα, ψ.ῆτε
πρὸς χάριν ΡΥ]ο ὮΥ třeba, aby řečníci ani
k nenávisti nečinili řečižádnéani ku přízni;
neměli by řečnící—činiti. rů xeAsvóuevYue
δεῖmotelyco se rozkazuje, máme činiti. Sof.
i δεῖ πινα, ὅπως 5 ind. fut. třeba někomu,
aby— ; třeba, aby někdo—. att. též s ace.
vztahu,obyč.nenut. vi v něčem ; nějak ; snad.
Ti co? proč? nač? Χεη. τί δεῖ σὲ ἰέναι; παῦ
tobě třeba jíti? —s gen. věci. Dém. δεῖχρη
uarvov třeba peněz, vii někomu. Xen. ežmt
deť Xóyov zdali co, v čem třeba slov— sig
δέον (na potřebu ;) vhod. —ace, 4Ώδο]. δέον
jestli třeba. Hér. Xen. oddšv δέον aniž co
třeba bylo—. Xen. c deňoovudyms jako by
mělo býti třeba bitvy. 70 d60v. «) potřeba;

/
1. δέω.

věc, chvíle potřebná. Thúk, ἐν δέοντι 74 ῬΡο
třeby. —obyč. pl. Xen. T€ εἰςτοοφην δέοντα
potřeby k výživě. Dém. odděvὑμῖντῶν δεόν
Tov yfyvevounic z věcí potřebných nám se
neděje. B)povinnost. Xen. 70 δέον ποιεῖνsvou
povinnost konati —v) O má se; smí se.
s inf, (v, doxée, 2.) b) «) potřebný jsem. τινὸς
něčeho; nedostává se mi něčeho ; jsem bez
něčeho. obzl, při subi. čísel (s jednotkou 8
n. 9). Hér. dváv dťovra τεσσεράκοντα ἔτεχ
čtyřicet let beze dvou (35 let). p. Thúk. évog
δέον εἰκοστὸνἔτος dvacátý rok bez jednoho
(devatenáctý rok, srv.lat. un-de-vicesimus,
duo-de-v.). B) oXAo5 čée mnoha jsem po
třebný ; mnoha se mi nedostává. mnoho mi
schází. s inf. k tomu, abych- ; daleký jsem
toho; abych-, 04T000 dče nemnoha se mi
nedostává; nemnohomi schází; sinf. abych-;
skoro, málem bych—. Xen. ratdac 00 ToAXo8
δέοντας ἴσουςτὸ κος καὶ τὸ πλάτος εἶναι
děti, jimž nemnoho scházelo k tomu, aby
stejny byly délkou i šířkou ; děti, nemnoho
soházelo, jak dlouhé tak široké, oAíyouδέω
mála se minedostává ; bez mála. Xen. αὐτοῦ
ὀλίγου δεήσαντος χαταλευσὺθτναι (když mála
se mu nedostalo, aby byl ukamenován;)
když málem by byl ukamenován. oAtvou
Jetv bez mála; málem; skoro; téměř. Dém.
0. 0, nad“ šxxAnolxv bez mála v každém sně
mu. —rocoúrTovdéeos inf. (tak mnoha se mi
nedostává,) tak dalek jsem toho, abych—;
tak málo— (při čemž inf. překládá se j. ind.,
v.CnAów,£.) poinf, ještě i Gore s verb. nrči
tým (ind., opt. pot.) tak daleko jsem toho,
abych—, že (naopak—. tantum abest, ut-,
ut—).— Pl. i—pgod sinf., ώστε πολλοῦ δέώ
μ.] οὐ δύο γε φεύγειν ἴδὶς ζθ ΙΠΠΟΊΟτηὶ βοΠάΠί
k tomu, abych přededvěma neubíhal; neřku,
abych —neubíhal (zcela jistě tedy přede
dvěma na útěk se dám). —i bez inf, ze.γε ὃ.
tohodalekjsem; chyba lávky! p. Dém.;
oúdězroXXoUOsř(ani o mnoho ne ;) ani zdaleka
ne ; ba nikterak. odd' oAíyovdet ani zblízka;
ani dosť málo! ba zhola ne. —2. dep. pass.
(s aor. ἐδεήδην) a) potřebí mám ; potřebuju.
mtvocněčeho; někoho, i ace. neut. Ti mám
něcopotřebno,potřebným;alej.ace.vztahu:
γ πὅδαπι, Τά], ἣν δέ τι δέωνται βασιλέως
pak-li by v něčempotřebovali krále (pomoci
královy). s inf. Xen. odděvδέονται πολεμεῖν
a nic nemají potřebí válčiti. att. 0. Ozóp.evog
potřebný (čehokoli). Xen. úmd r05 detobu:
z potřeby ; z nouze—. b) mám si za potřebné.
«) žádám ; přeju si (za potřebné). T:vocněče



9. δέω.

ho ; někoho. i 6 1ΠΕ.Πότ, παντὸς τοῦ στρατοῦ
ἐδέο ἡγέεσθαι οθΙόῃο γο]σΚα γὑᾖάοσιῃΡύ
žádal jsi. Pl. Πρωταγόραν δεόµενοι ἰδεῖνῬτό
tagoru žádajíce si spatřiti. i o Ssubi,neos.
ΡΙ. πᾶς ὁ βίος εὐρυυμίας dečrouvšechen život
rozměrnosti žádá, vyžaduje. B) žádám ; pro
sím. čenbvou požádati; poprositi; dáti se
do prošení, na prošenou rivoc někoho. s inf.:
αὐΤ--. Β]. δέοµαι σοῦ παραμεῖναι ἡμῖν Ῥτοβίπα
tebe, abys zůstal u nás, —zř. s Omecs coni.,
n. po vedl. čs. i s opt, Hér. ἐδέοντο τῶν στρα
τηγῶν, ὅπως ἀπάγοιεν σφέας ὀπίσω prosili
vojevůdcův, aby je odtud vedli nazpět. p. i
Thúk., i s ace. 05s. čdéovro BoroToVe, ὅπως

rapadac prosili Bojótských,aby.odevzda
Ji—.—i s gen. n. ace, věci. Xen. Óv Avδεηθῶ
coů zač bych požádal tebe. Pl. TodrToὑμιῶν
δέοµιαι Otxatov toho od vás žádám jako věci
spravedlivé, za věc spravedlivou. —i s pou
hým ace. věci, Thúk. čůp.popa Oéovrauvěcí
příhodných, za věci příhodné žádají.

9, δξω (v.i δίδηµ., —fut. δήσω, med. δή
σοµαι, 805, ἔδησα, Ρ1{. δέδεκα; prf. pass. dé
deuou, ale fut. δεδήσομαι, 801. Ρᾷ55. ἐδέδην;)
1. a) vážu ; uvazuju. vi něco. čx Ttvog(S ně
čeho;) na něco. Hér. x gacoX%Aovna koly. |
1τινὰ někoho Sof., Thúk. i rpóc m. k něče
mu. i s pouhým dat. —pass. Xen. oi Úvrot
dédevra koně uvázáni jsou. —b) vážu; pou
tám. 9ἥσχι svázati; spoutati. vi někoho.
Hér. šuě důcac mne spoutav. Sof. aor. uvěz
niti (v. čxAúo,1. a) pass. Pl. čedscho spou
tánu, ve vazběbýti. Xen. švotOýpevželezích,
v okovech. Πόν, τὰς πέδας, ἐντῆσι ἐδεδέατο,
pouta, v nichž byli (svázáni,) ve vazbě. (v.i
dWavaTog,b). —2. obr. poutám ; svírám ; skli
čuju. pass. Eur. Arx déderot Vvyávzár
mutkem sklíčena, sklácena jest v duši, Xen.
δεδεµένους ἰσχυροτέρᾳἀνάγκη spoutané sil
nější vazbou-—.

δή (-- ia-m, srv. 1. čaí),obyč. postp.(s ne
patrnými výminkami básn.) 1. o čse, a) «)už; již(opřítomnostin.minulostin.budouc
nosti) 8οΜ.οἶσὺαδὴ τὸ πᾶν víš už to všechno.
Xen. vův 0%δηλώσεις, ei— nyní už dokážeš,
zdaž—. zdXu 01)dávno už—. xai OYa už; tu
už ; Xen. xai Óp.oů07 -ěrropeúovro a spolu už
se odebírali—. i v πάγ. Χθῃ. ἐν ᾧ ταῦτα ἔβου
λεύοντο, καὶ δἳ]βασιλεὺς-- 00 0 tom se radili,
tu už král—. i při časových spojkách. Xen.
ἐπειδὴ δὲ--, ἐδόχει δή-- když pak už—, zdálo
se už. B)xai 07 i: dejme tomu, že už-. Eur.
xal O7 vedvěot a dejme tomu, že už jsou
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mrtvi—. v) hned. Xen. ónóco. © Av uj šm
φέρωσιν ὅπλα, ἐπὶ τούτους καὶ δὴ στρατευσό
ueba—,proti těm ihned se vypravíme.b) «)
teprve. Sof. oi ryXxolde καὶ διδαξόµεδα δη
ὑπ᾿ ἀνδρὸς τηλικοῦδε; αγ ἴδίς 5ίαἩ πιάπιθ
snad učiti se teprve od muže tak mladého?
Xen. šyradd« dý—tehdy teprve—. i o stup
ňování (okolností). Xen. vůvdě d— nyní pak
teprve (za okolností mnohem nepříznivěj
ších). B) ještě; přece. Xen. ei dET15OuvaT0g
Óv óxvoímdý— pakli by kdo, schopen jsa,
ještě (přece) váhal—. c) 0 výslednosti
(z předch.) tedy. Hér, xai 0moalvemdreva
µενος την στρατηλασίην; ἰοῦἰθᾶΥ7]εππόοᾱ
řekl jsi se vojenské výpravy? Zókov uěv
dý— Solón tedy—. Xen. Tadrx p.ěv7) ců Aé
vsi to tedy ty pravíš, čvůu dý tu tedy-—.
Dém. onui dý pravím tedy. obzl. při impt.
Φοῇ,ἄχουε 04 νῦν slyš tedy nyní! dídakov δή
pouč tedy! čye, čysre 0 nuže tedy ! —i ve
vtě účelné, fvy derxvůordý aby tedy dokazo
val. 2. důrazné. 8) «) právě. Sof. čG'IXiou
τοι 0ý— z Ilia ti právě—. cé 81 —ἀγγέλουσί
μιοιo tobě právě ohlašují mi. (ale často i ve
význ. 1.a,0c.) Thúk. čre dý když právě-.
Xen. čoag 09 uáya— kolik právě bitev—.
č.i jiné obraty: Óorso 0%cú jakož právě ty
(dý —=Ž). zal O) zal a právě i; obzvláště.
Hér. při róre-. i při neurč., Xen. órou 0%
rapeyyvýcavTog na pobídku čísi právě (ne
vím právě čí). 9) při sup. právě ; daleko. Xen.
πλεῖστοι δή daleko větší čásť. mavrav xp4
τιστος δὴ eoumedev ze všech právě, daleko
nejobratnější ke službám. b) z) ovšem; jistě ;
vskutku; přece. Sof. oů ydo 0%cÚye nebot
jistě ty ne—; vždyt přece ty ne—.Xen, ola 0%
mac ovšem j. ohlapec—*"Dém, καὶ δή καὶνῦν
a jistě i nyní—, Hér. ei dě dý— pakli vsku
tku—. $) 9ο, οὐ δή ποτε νότα, přece snad
ne—. y)ba; i. Xen. eig dě 0%eřre jeden pak i
řekl. —©)při pron. intrr.: pak; jen. τίς δή;
kdo pak, jen? (ale někdy dle 1. kdo tedy ?)
rí 0%; (ace.) proč pak? Xen. καὶπῶς δή-; a
jak pak?

ὃη-άλωτος 2. (z δηι-, δαι-, 51Υ. δάι-ος,
d4-c) Aischl. vrahem vzatý., móXuc.

Δηάνειρα -- Δηιάνειρα.
OYVLA,76 (čáx-vo), kousnutí ; uštknu

tí. Xen.

oýdv. dra. —
δῆνεν (od.dý2. —často postp.) a) ovšem;

jistě. obyč. přetvářkou: jistě prý; jako
jistě. Hér. očuv ndéhnaav anoXécduuδῆθεν
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kteří jistě prý (j. sám pravil, předstíral) si
umínili ho zahubiti. kteří, jak prý jest pa
πο, --, καὶἔμελλον ὃ. ἐκφεύξεσθαι a zamý
šleli patrně prý (dle zdání protivníků) uběh
nouti, Thůk, na oko. —obzl. při part. Sof.

„. oůděvioropův nic prý nevyzvídaje. s ó—
jako by prý—.Hér.— b) totiž, Aischl. ve vtě
účelné.

Δηίάνειρα--- Δμάνειρα,0s. mýth., deera
Oineova,mnžk, Hérakleova, matka Hyllova.

AntóxmS, ou, ión. ee (ace, -sx), zaklada
tel samost. království Médského ku konci
8. stl., syn Fraortův, otec kr. Fraorta, děd
Kyaxarův. Hér.

OYLOG,ν. δᾶιος,

δηιόω,γ. δηόω.
Δηίφονος γόδίθο Hellénský v 5. stl.

z Apollónie. 2., syn věstoe Buénia.
δηΧ-, ν. δάκ-νω.
dnAa-ĎY) (ŠřAu-, od d7A0g),zjevno jistě;

zcela zřejmě, patrně, Sof. —přetvářkou. Hér.
70004010; Třode O. s přetvářkou záminky
té—. s part. jako by—; na 0ko že—.

Φηλέομαι (ἀ9ἱθο), k úrazu přivádím ;
kazím. a) Hér. rv yňvdnAúsxodozemi zka
ziti, uškoditi. i o subi. neos, Hér, óAumvas
πυραμίδας--pass. Hér. οὐδὲο) Π]έρσῃσί
τοίτι δεδήληταιneboť,cojestna Peršanech,
nie se ti nezkazilo. —b) Hér. OyAteodaí Twvu.
škoditi někomu. i τὴν στρατιήν.

δήλημα, τό (οἆδηλέ-ομιαι),básn. zkáza;
zhouba, Sof. pl.

Ῥηλήμων, ονος 2. (od δηλέ-ομιαι).škodli
vý. Hér. žvdowrov lidem (0 hadech).

. δῄλησις, 7 (od čyAé-ouar),kazení; ško
dění ; škodná, Hér. čmidyXýs na škodnou.

Δήλια,τά, γ. Δήλιος.
Ληλιακός3. (od Ao-g) Délijský.Thúk.

Δ.χ ορὸςτῶν γυναικῶν.

Δηλιάᾶς, άδος, ἡ (Δήλιος). Délijská, Eur.
1ΡΗπαπί, Δγλιάσιν γυάλοις.

A“Atov, 76, pom. ms. v sev. Bojótsku
s chrámem Apollónovým zcela dle vzoru
chrámu na ostr. Délu vystavěným (odtud
jm.). Zde Athéňané ve válce Pelop. r. 424.
byli poraženi.

AÝAtog, dór. A4Xog, 3. (od AřA-o<)Dél
ský; substt. mase. Délian; Délan. —Sof.
Thúk. a jn. o Apollónovi. —pl, Déliané, —
neutr,. pl. T% A7)Xuxslavnost Délská, ku

δγλέω.

poctě Apollónově. a) (menší) výroční od
Athéňanů konaná slavným poselstvím 0
bětním ($ewpíx) na ostr. Délos vysýlaným
po lodi posvátné (Ďzwvíg)na vděčnou památ
ku, že Théseus zbavil Athéňany obětí vždy
v devítiletí po 7 jinoších a 7 pannách za
sýlaných Minotaurovi na ostr. Krétě. Pl.
Xen. b) větší, pětiletní (gevrernois,t. j. vždy
po 4 letech) konaná ode všech obcí Hellén
ských na ostr, Délu obyčejnými hrami zá
vodními. Thůk.

odYjAoc3., básn.i2. (8xjF-Xog, « δἵ-ος,
Atógku Zeúc,die-s, subdio,inter-diu ; de-n)
zjevný; zřejmý; patrný. řec. obyč. konstr.
osb., č. obyč. neos., obzl. s part. Χθῃ. πάνυ
dwadelc OřAocjv (velmi zarmoucenýmbyl
zjevný, se jevil;) že velmi se zarmoutil,
zjevno bylo. při part cog,č.: jak, s ind., Sof.
δ]λός ἐστιν ὥς τι δρασείων κακόν 776]πιο]θ8ὕ,
jak strojí něco zlého (zřejmým jest jako
stroje—). Xen. 0. ἣν ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν
ὁδόν patrno bylo, j. urychluje všechen po
chod. i s ©5n. 0mS ind. Xen. δ]λος ἣνπᾶσιν,
Óm—patrno o něm bylo všem, že—. 8%%
ὅτι ἐπικείσονται Ῥ8ίΙπο (0 nich). že budou.
dorážeti (útokem). dř%Aovom— často i bez
verha (dříve psáváno i δηλονότι) toť zjevno,
patrno, na bíle dni. —$z vivos z něčeho. att.

AYjAoG,dór. AďXoc,4, vedle Rheneje nej
menší z ostrovů Kykladských,sev.od Para,
j. rodiště Apollónovo a Artemidino posvátný
všem Hellénům. v, r% AýXxxv AfMos. —

dyjÁóm (od dřAo-s), 1. a) «) na jevo vy
dávám. Sof. s obi. yévoc rod. Thúk. óAewov
ἄγαν δηλοῦν τά]κα ΡΗΗδ na jevo dávati;
válkou příliš hroziti, 9) jevím ; ob—;vyje
vuju; oznamuju. vi něco. rivi někomu. Oy
λώσω vyjevím (co bylo tajno. —v. xi b, 5).
s ace. Ργ8θά, 90. ὥς σε δηλώσω κακόν, j. tě
objevím špatným (j. odhalím tvou ἔραίποςί).
Xen dýXeoov mpdcčué s nepř. ot. objev pře
de mnou-. i sinf. Thůk. δηλοῦντεςπροσίεσῦαι
τὰ κεκηρυγµένα dávajíce na jevo, že přijí
majíohlášenévýminky.s part., Sof. dot
ὥς τι σημ.ανῶν νέον Π8 16Υο ἀάνάξ, jako bys
chtěl vyjeviti, oznámiti něco nového, zlého

, = Ν c/
φα55. Τπή]ς,τούτου σχφῶς δηλωθέντος,ὅτι-
to když jasně bylo vyjeveno, vyšlo na jevo,
že—.b) objevuju; u-; dokazuju. Xen. dyAo
σεις, εἰdokážeš, zdaž—. s part., Sof. d1A6co
πατρὶ υ.ὴ ἄσπλαγχνος γεγώς ἀοζάζα οἱοῖ, ἄθ
nestal jsem se nesrdnatým. pass. δεδήλω
vat Tis S part. dokázáno jest o někom, že—.
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2.,onĚr. a) jevím se; na jevě jsem. obyč. ve
3. os. sg. Hér. dot τέ u.or,Órua jest mi na
jevě, že—, si—ježto—. Xen. čdýXoce vyšlo to
η8 16Υ0, καὶ ἐν τούτῳ i ve případě tom. b)
jevím, ukazuju se. 90, Δηλοϊτὸ Υέννημ’ὠμιὸν
+. . ο» 5 a ?

šE OMOŮTATI0GTS TdÓG jeví se povaha
drsná z drsného otce té dcery.

/ e / . , ρ

Ῥήλωσις, Ἡ (οἆ δηλό-ω), a) objevování:
na jevo dávání. Thúk. δήλωσιν ποιούµενος
na jevo dávaje. b) pronášení ; vypravování.
ArTSt.πράξεως.

Ῥημαγωγέω (ο δηµαγωγό-ς),Υ 18ι
svádím (na svou stranu). 314 někoho. Xen.
ἀλλ’ ἡ δηµαγωγεῖ; ale zda nesvádí.

/ ς νά > 3

Ῥημ-αγωγός, ὁ (9μ.-ος, ἀγωγή, ἄγω),
vůdce národu, lidu ; obyč. ve sm. sobeckém:
svůdce lidu (na svou stranu, ku svému pro
spěchu). att.

a 9 ” ν vw ?,

AYuadYjS, 04, vtipný řečník Ath. ve 4.
stl., odpůrce Démosthéna řečníka,

J = 7 ., /
Δημάρᾶτος, dór. Au- jón,Ἄημαρητος

kr. Spart. Prokleovec na zač. 5. stL., syn
Aristónův : od soka svého Kleomana I. vy
puzen byv z vlasti stal se rádcem kr. Pers.
Darejovi a Xerxovi.

/ vἈημάρητος,τ. ρθᾶε]ι,
Avuappevog Spartan v 6. stl., otec Chi

lóna 259 a Prinétadův.
N77 ε m ,
oYL-apy0c, 6 (d%u.-0<)vrehní, starosta

okresní. Hér. o vrchníchv okresích. Eg.
NA 7 : , , 2

OTjpevotc, 7 (od dausú-o), zahavení; zá
bava, Pl. yonuxvev statků, jmění (spojena
s vyhnanstvím)., v..

Σημεύω(du.o-s), za obecnévyhlašuju;
zabavuju (proobec). Thůk. τὰ vojuaTu 801
usuGav oT05 statky, jmění jeho zabavili
(což hývalo spojeno s vybnanstvím). Xen.

Ň m s > m

pass. Ony.cvdŽva T%19. záTo5 aby zabaveno
bylo jmění jeho.

A α Z ŇN / .

ŠTpyopém (odŠzunyó00-s), lidu mlu
vim, řečním; veřejně řečním. Dém. λόγους
Onynyopsty Ťeči veřejně pronášeti, pass. 7%
dsdnunyovnuéva řeči veřejně pronesené,

a /
| A U κ, a / há 3 +„ME opia, 4 (odowy0p-0<),veřejné

rečnění ; veřejná výmluvnosť. PL, is poha
+ NN , ν 9 ’ «

nou, zigy9%©.mrzké řečnilství.
A A / - 6 ΄ A /

| δημηγ2ριχκός 3. (0d δημ.ηγόρ-ος, STV.
předeh.) a) v řečnění veřejném obratný.
substt. nase. obratný řečník (veřejný, obec
ný). Xen. b) k řečnění veřejnémupříslušný.
Arst. 7 OmunvoouyDáí.: veřejná výmluvnost.
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ol Ayo Oyunyogiol řeči vhodné veřejnosti,
lidu obecnému.p. 74 dyunyopž.

dYju-VV 00G9.(δἢμ.ος, ἀγορά, τ. ἀγορά
ou) lidu, veřejněřečnický. substt. mase.
veřejný, obecnýřečník. (op. pýreo vzdělaný
řečník, třeba špatný). Xen. ἑώρωνῥήτορας
Φαύλουςἀγαδοῖς δηµ.ηγόροις φίλους ὄντας τ]
děl jsem, j. řečníci špatní dobrým řečníkům
obecným byli přátely. —att. často o řeční
kovi veřejném, jehož Ťeči frasovité, podsta
tou nejadrné, líbily se jen lidu sprostému:
řečnil; mluvka obecný. —

Δημήτηρ, σοπ. Δήνητρος, básn. i Ay
μ.ήτερος, ἀότ. ΠοΙη,Δάμ,ἄτηρ ἅ. a) hohyně ú
rody zemské (Živa ; Živěna; Ceres), ochrán
kyně rolnictví a řádu zákonného,(dcera Kro
nova a Gajina,) matka Persefonina, dle Hér.
— Eg. *Ious.—b) úroda polní; obilí, básn.
u Hér.

ArpýtTo:ov, 76, (v. předeh.) svatyně
Démétřina; obzl. a) v již. Bojótsku, vých.
od Plataj. b) v Asijském Jónsku u Mykaly.

δηµιο-εργός, ν. δημιουργός.
δήµιος 9. ἵδ. (οἆ dňu.-og),obecní. a) ná

rodní. Aischl. iso4. — b) ó d. kat (obecní,
v Ath. ve službě jedenáctipánův) att,

/ e /

δγμιουογία, 7 (odδηµιιουργ-ός),provo0z0
vání (řemeslnické). Pl. rv Teyvv umění.

δημιουργικός 3. (od δηµιουργ-ός) 19116
slnický, PL, -šĎvos lid, řád řemeslnický. Ἡ
d. výzvy řemeslnické umění. W

δημιουργός, Ἰόπ. δηµιο-εργός (δήµιο-ς,
ἔργο-ν), lidu, národu pracující (při volné sa
mostatnosti); lidu užitečný, prospěšný (svou
prací). 1. a) substt. masce.«) řemeslník (sa
mostatný); umělec (j. lékař, pěvec, věštec).
Hér., Pl. —Sof. obr. Ἄϊδης, ὃ, ὄγριος —řem.
ukrutný („jenžkuje nástroje zkázy, smrti).
©)znalec; mistr (v čemkoli). ΒΙ. ἀγαθὸςὃ.
dobrý, důkladnýznalec (op. idtorns). b) «)
masce.hotovitel; činitel ; působitel; tvůrce,
ΡΙ. τί ἐστι τοῦτο, ὃ φῆς σὺ µέγιστον ἀγαδὸν
εἶναικαὶ σὲ δημιουργὸν εἰνχιαὐτοῦ; ὁ0]85ἱ ο,
o čem pravíš ty, že největší dobro jest a ty
že jsi působitelem jeho? i fem. PL. o%gu
δοῦς ὃ, ἐστιν Ἡ ῥητορική že přemluvy půso
bitelem jest řečnictví; že v přemluvě ovičí,
zdokonaluje. šmoTýum Ó.Tivogumění, půso
bitel něčeho, působícíměco. 9) vůb. pův. Pl.
πῶς οὖνὠφέλιμος ἔστ Φροσύνη,οὐδεμιᾶς
dogshelucodau O.;—opětrnost, nejsouc žádné
ho užitku původem? — 2. v obcích Dór.:
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vrchní, představený v obci.Thúk., Dém,pl.
vrchnosti obecní,

Δημοχήδης, ους, ión. 206,Krotóňan v 6.
stl., syn Kallifóntův, výtečný lékařu Poly
krata, potomau Dareja.

OnppouparTéojou (od neob. Šyu.oxpáry-c
2., srv. Oyuoxparix) pod lidovládou jsem;
lidovládu mám. Hér. att. —ΡΙ. ἔτι δηµοκρα
τουµένης τῆς πόλεως]6ξἰὅσαΙάον ]άάγ ν obci,
Thúk. %vův dyuoxparýcecdo že opravdově
se zasadí o zařízení lidovlády,

Anpoupávys, ovg,Attičan Aixónejský
v 5. stl., otec Lýsidův, Pl.

oOnponpatTiu, 7 (od neob. δηµο-κράτης
2., -ZPATOG,SIV. δηµοκρατέομαι), vláda lidu
(obecného) ; lidovláda (ορ. μοναρχία, ὀλιγαρ
xt«); démokratie. att.

δημοκρατικός ὃ. (οἆ δηµιοκρατί-«)Ιὰο
vládě příslušný, nakloněný. Lýs. obsa ὃ
povahou (vrozenou) démokratii nakloněn,

Ampónpitoc v 5. stl. náčelník lodní
z ostr. Naxa, jenž proti nařízení obce své
přidal se k lodstvu Rec.

9ημό-λευστος 9, (-λεύ-ω) πἰαπιθποτά
ním lidu (způsobený). Sof. oóvogubití, smrť,

Δημόνῖκος το 4. stl. přítelIsokratův,
otec Hipponíkův (nejisto, odkud).

Ampóvooc občan Pafský koncem 6.stl.,
otec Penthylův.

δῆμος, ὁ, 1. ἀδάίπα, a) díl kraje; ob
vod; okres. V Attice oňu.o. oddíly fýl (od
Kleisthena, asi r.510.v 10 fýlách100 dě
din Ořuor,později jich přibývalo až na 174).
Isok. διελόμενοι τῆν χώραν κατὰ δήµιουςΤοῖ
dělivše si zemi po dědinách. Hér. Zwoůvyg
ὁ Εὐτυχίδεω ἐὼν δήµ.ουΔεχελεῆθεν -- ΡοοΒά
zeje zdědiny Dekeleje (zdědiny, jejíž hl. m.
byla Dekeleje). Každý Attičan příslušel do
jedné dědiny, doníž dle rodu svého v 18. roce
věku svého byl zapsán, avšak statky mohl
míti iv dědinějiné. b) dědina (ves, op. město,
m0Ag). ATSst.xÚTOtuěv xduxg TO περιοικίδας
καλεῖνφασιν, Αθηναίους δὲ δήμους sami sice
(Dórové) vsemi okolní osady (ok. města) na
zývají,jak praví, Athénští pak prý dědinami.
2. a) «) lid (obecný, sprostý). Hér. op. ců- .
δαίμονες ζάπιοζη{, παχέες břicháči, boháči.
Thůk. op. uvz rot mocní. B)lid svobodný; obec
svobodná. Dém, oje τῶν δήμων δωρεαί

daryodsolný E ζένουςτὸνὃ,ExoAodvrag najaté voj mající lid vypuditi.
v) lid shromážděný ; sněm. Pl. Xévav čvTG

A /
δηµοσιόω.

č. mluviti před lidem, ve sněmě. b) (j. čnuo
κρατίοι) lid; lidovláda. Thúk. v0v δῆμον κα
TaAdae lidovládu zrušiti. Isok. 6 a. κατελύ
dm. (op. oryxoxix) i pl. Thúk. rode O.ἐν ταῖς
mÓAeotxaTÉAvovlidovlády, svobodné ústavy
(démokratické) zrušovali. dyrecO7y.0cjsouce
přilidovládě;jsouce stranou démokratickou.

AnpooiévyG, ovg,Ath. 1. syn Alkisthe
nův, znamenitý vojevůdce ve válce Pelop.
2.ve4.stl.syn Démosthénův,nejvýtečnější
řečník Hellénský, úhlavní odpůrce Filipa
Mak., sok Aischinův.

δηµοσίᾳ, ν. δημόσιος,

δημοσιεύω, (ο δηµόσιο-ς) θέ, 1. 8) ο
beeně,veřejněohlašuju ; rozhlašuju. pass.
Arst. τὰ δεδημ.οσιευµένα, οἷοντὸ γνῶδι σαυ

«τόν Ρτῦροτ δά1τοπΏ]άξαπό, τᾶεορθοπὅ známé,
j.— b) za obecné vyhlašuju; zabavuju (pro
obec, j. OyueÚe). Xen. rů ypůvaru Onuo
oteůooujmění zabaviti. 2. (op. ἰδιωτεύω.) 8)
veřejný život vedu. Pl. b) obecné, veřejné
zaměstknání, obecnou službu mám; ve
službě obecné jsem; veřejně působím. Pl.

δημόσιος 8. (ο δῆμ.ο-ς)obci příslušný ;
obecný ; obecní(ο. ἴδιος). Ἠότ, τῶν δηµ.οσί
ων ἐπιμελήσεσθαι že obecných věcí dbáti
budou. húk. vá ©.ve veřejných věcech. Pl.
ei čoovrov Tě O, kdybych se zanášel věemi
obecními. téži u vojska, Xen. dnu.óotovečvau
obecným, společným býti (všemuvojsku).
ó 8. obecný otrok (j. dráb, písař ©). Hér.,
Dém. —Xen. 8. dydvec závody obecné, obec
ným nákladem zařizované. (v. i uvňu«). 07
uocíx obecně ; veřejně (oobcování). Pl.i: ná
kladem obecným; z peněz obecných. Dém.
při xZTadZeváca. též: nálezem, výrokem
obecným, lidu, PL. při droxrTivvovau; Xen. při
ἀποῦνῄσκειν.-- το τοδ{ό Ἱναῖς,οἱπερὶδᾶμιοσίαν
(t. cxyvýv)vojínové ok. obecného, král. stanu,
královští strážníci vojenští. Xen. 70 dryuó
otov: «) obec: obzl. obecní pokladna. Hér.
οὐ Κορινθίων τοῦ ὃ. ἀλλὰ Κωψέλου ηθπί ἴο
Κοτιπ{Ώβ]ό ο,ος αἱ6--. ὅστις τι τῷ βασιλέι
ἡ τῷ ὃ. ὤφειλε kdokoli co králi n. obci (obecní
pokladně) byl dlužen. Thúk. čx ὃ. διδόναι
z obc. pokladny dávati. p. Xen. —B) listár
na; listovna ; archiv, kde úřednípísemnosti
byly uloženy, Dém. yoáymaT' švTG 0. zelue
va. —y) obecní žalář, vězení. Thůk.

δηµοσιόω (ο δημόσιος) --- δηµοσιεύω,
1. b. —Thůk. vův vů“ δημιοσιώσαντες půdu
za obecnou vyhlásivše-—.



δημο-τελής.

δημο-τελής 9. (-τέλος)na obecné útra
ty ; obecným nákladem ; obecní, Ηότ, duom.
Thúk. čoprý.

oYuóTY<, ov, 0 (od dřuo-c), 1. att. dědin
ník; spoluosadník; krajan dědinný,z též dě
diny, z téhož dému ; ztéž obce ; (spolujobčan.,
δηµόται οἆ dobKleisthenových mívali spo
lečné slavnosti obětní, hromady, též obecné
jmění, v příjmech a na vydání. Sof. Toť čv
δάδ αὐτοῦ δηµόταιςzdejším tuto dědinní
kům, občanům. PLč.0 ἠλικιώτης καὶὃ, πιᾶ]
vrstevník a krajan dědinný. ἐν δηµόταις
Isok, úrd váv ovAeráv xai Oyuoráv od kra
janů, sousedů župních a dědinných (v. i
šyypkoe 1. a, B) —2. a) muž zlidu (obecné
ho) ; muž obecný ; sprostý ; neurozený. Hér.
op. Tůpavvoc. — Sof. dvno O. občan sprostý.
b) soukromník ;muž soukromný(bez úřadu).

δημοτικός Σ. (ο δηµότ-ης) (1. dědinní
kům, krajanům dědinným příslušný.) 2. a)
lidu obecnému příslusný ; obecný. Pl. %8.
καὶπολιτικη ἀρετή ορθοπά ϱ ορδαπε]κά οποβῦ,
Ἠότ. γράμματα ὃ. písmo obecné (lidu obec
ného. op. iow). Xen. s lidmi sprostými.(v.
ovovix 1. b.) —b) lidu příznivý ; milovný
lidu. mase. lidomil, Pl. ZóAov ©. —Isok.

δημοτικώτατος největší lidomil. ἀρχη δηµο
τικωτέρα γ]άάα příznivější, vhodnější lidu.
(op. Tupavvxóc.) neut. PL ὃ, τι καὶ πρᾶον ἐν
τοῖςAóyorgvlidného, laskavého cosi a mír
ného v důvodech.

δημοῦχος ἀότ, δᾶμ.- (ᾳ δηµο-εχος, “ἔχω)
Sof. 1. vdědině, v kraji bydlící ; mase. osad
ník; obyv. vag vdede Oxuoúyou(držitelům,
vlastníkům dědiny, kraje této země;) země
této osadníkům. 2. a) zeměpán; mocnář.
τῆσδε ὃ. χθονὸς (ησεύς této vlasti zeměpán
Th. —b) d. $exí zemi, lidu vládnoucí bohyně.

AwpópiAoc Thespijan, syn Diadromův,
náčelník udatného voje Thespijského pod
vůdcovstvím Leónidovým u Thermopyl.

Δημοφῶν, ὤντος, mýth. héros Ath.,
syn Théseův.

δηµώδηςο. (d%u.0-c)lidu obyčejný ; obec
ný ; sprostý. Pl. μουσική Ἀπᾶρα.

AmpÓvaš, axroc, občanMantinejský ve
2. polov..6. stl., tvůrce nové ústavy v Ky
réně za Arkesilaa III.

OYV(ze ŠFav, « Ow-p6c)básn. dlouho.
Aischl. ©.odxémdlouho už ne-.

δηναιός 3. (8Fyv-, od Šýv)básn. dlouho
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věký; stdávný. Aischl, šxmírvovOyvaáv dpó
vv svrhovánjsa ze std. trůnu.

Onów, ión. Čytóe (Šato-c) zuřivě hubím;
plením ; pustoším. Sof,70koru Once rvpl
město že zahubí ohněm. Hér. šdylovyrů ra
oadaXacaw plenili, pustošili pomoří.Xen,
OydcopevT7Vjdpav popleníme zemi. pass.

δήπειτα, Ράφη,--- δη ἔπειτα už potom.

δή-ποτε, lón. δή xorTe1.užněkdy, kdysi;
konečně, Hér. ečre δή κοτε pravil už ko
nečně. Xen. č. čdoxevuž někdy, kdykolidal,
2, Tí0.; pročjenasi? Tí oůvd. proč pak tedy
asi? Pl, —Soť. οὐ δή more, v. δή 9.ο.

OÝ-T0Vi odděl, dý movpostp. (už, jistě
někde ;) obyč.jistící : jistě; zajisté ; ovšem.
ΡΙ, τρέφεται δὲ φυχἠ τίνι; µαδήμασι δ. ἄῑτί
se pak duše čím? uměním zajisté, Xen. eix0c
d.v slušno ovšem bylo—.ydp ©.neboťjistě ;
vždyt přece. Xen., Dém. fors ydp Od.neboť
jistě víte ; vždyť přece víte ! Sof, oú č. přece,
snad ne—! oů vp O.vždyť přece ne—!

δή-πουνῦεν ροςῦ, (jistě od někud;) jistě
nějak, přece. Dém.oů č. jistě nijak, nikoli;
nikolivěk,

OYjpó-Ptoc 2. Aischl, δᾶροβίοισι δεοῖσιν
dlouho, věčněžijícím, věkovitým bohům.

δηρός, dór., trag. dávóg (8Fu-, « δή)básn. dávný : dlouhý. Sof. πολὺν δαρὸν τε 07
xpóvovdlouhý a dávný už čas. dupóvdlouho;
dlouhou dobu. *

Awpovotoířotdle Hér, rolnický km. Pers.
v sousedství Germaniův.

oTjTu, před samohl. dýr', před ostr, příd.
čňd" (od dý) 1. a) zř. už tu; konečně, Thúk.
καὶ ὃ. τί καὶ BoúAccde a Konečně, co asi
chcete? oů Ořra už ne. Sof.— b) už tedy,
přece. «) při impt. a pod. Pl. oxórea ©. po
zorujužtedy, přece!Sof bouliro δῇ9, ὡς-
provodiž tě tedy, neb—. B) v ot. Sof, ví ©. co,
čím tedy? (v. da f.) mac ©.jak tedy? Υ)
i bez ot. při ind. Aischl, dv«Xoč©.vyhlazuje
tedy—. 2. a)jistě; ovšem. «) obzl. v odpo
γδά1. Ῥ]. εἶπεν: ἑσπέραςὃ. řekl: ovšem zve
ὅθτα, οὐ ὃ. zhola, zcela ne; dokonce ne;ni
koli. PL., Xen. B) i bez předch.ot. jistě ; ba
jistě; věru. Sof. dýcrnve O. věru, vskutku
ubohý. drúXecac O. ba jistě zahubil jsi! b)
v O.jen ne! obzl. přieenažné prosbě, Sof.

78 8., πρὸς9εῶν, jj ἐργάσῃ16,Ῥτοbohy. jen toho mi n

Δῃώ,οὓς,ἡ, básn. příjmě Démétřino, Sof,
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Ot- ve slž. 1. (8F"-, « 80-0) dvou- (v.
δί-πους,-πηχυς).-- 9. (předsamohl.) = d—
(δι-άγω).

tá, před samohl. i dť (8F1-x, «νδύ-ο ονΠ8
dvé) I. adv. jen básn. na dvé; veskrze;
r0z-; (dis- v. xtoua 2). II. praep. s gen.
a ace, skrze; skrz. A. s gen. 1. a) místně.
α) skrze; č. i pouhým instr. Xen, virpocxe
διὸ τοῦ Φώρακος ταηί ηο 5Ίςγ76Ῥγηδη{. ἔπο
oeÚovTo0. ytóvog postupovali sněhem. ©,Sv
otagskrze Syrii ; Syrií, B)skrze; po(sloe.);
i pouhým instr, Sof, διočxev popříbytcích;
po domě. Thúk. d.4xXA4cons po moři (vedle
xavů vův). v) do; podle. Hér, zupýxe διὰ
τῆσδε τῆς δαλάσσης 1 durý zasahuje dotoho
moře, prostírá se podle toho moře okřídlí—,
Thúk. 4X) 0. rs $xA%Xaangpředezdí (pří
stavu) do moře, v moři. — ©)za mezerou;
po (s loe.); za (s instr.). Hér. 30 ToúrTov
ὁ. εἴκοσί που σταδίων ἄλλος ποταμις κέεται
od té Ť. za mezerou asi 20 honů (;opodál asi
20 honů)jiná ř.je, se nachází, Thúk. ὃ. δέκα
šeáXcov vždy za 10 hradbami. 0. Bowyéo
z blízka. p. ©. oXiyovu.— 8. zoXXo3 po veliké
mezeře; ve veliké vzdálenosti. 8.xooúrTou
při vzdálenosti tak nepatrné, of δ. πλείστου
nejvzdálenější. ©.vécov (ve střední mezeře:)
uprostřed. b) obr. z) PL. 81%δικαιοσύνης ἰένοι
cestou spravedlnosti kráčeti, se bráti. Xen,
ὃ. φιλίας τινὶ Ρο přátelskujíti, zacházeti
s někým. (v. zóXsw.0;).—básn, ión., att, 8.
μάχης ἐλθεῖν, ἐλεβσεσθαίτινι ΥΡο] νθ]{{{6 πό

, r Ň / ο -= a
kým. Xen. ὃ, πάντων τῶν καλῶν ἐληλυδό- |
vesvším krásným, všechny stupně krásné
ho prošedše-—,(v. i clo.) č. ἡδονῶν πορευό
ψ,ενοςοθδΊοιι 1οὔζοᾷί se ubíraje, is gen.os.
pl. Hér. di%závrav s)doxuuémvŤadouvšech,
nade.všechny vynikaje. 3) Thúk. ὃ, γειρὸς
šyav vov rukou, na očídh, na starosti míti
něco. Xen. d. oróu.xrvogčysv vi% v ústech,
v rozmluvách míti někoho; stále vzpomínati
ústně někoho, Thúk. 8. αἰτίας,ὀργῆς ἔχειντι
vž v obvinění, ve hněvu mítinčkoho; něko
ho vinou, hněvemstíhati. i při intr. šyew,
Thúk, 8. pvkanňs uXhkovἤδη ἔχων η ὃ, έκου
otev zivddvov K obraně více už se míti než
k úmyslným podnikům. —Sof. εἰ δ. ὀργῆς
jxov kdybych ve hněvudospěl, se rozčilil—.
y) Aischl. ὃ. τέλους τὸ πᾶν až do konce
všechno. Thúk. <zcela ; dokonce ; zů
plna. ©) zř. o cen i O6 oddsvOsroteřodau
nic si nevážiti, 2,0"%Se.a)skrze ; po (s acc.)
ὃ, Ῥυέρας, νυκτός Ρο 4θη, ποο; ἆπθπι; ποςῇ.

διά.

Xen. č. ὅληςτῆς νυκτός Ρο οθ]οῖ που(σ. ziov).
ὃ. νεότητος, --γήρως po čas mládí, stáří, ὃ,
RAVTO:Asi TOŽZpóvov po všechen vždyčas.
Thúk. 8. gxvróg po celou dobu; ustavičně,
d. oAtyou po krátkou dobu; ὁ. πλείονος Ρο
delší dobu.b) x) po (sloc.); za (s ace.); Thůk.
Č. ypóvoupo čase. oů 0. u.xxp05ne po dlouhém
čase; dosti brzo. Hér, ἐντῷ ὃ, μέσου χρόνῳ
v době zatím (ubíhající). —3) ve (s loc.) č.
i pouhý ace. Hér. ©. Tpírou črsog ve třetím
roce (čítá-li se i rok exclusívní); každý
drubý rok ; -ob rok, 8. τρίτης ἡμέρης οὗ den.
č. πεντετηρίδος (v pětiletf; ) každé čtyrletí,
3. a) «) (o prostřednictví) skrze ; po (s loc);
č. i pouhým instr, Hér, airézv 0. dyvéhov
žádati skrze posly, po poslech. Xen. λέγειν
č. ἑρμηνέως--., γιγνώσχειν ὃ. τῆς μιαντικῆς Ῥο
znávati věštěním (prostřednictvím věštby) ;
PL. oxometobou8. Twos zkoumati skrze něco,
z něčeho. Xen. xvýcacbní mi0. éxvrod dobyti
siněčeho svým přičiněním. 9) (opův.a pří
čině). Xen. morov ušv čx dev ysyovóru,
ἔπειτα δὲ ὃ. βχσιλέων reouxóm. předně svůj
rod od bohů, potom svůj pův. řadou králův
odvozujícímu. Thúk. oig ©.Gvupopův1 Gp
βασις zav dvyxny čyévero jimž za příčinou
nehod smlouva dle nutnosti nastala. Pl. 0.
šniduuíxz civouze žádosti pocházeti. —b) (0
způsobu). Thúk. ©.τοῦ αὐτοῦ τρόπου (οθρίοιι
téhož obratu :) týmž způsobem. Thúk, 8. v4
7005 s rychlostí. Xen. a. ταγέων τὸν πόλεμ.ον
ποιεῖσθαιna rychlo, zrychla válku vésti. č.
T09Orxatovspravedlivým, řádným způsobem.
ὃ. πένθους υ Ζαἱος{ῖ--.Ὠόπι. ἀχοῦσχιὃ. Box
Jéev vyslyšeti vkrátce, B. s ace. 1. zř.,básn.
místně. a) skrze; č.ipouhýminstr. Aischl.
ἱέναιὃ. ovóu.zvypouštěti ústy, skrze ústa,
b) po, ve (s loe.). Aischl, očeTogobr ἣν č.
ovóux nářku žádného nebylo v ústech. Sof.
νόμοι ὃ. αἰθέρα τεχνωθέντες ἸάΚονγ ν ]αδποῖό
zrozené. (2. o čse. zř., básn. po, ve [s loc.]).
3. častěji i att. a) (oprostřednictví). skrze;
i pouhým instr. Pl. vevéchmum1 ©.viva státi
se něčím (nějakým) skrze někoho, někým.
Soť. ἔχω ἅχωὃ, σὲ xo)x ZAhovmám, co mám,
skrze tebe, nikoli skrze jiného; —tebou, £
jiným. Xen. d. vivx zadetv m skrze někoho,
vinou něčí, att. ei 1%O1%11. 71x bez verba:
kdyby nebylo něco toho zamezilo ; kdyby ne
byl někdo toho zamezil, nebyti něčeho, něko
ho—.b) nejčastěji o příčině (obyč. j. původu,
Ἐν. ἔνεκα) Ρο--, ὃ, νόσον,Φάλπος, φῦχος ΡΤο
nemoc £. a. ví proč? 0. To3ro pro to. Thúk.
ὃνxůTÓ právě pro to, ©.76 s inf, proto, že—
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δικ-βαδίζω.

IIT. ve slž. 1.a) x) pře- (na druhoustranu,
-δικ-βάλλω, -περπιόω, -φέοω, -κουίζω, δι-
άγω). 9) pře-; u-; vy- (s druhé strany, so
bě. 011-067 0u.%1,-yg4peo). v) pře- ; pro- ; ve
skrze (1. δί-ειµα;-έογ ομαι, -Ελχύνω, -δί-οδος,
διχ-φαίνω). b)a) vy-; po-; do-; veskrze; zce
la ((dwx-mo4o0e, -TeXém, -Wsdonau, Oiá-0n

λος, -Φθείρω, -pdopou). B) pře- ; příliš (čr
κορος, O1-40vvog).3) o čse: pro., stále; u
stavičně (d:x-Cáa, -μιένω, -πονέω, -χειρίζω).vv NN V /
c) x) po řadě; Ζενταρπὃ (δικ-δίδωμι, -κελεύ
ολα, -ψηφίζοµιαι, δι-ερωτάω). 9) mezi tím;
ΠΙΘΖΘΤΟΙ(δια-λείπω, -παύω, διά-κενος). 2. 8)
α) τοῦ-; ΤἠπΠο(δικ-διδράσκω, -πέμπω, -σπάω,
«τίθημι, δι-ίστηµι, -έχω). ϐ) τοη-; οᾱ- (δι
αίρω, -εἴργω, δια-χρίνω, -λύω, -κρούω). Υ)
r0z-; důkladně (δια-γιγνώσχω. λέγω, -νοέο
μαι). b) «) rozhodně; o závod (di-xyoviCo
μαι, δικ-μάχομ.αι, «ναυμα[έω, -Θέω 8. β). β)
vzájem, vespolek (d1x-ax0rT0a, «λέγω. 2
δι-αμείθω, -αλλάσσω 9.).δια-ῥαδίζω| překročnju;přecházím.
Π]νή]ς, δικβκδίσαι διά τινος ἐπί vivoc přejíti
skrze něco po něčem.

oa-paivW 1. a) rozkračuju. Xen. (op.
ovufoivo) b) vykračuju: vy-; odcházím.
Xen. 2. a) překračuju ; přecházím. Xen.
τὰ pix hranice. yapadexv, ToTauov δια
βῆναι,. Ἠόέν, διαβήσεσθαι —překročiti; pře
jíti. pass. Xen. goTawog εἴ τις Ἡμῖν ἐστι
OwBarvéocřeku zdaž někt. nám jest přejíti—.
i s předl. dixBéByxe čc vův Žmepov přešel
na pevninu. Xen. i 0:4 T. přes něco, b) obr.
Ἡότ, λόγῳ διέβαινε ἐς Εώρυβιάδην Υεῦί pře
cházel na Eur., obracel se k Eur.

dta-BaAAw 1. a) (přehazuju;) přepra
vuju. Hér. διέβαλον ἐκτῆς Χίου τὰς νέας ἐςτὴν
NaZov.přepravili, přeplavili z Chia lodi své
do Naxa.— b)přeplavuju; přejíždím «) (na
lodi) sace. cesty. Thúk. rov 'TówovdrxBaAstv
Ionský chobot přeplaviti (loďmi). B)úntr.
přeplavuju se; přejíždím, často u Ἠότ., ὡς
ἐνδεῦτεν βορέη ἀνέμῳ ἐςτὴν Νάζον διαβάλοι
aby —se přepravil. Thůk, rpde τὴν ἤπειρον
k pevnině. —2. obr. a) pře-; navádím (slo
vem); přemlouvám (obyč. na zlou stránku
přemlouvaného); podvádím; klamu. Hér.
T0Xhodg diuBáXhev mnohé klamati, διαβάλ
λων ἐκεῖνον 2) klamaje, mámě ho řádně. —

meď. si, k zisku svému. Hér. Xéyov rotáČe
Zéočny OieBaXerořečmi takovými Xerxa si
podvedl, ošálil, b) «) rozvádím ; rozdvojuju.
PL. ToúTou ἕνεχα τοῦ ἐμὲ καὶἈγάθωνα δια
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BaAAswza tou příčinou, aby t. mne a Ag, roz
váděl, rozdvojoval. d:xB:BXŽodaí Tim rozdvo
jenu býti sněkým, s něčím ; nenáviděti něko
ho, něčeho; odporným býti někomu, něče
mu. Hér. MsyaBáry. Pl. 78 cauxm. Thúk.
v nevoli býti s někým. 3) osočuju, pomlou
vám. zivě někoho, obyč. att. PL, 8:$3xA)ovol
διχβάλλοντες οβοὔοτα]1 οβοδοσαἰθ]ό, ὁ δικ
BaXAov osočující ; obviňující ; pomluvač ;
udavač. Thúk., Xen, ; Arst. (v. dvrtd:xB4A
λω). Χθῃ. διχβάλλει TovKdpov mod; Tdvἀδελ
oóv, ὡς ἐπιῤουλεύοι κ«ὐτῷ οβοξί, Ροπι]ανί Ký
ra u bratra jeho, že prý úklady mustrojí.
Thúk. čeT1vxu někoho. —v aor. a prf. act.
1: s obi, νὃσ!, κχὶτοῦτο διεθεθλήκει, os opt,
i to nařknutí vyslovil, že prý—.v) vyzrazu
ju. FpógTivxněkomu. Hér, pass. šmelre δια
θληδῇ πρὸςΞέρξηνΚάγζ 07ἴο vyzrazeno bylo
Χοιχοτ]--.

διάβασις, ἡ (δια-θα-ίνω), a) přejití; pře
chod, Hér. 8. τοῦ 'EXAnoróvrou přechod
přes Hell. 9)přechodiště; most, Hér., Thúk..
-Χθη. ἐλθὼν ἐπὶτῆν ὃ. τοῦ ποταμ.οῦ Ρἵ]δοᾷ

kupřechodištiřeky,přesřeku,ku broduřeky,
dajpjaTvjptoc, adi. (od drx9x-(vo), pře

chodný. jen vž č. oběťpřechodná, na přejití,
na přechod (přes hranice ve válce). Thůk.;
Xen. —čyévsvo —vydařila se; zdar věštila,

OUPUTĚOC, V. Aixdaivo.

duapaToc 2. (od drxBx-ivo) přechodný ;
snadný ku přejití, přechodu (pěšky). Xen.
ποταμ.οί. Ρ. Η61,

διαβεβαιόομαι(-βεβαιόω)νός 7ο]ἱςδίπα;
zcela jistě tvrdím. Arst. oúdsv.

δια-βιάξομαι (-βιάζω) stále, násilně
donucuju. Eur. s inf,

du-PpbáČe převádím; přepravuju. δια
BuBacx:převésti ; přepraviti. Hér. z0v oT9x
voy. —Thúk., Xen.

Ota-Prów (prs. neob.) prožívám ;veskrze,
stále život trávím, att. aor. OzBrvou život
stráviti, též fut. -Oroceodau.part, a0r.—Blouc,
Xen. prf, dtxBeBroxévucelý život míti strá
ven—. PL dixBuóvouTov lov prožiti život. —

ota-PAÉTO prohlížím ; ostře hledím, zí
τάπι, Β], διχβλέψας (ostře) zrak upřev.

oLa-Boáwa) veskrze, stále volám,(zvuč
πό) Ρτομάδίπι, ΑἰδοἩ], ἄχη διαβοάσω; žaly
zda mám stále pronášeti? —b) rozkřikuju;
(křikem, hlučně) rozhlašuju. Thúk. xaro.
σφᾶς αὐτοὺς OteBóov, Ac— mezi sebou roz
hlašovali (stížnosti), že—.



210 διαβολή.

διαβολή, Ἡ (δικ-βάλ-λω -- 9. --'), Ρᾶθ
kroucené, křivé mínění.a) podvod; oklamá
ní; klam. Hér. mi διαβολῇ εἰπεῖνna okla
mání—. b) utrhání (na cti) ; osočování; 050
čení; obviňování; obvinění; nařknutí; po
mluva. Hér., att. —c) zlá pověsť, Tuvog0 ně
kom. Pl.%šu.» č. zlá p. má, o mně, —

διάβολος 9. (διαβολή, srv. dabel) utr
hačný ; uštipačný; sočivý; pomluvačný.
Thúk. αὐτοῦ dixBókos čuvýzůy 0 něm u
štipačně se zmínil.

1 δια-βόρος 9. (-βι-βρώ-σκω. 81Υ. βορά)
Sof. 1. (parox., dle někt. i tu proparox.)pro-;u-;sežíravý,vococ.— 2.διάβορος(ρτο
parox.) pro-; u-; sežíraný. 7p0g τινος od
něčeho.

dta-PovAedoum (-BovXsbo)att. stále,
dlouho uvažuju, přemítám; v úvahách (dlou
hých) pohrouzím se. Thůk. διαβουλεύσα
odou v úvahách pohrouziti se; do úvah
zabrati se.

διά-βροχος (-βρέχ-ω) zavlažený. a) za
topený. Eur. žyxog ὕδασι. -- ϱ) α) Τπίϊς,
vňegd. lodi (vlhkem porouchané,) provlhlé.
9) Eur. dos č. pěnou navlhlý,

du-Půvém (vecpávám;) vrážím. Hér.
64. τὶ διά τινος-- si něco skrze něco,
do něčeho. pass. vráženu býti.

a-avyéAAw 1.a) poslem, prostřední
kem zvěstuju, zkazuju. Xen. dtzyyetXním
v, poslem zkázati, zprávu dáti někomu.
Φα59. διαγγελθῆναι Ροβ]οπι oznámenubýti.
b)j. posel ohlašuju, zvěstuju, zprávy, roz
kazy oznamuju. Thúk., Xen. 2. rozhlašuju.
Xen. pl. mezi sebou rozhlašovati, zprávu
si dávati.

A-XVYEAog, ó, prostředník, posel zprá
vy. Thúk.

δια-γελάω νγρπηίτάπη;ν posměchu mám.
τινὰ πόΚκομο; τΥβιπίτάπι 56 pěkomu; po
směch mám, sidělám z někoho, Eur., Xen.

δια-γίγνοµαι 1. a) prožívám.Pl. ἔτηδικ
vevécdu léta prožiti ; let se dožiti. Xca. vy
vůxT%0ŮTe Oisyévovro noc tak pro-, přežili,
přebyli. b) život trávím; vytrvávám. Xen.
ἐντοῖς ἐφῆθοις, τελείοις διχγενέσθαι meziji
nochy, dospělými muži vytrvati (až dourči
tého roku svého života), s part. v nom. Xen.
οὐδὲνἄλλο ποιῶν διχγεγένηυιχι ῆ-- nic jiného
nekonaje jsem život strávil, než—; nic ji
ného nekonal jsem po celý život než že—.
2. a) do konce trvám ; zůstávám, Xen. oíAos,

δι-άγω.

b) s part. praed., jež překládá se č.j. verb.,
fint., a řecké verb. fint. j. adv.: ustavičně,
βἰά19.Χθη. πολεμιῶν διεγένετο µέχρι-- γά]δθ
vytrval, válčil ustavičně, až—.

δια-γιγνώσχω, Ιόη. -γϊνώσχω ϐ) 1076
znávám. Hér. vivi, si—něčím, zdaž—. PL. šy
mivíT. V něčem něco. Xen. διαγνῶναί τινα TO
zeznati, dobře poznati někoho (mezi mno
hými). b) «) rozsuzuju ; rozhoduju (soudně).
Thúk. pass. διεγνωσμµένηκρίσιςuž rozhodnu
tý, ustanovený soud, úsudek. $) vůb. rozho
duju ; uznávám. Hér. s inf, aby—.Isok. die
γνωχότες ňoav, čru rozhodli, uznali, že—.

Oa-vivýoxw, v. předch.
δι-αγκυλόομαι (-ἀγχύλο-ς, ἀγκύλη)Xen.

παρζαἸλάπι Ἱκορί. διηγκυλωµένοι πιθῇ{οθ ΚοΡί
(na řemeni) napřažené.

Oa-vvýpum, , rozsudek; nález, Thúk.
TS ExxAnotacsněmu, mepivivo; 0 někom.

διάγνωσις, ἢ (οά δια-γι-γνώ-σχω), a) ro
zeznání. Thúk. Týv ὃ. ποιεῖσθαι 6 πθΡή.οἳ.
rozeznánísi činiti ; rozeznávati, b)roz- ;úsu
dek, Eur. ©.opevv úsudek, rozvaha mysli.

δι-αγορεύω, γ. δι-ειπεῖν.
διάγραµµα, τό (οὰδια-γράφ-ω),οΡΙΒ;

obrazec (geometr.) Pl., Xen,
δια-γραφω 1. a) vyrývám ; kreslím (srv.

předch.). b) vy-; zapisuju. 2. pře-; vyškr
távám ; vymazuju ; obzl. soudní žalobu. meď.
διχγράφασθαι ἀάθῖ Ἰα]ορα svou vymazati;
odvolati svou žalobu. Dém,

δι-άγω 1. a) «) převádím. rivd někoho.
«Χθη, ἐπὶτὰς σκηνάς ke stanům. Thúk, do

provázím. B) rozvádím. s obi. pl. Xen. δια
γαγὼν λίθους rozveda kameny (svázané, na
rozličné strany). b) převádím ; převážím
(přes řeku a p.).obi. obyč.vojsko. Xen, ičm
σχεδίαις ἄρτους,τυρούς, οἴνον. 2. a) x) PL. Bílov
O.život vedu, trávím. Χοι. αἰῶνα, γῆρας; ἵ
πέντε χαὶ εἴκοσινἔτη διάγουσιν ὧδε 960190ἰτά
τί ἰακίο. -- οὕτω διῆγον τν ἡμέραν ἴαὶςtrávili
den. i bez ace.: žiju. Xen. cwopóvac skrom

ně. Isok, usr dopxAeíags bezpečností. Dém.
ἀπό τινος Z něčeho. B) vedu si. Xen. og.
óžova dikyeiwco nejpohodlněji si vésti, oxo
m owyevmlčky, tiše se choval. b) o) vydr
žuju; pře-; vytrvávám; stále jsem. Hér.
τοιούτῳ τρόπῳ διάγειν ἐπ᾽ἔτεχ δυῶν δέοντα
εἴκοσι ἰβκονγτη πρῄςορεπα Ῥτύ ὑντο[ϊ (,Ρἵ6
trvávali to) po 18 let. Xen. x%umAosčvTo%
σκξυοφόροιςδιάγουσιν velhloudiv potahu ná
kladním stále jsou, Thúk. džyeXai προυφα



δι-αγωνίξομαι.

σίζετο πιθᾶΚα] a vymlouval se. —att. často
s part. praed., jež překládá se č. obyč.j.
verb. int. a řecké verb. fint. j. adv.: stále;
ustavičně, Xen. oi raďdec διάγουσι μιανθάνον
eg Ouxouocůvnyhoši stále se učí spravedl
nosti. čXridu Aéyovδιῆγε ο nadějích, o sli
bech stále mluvil; sliby stále opakoval, —
B) udržuju. viva někoho. Dém., v. špůovog,£.

δι-αγωνίξοµαι ν zápas rozhodnýse pou
štím, dávám ;záp.rozh. svádím. rivi s někým.
TepógTuvxproti někomu. i s dat. věci. Thúk.
μάχη διχγωνίσασῦ«ι bitvou zápas rozhod
nouti. Xen. rĚXTxg, AxOvTLOtG,TÓČOLGδιχγωνί
ζεσθαι s pavézkami, oštěpci, luky v zápas
se dávati, vevis někým.

čta-datojsa, básn. aión. rozděluju.Hér.
jen a0r, Oudácxodo. a) Tyv Aménvrózděliti
kořist. b) vivag čs ovAáz některé do fýl, po
fýlách rozděliti ; —fýlám přiděliti.

δια-δάσασυαι, v. předch,

δια-δείχνυµι i -detxvůo. obyč. u Hér. 1.
a) čr.dokazuju (veskrze, zcela, jasně); skut
kem na jevo dávám. ὡς dtedeíxvvej. skutečně
najevo dával. s part. Ποπι. νῦντις διαδεζάτω
Bacthéoc xndóuevog nyní kdokoliv ať dokáže,
j. o kr. pečuje, b) měr. ve 3. 08. 56. ὡςδιέ
dekej. se dokázalo, objevilo. 2. veřejně uka
zuju; vyhlašuju. pass. Owxdaxvobu čův
πολέμιος δὐ jest vyhlašován za nepřítele;
aťse na něho ukazuje j. na nepřítele.

OLA-OENOLUL,v. Oia-06y ou.m (ale v.i dix
δείχνυµιἢ)

ota-déštoc 2. jen. Hér, veskrze, velmi
blahověštný.

OLU-OEVOLU,lón. «δέχομαι přejímám si
(od někoho) ; ujímám se (poněkom).a) Lýs.
ὁ διχδεξόµενος Téyvnv kdo přejme řemeslo;
kdo by ujal řemeslo po mně—. bez aco. Hér.
Oiudezáuevo: čkeyov přejavše řeč, ujavše se
slova pravili. b) «) následuju; nastupuju
(po někom). oi0x0: /Óu.evotnástupcové(v ú
řadě,v hodnosti). Lýs. στρατηγοί. β) střídám,
vystřídávám se. Xen. ruvi s někým, Orx0ey6
uevovstřídavě.

δια-δέω (-9. δέω)1.ρΐθ-; ατασα]α.Ἠό.
τὸ πλοῖονδιιδῆσχι ἀμιφοτέρωὺεν loďku uvá
zatl s obou stran, 2. veskrze poutám ; spou
távám. PL Tv buyhy OixdedevévyvšvTGco
ματι ἀῑιδΙspoutanouv těle,

d4-OYA0G2. veskrze, zcela zjevný, zřej
mý. att.

διαδρομή. οτ1

διάδηµα, τό (οἳ δια-δέ-ω), οθγαπθῖς,Ἡ
Peršanů : vínek ok, turbanu král.

δια-δίδρᾶσχω ομγδ. ο subi. pl. rozutí
kati, rozprehávati se. drxdpdvaurozutéci,
rozprchnouti se. Hér., Thúk.

δια-δίδωµι 1. a) rozdávám. τιαὶνněkte
rým (po řadě), s acc. i gen. věci. Xen. xpedv
masa. i: čec OLE0L00Uπάντα κρέα až doroz
dával všecky kusy masa (až rozdávaje do
cházel konce). διαδοῦναιτοζάα1. δῶρα,νόµι
au.z. —b) podávám z ruky do ruky; s obi.
řeči: z úst do úst. pass. Isok. Aóyotoi Ora
dedov.évotŤeči podáním rozhlášené, též 01x
δοθέντες ἐν ταῖς διατριβαῖς.

δια-δικάζω τοπφιπιήτ. πιεᾷ. 8) ἀδτόπα
si rozsouditi; mám při soudní. Pl., Dém.
περί Tivog0 něco. b) dávám se souditi ; pod
dávám, podrobuju se soudu. Pl. Orx0tx40u
obou podrobiti se soudu (v podzemí).

δια-δωιαιόω oběma stranám za vhodné,
správné uznávám. Thůk. prs.

διαδικασία, ἡ (δια-δικάζω), 8) τοπβπἀσῖς,
Xen. b) pře o závod; útok, půhon vzájemný
(když někdožalobu podává, hodlaje na jiného
uvaliti vinu, pro kterou jest poháněn sám).
Ἐόπι. περί τινος 0 Πξοο,

δια-δοχιµάζω rozeznávám zkoumaje.
Xen. τὰ καλὰ καὶ τὰ κίβδηλα ἀργύρια,

διαδοχή, Ἡ (οὰ διχ-δέχ-ομαι 51Υ.πάρ].),
a) pře-; ujatí, b) «) následnictví; posloup
nost; pořadí. Thůk. 8. τῶν ἐπιγιγνομένων
pořadí potomků vždy následujících. β) stří
dání ; vystřídání; vystřídaná, Eur. dx00y0ů
Ἐρινύων pronásledování Erinyí se vystří
dajících. Thúk. xara dix8d0,4vdle střídání.
Xen. ©.vý mpócbev ovA«x? (vojsko na) vy
střídání předešlé stráže.

διάδοχος 9. (ο δικ-δέχ-ομαι, 51.
předch.) a) přejímající. subst. mase. po
mocník. Aisehl. rTeví Tivog někomu v ně
čem. b)) mase. následník ; nástupce. Xen.,
Thůúk. vuvíTevocněkomu, něčí v něčem. Hér,

τῆς τυραννίδος, στρχτηγίης. p) vystřídající ;
na vystřídanou. Hér. vTřsTA410gve stano
višti, v řadě(vojenské).

δια-δραμεῖν, υ. δικ-τρέχω.
δια-δρηπετεύω, τ. διχ-πρητεύω.
δια- δρηστεύω, v. διχ-πρητεύω.
διαδρομή, Ἱ (διχ-δραμεϊν), 1. poběh ; po

bíháhí; náběh (nepřát.). Aischl. dorxyaů
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διαδροµ.ᾶν Ἰοαροζετπί při nábězích. b) prů
chod; m. ku proběhnutí, Xen. ixavý 0.

Διαδρόμης,ου, ión.so, Thespijan ok.r.
500., otec Démofýlův.

διάδρομος 2. (διχ-δραμιεῖν, σ. δικδροµ.ή)
trag. přeběžný ; překotný. a) Aischl. ovyzí.
b) Eur. rů AáwvačufBoXudikdpoua kamenné
hlaví (sloupové)překotem padající, se řítící,

OLu-00W, obyč, znedď. S a0r. act. — dvou.
a) veskrze vnikám; pronikám. aor. vnik
nouti; vklouznouti, διά Tivoc skrze něco;
něčím. Thúk. — b) u-; znikám. Pl. —Xen.
Ót4 Tivoc skrze něco ven—. vynořuju se
(skrze něco,) ž něčeho.

OL-40w přezpěvuju; píseň prozpěvuju,
pronáším. Arst,

Oa-dwpéonat rozdávám (darem). Xen.
Ti něco.

čta-Čáw, ión. Šta-Čoo (jen prs. aimpf.;
v ostt, čs. v, Oa-Bíóe) a) prožívám; stále
živottrávím. Eur.sadi.,i s adv.094g διαζῆν
Tovtov přímě,právě kráčeti dráhouživota.
Xen. voy Xorov tov ostt. život ještě žíti—.
b) život vy-, udržuju. Hér. s part. v nom. —
živořím (nuzně).

δια-ζεύγνυμι rozpojuju ; odlučuju; od
trhuju. pass. Xen. διεζεῦχθαι ἀπό τινος,
Aischn. Ravyžvaí rivoc odloučenu, odtrže
nu býti od někoho.

διαζευξις, η (οᾶ δια-ζεύἉνυμι). Τ07Ρ0
19πί; οἄ]οιδθπί, Ε]. τινὸς οἆ πδζθμο,

διά-ζωμα, τό (δικ-ζώρννυμι),Ρΐθ-; οράθεῖς.
Thúk. pl.

δια-ζώννυμι pře-; opasuju. prf. pass.
a) Thúk. διεζωμένοι (-σμένοι) Ρἴε-, οράςἀπὶ
jsouce (ok. těla nahého). b)obr. Xen. ἡ χώρα
µέση διέζωται {-σται) ὄρεσιν země prostřed
přepásána (ohrazena) jest horami.

δια-ζώω, γ. δια-ζάω.
Oiu-Wedojat (veskrze, bedlivě) prohlí

žím si, pozoruju. Xen. —Pl. ταῦτα διαθεα
cávevo: to bedlivě si prohledše-.

δια-Ὀερμαίνω τοποἈἩνάπι. πε. 98.
Dém. (pije, vínem),

δια- Ῥερμος 2. přehorký ; rozehřátý;
rozohněný. Arst. mase. duševně. úm0 Tňg
φύσεως.

διάνεσις, Ἡ (οἆ δια-τί-θη-μι), Ἱ. a) roz
řadění ; rozpořádání. Pl, v řeči. b)-(rozpolo
žení mysli ;) rozmar; vášeň. Arst. úBororixý,.
2. odpravení; odklizení; prodání; prodej.

διαιρετὸς.

διαὺέτης, ou, Ó(od δια-τί-ὃη- μι), poŤa
datel. Hér. yponouáv.

čta-Wéw (ale jóm. coni, a0r, -Šéw, med,
-Bémua v. při dia-Tidyu!)"a) «) rozbíhám
se; pro-; pobíhám. Thúk., Xen. —6) o závod
běžím, Pl. giwi s někým. b) o zosbn. Xen.
φόβονδιαδέοντα ἐντῇ στρατιᾷ 5χ8ο] Ρτορί
hající (se šířící) ve vojště.

διαὈΎ/κη, Ἡ (οἆ (δικ-τί-θη-μ., 819. διά
deci), pořízení (obzl. poslední vůlí). Lýs.
Švadýxac Ovadbécdo:pořízení pořídíti; od
kazy odkázati.

čta-WbopvVĎémveskrze, zcela znepokoju
ju; roz-; pobuřuju. Thůk. 7%v[eXorovvycov.

dta-Vposw rozhlašuju ; rozkřikuju ; roz
trušuju (pověstí). vi něco. Thúk., Xen.,—
18 ©g, Óm. s ind. n. opt.

"čta-WpoAEm 1, rozkřikuju; roztrubuju
(pověstí). pass. Xen. διεπεδούλητο, ὡς 5 οΡί,
rozkřičeno bylo, že prý—. 2. 0-; přehlu
šuju (pověstí). via někoho; pověstí, po
vídáním obtěžuju, omrzuju někoho. Xen.,
Pl. pass. διαθρυλεῖσθαι, “τεθρυλῆσθαι ὑπό
τινος. οΏ]αβοτάπα, ohlušenu býti od někoho.

ota-půrTw 1. roztloukám; rozlámuju.
Xen. pass. domídac διατεῦ ουμιμένας štíty
roztlučeny. 2. a) změkčuju; změkčilým,
rozmařilým činím. Tvé někoho.pass. změk
čilým, rozmařilým se stávám. b) zpupným,
nadýmavým činím. Pl. —pass. nadýmám
se. Aischl. zAovrTe bohatstvím. Xen, úrrd
τοῦ πλούτου z bohatství pýchám,

δι-αιδριάξω (-αἰθρία).Χεῃ. ἐδόχειδιαι
Bodlev zdálo se, že se vyjasňuje (že jasno
proráží mrakem).

δι-αίμων, ονος 9. (-αἶμ-α-). Bur. zkr
vavělý; krvavý. dea. ©

Oralvw(srv. če) básn. navlažuju; smá
čím, Aischl. meď. rozplývám se (v slzách).
occe v očích (slzami).

διαίρεσις, 7 (od διαιρέ-ω), τοπθβίτάπ,
a) rozdělování (peněz, kořistiv podíly.) Hér.
Xen. —b)«) rozdělování (v části, j. řečí.
důvodů) Arst. B) rozebírání; rozeznávání

| (slov). s gen, subi. i obi., PL, rv [Ipodi
κου τοῦδε διαίρεσιν τῶν ὀνομάτων rozebí
rání slov Prodika toho, Prodikovo tuto,

διαιρετός 9, 1ὃ. (οδι-αιρέ-ω) 1. (δι-αί
ρετος) roz-; oddělený, Sof., Xen. (op. aúv
derTog). 2. (vždy oxyt., 3.) roz-; vyloži
telný (slovem). Thůk., Aischn.



a /
οι-αιρεω.

δι-αιρξω rozebírám. 1.a) «) roz-; od
děluju (op. ovvrídmv). Xen. διελόντες την
γέφυραν rozboříce most, Thúk. τοῦ τείχους,
j— učinivše díru ve zdi, probořivše zeď
tam, kde—. Thúk., ΧεΏ,-- την ὀροφήνΡ10
bořivše 5ἴχορ. Ἠότ, σφάξας αὐτὸν καὶ κα
τὰ μέλεα oteXov dav ho zabiti a na kusy
rozsekati, διά vivog skrze něco; něčím(v.
Φαλάμιος). pass. Pl διαιρεθΏναιταύτη, Ἱ
περ συγετέθη aby se rozdělilo, rozptýlilo
tak, j. právě bylo složeno, Thúk, τὸ διη
onuévovvylomenina; průlom: mezera (dě
rou) ve zdi. B) rozděluju. Xen. va κοινά.
med. si (s obi. práce a p.) Thúk, dteAó
µενοι κατὰ πόλεις (1. τὸ ἔργον, τὸ περιτει
ytČewv)rozdělivše si práci po obcích, po
dle obcí, διῃρηµένοι χατ᾽ ἀναποῦλας Πι8]ίοθ
práci rozdělenu po přestávkách. pass. Xen.
διῄρηται Ἱ ἀγορὰ τέτταρα µέρη τοπᾶδ]θπο
jest náměstí na 4díly, části. v) rozděluje
činím, Hér. rov BxaiXéx δύο μοίρας διελόντα
Λυδῶν πάντων xAno$dca—. že kr. dva dí
ly učiniv Lydů všech, na dva (díly,) zá
stupy rozděliv Lydy všechny, losem usta
novil—. pass. δώδεκα Περσῶν φυλαὶ διῄ
ρΏνται 12 fýl Peršanů (rozdělením) uči
něno ; Peršané na 12 fýl rozděleni jsou.
b)«) roz-; odděluju (dle dělidla nějakého,
dle tříd a p.) meď. ΕΙ. κατ εἴδη διαιρεῖ
oba: TX Ovvx dle druhů rozdělovati si to,
co jest. pass. Omoňodnírm lišiti se ně
čím; rozdílným býti něčím. B)rozdílem od
děluju ; rozeznávám, PI. µυρία τινὰ περὶὀνο
uáTov Owupetytisíceré jakési rozdíly ve slo
vích činiti, Arst, δισιρετέον τῶν ἐνθυμ.η
µάτων τὰ εἴδη rozeznávati jest způsoby
úsudkův. 2. a) rozhoduju ; (rozhodně)usta
novuju, určuju. Eur. oů διῄρηχ᾿ὁ θεός, εἴτε
—sfxe nerozhodl bůh, zda—, či—. mmeď.Pl.
ἱκονὸςεἶναιταῦτα διελέσθαι schopnýmbýti,
aby to určil, (rozhodně) ustanovil. b) vy
kládám (rozhodně, určitě). obzl. Hér. 01
odTo, olov čyo O. takové, za jaké já to vy
ΚΙάάάπι, γηοζ. οἰκότως τούτων ἔκοστα διαι
ρέαι právem z toho vše do podrobna vy
kládáš. —s inf. βιοτῆς, οἵην περ σὺ διαίρεαι
εἶναιživota, jakým právě žejest, ty vykládáš.

δι-αέρω 8) οᾱ-; Ῥοπάτιπα]α. Χοη. ο Κο
η], ἄνω τὸν αὐχένα Owxípevvzhůrušíji po
zdvihovati. b) (zdvíhaje) rozvírám ; otvírám.
Dém. oddě70 στόµιαvňpevani úst nerozevřel.

Čmobavopm veskrze, důkladně zna
menám, pozoruju; rozeznávám, Pl.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočoský.
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δι-αΐἴσσω, γ. δι-άσσω.

δι-αϊστόω, Ίδπ 90, αὐτὴν διηίστωσεsa
ma sebe (zcela zahubila,) proklála,

δίαιτα, 4, 1.a) «) živobytí; žití; život
(způsobem; obyčejem, mravem). Hér. 0.
Σκυθική život Skythský; způsob života
Skythského, rhy πᾶσαν ὃ. τῆς ζόης µετέ
βαλονvšechen způsob svého živobytí pře
měnili. Xen. (v. čvdov). Pl. τεταγµένη ὃ.
spořádané živobytí, i pl., Xen, 9. εὐτελέσ
τεραι způsoby života sprostější; úpravy
v živobytí lacinější. 3) chování: (mravní)
obcování. Sof. (v. oihorýcioc). Thúk. —b)
«) živobytí (zdravé, k zachování zdraví pro
spěšné). 3) ošetřování; opatrování; pro
středek zdravotní. Thúk. rů πάση διαίτη
Ὀεραπευόμενα vším způsobem ošetřované,
hojené. Pl. Otarva.pravidla ošetřovací, ho
jící. 2. a) živobytí; potrava; strava. Aischl.
dlarvav čes —míti. Xen. č. VETpLxpotrava
mírná, skrovná. b) žití; 0-; přebývání; by
dlení; bydliště. Hér. dvdowmowstywpig Vy

(ov 7 O. amoxénorvm lidem zvlášť od zví
řat žití, bydlení oddělenojest. Aiyurriotot
Óu.0dWnploroe 1 0. čom Egyptanům společ
ně se zvířaty obývání jest. Xen. čvnéce
τούτων τὴν δίαιταν ποιησάμενος prostřed
těch obývání si pořídiv. Thúk. ἱκανὴ ὃ.
dostatečné bydliště, 3. (prostředek Kživo

„bytí v míru, v pokoji;) soud smírčí, roz
dílčí, rozhodčí, Lýs., Arst.

διαιτάω (οἆ δίαιτα. πιοὰ. Ἱπιρί, δυητό
umy, prť. dedrýrnva ©), obyč. dep. pass.
1. a) «) život svůj trávím; žiju. Thůk.
ἀνειμένως. γο]πὂ.-- ἡμέρας ἑβδομήκοντά τι
νας οὕτω διητήδησ asi 70 dní tak pro
žili. 9) žije vykoúávám ; (pokud žiju, po
svůj život) provádím si. vi něco. moXARčs
δεοὺς νόμιμα δεδιήτημαι mnohé nábožen
ské obřady (dosud) vykonal jsem. b) žiju,
život svůj spravuju opatrně (ku zdraví při
hlížeje). Pl, ag Ry δικιτώµενοι ὑγιχίνοιεν
jak žijíce, při jaké správě života by zdrávi
byli.— 2. a) živím se (potravou). Xen. ©g
διαιτώμενοςjak (nuzně) žije, ojaké stravě—.
b) život svůj trávím ;0-; přebývám ;bydlím;
dlím. Hér. če dypoůna venkově, p. Thúk.
ἐντοῖς dypořg.—3. rozsuzuju (ku smírnému,
pokojnému životu); smiřuju (Srv. OwuTnT4s).

διαίτημα, τό (οὰ drxrrá-e), 1. zařízení,
správa života; živobytí zařízené.Thúk,,Xen.
2. potřeba života ; potrava, strava opatřená.
Xen. pl.

18
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διαιτητήριον, τό (οἳlarva), stálé by
dliště. Xen. pl.

διαιτητής, οὔ, ὁ (οἆ διαιτάω 9.), τοζ
sudí; rozdílce; smírce. Hér., Pl., Arst.

da-nadb-(Cw rozsazuju.Tic opis ně
které zvlášť, Xen. diwxxabioxcrozsadě—,

oLu-nate vyžehuju; vypražuju. Hér.
prs. part

Ou-nupTEpém stále vytrvalý jsem ;stále
vytrvávám. Hér.— Xen. s part.

Oá-nepou (prf. pass. k δια-τίθηυι) 1.
rozpoložen jsem ; mám se. a) hmotně ; vně.
«) Thúk. óc ©.úd Te vócovjak (rozrušen,)
ztrýzněn, zubožen jsem od nemoci. Dém.
οὕτω ὃ ἀθλίως διέκειντο ἰαὶς ζαροᾷθηί by
li—. i neos. Otáxevraí vim vede se někomu.

Χθη, ἅμεινον ὑμῖν διακείσεται 16ρθ686 τάπῃ
povede. ©) o subi. věci. Dém. διέχειθ’ οὔ
TO TX PodyuaTa měly se takto věci; roz
rušeny takto byly věci. b) (duševně, vnitř
ně) «) (ve sm. act.) mám, chovám se. Ken.
οὕτω dikxectov tak se chováte k sobě. —

τινὶ M. TrpógTia wg k někomu nějak, Xen.
oixelog důvěrně.—i: smýšlím. Xen. vřv
bvyýv v duši. Dém. odroc ἤδη διάκεισθε,
ὥστε 5 ind. tak smýšlíte, takové jste my
sli už, že—. v. i XrAmovoc, adv. —B) (ve
sm. pass.) s adv. Thúk. úmórrTe6 0. 3m
podezřelým jsem někomu. šmobóvac ©.riw
v závisti jsem u někoho; závisti zakou
ším od někoho. Xen. mavu ovuxdis διακεῖ
σῦαι τῷ ΤΓισσαφέρνειže v náramné lásce,
milosti jest u Tiss.— 2. založen, ustano
noven, určen jsem. Hér. šmi Otxxemévoat
na základě, za určitých výminek,

δια-κελεύομαι (-κελεύω) 8) Ῥο οἩτί]
kách, (v malých přestávkách,) pořádpo
bádám,povzbuzuju. ii někoho. s dat. pl.
1: po řadě pobádám některé. Hér. —Xen,
πολλὰ διεκελευόµην αὐτῷ οὕτω motelyhor
livě pořád pobádala jsem ho, domlouvala
jsem mu, aby tak činil. is refl, dat. Xen.

ιακθλἐυσάµενος ἑαυτῷ τολμ.ᾶν εἰσῆλθεν (Ρο
vzbuviv se konečně k odhodlání,) povzbu
zením dodav si konečně smělosti, vešel.
isdat. recipr., Xen. 4XýXor διεκελεύοντο
vespolek, vzájem se povzbuzovali. tak i'
bez dat. při subi, pl., obzl. Hér. διχχε
Aevoáusvo. povzbudivše se vespolek —. b)
na-; přikazuju. Tivi někomu. Hér.

διαελευσµός,ὁ (od Š1a-xeAcý-ouou)vZá
jemné pobádání, povzbuzování, Thúk,.

δια- κομµίζω.

διά-χενος 9. mezi tím, mezi něčím
prázdný. substt, neut. mezera (neobsazená,
nehlídaná). Thúk.

δια-κηρΌκεύομαι (-κηρυκεύω)hlasate
le, posla si vysýlám. mo06Tivxk někomu ;
poslem umlouvám se s někým, Thúk. aor.

OLa-utvobvedm 1. vytrvávám v nebez
pečenství (, v boji nebezpečném). Xen. —
Thúk, 790g,Tiva διακινδυνεῦσχι ΡΤοῦίπδ]κο
mu obstáti. 2. a) rozhodné nebezpečenství,
rozhodný boj podstupuju; v rozh. boj se
vydávám. Thůk. dAóyeg bez důvodu, roz
ΠΠΝ, Χθῃ, διακινδυνεῦσχι πρὸ βασιλέως boj,
rozhodný podstoupiti pro krále. b) s ne
bezpečenstvím odvažuju se, Thůk. s inf. —
Ῥ], διακινδυνεύων Ἡ-- ἤ s inf. na odvážné
nebezpečenství, že bud—bud.

dLa-Mtvém a) rozhybuju; počínám hý
bati. Hér. meď. —se. b) rozrušuju; zma
řuju; hodlám mařiti. Thúk, διεκίνουν τὰ
mermoxyuévahodlali mařiti, co bylo vykonáno.

) . xδια-χλαω pře-; rozlamuju. Xen, vos
ἄρτους κατὰ μικρόν chleby na malé kousky,

δια-χλάέπτω a) kradmo, tajně, chytře
uchovávám. Thúk. pass. 70 διχκλαπὲν τοῦ
ovpaTeVuxTOGtajně usehovaná čásť vojska,
b) chytře pře-, zachovávám (z nebezpo
čenství). Hér. dixxXéhau Tivěpře-, zacho
vati někoho (chytře z nebezp.)

Oa-nAvpów losovati dávám. Xen. die
xAowosv zúTovcdal je losovati; kázal, aby
losem se podělili. meď. Thúk. dxxMmpó
oxoda. mezi sebou rozlosovati ; losem si
rozděliti. :

ča-mAdCe prošplachoju ; proplachuju.
Eur. móvr0g dvrvpa. —

δια-πναίω π. -χνᾶω básn. rozdrapuju ;
rozdreuju. 3)ῥᾷ88. δικκναίεσθαί τινι αὐτῷ
Eur. rozdrcovánu býti i s něčím. Aischl.
vii potíránu, trýzněnu býti něčím. b) acé.
dtxxvočcmzkormoutiti; sklíčiti. Eur.

δια-κολαχεύομαι[-κολακεύω)ο πἀτοᾶli
chotím se. Isok. 7p0grov rhoůrTovk bohatství.

διαπομιδή, ἢ (δια-κομίζω),přepravení;
převezení ; převoz. Thúk. rav ἀνδρῶν ἐςτὴν
vřcovmužstva na ostr.

δια-χομίζω přepravuju ; převážím; do
| pravuju ; dovážím. Hér. διακοµίσαι Ρἵθ-; ἆο
praviti ; -vésti. neď. -si. vivaněkoho.Thúk,
—pass. dávám se přepraviti, převésti ; pře
cházím. Thúk.



διᾶχκονέω,

διᾶχονέω, Ιἰόπ.διηκ-. (οᾷ διᾶκονο-ς) slu
žebníkem, sluhou jsem ; sloužím ; posluhu
ju. zivi někomu. vi něčím. Hér. drxovýcev
posloužiti; službu vykonati. p. Pl, —Xen.
prs. —meď. S0ť. diaxovetodau sobě sloužiti.

διᾶχονία, 1)(odδιᾶκον-ος),služebnictví;
služba. Xen. sg. sl. domácí. Thúk. žvvale
πρὸς θασιλέα διαχονίχις ve svých službách
jemu ku králi konaných; ve svých posel
stvích ku králi; —vyjednávaních s králem
(j. prostředník, služebník).

διᾶκονικός 8. (οἆ διᾶκονί-α) ορταἰηύτο
službě; ochotný službou; úslužný. Xen.
fem. —Pl. mase. comp.

διᾶκονος, ión. Šrýx-.a) posel. Sof. pl. rů
Tdv dtaxóvov dle způsobův, obyčejů poslův.
—b) služebník; sluha (i domácí i veřejný
k jakémukoli účelu). Hér. o služebnících
králových. Pl. dtaxovot róAeoc služebníci
obce (j. svobodní občané obci sloužící).

δι-αχοντίζομαι (-áxovríCe), o závodko
pím metám. Xen. διχκοντιούµενος.

OLA-MÓTTU1. a) pře-; roz-; prorážím ;
x) -sekávám ; -tínám. Xen. διακόπτοντες ταῖς
dívat TAxAstboa přesekávajíce sekerami
závory.i 0 subi. δρέπανα.-- βᾷ5ς. διβκόπτετο
καὶ ὅπλα zal couxra rozsekávána byla i
zbraň i těla. —P) s obi. řad vojenských. Xen.
OvxxóbouAóyov proraziti, prorvati, protrh
ποτά ὅθίτ, Ρ. τάξεις, φάλαγγα. -- ϐ) ὑπίγ.
Xen. dtxxóba: proraziti; proniknouti; pro
tlouci se. Ρἵ!ἐμβαλών.-- i prf. διχκεκοφότας
T006Tag eigódov; že protloukli se, prorazili
ku vchodům. 2. rozrážím; rozbíjím. obr.
zmařuju. Dém. pass. 1 v00 Abys δύναμις
Otaxómreroumohutnost řečí se rozráží, maří,
(zbavena bývá účinku).

διά-χορος9. α)Ρῖοςτή; ΡᾷθεγεθηΥ.τινὸς
něčím. Xen. b) zcela sytý ; dosti nasycený.
Hér. 4 ή] πίνουσα τὸ ὕδωο.

Atamóc, v. 2. Atoz.

διᾶχόσιοι, Ἰόπ,δηκ- 9. (ὅῬια-κμτ-ιοι. 7
δύο,ἑ-κατ-όν)ἀτδ56, -- Ρ οο]]. 1 5σ.,Ῥ]νάϊς,
διᾶκοσία ἵππος Ἰοτάθοίπο 900 ππιζᾗ (ἄτοι
stové).

δια-κοσμέω a) rozřaďuju; roztřiduju.
Xen. vives moi některé některým. b) pořá
dám ; zařizuju ; upravuju. vi něco. i duševně,
Ῥ!, νοὺς ἐστιν ὁ διχκοσμ.ῶν χαὶ πόντων αἴτιος
rozum jest pořadatelem a původem všeho.
Thúk. dxxo0u.žaní ví rim řádněopatřiti něcoVW?necim,
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διακόσµγσις, ἡ (οδια-κοσµέ-ω), Upra
τοη{; αροϊάδάπί, ΒΙ. τῶν πόλεών τε καὶοἰκή
cewvobcí a domácností.

OL4-MoG|L0G,ó, rozřadění ; rozestavení;
postavení. Thúk. Borovův.O-am0Úwveskrze,dokonceslyším; vy
Ιύομάπι, Χθη, ἐπεὶταῦτα πάντα διήκουσεν
když toto všechno vyslechl, s gen. os. Št
κουε πάντων Ρο řaděvyslýchal (řeči) všech.

δι-αχκρῖῤόω 9)α) zeela zevrubně, důklad
ně znám. Xen, vag váše řady, seřadění, 3)
zevrubně vykládám. Arst. διηκρίβωται περὶ
ToúrTovzevr. vyloženo 0 tom. b) meď. podrob
ně vyzvídám. Isok, mspí Tivog ο něčem.

διαχριδόν (οἆ δια-κρί-νω), πΘΑΚΙ.5 το]]
kým rozdílem ; obzvláště ; zvláště. Hér. při
sup.

da-upívw 1.a)) roz-; odlučuju; -dělu
ju. pass. -se; rozeházím se, Hér. διακρι
VévrTecrozdělivše se. Thůk. 4x0 τινος διακρί
νεσθαι ο πδκομο οὔ]αῦοταί 56, διχκοιῦῆναι
πρός viva.odloučiti se, přejíti k někomu. Pl.
i o částech věcí. διακρίνεσθαι καὶσυγκρίνε
odar odlučovati, rozptylovati se aslučovati,
sjednocovati se. 3) vylučuju ; vyjímám, Hér.
dtaxpívov oddéva nevyjímaje nikoho. — b)
υγβίτάπι, Ἠότ, τὴν στρατιὴν διέκρινε vojsko
vybíral. Otxxotvouvybrati. 2. a) rozhoduju.
«)bój. βα58. Ἠόν.,κατὰ τάχοςδιακριθήσεσθαι
rov čvAsonorůXnor móXevovv rychlosti že
rozhodnese bojv [herm.—i při subi. 08.T906
τοὺς ἀρίστουςμάχη δισκριθῆναι proti nejsta
tečnějším v rozhodný boj se dáti ; (—bojem
si dáti rozhodnouti). $) vůb. úmyslem, vůlí
rozhoduju. Xen. 4ropouuéva αὐτῷ διακοῖναι
ἔδοξε κράτιστον εἶναι τοῖς θεοῖς ἀνακοινῶσαι
když byl zcela na rozpacích o rozhodnutí,
jak se rozhodnouti, uzdálo se mu býti nej
lépe, aby—. Hér. (v. atpeots 2.). —b) z důvo
dů rozeznávám, rozhoduju ; rozsuzuju. Hér.
ἀτρεχέως δικκρῖναιnajisto rozhodnouti, roz
5οιά1{1,ΕΙ. ἑκάστοις αὐτῶν διέκρινε každému
znich rozsuzoval. T008Oixxpivodvrog (toho,
kdo by rozsoudil ;) rozsudího. Thúk. dór.
taxoidvev dáti se rozsouditi; podrobitise
soudu, soudnímu rozsudku. oů Otaxprréxne
třeba rozsuzovati,

διάχρισις, Ἡ (οά δια-κρί-νω), 1. odlouče
ní; Xen.vzdálenost; mezera, 2. rozhodnutí;
rozsudek. Xen.

OLAMPLTÉOG,Υ. διακρίνω 2.b. £.

ou-xpoúw odstrkuju. meď. odstrkuju,
18*
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odvracím od sebe. a) Dém. διακρούσασθαι
τὸν παρόντα x póvovpominouti volného času.
ϱ) Ἠόν. διεκρούσαντο τοὺς Ἕλλληνας οὔ]α1]1,
oklamali Hellény,

Διαχτορίδης, ου, ión. ee. Spartan v 6. a
5. stl., otec Meniův a Burydamin.

δια-κυχάω, Ὠόπη,ν. κυκάω.
δια-κύπτω přehýbám(hlavu na druhou

stranu, ven). Hér. διχχύψας διὰ τῆς γοργύρῆς
vystrčiv hlavu, nahnuv se z žaláře podzem
ního—.

δια-χωδωνίζω (-κώδων),ποΏοθπι zkou
ším (hlídače, zdaž hlídají); vůb. zkouším;
nabírám (zkoušeje). viva někoho. Dém.aor.

διαχωλῦτής, οῦ, ὁ (οδικ-κωλύ-ω), 78
braňovatel. Ηόν.ὃ, εἶναιΡϊοΚάζ]κοι, πᾶ Ρήε
kážkubýti, p. Pl. s

δια-κωλύω α) τα-; πᾶνδα]τ. τινὰ Ἡ. τὶ
někoho, něco. Thúk. roůc διαθέοντας τοῦρί
hající se. —rů mpxocóueva díla Konaná. b)
překážím ; zamezuju ; zabraňuju. Sof, dwxxo
A8couoóvovpřekaziti, zameziti vraždu ; pře
kaziti, zabrániti vraždě. —Dém. fut. — Pl.
φθονῶν καὶ διαχωλύων,ἵνα μη 5 οοΠ{,ζάτ]ὰδ
je a zabraňuje, aby ne—,též s inf, posit., č.:
aby ne—.

oa-xwuwdkw v šaškách. posměšněpře
třepávám ; na posměchsi dobírám. Tivďn. τὶ
někoho, πόσο, Pl., Arst.

OLAKWYY,n“ δι-έχ-ω, 51Υ.ἀναχωχή),
přítrž ; ob-; úleva (v nemoci); přestávka.,

da-Auvyávw vzájem los metám. ví 0
něco. obyč. při subi. pl. rozdělovati si něco;
děliti se oněco. Hér. yoýu«rx 0statky. básn,
διχλαχεῖν τιντι τοζζδΗά 96 πόδίπι ο πὅοο,
Αἱβοβ]., Ἐπτ, σιθήρῳ.

δια-λαμβανω 1. τοποβτάπι, a) «) rozdě
luju. Hér. Vývěng, τὸν ἐς διώρυχας διέλαβεὁ
KopogGyndesŤ., již na průplavy rozdělilK,
—puss. TOTAU.OGδιαλελαμμιένος πενταχοῦ ἵ.
rozdělena jsouc na patero—. B) s obi.lidí:
Toz-,odděluju ; odlučuju. Pl. úvaypig nude
dwXáByaby zvlášťnás odloučil, ει. τοὺς
ἀνδρώπους ἤλεγχον δικλαβόντες těch lidí se
vyptávali, (oddělivše je po jednom) každého ©
zvlášť.Xen. dsnuvévac zvlášť: zevrubně.,
b) x) rozebírám ; j. podíl (obzl. při kořisti)
zvlášťberu, dostávám.při subi. pl, Xen. τὸ
dpyúptovpeníze. TXΚυαξάρου jmění Kyaxa
rovo.—iva OtaXu.Bávotevčxacvot vů dru aby
brali každý (zvlášť)svépodílyzasloužené,pří

ρ / ςε /
slušné. 3) Σεπ. ῥᾳ58. Ῥώραχεςοἱ ἁρμ.όττοντες

δια-λείπω.

διειληµ.µένοιτὸ βάρος τὸ μὲνὑπὸ τῶν κλειδῶν
τὸ ὃ’ὑπὸ τῶν Gu.ov—brnění pohodlná, majíce
svou tíži v podílech odebranou jednak od
kosti klíční, jednak od plecí—. c) «) oddělu
ju; přerušuju; přestávku činím. Pl. δεῖἐν

πμ... ὃν m / v . v
τῷ ἑκών διαλαβεῖν λέγοντα třeba při slově
ěxovpřestávku učiniti, hlasem vydržeti. 6)
rozšiřuju (mezi části vkládaje něco —0:4)
Arst, vv molyolvvi svou báseňněčím—.2.
a) (u prostřed,) s oboustran uchopuju, beru.
Ἠότ, ἐχέλευεαὐτὸν τοὺς ἄλλους παῖδας διαλα
Betykázal ostatním hochům, aby,houchopili
s obou stran (ve středu svém tak, aby ne
mohl jim vyváznouti z rukou). pass. ÓwXe
Axu.évogčysva: s obou stran jsa uchopen,
veden jest—. b)probírám ; projínám. —pass.
ΡΙ. α) γἢ χρώµασιδιειλημμένη země barvami
jsouc projata, vyzdobena—.ϐ)φυχΊνδιειληµ
µένην ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς ἀπδί Ρτοβίοι,
proniklou tělesností—.

ču-Aúwmw prosvítám, i obr, Xen., Isok,

oa-Auvbávw veskrze,zcelaskrytjsem.
mivěněkomu. dtéAxdéví Tevatajným zůstalo
něco někoho; zcela ušlo něco někomu. Pl.
prf. σὲ τοῦτο διαλέληδε tebe to jest zcela
tajno,

ča-Asyw 1. act. a) rozkládám ; rozebí
rám. Xen. xav%yévyTArožyv.ava podle rodů,
druhů věci. b) vybírám. Hér. T736oTpams
διχλέγειν τοὺς βούλεται Z vojska vybírati,
které chce, dixXéyovvybíraje..2. ión. a aft.
nejčastěji dep. pass. a)x)rozmlouvám ; roz
právím rivi i 790g Tivx s někým. Ti něco. i
mevíTivoc O někom, oněčem. —Hér. τά σφι
OieXédmco s nimi porozprávěl. Xen. aúrot
ŠwAeydvou s nimi do rozmluvy se dáti. Pl.
ὀλίγον χρόνον ἀλλήλοις διειλέγμεῦς krátký
čas vespolek jsme si porozprávěli, δια
λεχτέον třeba rozmlouvati. Pl. úmé, Tuvoz01x
Aeydňvat Timza někoho promluviti s někým,
přimluviti se u někoho. B) rozmluvou Toze
bírám, roz-, vykládám ; (uměle, soustavně)

| rozmlouvám, rozprávím, Xen. ἃ πρὸς Ἄντι
φῶντα διελέ(8η οο v rozmluvě s Antifóntem
rozebral, vyložil. Pl. col διαλέξοµαι 8 ἴεροι
(soustavně) rozmlouvati budu. Xen. 70 Ota
λέγεσθαι rozebírání, vykládání soustavné
(rozmluvou) ; dialektika; umění rozpravné.
b) nářečím, dialektem mluvím. Hér. xara
τωὐτὸ λιαλέγονται ἴγπιῦ nářečím mluví. p.
κατὰ τοὐτά--.

δια-λείπω 1. α) πιασὶtím nechávám. «)
s obi m., mezbrou nechávám. pass. Hér.



διαλεχτέος.

ειετο την ἵππον διδλέλειπτο χχὶ δύο σταθίους
za jezdectvem ponechána byla mezera asi
na dva hony. —p) častěji s obi. čsu. vyne
chávám ; minouti nechávám ; pomíjím. Hér.
διαλιπὼν μέρας τὰς συγκειµένας pominuv
smluvený počet dní. Dém. ἐνιχυτὸνδιαλιπών
po roce. Ἑ]. διαλιπὼν χρόνον po čse; po
chvílkách. pass. Isok. rptv % τεττάρων
ἡμερῶνδικλειφθεισῶν Κάγζ ὃ π. 4 ἀπὶ πηῖπιι
ly—, uplynuly. b) o subi. věci. «) o m. Xen.
ὄρμ.ατα διχλείποντα συχνὸν ἀπ᾿ἀλλήλων το”γ
(vynechávající, mající valnou mezeru od
sebe vespolek,) ve valných mezerách od
sebe. —irmavac Tocobrov OrxAelmovracstani
ce koňské ve vzdálenosti tak veliké, tak
vzdálené odsebe. p. Thůk, i bez ace., j. intr
Xen. zírat OwAXerroÚcxcsmrky odsebe vzdá
Jenými. 10 OuxAeřrovmezera. 3) o čse, obyč.
bez ace. j. ontr. Thúk. διχλιπόντων ἐτῶν
τριῶν když minula, uplynula 3 léta; po 3
letech. dixurouons nv.éoxgkdyž minul den.
2. zatím upouštím ; u-; přestávám. s part.,
jež č. někdy se překládá j. verb. únt, a řec.
verb. fint.j. adv. Xen. o)rarore OtéAvrovxat
Cnrv xxi uavěávov nikdy nijak neustávaljsemi pátrajeichápaje;neustálepátrala
chápal jsem. Isok. 4AXýhouxzxπαρέχοντες
οὐδειμίαν ημέραν διχλείποµεν 5ορό τεββο]οῖς
škodypůsobíce ani jedinký den neustáváme;
sobě vespolek škody působíme po každý den.

διαλεκτέος, Υ διχλέγω 9.
διαλελτικός 3. (od OL4XexT-05)rozmluv

ný ; rozpravný. «) v obyč. hovoru. 9) v sou
stavnémrozmlouvání, ve vědeckém rozebí
rání zběhlý, obratný. Pl. oiOtxXexrrxotmistři,
učenci v rozmlouvání (vzájemnými otázka
mi a odpovědmi pátrající po podstatě věci,
po pravdě a nepravdě); dialektikové, % 0.
τέχνη, ἶῬοα]ό %0. umění dialektické, roz
pravné, rozborné ; dialektika. roxóreoov 1m
διχλεκτικώτερον způsobem mírnějším a roz
mluvě příslušnějším.

διάλεκτος, 7 (odŠru-Xéy-o2.), a) rozmlu
va ; rozprávka ;.rozmlouvání, 0. TuwTepÓ6Tiva
žovivrozmlouvání jest někomu s někým. b)
obyčejná mluva (lidu). Arst., v. ἀφίημ.ι,Ť.

δια-λελαμμένος, lón, v. διχ-λαμβάνω.

διαλλαγή, Ἡ (δι-αλλάσσω), Ῥϊθιπόπόπί,
obyč. att, smíření ; smír. Dém. ci πρός τινα
διχλλαγαί ΑΙΠ{1Υ,βΙΠΊοΙΥΥ s někým.

, διαλλακτήρ, Ὄρος, ὁ (δι-αλλάσσω, SIV.
předch,a násl.)změnitel; srovnatel, Aisch],
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διαλλακτής, ὁ (δι-αλλάσσω, 51Υ. ἀνδ
předch.) srovnatel; smírce; prostředník,
Eur. vv xaxv v nehodách,ve sporech.

O-aAAdoow, -rrw, 1. a) přejinačuju;
pře-; pro-; změňuju. «) ή], πολλὰ καὶ
χαλεπατοῖς εἴδεσιδιηλλαγμένα mnohé těžko
sti zvláštními způsoby změněné, rozličné,
B) měně opouštím ; přecházím, Xen. drxMAá
ξας Μακεδονίαν eigDerroXxv dpíxero opu
stiv, přešed Makedonii—.b) jinaký, rozdílný
jsem; liším se. Hér. 0.xAX4ooovvecei00gοὐδὲν
rořot čTéooro1nelišíce se nic podobami ode
druhých. Thůúk. r0 0.xAAúscovrozdílnost.
TS yvoums. 2. a) vy-; zaměňuju. Xen. vy
měnění vůdců loďstva ; (ustanovení nových
za staré). meď. -si. Hér. OuxAAX%coovroτὰς
τάξις zaměňovali si postavení svá. Χθη. οὕτω
dAAáZavro tak výměnu si učinili. b) vy
rovnávám ; απηϊχπ]α, διχλλάξαι τινὰ smířiti
někoho. rivi buď: něčím, j. výdor, n.: s ně
kým ; πρόςτινα. dep. pass. (5891, διηλλάγην)
--86. Ῥ], διχλλαγέντεςτῷ ds —smířícese
s bohem. pass. Aischl. 8m dtjAaybe cdv
σιδᾶρῳ už vyrovnání jste pomocí železa.
Dém. τῆν πόλιν διηλλαγμένην ποὸς Ἱμᾶς 79
obec smířena jsouc s námi-.

ou-aAAopat přeskakuju, Xen. τάφρον.
δια-λογίζοµαι (1. přepočítávám; pře

mítám.; uvažuju.) —2. (od d14-Xoy-0g) roz
mluvu mám ; rozmlouvám (srv. drx-Aévo 2.).
Xen. mepí Ttvog 0 něčem.

διάλογος, ὁ (οᾶδικ-λέγο-μιαι, Y.δικ-λέγω
2.), rozmluva; rozprava. Pl. ἡμῖν ἔσονται

c
οἱ 0.

διά-λοιδορέοµαι (-Xoidopée) laje do
mlouvám, nadávám. Hér. rXo. všem.

ou-Aduaívouat zcela zohavuju; zohy
zďuju ; zmrzačuju, Tov někoho, Hér. —Isok.
TAGπατρίδας διχλυμηνάμενοι své vlasti zha
nobivše—.

OLXAVOIE,%(od ŠixXó-m), 1. a) rozlouče
ní; rozpojení; odloučení; oddělení. Ttvog
buď: něčeho; n. od něčeho; Pl. —b) «) od
vrácení. Eur. xxxav nehod. $) rozpouštění;
χοπολάπεπί. Ἠότ. µέχρι οὗ ἀγορῆς διχλύσιος
až do rozcházení se lidu z náměstí (což se
dělo ok. poledne v Ath.); až do doby polední.
2.) pře-; zrušuju; strhuju. Thúk. ἡ τῶν

epupův od O.nestržení mostů; překazení,
stržení mostů. p) skončení. Thúk. xoXénov.

dta-AÓw 1. rozlučuju. a) «) rozpojuju;
odlučuju ; odděluju. ρα5ς. ΒΙ. ἐπειδὰν δικλυ
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dWýrTovdr" dAAmAorwvkdyž by rozloučeny byly
od sebe (t.j. duše a tělo). Xen. drxAvop.évou
úvůpwnov když se rozpadá, rozrušuje člověk
(tělo člověčí)--. 6) rozvazuju ; zrušuju. meď.
—si. Hér. δικλυσάµενος τὴν ξεινίην τοπγάσαν
svazek hostinný, své přátelství hostinné-—,
b) rozvádím. «) roz-; propouštím, Xen. obi.
την στρατιάν, τὸ στράτευμα. Τπή]ς, διαλῦσαι
τὸν ξύλλογον, τὸ ναυτικόν τοπριβΏή shro
máždění, loďstvo, i při subi. neos. Xen. vův
σκηνήν διαλύειν, διαλῦσαι hostinu rozpouště
ti, rozpustiti. meď. —si. Ῥ]. διαλύεσθαιτὰς
ouvoucíuc—svézábavy. dep. pass. rozehá
zím se; odcházím. Xen. Tara eimóvrTecOte
λυῦησαν toto pověděvše rozešli se, odešli.
Ἠόν, διαλύεσθαι šk T008ovAAóyovrozeházeti
se ze shromážďění. Thůk. čx T00 συνεδρίου.
-- ἔμελλε δικλύσεσθαι hodlal odloučiti se,
odejíti. B)rozvádím. iso subi. neos. Hér „r00c
δὲ νὺξ διέλυσεty pak noc rozvedla, Isok, Tag
τῶν Φαύλων συνηθείας ὀλίγος χρόνος διέλυσε
společnosti špatných krátký čas rozvede,
zruší. v) rozbořuju. Dém. (v. dvayarriCe b.)
zničuju.2.a)x)přerušuju ; skončuju.Thúk.
διαλῦσχι τὸν móXeuovskoněiti válku. meď.
διαλύσασθαιskoněiti, uložiti si. Dém.Pass.
Thúk. ai omověxidteXéAvvrosmlouvy ukon
čeny byly ; dobasmluv vypršela. P) zyušuju;
u-; vyrovnávám (ukončuje, odstraňuje).
Ἐπή]ς, χρήµασι διχλύσειντὴν διαβολήν Ῥεπᾶσὶ
že odstraní, vyrovná nařknutí. častěji ned.
—sl. Isok. Tag διαφοράς, ἔχΌρας. -- Ἑπίϊς,
πολέμῳ μᾶλλον Ἡ λόγοις τὰ ἐγκλήματα δια
λύεσθαι válkou raději než důvody obviňová
ní vyrovnávati. δίκη περὶτῶν ἐγκλημάτων-
soudem vyrovnání činiti o obviněních.pass.
při sub. ἔχθραι. --Ὦ) α) vyrovnávám (ze své
ho vydávaje); zapravuju. Hér. durávnvT
στρατιῇ náklad, útraty na vojsko. p) vydá
τάόπη,Ώόπι, διαλῦσαι τὸ χρήματα υγάαᾖῖ, vy
platiti peníze.

d-apapTavw 1. zcela nedosahuju ; ve
skrze chybuju. a) «) cestou. Pl. dixuuaorety
zablouditi. B) ©.τινὸς zcela se míjím s ně
čím. Dém. διαμιαρτεῖν εὐνοίας τινὸς Mminouti
se s přízní něčí. eioývnc s mírem; nedosíci
míru. b) zcela pozbývám.vivog něčeho, Isok,
šXričov, 2. zcela chybujů, se mýlím, Pl. r05
ἑταίρου συχνὸνδιαµιαρτάνεις na svém druhovi
hrubě se mýlíš. —Xen, s part. v nom.

δι-αμαρτία, 4,pochybení ;úplná mýlka,
Thúk. Tv uspdv v počtudní.

δια-μαρτῦρομαι α) svědectvím,svědky,

δια-μετρέω.

přísahou dotvrzuju ; svědků, přísahy se do
kládám. PL ὅτι--, že—.b) zapřisahám prose;
pro všecky bohy prosím. Xen. j. vložkou vé
hl. vtě. —Aisehm,s us inf, aby ne-.

δια-μαστῖιγόω pře-; zmrskávám. PL
pass. Ρ14,

δια-μάχομαι 1. α) τοπμοᾶπό,stále (až
do rozhodnutí) potýkám se, bojuju. rivi s ně
kým, att. —Hér. oůre Owuuxyesdp.evocoddeví

« aniv rozhodnýbojse nepustiv s nikým-. b)
pořádvzpírám, zpečuju, zpouzím se. Xen.
s inf. s uý—aby ne- č. i zpečuju se—s inf,
bez neg. —2. a) pořád pru, hádám se. zivi
buď: s někým ; n.: něčím. reot Tivoc0 něčem.
ΡΙ, περὶτούτου πάνυ ἂν διαμαχοίµηνκαὶ λόγῳ
καὶἔργῳ ο to velmi bych se přel, zasazovalο ͵ ο , Υγενον ,

"i slovem i skutkem. b) x) o závod přičiňuju
se,usiluju. Pl. ogg s ind. fut. j. by-; aby-.
Tog u- aby ne-. B)rozhodněžádám. Thúk,
s inf. s uý— aby ne—. v) rozhodně, jistě tvr
dím. Pl. oT—, že—.

O-apÁw rozhrnuju ; rozhrabuju; rozrý
vám. Eur. vdova. Thůk. meď. —si.

otu-new-(vj“ mezi prsty, z ruky vy
pouštím. Eur. diuuedelg číooc ; —uóydov.

d-apew a) pře-; vyměňuju.meď.—si.
Ῥ], τί τινος něco za něco. Hér. διαμιειψάμενος
změnu si učiniv—. b) «) pře-; vycházím,
Aisehl. dtuueřba: Čoudrov ód6vvyšed z do
mu na cestu. 8) pře- ; procházím, Eur, Actý
τιδα γαῖαν Εὐρώπας διαµείψας ἄο ΑβςΚό
země z Evropy přešed—. meď. διαμειφά
ú.evog prošed si—. Aischl.

διαµέλλγσις, 4 (v. δια-μιέλλ-ω), Ρ1ΟΠ16
„škávání;váhání; váhavosť.Thúk.

δια-μέλλω promeškávám; odkládám;
váhám. Thúk.

otu-néppopo veskrze kárám, haním;
(ústy, v ústech) přetřepávám. Thůk. τὰ
πράγματα.

oa-LÉvw stále trvám; vytrvávám (pořád,
„dokonce). o subi. os. i věcí. Pl. čvrumv ně
čem. Xen. vův ἔτι διαμένουσι συνὺΊκαι nyní
ještě stále trvají—. —při part. někdy č. pře
kládá se j. adv., a řecké part. j. verb, fint.
—Xen. 00Tw καὶ νῦν ἔτι ιαμιένουσι ποιοῦντες
tak i nyní ještě stále, pořád konávají. —
Dém. ©. λέγων, ἐξ Óv—stále mluvívám to,
z čehož-.

ὃ ζ vy > ΝLU-LETPEWa) roz- ; vyměřuju. Xen. 0x
μετρῆσαικαὶ δικτάξαι xaora rozměřitia roz
řaditi každé podrobně. meď. —si; při subi.
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pl.: mezi sebe; mezi sebou—. Hér., Xen. —
b) vyměřuju; ustanovuju (měrou), Aisehn.
ἐν διαμ.εμετρηµένη τῇ ÚLéDu ve výměřené
(klepsydrou) době.

διᾶ-μετρος, %,příční míra. a) úhlopříč
ka; — příčna; diagonala. Pl. b) průměr.

δια-μηχανάομαι (-μηχανάω), τῶθ]]]α]ς
vymáhám, způsobuju. Pl. s inf, aby—. též
s Órws s ind. fut. jak by—.

δια-μιμνῄσχω stále upomínám. Xen.
dixuéuvnuc stále si pamatuju ; ve stálé pa
měti mám.

δια-μιστύλλω ἀτουπό τοπβοκάτάπη,Hér.
διαμιστύλας κατὰ µέρεα rozsekav na drobné
částky, na kousky—.

δια-μνημονεύω 1. a) rozpomínám.Xen.
διαμνημιονεῦσαίτι rozpomenouti se na něco.
—b) stále pamatuju. vi něco ; Ttv0g—pamět
liv jsem někoho. Pl. οὐ gávu nehrubě-—. 2.
stále připomínám.Xen. pass. φύσιντοιχύτην
ry Ouuvyu.oveúcTo"že povahu takovou
měl, o něm stále se připomíná,

čta-potpaw v částky rozkládám, rozbí
jím. Eur. Oxuoodoau pro- ;nabodnouti.

δι-αμ-πάξ (δια, ἀνά- 81Υ. ἅ-παξ), Υθ
skrze rázem. s gen, něčím, skrze něco.
Aischl., Eur., Xen. :

δι-αμ-περές (δικ-, ἀνά-, περ- v melo,
srv. dva-melow),veskrze (bodem, pichem);
venkoncem, Sof. s gen. něčím ; Pl. 814Tivog
skrze něco.

<, Na-pbdnAéoc, jen Aischl, Šuuvčahéog
Oxxpuotprosákajícími slzami-,

Oa-pdWoAovém a) rozhlašuju ; do hlasu
dávám. Aisehl, c—, že—. b) rozmlouvám.
PL. reví Tivog0 něčem. διχμυθολογῆσαι πρὸς
ἀλλήλους ΡοΠμοτοΗ αἱτοαςῥο]εῖς,

δι-αμϕίδιος 9. (διά, ἀρφί-) 161ΑΙβοΠ]Ι.τὸ
Oixu.oldtovvéhog zcela rozličná píseň,

δι-αμφισβητέω rozepři, zápas mám.
Dém. δικμφισβητεῖν πρὸς ἀλλήλους περὶ τῆς
vysp.ovlaczápasiti vespolek o náčelnictví.

O-ava-ytyvoxm veskrze,dokoncečtu.
Isok, διχναγνοὺς TovAóyovpřečet řeč celou.

dta-vvvuayém rozhodný boj lodní svá
dím. Hér., húk. —Isok. πρός τινα Ῥτοῖἳηδ
komu, s někým lodní bitvy se odvažuju.

δια-νέμω τοπᾶδ]α]α. τὶ něco. 110 někte
rým, mezi některé, ión., att. —Hér. dtévevov
Tag Výpoverozdělovali hlasy (ku hlasování).
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med. —si,mezi sebe. Pl. dtevsíuvro Tůvdo
xýv rozdělili si vládu ; podělili se o vládu.

Ota-vém přeplouvám,a) Hér. čshy Za
λαμῖνα διένεον Ἱς Φα]. přeplouvali, plovouce
(rukama) přecházeli. (srv. d1u-nmAéo)b) obr.
Ῥ]. ἀνάπαλιν διανεῖντὸν Aóvovzase zpět pře
plouvati svou řeč (od konce—).

O-av-oTY|u různo postavuju. medď.(s
805, 8οὔ,διχνέστην) --6. Τί], τῶν ἀναγ
καίων ξυµφόρων διαναστὰς-- ο ΕΥΥΟἨnut
ných prospěchů zcela ustoupiv,se uchýliv—.

OLA-VOÉOJLAL(-voée. — dep. pass.) ión.,
att. a) pře-, rozmýšlím si; rozjímám, roz-,
uvažuju si. Xen. og TadTa Otevoodyro,Otevoý
dy—když to si rozvažovali, roz-, uvážil. b)
smýšlím. «) myslím si; míním, 8 Ómn. ὡς
s ind, že—. Ῥ]. διενοήθην, ὅτι ΡοπιγΒ11]jsem
si, že, —též s znf. kteréhokoli čsu,: že—.
ΕΙ, διανοεῖθεινὸςvevýceoda: myšlíš, že zběh
lým se staneš. (ale jinak v c!),— B) smý
šlím ; myslím si; domýšlím se ; soudím. Pl.
dx dplbůc dixvostede neprávě, nedobře do
mýšlíte se, smýšlíte, soudíte, etrep A δια
voodum p Ačyewvač-li co si myslím, třeba
mluviti. —©)s-, ob-, zamýšlím si; umiňuju
si. —s dnf. buď prs. n. aor. n, i fut.; č. též
inf, n. aby—s fut.i: že— (ale jinak v b, z!).
Hér, mívetvOrxvoéecůu:že píti zamýšleli ; že
k pití se chystali. Xen. mpoceXuůvev Ovxve
νόηται naproti táhnouti umínil si, odhodlán
jest. διανοεῖταιλῦσαι (τὴν γέφυραν) {Α14/δή
strhnouti—. Thúk, διανοηδέντες ἐκλιπεῖντην
módu odhodlali se opustiti ms. —Hér. οὕτω
dievévovro morcev odhodláni byli, že tak
jednati budou. Thúk. dtsvoodvro βοηθήσειν
zamýšleli ku pomocipřispěti.

διανόηµα, τό (οἆ δικ-νοέ-ουμαι),T0Z-;Úú-;
zámysl; myšlénka. Pl., Xen.

dtavovT40c 3. (od d1u-voé-o),příslušný
k rozmýšlení; rozjimací; rozumový, Arst.

διά-νοια (-- νό-ος, νο-έω), 1. a) rozum
nost; rozum. Pl, iva ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ
aby pomáhali rozumu. «wv0gěmAahécda TG
TĎEdruvolac Xoytop.6 něco pojmouti rozvahou
rozumu. Arst. 4Ďoc-, O.povaha —,rozumnosť.
— Xen. (v. ustów). —b) mysl; duše. Dém.
ἣν τι τότ᾽ ἐν ταῖς τῶν πολλῶν διανοίαις ΡΥ]ο
něco v myslech, v duších lidu—. Xen, (v.
xayeštx).— 2. a) «) smýšlení. Aischl, (v.
ἀσεβής). Χεη. Ρ]. τοιαῦται διάνοιχι ἰκοτό
smýšlení, zásady. B)myšlénka, Thůk. dět
ypews Zai m.oToc 0. znamenitá a neslýchaná
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(k víře nepodobná) myšlénka (t. lodstvo
Hellénské mimo vše nadání pořízené), Xen.
παύομιαι ἐκείνης τῆς Otavo(acupouštím od oné
myšl. —b) «) ú-; ob-; zámysl. Pl. oů Txýry
Tř 8. xaTebnplCovró wov nikoli s tím úmy
slem odsuzovali mne, Hér. ἔμπειροςτῆς ἐχεί
νου Otavoímcznalý jeho ú-, obmyslu. Thúk,
εἶναιἐν διχνοίοι s inf, míti v úmyslu—. 43) od
vážlivost; odvaha (odvážlivá důvěra). Thúk.
Te 8. 70 Basov odvahapevná.

δι-αν- οίγω τοπνίτάπι,Ι. τοὺςὀφὺαλμιούς
oči (někomu).

OLaVOpLÝ,(Šta-Véu.-o), rozdělení, Aisehl,
διανομαὶἄφιλοι.-

δι-ανταῖος 9.19. σρῖοᾶνρτοπήκ]ύ. ΑἱξοΠ].
fem. substt, rána proniklá veskrz.

δια-νυκτερεύω přenocuju. Xen. διενυκ
τέρευσαν ἐχεῖνην τῆν νύκσα Ῥγθποθοτα1 οπα
noc celou.

OL-AVŮTM,v. násl.

OL-AVÓWi -xvůTo do-; vykonávám. obyč,
cestu. Xen, rohAyv ὁδὸν διήνυσαν hodný kus
cesty urazili, i bez obi. οἱπόδες διχνύτουσι
nohy procházejí, sem tam chodí, ᾷα55. ὁδὸν
διηνύσθαι αὐτοῖςcesta že jim vykonána,

OLA-TTALČEÚMveskrze, všemi stupni vy
chovávám, učím. Xen. Toigu% διχπαιθευθεῖ
σιν οὕτως nevychovaným, nevyučeným ve
skrze tak—.

δια-πάλλω τοπππείάτάπι; losem roz-, u
děluju. Aischl. ydóvoavzíev διαπήλας zemi
k obývání za podíl dav losem-—.

δια-παλύνω τοπαγράτάπα;rozdreuju. jen
Eur. modra čiemáhovehlavu rozdrtil, roz
tříštil.

ota-Tapeveúm panenstvízbavuju.Hér.
pass.

OLA-TAOONAEŮMkřížem (rozpiatého) při
bíjím. Hér. 790g oavídu.na dřevo (hřeby).

OLU-TTÁOOMroz- ; nasypávám. Hér, čerdc ᾽

τρίχας διαπάσας τοῦ ψήγματος (χρυσοῦ) do
vlasů nasypav (si) písku, zrn (zlata).

dta-TxÚw 1. zatím zadržuju ; po chvil
kách odpočívati nechávám. Xen. duxrx5om
na chvíli zadržeti, zastaviti : přestávku uči
niti. 2. rozpouštím. Xen. aroxmmx διεπέ
παυντο vojska byla rozpuštěna.

d-aTeAkm (-2. drahým), za- ; vyhrozu
ju. Hér. diwmeňom za-; vyhroziti. :

διά-πειρα, 4, přezkoušení; pře-; pro

δια-πίνω.

σκουιηάπ{, Ἠότ, τινὸς něčeho. ἐς διάπειραν
ἀπιχέσῦαι ργθανδἀδΙ{ 56 ο πόδδιη,

δια-πειράω veskrze zkouším, med. 1 a)
důkladně zkouším. Pl. —Hér, s gen, oteréi
ρᾶτο αὐτοῦ τῆς χυχῆς ΖΚοιᾶεἰjeho stateč
nosť. b) ©.Tivog pokouším se o někoho; mě
řím se (na zkoušku) s někým. Hér. 2. za
kouším T:vogněčeho. Thúk,

oOta-Ttelowveskrze vpichuju. Eur. δια
πείραςveskrze vpichnuv, vraziv—.

δια-πέμπω 1. τοπθβγ]άπα; sem tam po
sýlám, a) s obi. 05. dixméudbu rozeslati.
Thúk., Xen. —Hér. pass. Gixnéumeciau10
zesýlánu býti. —b) s obi. věci. goAA8oterre
πόμφει ἀπὸ τῆς τραπέζης mnohá (jídla) ro
zeslal od stolu. —2. pře-; posýlám (jinudy).
Χθη. τινὰ πρός τινα někoho kněkomu. Thúk,
τινὶ někomu. .

δια-περαίνω zcela do-,ukončuju; až ku
konci vědu, dovádím ; dovršuju. Pl. rov
λόγον, τὴν ἀπόκρισιν διαπερᾶναι řeč, odpověď
dovršiti, ku konci dovésti. meď. —si.

Ota-Te800Ów 1. na druhou stranu pře
pravuju ; převážím, přeplavuju. dep. pass..
—se, Hér, diumepaumdévrec—,přepluvše tam
(na loděch), 2. 90Η,χεροῖν κολεῶν ἐρυστὰ διε
περαιώῦη ξίφη v rukou z pochev vytasené
meče skřížily se bojem (dle jn. xoAedyotex.
z pochev protaženy byly meče, ἐρυστὰ Ρ10
lépt. j. vytasené).

ou-TepÁm 1. a) probodávám ; prorážím.
πχ. κνήμης διεπέρασενd60u holeň probodlo,
prorazilo dřevce. b) Τβοἷς,διαπερᾶν πελάγη
(veskrze) projížděti moře sem tam, p.
Eur. 2. a) pronikám; procházím; přichá
zím (s nebezpečenstvím,s nesnází do města
a p.) Aisohl. ϱ) Χθῃ. διχπερᾶν rov Slov pro
tloukati život ; —seživotem.

δια-πέταμαι, ν. násl.
δια-πέτομαι (u Sof. dle někt prs. δικ

méra-Tx), přenáším se ; přeletuju. obyč.obr.
a) P. aor. duumrouévypřeletši (z těla duše) ;
vy-; odletši. Sof. (dle někt.) odovyd dvxmé
ταται hlas prolétá. ϱ)δικπτάσθαι 0 lodi a p.:
proletěti ; rychle projeti. Eur.

δια-πηῥάω přeskakuju. Xen. o koni.
τάφρους--.

δια-πίμπλημι τᾶππο, 56 {μη Ῥ]πίπι,
Τή]ς, διεπλήσδη Σικελία αὐτῶν πᾶ τήσηγοἨ
místech přeplněnabyla jimi Sio.

δια-πίνω po chvílkách piju; popíjím.
Hér. prs. part.



δια-πίπτω.

δια-πίπτω 1. α) τοπραδότάιη 56. ΡΙ, ο ἰζ
Je. b) διαπίπτει 11 rozpadává, zvrbuje, ne
daří se něco. Aisohn.— 2.a) prolítám ; pro-;
ubíhám ; unikám. Xen. šv v udym διαπεσόν
<24v boji uběhše, unikše, b) pronikám ; pro
rážím. Xen. dtomeoety βουλόμενοι πρὸς τοὺς
šxuvTůvproraziti— ku svým (vojskům).

δια-πιστεύω veskrze, zcela, upřímně
důvěřuju, věřím. rivi někomu. Dém. (srv.
násl.)

δι-απιστέω zcela nedůvěřuju, nevěřím.
τινὶněkomu. Dém. (srv. předch.).

oLa-TAaTóvwrozplacuju; rozšiřuju.Xen.
τοοφὴτὰ σώματα--τῷ σίτῳ.

OLU-TTÁÉMMWa) mezi tím vplétám ; pro-;
opletávám. Hér, orhýpnyἐντοῖσι δχκτύλοισι
lýčí mezi prsty—. b) dopletávám. Hér. obr.
dramAékouTov Btovsů doplésti, dokonati život
blaze.

δια-πλέω a) proplouvám. Thúk. dix
πλεῦσαι Ῥτορ]οπί1. ϐ) ο05, Ῥ]. διαπλεῦσχι τὸν

tovproplouti životem.
OLÁ-TTÁOOG,att. -moXoue, 6, a) stálé pla

vení; stálá plavba. Aischl, b) přeplavení;
převezení; převoz. Thúk,

δια-πνέω a) rozfukuju; rozvívám, b)
profukuju ; provívám.pass. provívánu býti;
provětrávati. Xen, vů čvγῇ φυόµενα οὐ δύνα
τχι ταῖςαὔραιςδιαπνεϊσθαι rostliny zemské
nemohou čerstvým vzduchem provětrávati.

δια-ποιχίλλω pestře vystrojuju, ozdo
ῥα/τ. 16ο], πᾶσι τοῖς εἴδεσιδικποικῖλαι τὴν
ποίησιν «υᾶθιη] 2Ρβοβγ Ῥο5ἱ19 οζ8οΡΙ{{ράβ
nictví,

δια-πολεμέω stále, do konce válčím,
bojuju. iw s někým. Xen.— drxmoheuňom
buď: ve válce vytrvati; válku prodloužiti,
Thúk., n.: doválčiti; válku skoněiti. Hér.
—pass. Thůk. δικπεπολεμ.ήσεταιαὐτοῖςἀμα
ye O móAcu.ogdoválčena bude jim bez bo
je válka.

OLATOAÉUY)SLS, 4 (od δικπολεµέ-ω), ἂο
válčení; dokončení války. Thúk.

| Aa-moAtopxém stále obléhám. Thúk.
deTOMóoxnoxvobléhajíce vytrvali.

διαπομπιή, 7 (diu-méum-e),rozeslání po
slů, poselstev. Thúk. pl.
ς Štu-novém att, 1. stálé namahání mám.
0. 7. s namaháním provádím, vykonávám,
něco. Isok, —meď. ΓΙ. πραγµατείαν διχπο
νεῖσθχι ἰά]ψτι ἠφιίπῃ παπιαμάπ{Ῥοᾶςίαρο

“
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vati, podnikati, roďyua práci namáhavou
podnikati. Xen. T01x0T%διχπονῄσασθαι ta
ková namahání podstoupiti, podniknouti.
2. (namaháním) otužuju. Xen. T%cauxTa.
—meď.— se. Xen. ταῖς πορείαις.

OLu-TÓvVTLOG2, zámořský ; přes moře.
Xen. ovpavelu.

OLu-TopeÚwpřepravuju; převádím; pře
vážím, Xen. (přes řeku). meď.—se; pře-;
procházím. Xen. redíx roviny. Pl. čmi 0
χἩματος διαπορευθῆναι na povoze přepra
viti se. Thůk. διαπορευόµενος Σελοπόννη
σον τῇ orTparvižtáhna Peloponnésem s voj
skem. Xen. διεπορεύθη ἐπὶ την λίμνην Ῥο
chodem došel, dorazil ku-—.

O-amopém 1. v nesnázích rozhodných
jsem. dep. pass. Aisehn. ooBovuévyκαὶ
Oenropnuévystrachujíc se a úzkostini jsoue
rozervána. 2. rozpačitý, v pochybnosti jsem.
Arst. δικπορήσειεν ἄν τις, πότέρον--, *—v po
chybnosti by se rozpáčil, zda—,či—. dem.
ppass.pochybností, rozpaky se viklám ; zcela
na rozpacích jsem. Xen. (v. dtxxpívo. 2,
a, B). Aisohn. čotymcexal διηπορήδη απι]]
a v rozpacích uvázl.

δια-πορῦέω básn. veskrze, zcela hu
bím, kazím. mařím. pass. Aischl, dtxme
πόρθηται τὰ Εερσῶν πράγματα 08] Ζ1Π8
řena jest P. moc, 08, 008,, Τ. οἴχομιχι--.

δια-πορὺμεύω α)παἄγαλοι είταπαΡΐ9
vážím, přepravuju. Hér. vevx někoho čx—
ěgze— do—, is aoo.: řeky. T0uc ποταμοὺς
διαπορῦμεῦσαι přes řeky převésti; řeky
přejeti, překročiti. b)j. prostředník pře-,
při-, donáším. Hér. AóyoucT1vizprávy, ná
vrhy někomu. Pl. T% Txp« TivógTimvěci,
vzkazy od někoho někomu.

δια-πρᾶγματεύομαι Ρταοπό,zevrubně,
důkladně si probírám, prozkoumávám. Pl.

δικπραγματεύσασθαι mv airixv zevrubně
prozkoumati příčinu, T0y Aóyov uZMov—
vče důkladněji—.

dtampůšic, 1 (Šw-no465e), dle někt.
u PL. pořízení,

δια-πρᾶσσω, -πράττω,ἰόπ. -ποῄσσω 1.
a)vy-; pořizuju; vykonávám; provádím.
Hér., Xen. δικπρῆξαί, --πρδζαί m poříditi,
vykonati, provésti něco. Xen, čXvταῦτα
πειρώμενοι (47 δικπράξωμεν-- jestliže by
chom o to se pokoušejíce, toho nepro
vedli, nedovedli—. častěji meď. —si. Dém.
ὅτι τοῖς πνεῦμασι καὶ ταῖς ὥρχις τοῦ ἔτους
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τὰ πολλὰ διχπράττεται že pomocí větrův
a počasí ročních nejvíce. věcí si vykonává.
TpďyuA«διακπράττεσδαι čin vykonávati si;
o věc usilovati. Pl. mept Tivoc—v něčem
si počínati. odroc tak. —i o subi, zosbn.
Pl. elu TÁVAóye TÁ mávra διαπραττο
uévov patřiti k uměním řečí všechny své
věci vykonávajícím. b) vymáhám. Xen. dx
πρᾶξαι, org S opt. vymoci, aby—. obyč.
med. «) dyn. úsilně vymáhám. Xen. u4
λα μόλις διαπραξάμ,ενος s velikou obtíží mu
σΥπιρ]--, δεῖσθαι διαπράξασθαι σφίσινΡ10
siti, aby vymohl jim {ο, τέτινι παρά τινος
něco někomu od někoho. —Pl. s us inf.
aby ne—, též ore umsinf. tak aby ne-.
ϱ) vymáhám, vymiňuju si. Xen. um xdety
τὴν χώραν Δ0ΥπουγΡ8Ιοσα11 πθιηδ--. v) do
máhám, dodělávám se. Ti něčeho; dostá
vám něco, Xén. παρά τινος ο někoho. Tao
éxóvrov od lidí ochotných, s ochotou do
stávám. δικπραξάµιενοςobdržev to; dosáh
ππν ἴρπο-- πολλὰ dyadů διαπράξασδαί
τινι mnohých prospěchů dodělati se, mno
hé prospěchy obdržeti něčím. — ©) frag.
na kousky dělím; do konce mařím. pass.
Aisehl. og mavra v čaTἐχεῖνα δικπεπραγ
v.évaj. veskrze jest ono zmařeno. Sof. part.
prf. zabit; roztříštěn. 2. meď. (prostřed
nietvím jednám;) vyjednávám, Hér. 8%
čoumvémv skrze tlumočníky. — Xen. mepi
GTovddv 0 sMÍr, 0 příměří. Ti epí T1vogněco
o něčem. φιλίαν δικπραξάμ.ενοι πρὸς Mýdoxov
přátelství majíce vyjednati s Médokem.

διαπρεπής 9. (δια-πρέπ-ω)vynikající ;
výtečný; znamenitý. o 0s. i věcech. Xen.
i comp. ční zim pro něvo, —Thúk, τὸ δια
peréc znamenitá nádhera, Tuvogpři něčem.,

δια-πρέπω vynikám. Tí Tim v něčem
něčím; povyšuju něconěčím,Pl. irón. (=
ponižuju).

δια-πρεσβεύομαι (-mpsoBeúe2. b) ro
zesýlám poselství svá. Xen,

δια-πρηστεύω, γ. πάβΙ.

δια-πρητεύω (-πρήτης Ἔ-- πράτης ku
pec od πι-πρά-σχω) ἆἱθ πξκ6. ν Hér. Oi
επρήτευσε Ἡ. διεπρήστευσε (ρϊε]καρδ1],) τγ
78411.(419 πόΚ{.διεδρήστευε.. διεδρηπέτευε
přeběhlíkem byl. i dle někt. dusomýsvevce
proklouzl).

dta-mpim rozpiluju. Pl. pass. Orwme
Tptop.évou ZATÁ TAS Pivag rozpoltěni jsoúce
podle nosu.

διαρκής.
u

Ota-Tpůotog 3. i 2. básn. daleko pro
nikavý ; rozezvučený. Sof. ὄτοβος,

δια-πτοέω rozplašuju. Eur. diexgónce
rozplaší—.

OLA-TTTŮGOWrozvíjím ; rozevírám ; roz
haluju. duševně, Eur. dixmrůkarozhaliti.
SoÍ. δικπτυχΏέντες roz-, odhaleni jsouce-—.

διαπτυχή, Ἡ (διαπτύσσω),Ἐν. δέλτου,'
τῶν γραμμάτων διχπτυχαί ΤανΙπαδ, 51οζεπί
listu, dopisu.

δια-πτύω ρορμτάπι, Ὠόπι, τινὰ ῬοΏί
dám někým.

OA-TVMTEÚMpěstí zápasím (0 závod).
Χθῃ, πολλοῖς διαπυκτεῦσαι s mnohými pod
stoupiti zápas pěstí.

δια-πυνὺάνομαι Ρῖο-,Ρορίάτάιη56;Ρΐθ
zvídám. τὶ ο πδδθιη, ΒΙ., Χθῃ., διαπυθέσθαι
přeptati $e; přezvěděti; zevrubně zvěděti.

©LA-T0VPOG2, (-xdo) ohnivý; žhavý. Xen.
o slunci. —-0 zemi: rozehřátá.

δια-πωλέω rozprodávám, Xen.
δι-αρασσω roz-; prorážím. Hér. (v.

διχρρήγνυμι).
δι-αρὺρόω ἄϊα ὅ]άπ]κὰ τοσκ]άᾷάπι, Ῥο

řádám. Pl. a) rů orýdy drýppovprsa dle
částek pořádal (rozčlánkoval). b) meď. og"
νὴν καὶ ὀνόματα διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ Ώ]85α΄
slova sirozčlánkoval, rozlišil svým uměním.

a-aprbjuém rozčítám. a) vypočítávám.
med. —si. Arst, čiapibujonoda roz-; vy
počítati (po jednom, zevrubně). 8. καὶδια
λαβεῖν εἰςεἴδη vypočítati a rozebrati na tří
dy. b) med. rozpočítávám; zvlášť prozkou
mávám, Pl. vd: oůcepovahy, οὐδὲνδια
ριθμ.ἠσασθαι ničeho nerozpočítati, nepro
zkoumati.

O-upném a) veskrze, dokonce stačím ;
dostačuju. «) Xen. o koni (óore Orugxety
tak aby dostačoval silou: na cestu denní).
9) o věci. Xen. olvoc (cic ódov) oů διαρκέσει
víno nedostačí. b) vystačuju; vytrvávám.
Χθη. τὸν διπλάσιον χρόνον πολιορχούμενοι O1
fpxecav dvojnásobný čas obléháni jsouce,
vystačili (s potravou). c) stále trvám (vý
ο]οά]ταιι). βουλαὶἄπιστοι Λαἴου διήρκεσαντἆ
Je nepodajnáLajova stále vytrvala, Aischl.

διαρχής 9. (δι-αρκ-έω) a) (zcela) dosta
tečný. Thúk. yeox (úrodou). yoňuxara, ot
T0<. Dém, doshex.— b) v dostatku; s do
statkem. Xen. Cv εἰςτὸ γἼρας διχρκέστα
T%—v největším dostatku.
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διαρπαγ “, η (δικρπάζω),vyloupení. Hér.
δι-αρπάζω a) «) roz-; uchvacuju. Thúk,

B) rozhazuju. Dém. yoýuara peníze (na
věci rozmanité). b) vy-; olupuju. góXv dtxp
moa ms. vyloupiti, vy-, popleniti. Hér.,
Xen. —igóv Hér.

du-ppatvw roztřikuju. Sof. medď. při
subi. pl. roztřikovati se; různě řinouti.

dta-ppatw rozdreuju. Aisehl. διαρραι
odřva rozdrcenu býti.

δια-ρρέω (-o0eFw) 1. protékám, Hér.
morauoc ©.— 2. rozplývám se. Sof. obr.
χάρις ταξ]ς,

ota-ppYjyvvpu(-Foyy-) 1. a) roz- ; Ρΐθ-;
protrhuju; —rážím, Pl. διαρρῆξαιτὰς χορ
δάς I0z-, přetrhnouti struny. —Hér.: xe
oxXdg O. lebky rozraziti (dle někt. διαρ
ράξαι). prí. act. žnír. Pl. διερρωγυιῶντῶν
xopdav když, ač přetrženy už byly stru
ny—. b) Sof. mAsupavδιαρρῆξαι φασγάνῳ Το]
protknouti mečem. 2. aor. pass. d1x00x
vůva rozpuknouti se, puknouti. o člověku.
a) Xen, přesycením. b) Dém.zlosti, lží—.

διαρρήδην, (δια-ρρη-θῆναι; ῥε»,Υ. ἐρῶ)
výslovně; jasnou mluvou; jasně. Isok.,
Dém. při γράφειν.

διάρριµµα, τό (οἳ διαρριπ-τέω), πιτδίπύ
pohyb; pře-; odskok. Xen. pl.

δια-ρριπτέω (Ρτ8,α impf., ostt. čsy od
Oux-opím-Te)1. a) rozmetávám ; rozhazuju.
Xen. obi. vů oxeúy Otxopibounáčiní rozme
tati. b) «) sem tam házím, mrskám. Xen.
αἱ χύνες᾽δικρριπτοῦσαι τὰς οὐράς —mrska
jíce, vrtíce svými ocasy. —$) mrskám se
bou; vy-; poskakuju. —2. rozděluju. Xen.
(σ. χαίρω).

διαρρῖψις, ἡ (ο δια-ρριπ-τέω), 1ο7Π1Θ
tání; rozházení. Xen.

Oau-ppobém Aisehl, o ženách. moXírac
dieooobýcare Zaxny občanům (vštípily jste
hučením,) vhučily jste zbabělost.

διά-ρροια, Ἡ (-ῥοή, srv. Šta-opée), prů
tok; průjem; úplavice. Thúk.

δια-ρροιξέω Φοξ. ἰὸς ἐς πλεύμονας διερ
polČnoev šíp do plic zafičel, zasvištěl.

, δια-ρρυὺμίζω souměrněrozděluju.Eur.
ψήφους.

διαρρώξ, ὤγος,ὁ, Ἡ, (διέρρωγα,Υ. διαρ
ρΏγνυμι)básn. protržený; prorvaný. Eur.
τινὶ něčím,
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δι-αρταμέω (-ἄρταμο-ς) Αἱβο]λ].ο Ρίά
ku diorauýca rozklvávati, rozškubávati
bude.

δια-σαίνω. Χαμ. χύνεςταῖς οὐραῖςδιασαί
νουσαι-- ΒΥΥΙΠΙ0088Υ (86π1 {απι,) δίά]6 ντήοο,
ohánějíce.

2 / ο .

δια-σαφξω (-σαφή-ς)jasně pro-, vyje
vuju; na jevo dávám. Pl. —str2—,elre, zda—,
či—,Eur. 6 y póvogdieodoycé m1S part, v ace.
čas prokáže oněčem,že ; —objevíněco jako—.

du-oxovvíce objasňuju; vysvětluju.
Xen. Ti něco.

diu-oelw a) pře-; otřásám, Xen, xůvec
ταῖς οὐραῖςδιασείουσαι-- svými ocasy otáče
jíce. — Arst. jepotv. (v. diaciCe). b) roz
viklávám ; převracím. Hér. T% φρονήματα
smýšlení.

δια-σημαίνω veskrze naznačuju ; ozna
muju. Xen. OuxoauŽvous nepř. ot. jasně ozná
miti—. Hér. Aroexéeg určitě oznámiti.

διά-σημος 2. (-o7u-«) znamením, zvu
kem jasný ; srozumitelný. Sof. v. $onvéu.

Διάσια, τά (οἳ Δι- ν Ζεύς), Diovy hody;
Diova slavnosť, konaná na venkově u Athén
k pootě Dia Milostivého (Mewíytog)v měsíci
anthestériónu.

otu-olCw vysyčuju; vypískávám, Arst.
διχσίζων, τοῖν χεροῦν διχσείων vypískávaje,
rukama vyháněje (třesa).

δια-σιωπάω zatím mlčím; pomlěuju.
Χθη, διεσιώπησε Ῥοπη]ὅε].

δια-σχαριφάομαι (.ν καρφα-λέος,κάρφ
ος) roz- ; zahrabuju si. Isok, Tag εὐτυχίας
διεσκαριφησάμεδα χαὶ διελύσαμεν šťastné
úspěchy jsme si zahrabali a zrušili.

δια- σκεδάννυµι (ν. ὶδια-σκίδνημι)1. ϐ)
rozptyluju ; rozprašuju. Thůúk., PL. subi.
čveu.oc.—pass. Ρ]. ο ἆπδι ὥσπερ πνεῦμ.α %
χαπνὸς διχσκεδασθεῖσα Ῥτάτὃ Ἰ. ἀθο] n. dým
rozptýlivši se, rozplynuvši—, b) rozptyluju ;
rozpouštím. Hér. T0y GToxT0vdel διεσκέ
ὅασε vojsko propustiv rozptýlil, rozpustil,
Pass. ÓoTE um 0) diuoxednodývauτὴν στρα
vwv tak aby se vojsko nerozptýlilo. 2. roz
Tušuju ; v niveč obracím ; na záhubu přivá
dím. Sof. zal yůy xai vóy.ousOuxoxedav i zemi
i zákony v niveč obrátiti hodlaje— δεξιώµα
τα διασχεδῶσινsvazek přátelství zruší.

OLA-OMÉTTOLAUL(prs. a impf, neob.; v.
dix-oxomém) obyč. a0r. duxoxébachou. a) ko

lem se ohlednouti. Xen. —b) obr. «) prohle
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dati, prozkoumati. Pl. zxi T%Aorx41ostatek,
ϐ) ΡΙ. πρὸς ἑχυτὸν δικσκεφάµιενος τι 8606 5ἱ
r0z-, uváživ—. Xen. 0X) Oeoxeuvuévozvelmi
rozvážně,

ota-omeváCm zcela vystrojuju; vypra
vuju. meď. «) —se. Xen. čiguďymv. P) —si.
Thúk, ráAAa Oieoxeválovnos čsrAodvostat
ní přípravy si pořizovalij. ku plavbě.

δια-σχηνέω (Βιν. ἵ πάςι. |) 1. různo
v byt dávám; bytem rozkládám. Xen. 01x
σχηνῆσαι τὰς τάξεις κατὰ τὸς χώμιας 197 ἴο0
vati voje po dědinách. duxoxmvyréov eivau že
třeba různo se ubytovati. 2. mtr. 8) διχσκη
νῆσαιubytovánu býti. Xen. b) part. prs. διχ
oxyvěv (může býti odvozováno též od násl.)
ze stanu odcházeje. pl. —se rozcházejíce.
Xen. čř,úplorou po snídaní. verů δεῖπνον--.

δια-σχηνόω [β1γ. ipředch., 2.)pl. v růz
ných bytech (po vesnicích) býti. Xen. dx
σχηνοῦν.

δια-σχίδνημι = δικ-σκεδάννυμ.ιHér. τὸ
ὕδωρ οἳ ἄνεμιοι διχσχίθναντες τήχουσι vodu
větrové rozlučujíce v páru mění.

OLA-0MOTÉU(jen prs. a impf.; v ostt.
ČS, V. διχ-σκέπτομαι) 9) Ρτο]β{ὔζέπι, PL. dis
σχόπουναὐτόν prohlížel jsem (si) ho; bedli
vě hleděl jsem na něho. b) «) ohledávám
(duševně) ; prozkoumávám. Pl. ToĎrovtoho.
—rozjímám; uvažuju. meď. —si. $) uvažuju;
na váhách jsem; váhám. Thů«.

OLA-0MWTTWvespolek žertuju. Xen.
pass. ČioxůmreTo vespolek se žertovalo,

otu-opsáw Hér. vyplachuju; vymývám,
Ἠότ,ορ], ποτήρικ.

διασπαρακτός 9. (δικσπαράσσω)Εαν.
rozškubaný ; roztrhaný; rozsápaný.

ota-oTapácdt rozškubuju;roztrhuju;
rozsapuju. Aischl,

Oa-om4w 1. a) roztahuju; roztrhuju;
Tozrývám ; rozsapuju. Hér. ἄνδραςδιχσπάσαι
muže rozsekati. meď. —si.Eur. dy dteora
σαντο jehož si rozsápali (psi). pass. Dém.
µόνον οὐ Oisomdchyvmálem byl jsem rozsá
pán. b) roz-; zrušuju. Xen. vouovs. Dém.
τὰς πολιτείας správy svobodné. 2. a) rozpo
Juju; rozvádím ; rozdvojuju. Xen. Tivůúó
Ttvocr0z-, odvádím někoho od někoho; —něco
od něčeho. pass. Hér. vo šdvog OLETTZGU.ÉVOV
ὑπό τινος. Ὀέπα. δικσπχσῦἴναι xx διχφδαρῆ
va. rozvedenu a zahubenubýti. b) roztahuju,
rozvádím, rozestavuju (mezerou, ale nikoli
nepřátelsky). Xen. oaArvya. —často pass.

<

διάστροφος.

Xen. o vojsku a vojinech διχσπᾶσθαι, δια
σπασὺἥναι rozestupovati, rozestoupiti se;
po mezerách rozestavovánu, rozestavenu
býti; rozptylovati, rozptýliti se,

δια-σπείρω 1. α) τοπβόνάπα;roztrušuju ;
τοήλαπα/ τα.Ἠόγ. µνέας διέσπειρε τῇ στρατιῇ
miny roztrušoval, rozhazoval vojsku. b) «)

rozptyluju. pass. Sof. χολαὶ διεσπείροντο
žluč se rozptylovala, rozlévala—. ©)Sof. č.
uávnv rozhazuju, promrhávám marně. 2.
s obi. os. pl. rozptyluju. pass. —se.Xen. die
orapuévo. rozptýlivše se ; rozptýleni jsouce
(vojíni). duxT0διεσπάρθαι τὸ στράτευμα ΡΙ0
tože rozptýleno' jest vojsko. — Φοΐ, πῶλοι
διεσπάρησαν hřebci se rozprohli.

δι-άσσω Ίόπ. δι-αἵ-σσω. a) veskrze pá
dím, kvapím ; proskakuju; pro-; přelétám ;
pro- ; Ρϊθρίμάπι, ΗόΤ.λαγὸς ἐςτὸ μέσον διήιξε
—uprostřed pro-, vyskočil. s ace. Sof. ὄρεχ
Ovoce hory pře-, proletuje, probíhá (Arte
mis). b) o subi. věci. prorážím ; pronig“a.
S0OÍ.GTUGU.OGδιῆξε mAeupv křeč pronikta,
projela boky. Aischl. ozvuku s aco. obi.

διάστασις, 9 (δι-ί στη-μ.), 8) rozstou
pení. Hér. rv opémvrozsedlina, rozpuklina
hor. b) rozdvojení; roztržka; různice; ne
svornost. Thúk. a. voe vor čsT005πρεσβυτέ
ρουςrůznice mladým ke starším, se staršími.

δια-σταυρόω kolím pře-, zahrazuju.
Thůk. meď. —si. iobuov úžinu.

OÁOTYJLX, TÓ (Ši-(-oTY-wu), rozstoupes
nost; mezera. Xen.

ο

dix-oTÍGmrozděluju znaménkami(body,
čárkami k urovnání vět); interpunktuju.
Αταζ, διχστίζαι--.

δια-στοιῤάζω (--ἡ στοιθή οαράπ{; οραΠί
x oTelBe) mezi to vecpávám, kladu. Hér,
διά Twy0cÓ. 11 po něčem vkládám něco.

δια- στοιχίζομαι (-στοιχίζω) ΑἰδοΠ].δι
στοιχίζετο ἀρχήν τοπζαᾶοναὶ5ποιι γιά.

δια-στρέφω α)ρϊθίάδίπ; Ῥΐε-; vykru
cuju. Pl, pass. čóhov Ouxorpenóu.evovdřevo
překruoující, křivící se. éAm διεστραμμµιένα
údy pře-,vykroucené, vymklé.b) obr. x) s obi.
věci. Dém. dixorpéhov TáXydéc překroutiti
hodlaje pravdu. ($)s obi. os, Arst. Tov Oixu
στήν διχστρέφειν5οπάοθ ργευταςθ{, pohor
Šovati. —pass. dle někt. u Sof. dixorpépet
πρὸς νυκτός sYracován jsi od noci, od tem
nosti.

διάστροφος 2. (δικστρέφω) a) pře- ; sto
čený ;skroucený ; skřivený. Hér. o těle. Sof.
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dpdaAuo0goko skroucené, strhané. 11, ὅσσε
(ale v. iéMooe 1. b.)— b) převrácený ; zmo
taný ; zmatený. Sof. poévsgmysl—.

ota-oÚ0pwpřesmykuju. Dém. viva někoho
názvem ; přezývám někoho; přezdívám ně
komu.

δια-σφαιρίζω. Βαν. τὶněčím, j. míčem
(na způsob míče) pře-, pohazuju.

/ ο .

δια-σφαλλω pře-;vyviklávám, Aischn.
pass. OrxcoxXvní rivog zmásti se v něčem,

διασφάξ, άγος, (© διχσφάζω), 10ζ
trhlina; rozpuklina. Hér. úžlabí; úžlabina
(v horách).

δια-σφενδονάω rozmítám ; rozrážím ;
roztřiskuju. Xen. pass. —Se.

δια-σχίζω a) rozš čpuju ; rozpojuju ;
roztrhuju. pass. ΡΙ. ο δαΐδ: διεσχίσθαι roz
trženu býti. b) rozlučuju. pass. Xen, mooevo
µενοι δικσχισθέντες π8 Ῥοσλοᾶτι τοζ-, odlou
čeni byvše-.

čta-o$Gw 1. a) za-, ochraňuju (převá
děje, přepravuje z nebezpečenství) Hér. dra
GAoXTAGVÉNcZachránitilodi.12ed.—si. Xen.
τὸ σώματα διακσώσασθαικαὶτὰ ὅπλα Σποῖγ
své zachrániti si i zbraň. dep. pass. —8e.
Thúk. yxAerác διεσώζοντο ἐς Tac "Orac
s obtíží zachraňovali se do Olp. Ken. drx60
dva zachrániti se (životem),b) «) Xen. vů
relymOixoom zdizachrániti, obhájiti, med.
διχσώσασθαι --β]. διχσωσόµενοι hodlajíce si
zachrániti. P)zachraňuju;zachovávám. Xen.
OupemodcOiececdxa —měl zachovány. med.
κτήσασθχι--, διχσώσασθαιdobyti si—,uchrá
niti, zachovati si. —2. zachovávám; po-;
udržuju. a) Xen. την παρακέλευσιν εἰς τοὺς
μεγίστους κινδύνουςδιχσῴζειν παροπιεπα 6 πο
dobu největších nebezpečenství zachová
vati. —orToarnyývar“ válečnická pravidla
zachovávati (v paměti). —rmvmloviv Totgol
Xorg věrnost přátelům—. Hér. rův Teherýv
slavnost—. b) i ve sm. nepříz. podržuju, po
nechávám. πιο. --θ]. τὴν ψαλακίαν.

διοα-τάµνω, v. diu-Téuvo,
διάταξις, Ů (διατάσσω), rozřadění; roze

stavení, Hér, přivojsku. Ὠόπι, τῶν φυλόκων
střážníkův.

δια-ταρᾶσσω, -ττω, τοζ-;:pobuřuju; ve
zmatek u-, přivádím.Xen. vě.

/
δια-τάσσω, -ττω, 1. a) rozřaďuju; roze

stavuju ; pořádám. «) s obi.os.,obzl, ve vojνιν / v ..4 oj ἱ
δἰδ. διατάξαιrozřaditi ; rozestaviti, často pl.
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Hér., Xen. διχταχ θέντες rozřaděni, rozesta
veni byvše. 11, πθπέ,, Ἠόν. ὡς δέ σφι διετέ
ταχτο když pak jim rozestavení bylo ukon
čeno. —B) s obi. věci, j. Xen, v radě διχτάξαι
rozfaditi. meď. —si. Pl. v4 vévy druhy. b)
rozkládám ; vysvětluju. PL.διατάττωνἕχασ
TovTV Acyou.évovvysvětluju každouz věcí
mluvených, Arst. rivi někomu. 2. ustano
vuju; zařizuju. Xen. Šm.ováTvacsprávce.

Otu-TelvWa) roz- ; natahuju ; rozpřahám.
Xen. ční T: TAGysřoug K něčemu natahuju
ruce (chtě to bráti dorukou roztahovaných).
medď.buď: rozpřahám se. Xen. dxvervávevog
PaXAa rozpřáhnuv se—; n. napřahuju si
(proti někomu). Xen. Orwzeván.evotTě TAXr4,
τὰ vóž« napřahše si kopí, luky (napiaté).
Hér. vd róšov dixveivecdau luksi napínati,
b) medď.x) napínám, namáhám se; usiluju;
rozhorluju se. Xen.006 r. namáhám se, usi
luju o něco. síly své vynakládám na něco.
i s inf. gavri τρόπῳ διατείνασθαι φεύγειν,
mOc U— S Goni. vším způsobem usilovati,
aby se vystříhal toho, aby ne—. Dém. -σφο
dpac rozhorliti se prudce. B) s ace. Xen.
medyTrpógTIVa—všechno úsilí za někoho vy
naložiti.

δια-τειχίζω roz- ;přehrazůju ; zdí, hrad
bou roz-, odděluju. Isok, ov 'lodu.óv(k opev
nění, k ochraně). vůb. j. hradbou odděluju.
Xen, digδικτετείχικε τὰ ὄμματα.

διατείχισµα, τό (δικτειχίζω), τα, πάἱ,
hradbou oddělené; ohrazení; pevnůstka
(zvlášť). Thůk,

dta-TEAÉm 1. a) (až k cíli) dokonávám.
α) τὶ něco. Xen, ἄρξασθαι--, διχτελέσαι τι 28
číti—, dokonati, dokončiti něco. ry ÓdóvVY
konati cestu; dojíti cestou (cíle). P) s obi.
ὅθξα.Χοπ. τὸν βίον, τὰ δέκα ἔτη δικτελέσαι
život, deset let dokončiti, stráviti. OLxrerTe
Aexag maje dokončeno, stráveno. — b) bez
obi.: k cíli, ku konci docházím ; cíle dochá
zím, dospívám. Thúk. dooxAčoraToc *v δια
rehotn nejbezpečněji by cíle docházel (by
své věci ku koncipřiváděl). Xen. wpdgúdep
διατελέσαι k vodě dospěti, doraziti (cestou).
2.vy-; dotrvávám ; vydržuju ; stále jsem. a)
s adi. praed. Xen. č. dvau.4oT7T0gvytrvávám,
stále jsem bez vady. p. ἀνυπόδητος, ἀχίτων.
b) častěji s part. praed., jež č. překládá se
j. verb. fint, a řec,verb. fint. j.adv., Hér. yé

ε.α, τὰ διατελέομ.εν ἔχοντες Υύ584Υ,jež stále
máme. Xen. —ěmuehóy.evogstále se starám,
i s a00. čsu. Xen. ExT4 YpéoxgTAGKGLX UE
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vot Oteréhecav sedm dní celých bojujíce vy
trvali; —stále(bez ustání) bojovali. Pl, (v.
καθεύδω,ϱ). “

δια-τελής 9. (π. ΡἴθβοἩ.; -τέλος) vytr
valý (až dokonce); stálý ; ustavičný. Sof.
αἱπολλὰ βρονταὶ διατελεῖς ὅθβίο Ρο 5ορό Ἠτο
my ustavičné, neustálé—,

OLA-TÉLVW,ión. -vÁu.vA, I0Z-; pře- ; pro
tínam ; rozřezávám ; rozsekávám. Hér, dix
vau.etyviva uéGovroztíti, rozříznouti někoho
v půly; PL. (díy«).

δια-τετραίνω τοσ-; Ῥτοντίάτάτα; roz-;
prorážím, Hér. Oiuverpavéeroz-; prorazíš.

OA-TÝXW k roztání přivádím ; rozpou
štím. dep. pass. roztávám ; rozpouštím se.
Xen. o sněhu.

Ou-TY)pémstále hlídám, opatruju. Dém.
διατηρῆσαι, μή τι πάθωόι bedlivě přihléd
nouti, opatření učiniti, aby ne—.

δια-τί9 μι 1. τοπ]όδότι, 4) α) Hér.
διαθεῖναι τὸ μὲν ἐπὶ δεξιά, τὸ δ᾽ἐπ᾽ ἀριστερά
rozložiti, zvlášť položiti—. 3) pořádám ; za
řizuju. Xen. jmeo ol 9εοὶ διέθεσαν |. Ῥτότό
bohové to spořádali. χωρίον διατίθει οὕτως
m. zařizuj tak !—Thúk, otxVeřvatTě T08 mo
Aéuouzaříditi věci válečné. Xen, ravňyvo,
dydvac Oarukévuslavnost, zápasy pořádati,
říditi. —med. —si. vi něco, Twvanakládám
s někým. dubéc+u naložiti s někým ; usta
noviti o někom. Xen. rův dvyxTépa, b) «) roz
kládám ; meď. si. Arst. o řečníkoviv λέξει
διαθέσθαιΤαδ{,ν αδ] rozložiti si (disponere).
9) rozkládám(ústně) ; pronáším. Pl. o herci
ἀῑναάθ]ηίπι: τὰ ποιήµατα. ϐ) meď. «) roz
kládám si na prodej; prodávám. Ἠότ, τὸν
oóprov své zboží. Xen. Aelxv kořist, pav,
gooíav spanilost, moudrosť prodávám. Dém.
ὅσ ἂ̓ν ποιῄσωσι διαθέσθαι Υξθ, ο by vyro
bili, prodati. P) urovnávám si. Xen. čotydA
λήλοις dtaridecdou svár mezi sebou urovná
vati. 2. pře-, zjinačuju ; přeměňuju ; předě
lávám. a) tělesně. Ἡότ, ἑωυτὸνἀγηκέστωςδια
dečvu sebe“k nezhojení zohaviti, ztrýzniti.
pass. Thúk. oů ῥᾳδίωςδιετέθη ne lehce byl
ztýrán. Xen, ὃς ἂν zaraAmoWů,0VTodariWe
ται kdo by zasažen byl, tak jest zohavován.
b) duševně: vzdělávám ; v mysli obracím,
proměňuju ; navádím ; přemlouvám. Tuvěně
koho ; mysl někomu obracím ; na někoho pů
5οβίπι, Χθη. πάντας οὕτω διατιθεὶςἀπεπέμ
πετο, ὥστε-- 5 1Π1,γᾶδοΏησ {αῑςπατάἆδ]θ ΡΙο

4

pouštěl odsebe, Ζθ--,τίποτε ποιῶν οὐτῶ διέ

διατριβή.

ὃηκε τοὺς ἀρχομνους G0asi čině tak navádí
své Ῥοβάᾶαπό,Γόπι. ὑμιᾶς οὕτω διατεθείκασιν,
ὥστε-- s inf, vás tak navedli, zvedli, vzdě
lali, naladili, že—.pass. «) 0ĎTe Otorredňvau
tak býti naladěnu, v mysli pohnutu, dojatu,
Xen. —PL. 6 ὥστε s inf, že—, Isok. ἀηδῶςὃ.
πρόςτινα odporného smýšlení nabyti proti
někomu. $) dtxribeuou vede se mi. Dém.oůx
ἂν ἡγοῦμιαι δύνασθαι χεῖρον ἢ νῦν διατεθΏναι
(úuďg) myslím, že nemohlo by se vám hůře
zvésti než nyní.

oLa-TLtVÁOOWbásn. roz-; /žatřasuju. a)
Eur, x4px Šisrivače hlavou zatřásl. b) dep.
pass. Bur. néhadoa διχτυάξεται πεσήμασιν
jizby roztřasou se pádem.

δια-τοξεύομαι (-τοξεύω) 0 závod stěálí
(z luku). Xen. fut. ©

διά-τορος 9.-- 1. (διατόρος.»ντι-τρά-ω)
veskrze pronikavý. a) Aischl. -méda:těsně
svírající, velmi těsná pouta. b) -póBoc.—2:
pass. provrtaný ; probodený. Sof. modotu
ἀχμιαί,

δια-τραγεῖν, ν. δικ-τρώγω.

OLU-TPÉHWvy- ; uživuju ;vydržuju. Isok.
την στρατιαν ὀχτὼ μ.ῆναςταῖςαὐτῶν δαπάναις
διέθρεψαν vojsko osm měsíců svým nákla
dem uživili. dep. pass. —se. Thůk. Akdga
tajně. Xen. dterokonoxv vote xvývecivuživili
se skotem.

da-Tpéyw probíhám. a) Thúk. dtx8po
μὼν τὸ στρατόπεδον ΡΤοῦδΗ,ΡτοΓαπίν tábo
rem (nepřát.). ) Ἐ]. τὸν λόγον δικδραμ,εῖνřeč
proběhnouti(rychle pronésti). Xen, ra jdé«
Owtdpauóvre; rozkoše proběhše (užíváním).

διατριβή, ἡ (διατρίβ-ω 2.) a) «) trávení
času; (chvíle ;) čas strávený; pobyt; pře
bývání; prodlévání. Xen. čvv ©. za svého
pobytu, přebývání. B)prodlévání ; meškání;
obmeškání ; průtah (v. čumotée, 1. b). Eur.
διατριβὴν πολλὴν ἔχει ορπιοξ]κάπ{ἆ]οιλό to
má. Xen. 0. dy.oí7 obmeškánís něčím (ok.
něčeho). Isok. ojdeníxv δ. ἐποιησάμην ὔθὰ
ného obmeškáníneučinil jsemsi. b)«) (usta
vičné) zabývání se; zaměstknání ; zane
prázdnění. Isok. mepiταῦτα ποῄσασθαι τῆν
zeAcloryv©. s těmi věemi učiniti si nejdelší,
nejstálejší zaměstknání, Pl. meptviva πᾶσα
j 8. row k někomu nese se veškero zaměst
knání něčí, ©)zábava. Pl. čuvýdeu O. obvy
klé zábavy. —rozmluva; rozprávka. Pl. —
G) «) obcování Tuvogbuď: něčí, n.: s někým.
Pl. B) živobytí. Xen. dovhozperýg.
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δια-τρίβω 1. roz-; potírám. pass. Ši
zodřvu potřenu býti. Thúk, —Hér, zaxora
nejbídněji. 2. a) «) ypóvovo. čas trávím. Pl.
žv ódotg na cestách (v. fAuxix 1. a). ἨἩμέρας,
ἔτη 0. dni, léta trávím, přebývám, se zdr
ζπ]α. Ἠότ, τὸν πολλὸν τοῦ χρόνουδιχτρίβοντα
παρὰ Περιάνδρῳ že většinu čsu přebýval u
Per—. i bez ace. čsu. přebývám ; dlím; zdr
žuju se. Pl. dixrpibe pozdržeti se. ) pro
dlévám ; meškám ; obmeškávám ; váhám;
zdržuju se (marně). Xen, dtxrpiBovmeškaje;
váhaje (op. oreV00y). διατρίψω, ἔστ' ἄν 5 οοπ].
prodlím, se zdržím, až by—.Dém.tva u.) Ot
τρίθω abych se nezdržoval. —pass. 0 čse.
Xen. dtvpionévovu T0Ů jypóvou zatím co čas
(marně)ubíhal, tráven byl—.Thúk. xadtora
μιένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μιὲν οὐ διετρίβη, ἔλασ
cov dé zařizujícím, čeho bylo třeba, rok sice
neuběhl, ale jen málo scházelo—, b) «) att.
zaměstknání (stálé) mám. čy, ční Tim.V ně
čem ; přiněčem ; zabývám, zanáším, zaměst
knávám se něčím. epí T. obírám se, zachá
zím s něčím. S) bavím se ; rozmlouvám. Pl.
διατρίβοντες μετ) ἀλλήλωντοππι]οἈγα]{ος τθ
spolek. —v) stálý jsem ; vytrvávám.s part.
praed.,jež č,překládá sej. verb, fint.a řecké
verb. fint, č, j. adv.: stále ; ustavičně. Xen.
αἱφυλαὶδιχτοίβουσι μιελετῶσαιἃ ἔμανῦον Κ1Πθ
ny národní ustavičně cvičí se v tom, čemu
senaučily. c) obcuju. Pl. ueTx Tevocs někým.,

διατροφή, ἡ (d1x-T06p-w),výživa. Xen,

δια-τροχάζω Χοι. ο Κοπὶ,τὸν αὐτοφυῆ
dtarooyáČov přirozeným klusem poběhuje.

Ou-T0Wyw rozhryzuju. Arst. o myších.
διχτραγόντες rozhryzše—.

δια-φαγεῖν, v. dr-sobo.

Oa-palvw, 1. pro-; vysvítávám; pro
bleskuju. Hér, 90; Otéoauvszora prosvítala ;
úsvit probleskoval ; rozbřeskovalo, rozední
valo se. ἤδη διαφαινούσης Ἱμιέρης Κάγζ už
prosvítával den; už za denního svítání. 9,
a) pro-; objevuju. dixoxvěvo: pro-, objeviti
56, ΤΛήΙς. ϐ) ἠέγ. διαφαίνει τι διά τινος Ῥ1ο
jevuje se něco něčím, skrze něco.

διαφάνεια, ἡ (διχφανής), Ρτοβτ{{ανοβξ;
průhlednosť. Pl. nerostův,

διαφανής 9. (δικοχίνω) 1. prosvítavý ;
průhledný. Pl, 7%údárx. Πότ. λίθουςἐκπυ
ρὸς dixoavéxg Kameny z ohně průhledné,
žhávé,2. zcela zjevný,jasný. Sof,τά Ίδη ὃ.

δια-φαύσλω,γ. διχ-φώσκω.

P
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διαφέρον, οντος, τό, V. διχ-φέρω a. b.
(srv. násl.)

διαφερόντως (π. δια-φέρω 3. b) měrourozličnou,vyšší;nadmíru(obyčejnou); ob
zvláště, obzl. přiverbech. Pl. 8. τιμῆσαι, ᾱ
oxely. —O.4 více než—. ©.dAov neobyčejnou
měrou nad jiné,

δια-φέρω (δικφερόντωςv.zvl.!) 1. 8) α)
na druhou stranu beru; přenáším; převá
dím ; přepravuju. Thúk,dtopépev TovIody.dv
μιισείοαςτῶν νεῶν Ρϊορτατοτα{! Ρῖες 150.Ρο
lovic lodí, εἰς τὰς χώρας ἕκαστα διηνέγκαμ.εν
na místo každou věc přenesli jsme. 3) do
konce nosím, mám. Eur. oxňmTo«žezlo; —
donáším. Xen. o ženě dteveyxoůca donosíc
plod. —b)x)provádím ; ustavičně vedu. Hér.,
Thúk. vov móXeuovválku (bez přestávky
značné), Hér. r0v m. Ótevsíxacválku (dlou
hou) dokončiv. διαφέρειντὸν αἰῶνα stále trá
viti věk. i bez ace. Φοξ. meď. σοῦ διοίσεται

µιόνοςὑπ᾿ὀρφανιστῶν po tobě zůstalý tráviti
bude život podporučníky. B)stále nesu, sná
ším. Eur. δάχκρυσιδιοίσω πότμ.ον ἄποτμιον 59
slzami snášeti budu sudbu osudnou. Šoť.ῥδ-
GTAÓLolG4TOÝVÓvnejsnáze snesu osůd svůj.
9. 8) α) τοπηάδίτι. Ηότ, οἱδιχφέροντες τὴν ψῆ

ovkteří roznášeli, dávali svůj hlas (pro n.
proti dx-). Thúk. džoov φανερὰν διενεγκεῖν
hlas zjevně dáti; zjevným hlasováním roz
hodnouti. básn. pass. s fut. med. Aisohl.
ψῆφοςκατ᾽αὐτῶν ὀλεθρία διοίσεται hlas proti
nim záhubný vydán bude.—6) Eur. drýveyxav
xó0xg(roznesly zraky, pohledy ;) rozhledly
se očima; na všechny strany, kolem mrkly
očima, Ouux mavray i Ototovéovzrak všude
jest mi obraceti. v) rozhazuju ; převracím.
Bur. TávrT ἄνω τε καὶ κάτω OtěpEDOVVŠE
vzhůru i dolů převraceli. b) rozevírám. Pl,
Φᾷ55. διχάδε διοιχθΊναι πα ἄγό rozevřenu
býti. 3. a) rozvádím ; rozdvojuju; různím;
různýmčiním.dep.pass.) různím,lišímse.
Pl. dxpepóueva věci různící se; různosti.
ὁ ῥυὺμὸς ἐκ τοῦ ταχέος καὶ θραδέος, διενη

νεγµένων πρότερον, ὕστερον δὲὁμολογησάν
Tov vévoverozměr povstal z rychlého a vol
ného, rozlišených dříve, pozdějipak srovna
lých. —o subi. os. různiti se (smýšlením);
nesrovnávati se. Pl. 4 diupepóu.cbu—v čem
se různíme—. Tovis někým nesrovnávati se;
Tpóg Tia —s někým v rozepři býti. —Dém.
οὗ διαφέροµαι nejsem proti tomu ; nic nena
mítám. $)hádám, vadím, svářím se περί, ἀμφί
Two; 0 něco. Xen. (v. du.oí II., Β). Ἠότ. διενει
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/Ῥέντωνπερὶ τῆς Paovnímskdyž se rozdvojili,
yozvadili o království—. b) act. často πέν.
o)různý, rozdílný jsem ; různím, liším, roze
znávám se.,evo od někoho ; od něčeho. —Tvvi
n. riněčím, šv Trwv něčem. Hér. žAXoojděv

διχφέρουσι TdV čAkov Body Ór1u.ň robvoji
ným ničím neliší se odjinýchvolů leč tím—.
Χθπ. οὐδὲνδιαφέρειντινὸς ničím nelišiti, ne
rozeznávati se od něčeho. dv ve všem. τὸ
rdv vůbec. Dém. διαφέρειdeví; liší se to pak
čím? jaký tu rozdíl? Xen. moX) διχφέρει-
2 —mnohem větší rozdíl jest, než—, T0 Ox
oěpov rozdíl. i pl.— B)vynikám. Tuvognad ně
koho; nad něco. govin. Tiněčím. šv τινι τ ně
ὅθιη, | εἴςτι co do něčeho, Pl. covíx, dvěpel.
— oi OLAPÉPOVTEGἈθηναίων εἰς ἀρετῆν Κα
z Ath. vynikají co do cnosti, —i sinf Pl.
ὀλίγον ὅστις διαφέρει Ἡμὢν προβιῤάσαιεἰς ἀρε
vývjen málo kdokoli vyniká nadnás sehop
ností, aby dále uvedl ve enosť, (v. i Šwx9e
povTa<.) —v) obyč. ve 3. os. sg. záleží. τινὶ
někomu. Thúk, idíx T1αὐτῷ διαφέρει απ]άξίό
mu něco na tom záleží ; zvláště pro něhojest
v tom nějaký prospěch. Ἠόέτ, οὐδέ τί οἱδιέ
φερε πληγέντι ἀποθανεῖν 8 Πἱ6ΠΠ na tom ne
záleželo, má-li zraněn jsa zemříti. Xen. 10
πᾶν Orxvépeus inf, všechno na tom zaleží,
aby—. Dém. τί δ᾽ὑμῖν διαφέρει a co vám po
tom? Thúk. μεγάλα drapépovraveliké pro
spěchy ; věci veliké důležitosti,

čta-pedyw pro-; ubíhám; unikám. a)
Eur. drxmépevyéu.euběhl mi. obr, Xen. Ora
φεύγουσι TOOíxnv dodvas unikají potrestání.
b) ipři subi. neos. duxpedyeTÍ Tivz ubíhá,
uchází něconěkomu; tajno zůstává něconě
koho. Pl.

διάφευξις, Ὦ (οἆ δια-φεύγ-ω), Ρτο-; Ἱ
běhnutí; uniknutí; útěk, Thúk. ἐγένετο-
podařil se—.

δια-φὺείρω (s prť. act. δι - έφθορα l
-έφθαρκα), 1. a) zcela ruším, kazím, hůbím ;
zrušuju ; zahubuju. «) sobi. neživt. Thůk.
ναῦς διχφθεῖραι lodi zkaziti (neplavnými u
činiti). ale Hér, o úplném zničení, potopení.
Pass. věecδιεφδάρησανlodi byly zahubeny,
potopeny ; lodi utonuly. plgpf. Oepb4oxr0.—
Χθη. τὴν πόλιν νομίζω ἂν δικφὺ κρΏναιměsto,
myslím, že by zahynulo. ai τέχναι διεφαρ
vévotščovvauřemesla budou zahubena. i osu

bi. zvířat. Hér. va čova ὸιαφνείρεσχε Ῥ0]ΠΟ
sti hubíval (kanec). $) s obi. živt. Thúk.
TAčúuaTU OapUetou těla zahubiti, zkaziti.
duxodeřovívv zahubiti, usmrtiti někoho.

διαφὺορεύς.

διαφδαρῆναι, διεφδάρὺδαιzahubenu býti. Hér,
s fut. meď. Nu© ol 7 ovparm διαφδερέεται
hladem že mu vojsko zahyne.b) «) porážím.
Thůk. dixodelperv TodgčxBaivovrac porážeti
vystupující. pass. ἄγαν πανσυδὶδιεφθάρθα,

říliš kvapně poraženu býti. i duševně. Xen,
ὁορθάρθαι τὰς vyvou.xzna mysli.— 3)(z nouze,
v nehodách) záhubě vydávám, ponechávám.
Thůk. ra olxeřudruobetoxvre; vlastní jmě
ní záhubě ponechavše (ve válsae opustivše).
τῆς στρατιᾶς µέρος τι διέφὃειοε 5ΥόΠογοἱβ]α;
čásť nějakou ztratil (v boji). ei μ.] διαφθερεῖ
αὐτῆν(τὴν πατρίδα)πενγαά-] ji úplné záhu
bě—.2. porušuju. a) «) ochromuju; zmrza
čuju. obyč.dep. pass. όν. τῶν οὕτεροςδιέ
φῦκρτο: ην γὰρ zwpóg z obou těch jeden byl
zmrzačen, mrzákem ; byl t. hluchoněmý. i
sace. údů. ol ro. T%oxékexOsobipycav
koně zmrzačili se vnohou; zmrzačili si, roz
tloukli si nohy. Xen. Tv oroaTraTáv olOte
φὑαρμ.ένοιὑπὸ τῆς χιόνος ὀφθαλμούς7 vojínů
kteří zkažený, porušeny měli od sněhu oči—.
ϱ) seslabuju; změňuju. Eur. vetox 8"0) dux
φδερῶ a ruky neseslabím; ruce klesnouti ne
dám. Pl. s gen. οὐδὲδιαφθείρας οὔτε τοῦ χρώ
µικτος οὔτε τοῦ προσώπου 8 πθππιδηϊν απὶρα)
vy ani tvářnosti—. b) porušuju. «) uplácím.
Hér. Oixobepéetce poruší, uplatí tě. Dém. ve-:
419 ὠνεϊῖσθαί τινας. β) svádím (ku zlému);
Καζΐπι, Ῥ], εἰ τῶν νέων τοὺς μὲν ὃ., τοὺς δὲ
dtépůaoxajestliže zjinochů jedny kazím,ji
né pak už jsem zkazil p. Xen. T006 νέους,
τοὺς στοατιώτ fr- 1ζθγίογηό. τὸν σπουδαιό
τατον γελᾶν ἀναπείδων. ρα55. 18ος. διχφθα
ρείσηςτῆς διχνοίας byl-li zkažen rozum. την
Φρόνήσιν Oixodagňva ve smýšlení svedenu
býti. ©)«) pře-; zrušuju. Pl. g9v συνουσίαν
zábavu. $) zmařuju. Sof. TXg4T0Úcagἐλπίδας
diéobopevdaleké naděje zmařil.

P e ,

ι διαφθορά, ň (διαφθείρ-ω), 1. a) «) zka
žení; zahubení. Thůk. vůg πόλεως, β) za
hubení; usmrcení, Sof. T%ἐμὰς οὐκ ἂνεἷ
re Aafov dixpdopác 0 zavraždění Laja ode
mne nebyl by promluvil. b) porážka. 2.
porušení; a) e) ochromení; zmrzačení, Sof,
ouuarToy vyloupení očí. Eur, (v. αἱματω

/ . u v , v
05). B) Aischl, 8. 090% porušení, změ

nění sličnosti. b) «) Arst. διαφθοραὶ κρι
v

ο.
τῶν porušování, uplácení soudeů. —B)Xen.

ě

1.©
m <

- svádění, kazení (mládeže).

διαφὺορεύς, έως, ὁ (διαφθορά), 1. τ
šŠitel; zhoubce. PL. vóu.ov. Eur. o ženě. plhov
O.zhoubce přátel. 2, kazitel ; kazič. Pl, νέων.



δι-αφ-ίημι.

δι-αφ-ίηµι Xen. διχφῆχε τὸ στράτευμα
pryč rozpustil vojsko,

δια-φοιβάξδω (-porBac) Sof. pass. Tov
ἄνδρο. διαπεφοιβάσθαι κακοῖς ἴθη πιιζ ἄθ
veskrze jest rozechvěn, rozerván zlem.

δια-φοιτάω, Ἰόπ. -έω sem tam běhám,
pobíhám. Hér. duxgorréovrec.Xen. dtepotrov,

διαφορά, ἡ (δια-φέρω,3.), a) různice;
rozepře. Eur. dixgoodyčyet τινί různici mí
tis někým, Pl. p. 796g Tiva. Lýs. mepíTu
νος ο Πόο00,-- Ἠότ, καταλαμβάνειν Tag 0. Ti
v.porovnávati rozepře něčím. b) rozdíl. Isok,
μεγίστη Ἡ ὃ, -- ΡΙ. ἡ τῶν ὀνομάτων ὃ. το
díl významů, slov.

dia-popém 1. a) «) roz-; probírám ; roz
náším. Hér. vů ypýpava jmění (cizí).pass.
διαφορηθῆναι τοπθ-, pobránu býti. Hér. οἶκος
statek. 3) plením. Dém. pass. ὀιαφορου
vévnS TĎS10pag když pleněna byla země-—.
b) rozsapávám; roztrhávám. Eur. διεφό
oovyrozsapávaly. —δαµκάλας.διεφόρῆσαντ0
sápaly. čpdbo«.2. nadruhoustranu vleku,
nesu; přenáším. Thúk. oraupoú<. 3. stále
odvádím, platím. Thúk. pass. acov Ota
gooetodau méně stáje odváděnu býti. o dů
chodech, πρόσοδος,

διάφορος (διαφορά, δια-φέρω ὃ.) 8) τοη
dvojený ; různý ; nesvorný; v různici, v roz
poru jsoucí; Til s někým: odporný ně
komu, něčemu. Hér,— Pl. di%popoíTEκαὶ
ἐχθροὶ ἀλλήλοις οἀροτηί α protivní sobě ve
spolek; odpůrcové a protivníci vespolek.
Xen. dixoopdrTavognejodpornější; největší
odpůrce. —Thúk, oúxéri diupópec nikoli už
nesvorně—. rolg ἥδεσι καὶνόμ.οιςἥκιστα δικ
Φόρως svým obyčejům a zákonům nejméně
na odpor. T0 0. různost; různice; příčina
rozepře, sporu. Xen. rošro móvov8. šyé
vero to jediné stalo se příčinou rozepře—.
b) «) rozdílný; rozličný; jinaký. ©.civ.li
ším se. ví Timněčím od někoho. Eur, x0X
λὰ πολλοῖς věemi mnohými od mnohých. τὸ
o. rozdílnost; rozdíl, Dém. — Thůk. pro
tiva; převrat, učytorov T0 0. —B) důleži
tost; prospěch. ή], ἐς τὰ μέγισταδια
góowovk největším prospěchům.

a /
. οια-φραγμα, τό (-φράσσω), Ῥϊθμταᾶα;

přepažení; příční zeď. Thúk.
A P

οιφρξω veskrze pouštím;propouštím,
Thůk. ὅπως μ.Ἡ ιχφρήσουσιτοὺς πολεμίους
aby nepropouštěli nepřátel (krajinou).

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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dLa-ovyyávw útěkem probíhám. Thúk.
impí.

διαφυγή, 1 (d1a-pedyo), Konečné unik
nutí. PL.pl. způsoby, prostředky k uniknutí,

OtacpvY),7 (drx-půe), mezi něčím vro
stlé, vložené. a)v těle : kloub, příhbí, Pl.—b)
Xen. u ořechů : šev, brázda, žlábek v oplodí,

δια-φυλάσσω οβἩλάπι; οραίτα]α.Πότ,
att. a) «) módu, vetyma p. města, zdí, Arst,
τινὰ πρός τινα πδ]οπο proti někomu. δια

vAžča:ostříci; v ostříhání, v ochranu vzíti;
ochrániti; obhbájiti.meď. si. i Eur, —pass.
ἛἊθῃ- χαλῶς διακπεφυλάχθαι že poctivě jest
ochráněno. —$) na pozoru mám. meď. —se,
Xen. dixpuAkčaodat úc u— s inf. opatr

| nosti užiti, aby ne—. b) veskrze, stále za
chovávám. Xen. Ta mpooraydévra. Isok.ς / }/ , +
ὁμόνοιαν, ἔχὃραν. Ἡόπη, εἰρήνην.

δια-φῦσαω τοπέα]κα]α; τοπτίτώπι. ΡΙ,
ο větru. —pass. dOixmepůcnvarozfoukána,
rozváta jest (duše); rozprchla se,

Ota-pÓw, jen aor. čntr. mezi tím od
růsti. Hér. vera χρόνος διέφυ potom čas
uplynul, zatím minul,

OLU-PWVÉMrozzvučný jsem ; nesouzvu
čím; nesouhlasím. vuvis někým, s něčím;
odporuju někomu, něčemu. Pl. op. cvupw
νέω, ὁμολογέω. .

OLX-OWOXWión. (att. -pavoxe. —oxFog,
φάος, φῶς.-- 81Υ. δικ-φαίνω). Πότ. ἅμα Ἱ
µέρη διαφωσκούσῃ ZÁ. se dnem zasvítají
cím; hned za svítání, za ranního jitra

δια-χάζομαι. Χθῃ, διαχάσασθαι Zpět
rozestoupiti se .—dle někt. iact. prs.u Xen,

dta-YaAáw a) roz-; uvolňuju; popou
štím.Xen. b)roz-; otvírám. Eur. obi.μέλαῦρα,

δια-χειµαζω stále přezimuju. Thůk.
impí.

dtu-yepiCe ustavičně v rukou mám.
a) vykonávám; provádím. Xen. meď. dyn.
ἔργα ἀνδρὸςδισχειρίζεσῦχι činy mužské vy
konávati, prováděti. b) spravuju. Pl., Xen,
dixaiog T. spravedlivě něco, Lýs. ypýua
τα διχχειρίσαι τῆς πόλεως πιόπί οροθΤο 5Ρρτά
σα π]αΒ, Χεῃ. διχκεχειρικότες τὰ χρηματα
kteří v rukou mají správu peněz.

διαχείρισις, %(diwepiCe), spravování;
řízení. Thúk. moxyuávov obecných věcí.

OL- ELpoToVÉMrozhodnju hlasuje, hla
sem. Xen. pass. Toúrov O1xyepoTovouué

19
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νων ἔκριναν τὴν γνώμην ο ἴοηι ΚάγΖ τοπ]μο
dováno bylo hlasováním, přijali návrh-—.

διαχειροτονία, η (διαχειροτον-έω),roz
hodování hlasováním; hlasovování rozhod
né. Xen.

čta-Vém 1. a) «) rozlévám ; rozpouštím.
pass. —se. Xen. o sněhu. f) rozsypávám.
pass. o věcech pevných: rozsypávati, roz
padati se, Thůk. yéua—. Hér, vexpóg.—y)
roztrušuju, rozptyluju. Xen. pass. 0 vo
jínech dieyéovro rozptylovali se. b) roz-;
zrušuju. Hér. drxyém vů BeBovAeuuévazru
šiti úrady, usnesení, —©)pass.i duševně:
rozplývati se (rozkoší). 2. přelévám. Hér.
pass. čem Ovxyéecboudo něčeho přelévánu
býti, přelévati se. o tekutině,

Ota-yów veskrze sypu, nasypuju. Hér.
„dux Šiodv násep nasypávati; hráz pře
hrazovati, přehradou činiti.

δια-χράοµαι 1. a) stále, ustavičně,
obyč. potřebuju, užívám. vii něčeho «) Hér.
ἐσνῆτι φοινικηΐη διαχρεώµενοι oděvu palmo
vého αζπα[οθ, οἴνω-, γλώσση-, τρόπῳ οὐ
xZeysTĚ —zZpůsobu neužitečného—. TG 0)
νόρατι τῷ αὐτῷ-- Ἰπιόπο totéž stále míti,
Xen. Xu Ooar2očo dixypředehladu prá
vě j. zákusku užíváte. Hér. o bohuzj u.
δικχρᾶσῦ«ι suchotou stále trápiti, —B)od
dávám se zcela něčemu ; zcela povolujuně
čemu. Hér. uaXazím, ἀταξίῃ, ἀβουλίῃ, ἀγνω
uocúvy. —b) zakouším, Hér. 6X6Ďpe dixy pů
ceodar záhuby zakusiti; záhubou sejíti. 2.
potírám; vyhlazuju; ze světa svádím, spro
vázím; 0 Život připravuju. s ace., Hér.
αὐτὸν διχχοᾶσθαι vv aby sám se 0 život při
pravoval—. Thúk. dxyojoxodu ze světa
sprovoditi; odpraviti χατὰ τάχος τινὰ
v rychlosti někoho. ἐν τοῖς βωμοῖς--.

δια-χωρέω ρτοδίαρα/Ἡ;Ρος μάπα; ΡΥο
tíkám. Pl. —Xen. x4ro ιαωρεῖ τινι prů
jem dostává někdo.

δια-χωρίζω odstavuju; odděluju.Xen.
ιαχωρίσαι,

da-Deúdw veskrze, zcela klamu, mý
lím. Dém. pass. xžry dtébsvovu a tu zcela
jest zklamán, se zklamal.

δια-φηφίζοµαι (-bmelZe)po řadě (hlas
svůj dávám,) hlasuju. Xen. Oixýnoloxobx
xATXooAázřadou své-hlasy dáti dle kmenů.:

διαφήφισις, Ἡ (διαψηφίζομαι),Παδογάπί
po řadě.

δια-ψύχω ριοτδἰάτάαι; Ῥτο-;vysušuju.

διδάσλω.

Πῃή]ς. τὰς ναὺς διαψῦζαι —vysušiti; —ne
chati vyschnouti. Xen. διχψύζοντες.

d(-yAwoooc 2, (-yAGcox) dvou-; obou
jazyčný (mluvou); Thúk.

δίδαγμα, τό (διδάσκω), παιιδοπή,Χθη.
διδαχτέος, ν. διδάσχω.
διδαλκτόςὃ. (διδάσκω)3)νάάρεπγ; τηχ

nutý. Φοῦ, νουδετήυικτα--. naučený; uče
ním vpravený, vpravitelný; snadný, po
chopitelný učením. Pl. ὡς οὐ διδεκτὸνάρε
τή že nelze naučiti cnosti, uxdyrá ze xi
εκτ čemunaučitise a učiti lze; věci
umem pochopitelné a vštípitelné. b) zje
vitelný. Sof. op. ZocyTac.

διδασχαλεῖον, τό (οἆ διδάσκκλο-ς), αζί
liště; škola, att.

διδασκαλία, 1 (od ŠidáoxxA-o0c),att. a)
vůb. učení. «) vyučování. Xen. doiory.—
nauka. Arst. čy πάσῃ dtdxoxxhix v každé
nauce. $) poučení, Thúk, ddxoxaXizyvmapé-.

yet. v Ath. obzl. %TV yopův O. vyučení,
vycvičení chorů (na divadlo). Pl. —i: pro-.
vozování drámat. Arst, poučení kupro
vozování —.

διδασκαλικός ὃ. (61 Ιδάσχκλ-ος, 811.
předch.) učitelský ; k učení, k vyučování
příslušný; vy-; poučující. — o věci: po
učovací PL. 0.T; cogixc vyučující (muž)
moudrosti. oů 0. δικαστηρίων περί τινος Π8
poučující soudův o něčem. častěji mesirr.
ΡΙ. πειδὼ % 8. mevl Tr. přemluva poučo
vací oněčem. Xen. ©. Xóyo:poučovací, po
učné řeči; učitelovy řeči.

διρασχάλιον, τό (οὰ διδάσκαλ-ος; SIV.
-Ma), poučení; vědomost: Hér, pl.

διδάσκαλος, ὁ (οἆ διδάσκ-ω), a) učitel,
někdy ifem., j. Aischl. při véyvyv'praed.
—Š. τινος buď: učitel něčí; n. učitel ně
čeho. (srv. γραμµατιστής, 9.) εἰςδιδασκά
Nov πέµπειν, φοιτᾶν do školy posýlati, cho
diti. Pl., Xen. —Pl. čx Otdxoxákov drxA
λαγῆναι πο školy vychoditi. b) v Ath.i:
učitel, ovičitel choru (na divadlo). PL.

διδάσχω Ίσπι. διδαχ- od čx-, v δαναι.
-έμλδ, διδάζω, 805. ἐδίδχζας- prf. dedidx(a ;
pass. 801.ἐδιδάχθην, prf. dedídxyum.). a)
vůb. učím; vyučuju. 00s. izosb, Xen. oi
vóu.ot—UČÍ.TivXněkoho. Ti něčemu. is inf.
Pl. 7 dedldx/é τις τοῦτον γξωμετρεῖν; či

naučil někdotoho vyměřovati?Thúk. ἐδί
δασκε τὴν Δεχέλειαν τειχίζειν Ροαδογα!, Ρο
bádal je, aby—. i s ag. Xen. διδάσχειν ὡς



διδαχή.

žmopov ey— poučovati, j. nemožno by by
lo—. i περί τινος 0 něčem. Thúk.— s gen.
ceny. ΡΙ. πόσου διδάσκει; -- mévTEuVÓYZAČ
vyučuje? —za pět min. —pass. učen, VY
učován jsem; učím se. Ti něčemu. 810x
dva naučiti se, prť. Hér. (gr0g δεδιδαγ
ένος ἐπὶ γαστέρα κεῖσθαι ΚΜῑπαιξεηΥ po

ρᾷ]ὅο Ἰαοζθί. Ἐ]. ὅσα ἐν ὅπλοις μάχεσθαι
διδακτέον ὅθιπιι k bojování v těžké zbrani
třeba se učiti.— meď. «) dávám si učili,
vyučovati. Pl. Tous uleč; své syny. Ti ně
čemu. P) učím, vy-, poučuju 56. διδάξα
cda: naučiti se. Sof. odéyu.« mluvě. b)v Ath.
i: provozuju (v divadle, vycvičiv chor ©);
dávám provozovati. Hér, dudůpauBov,dp
μα διδάζαι. ΕΙ. ἄγριοι, οἷοί περ οὓς Pepe
χράτης ἐδίδαξεν ἐπὶ Ληναίῳ ἀῑτοξδί, ᾖ. prá
vě ti, které F. provedl hrou při Lénaji.

διδαχή, Ἡ (ο διδαχ- διδάσκω), πᾶ-;
poučení; navedení; návod. Hér, čx ddxy%s
z návodu. PL. op. ku dváuvyous.

δίδηµι--- 9. čée. jen Xen. τοὺς χύναςτὰς
ἡμέραςδιδέασι psy Zadne uvazují.

dtdpůonw. (km. čpá-, fut. Špůcopau,a0r.
ἔδρᾶν, prí. δέδρᾶχα. —obyč. ve 51ὔ., ]. ἀπο-.
dwx-0-)utíkám ; prehám.

δί-δραχµος 9. (δραχμή) ἄτοιᾶταςΏππο
vý. Thůk. ózAřra: (kteří denně dostávají
dvou drachem služného).

Δίδυμα, τά, slavný chrám Apollóna(Di
dymského) s věštírnou, již. od Miléta (v.
Boxyyidu).

Διδύμη, Ἡ, ostr. Aiolský, sev. záp. od
Lipary.'

δίδυμος 3.12. (« 0-0) dvojitý;dvojný;
dvojí. Sof. OLd0u.xcdAócdvojího moře.(v.i Ἔρι
vůs,f.).Eur. δίδυμα Téxexdvojice dítek. ©.V
pegdvojice zvěře. Hér. neut. dídvu.z,dvojčata.

δίδωµι (km. do-, « da-re, dá-ti. v prs. a
impí. act. některé tv.i přízn.., j, prs. ind. sg.
jón. O1doťe,Oedoč.imp .att. vždy δίδου : ἵπιρε,
sg. iatt. vždy ἐδίδουν, -ους, -ου. -- ΔΟΥ,86.
vždy ἔδωχα, -ας, -ε, někdy i pl. šdáxau.sy,
-aTe-; obyč, ἔδοιμεν€.— fut. čce, prf. Šédo
10, Med, a pass. dádou.xu, a0r. pass. čdódyv)
dávám. I. 8) α) εἰςτὸς δεζιάς τί τισι δοῦναι ἆο
pravic něco některým dávati, vložiti. uoibov
Ovdova,mzdu dávati. Hér, rů OLdotsco dáváš.
Dém. δωρεάν. —isinf. Xen. dtdóva ví Trwt
Zoňzda dávati něco někomu k užívání, aby
užíval, Thúk. šdoszv Ovpézy οἰχεῖν-- Κ οϱγ
vání; —aby tam obývali. —i bězděky: Šíxny
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—pokutu dávám, nesu. Xen. úm' zúrTávčí
xmvčĎocayodnich pokutu snesli, utrpěli. (v.
i eůduva 1. b)— B) dávám; uděluju. obzl. 0
subi. bohův, Sof, sů Otdóvx blaho, zdar, ště
stí dávati, udělovati. Tóyms Te eů O1000GYs
Stěstěny blahodárné. Xen. čyada, víxyv—.ve
sm. nepříz. i: ἀοροιβίδ{, τινί τι na někoho
něco. Sof. —v) dávám ; ukládám ; ustanovu
ju. Dém. περὶ ὧν οἱ νόμοι διδόασι τιμωρίας
o čem zákonovéukládají, ustanovují tresty.
O)dávám ; vštěpuju. Xen. ὃ οἱθεοὶ δόντεςεἰς
τὰς ψυχὰς τοῖςdvůporors co bohovévštípiv
še do duší lidem—. Pl. régvyv dtdóva: umění
vštěpovati, učiti, b)dávám ;podávám. «) Hér.
Ἱππίη ἐδίδου μὲν ᾿ΑμύντηςἈνδεμοῦντα, ἐδί
δοσαν δὲΘεσσαλοὶ Ἰωλκόν-- dával, podával,
nabízel—., Xen. δεξιὰν ἔλαθον καὶ ἔδωχκ« ΡΤ8
vici ku smíru jsem přijal i podal. — -Aóyov
(τ. δέχομαι 1. Ῥ. α). ραδς. τὸ διδόμ.ενονΡο
dávané. B) (v. reřox). v) podávám, připou
štím (si). Hér. čuewvrá Aóyovs čdídovy, ὅτι
s ind, k sobě úvahy připouštěl jsem, u sebe
uvažoval jsem, že—. σφίσι αὐτοῖσι δόντες λό
Υον, og s opt. u sebe uváživše, že—. c) dá
vám; vydávám. «) v manželství. Xen. 806
ναι τε τέχνα καὶλαμβάνειν παρ ἀλλήλων Υγ
dávati dítky (v manželství) a bráti odsebe
vespolek. Got θυγατέρα δώσω tobě dceru
vdám (za mnžku). Hér. d:dot vdává dceru—.
Eur. doýc tchán. —i s ace, ženicha. Xen.
se dvojím dat. col Oa5w ἄνδρα τῇ Ῥυγατρίἴο
bě dceři muže dám; tebe dceru za muže dám;
8) vydávám; vzdávám; odevzdávám. Sof. dóc
w.otazxuTóv odevzdej mii sebe, Hér. šdídocav
Azxedxuuovloto. opéxc wdrToúcodevzdávali,
podávali sebe—. Xen. éovrat dodvau σφίσι
TO ἄνδρε Ῥτοδί, abys jim oba muže vydal-.
y) vydávám, XóyovTivdg počet z něčeho. 8)
Dém. šdox ἐμαυτὸν εἰς τὰ πᾶσι συμφέρειν
doxodvraoddaljsem se na to, propůjčil jsem
se k tomu, co všem prospívati se zdálo.—2.
a) přeju ; po- ; dopřávám ; dovoluju. s inf. č.
buď inf, n.: aby-. Hér., Xen. ©. ὑμῖν σὺν τοῖς
org BovAcúcacdo:dovoluju vám, abyste
s ostatními se poradili. pass. Thúk. dídoraí
rt dopřává se něčeho, b) povoluju. Eur. 400
vý doúg rozkoši, chtíči povoliv, se podav—.
Ππά]ς, ἐλπίδι διδόνχι naději se oddávati.

o-evyvám zaručuju ; Za-; pojišťuju.
Thůk. dxraxoclev ταλάντων τοῖςπροξένοις
διηγγυηµένοι πόχαχοι 800 hřiven přátely
ochrannými jsouce pojištění.

δι-ειδέναι, ν. δί-οιδα.
193



292 δι-ειλημμένως.

δι-ειλημμένως, Χεῃ., τ. διχλαµβάνω |.
8, ρ.-

1. δί-ειµι (-εἶνι) pro-; přecházím 1.
Thúk. výv Tdv méhugzemí sousedů. 2. roz- ;
vykládám. Pl. TG Xóve řečí. —ἵναμι] πάντα
duou.ev abychom vše neprocházeli—. col 0.
meotaúTOVtobě vypravovati budu 0 tom.

ϱ, δί-ειμι(-eivi) stále jsem, žiju. Xen, cxo
Toúuevog Otécu zkoumaje prožiješ—; zkou
mati stále, po celý život budeš.

δι-εἴπον vypověděl, vy-, rozložil jsem.
Ῥοῇ, αἴνιγμα,τρόπον.

δι-είργω, Ἰόπ.-έργω το-; οὔ]αδτ]α; οᾱ
děluju. Hér., Thúk., Xen. ποταμός. Τά]ς.
Xópoc.pass. Thúk. o zemi διείργεται vzdále
na jest —vou.7 ἤπειροςεἶναι, --ἴομο, 807 Ὦγ]8
pevninou; —tak (aby nebyla pevninou,) že
není pevninou. ,

δι-ειρύω ión. (di-Fepvo) přes to vleku;
převlékám. Hér. dy iody.dvτὰς νέας δἱειρύ
coupřes úžinu lodi převléci.

Ot-elow (du-oe9w) přepojuju ; prostrku
ju. Xen, διξιρχότες τὰς χεῖραςδιὰ τῶν χαν
Šúov prostrčivše, majíce prostrčeny ruce
skrze kanduše (ve dlouhých rukávech),

O-em-Ttepatvw veskrze, po řadě dokon
čuju, ku konci přivádím. Xen, Aéyov—.

δι-εκ-περάω veskrze,nadruhou stranu
pronikám, přecházím, překročuju. Hér, rov
ποταµόν, τὸ ἄνυδρον.

O-en-TÁÉM (ión. a0r. -7AGox), veskrze
ven pluju : proplouvám, a) vůb. skrze něco.
Hér. dexrAGoaí m přeplouti (zcela, veskrze)
něco. Thůk. dtexrAéovresproplouvajíce ;pro
jíždějíce (lodí).Hér. i o subi. korábů. b)obzl.
v boji lodním : prorážím (lodí svou řadu lodí
nepřát.). Thúk. διεκηλεῖν(51. πάς].)

διέχπλοος, αἱ. -πλους, ὁ (δι-εκ-πλέω),
proplutí, proplavení. a) vůb, skrze něcoven.
Hér. vv Boxyéevpro-, vyplutí mělčinami,
z mělčin; výjezd (lodní) z mělčin b) obzl.
v boji lodním: projížďka, prorážka lodní;
proražení, prorážka nepřátelských lodí se
řaděných (tak že loď jedna vrazí mezi dvě
nepřátelské a rozraživši 1 porouchavši je
činí průchod i loděm jiným). Hér., Thúk,

δι-εκ-πλώω Ῥτς, πθοῦ.; Υ,δι-εκ-πλέω.

διέχροος, Ó (di-ex-pé), u Hér. průtok
ven;uř. —

διέλασις, ἡ (δι-ελα-ύνω), Ῥτολάπδηί, Ἡ
Xen. projížďka (jezdectva voj. na přehlídku).

δι-εξ-έρχομαι.

δι-ελαύνω proháním. 1. projíždím. a)
Xen. óddvdteAkcarcesty pro-, ujeti. διήλασε
παρὰ τὸν ποταμὸν κατὰ τοὺς-- projel, prora
zil podle ř. skrze—. b) u Ath, OteXxzdvetvpro
jížděti (o jezdectvu voj. na přehlídku). Xen.
—2. prorážím ; veskrze vrážím. Hér, čóXov
ČieXkoounéyo— kůl (veskrze)vrazi.iaž ku—.

ču-eAÉvyw (důvodem) překonávám,po
rážím. vv někoho,Pl. |

δι-ελεῖν, v. δι-αιρέω.
Olej. (podlef-e-uat » Ot-o),básn. pla

ším se. Ajsohl. č. s inf, ostýchám se-,
ot-en7m0Á40básn. koupí vyměňuju ; pro

dávám. Tiv« někoho. Eur. fut. act. — Sol.

διεμπολᾶν τινα λόγοισι πρός τινα Ριοᾶάτα
někoho slovy na někoho.

δι-ενείχιᾶς,-ενειχ θείς a p.,1Ón.,v.διχ-φέρω.
δι-ενιαυτίζω (-ἐνιαυτ-ός),přečkávám ro-$

ku; ještě rok žiju, Hér. ,
δι-εξ-ειλίσσω (-ἑλίσσω),Hér“Yeskruo,

zcela rozhrnuju. φακέλους.
δι-έξ-ειµι (-ιέναι), 1. 8) γθε]{7θ, venkon

οεπι Ῥτουμάσίπι, Ἠότ, διεξήιε διὰ τῶν νεκρῶν.
veskrze procházel (skrze mrtvoly,) mrtvo
lami. i s ace. —něco,něčím. Xen. vas růAací
branou—.b) Hér.o slunci: probíhati. ?. řečí
procházím, pro-, rozbírám, roz-, vykládám
(po řadě). Pl. dtečýe Ta šowrTousvAprochá
zel, rozkládal to, oč se tázali ; po řadě odpo
vědí probíral—. Dém, τὴν Φιχίππου ῥώμην
otečtévu Filipovu moc rozbírati, rozkláda
Π--, καθ ἔχαστον τούτων διεξιὼν χωρίς Ῥο
jedné každou z věcí těch probíraje zvlášť.
Isok. s Agvykládaje, jak, že—.

δι-εξ-ελαύνω veskrze proháním, pro
jíždím, procházím, Hér. xuvů v0 roodoretov
po předměstí. dieSeXxývovčr ἄρμιχτος παρὰ
ἔθνος ἓνἔκαστον Ῥτο]ίζάδ]6 na voze k nár.
jednomu každému (řadou)—. διεζελάσαντες

$

| můoaV TÝVydpny veskrze, venkoncem: pro
ἔθάδθ--, πύλας διεξελᾶςῬταποα ven projdeš.

δι-εξ-έρχομαι 1. veskrze, venkoncem
ubírám se, procházím. Hér. 01%závrov-Otek
ελθόντες váv raičov po řaděvšechny syny
prošedše—.2. a) «) ΡΙ. ἡ ψυχἡ τὸν βίον διεξ
eXdodca duše celý svůj život prošedši, pro
živši—. Sof. OteZeAHov móvovs prošed dráhu

πάραςᾶ--. ϱ) ΤπήΚ. ἐπεὶ διεξεληλύθασι διὰ
πασῶν τῶν ζημιῶν když použili dokonce
všech trestů; když pře-, probrali všechny
způsoby trestův až do posledního—. Hér.



δι-εξ-ίημι.

s part. dg 0%διεξέλθοι πωλέων|. τὸ ἄο Κοποθ
rozprodal—. b) řečí procházím ; pro-, rozbí
rám ; roz-, vykládám. Dém. 0xdra διεξερ
Jóusda takové činy rozebíráme,vykládáme.
zedvra OveGeXelyvšechno (až do konce) roze
brati, vyložiti, vypočísti.

δι-εξ-ίημι ven propouštím. Hér. διεζῆκαν
αὐτοὺς διὰ τοῦ ἄστεος τ6ι propustili je
městem.

δι-έξ-οδος, %, 1. a) průchod, pochod ve
skrz. Hér. %čxsívov©. pochod jejich kraji
nou, zemí. b) o slunci: celá dráha. Hér.“
ἀρχαίη 9. původní—.o vodě. Hér, eoxexX
ένου τοῦ ὕδατος τῆς διεζόδου Ροπόγαἁἅ 78

Ῥγώπόη]ο5έτοᾶδ ργάσποᾶ--. ΡΙ. διέξοδοι Ρτᾶ
livy ; průtoky. ale i: dráhy rozličné. 2. obr,
a) dráha; směr, Hér. šyeg auTV TAGδιεξό
doug TdVBovAevu.dvovznáš směry jejích ob
myslů; víš, kam obmysly jejich směřují.
b) «) provedení (od zač. až ku konci). roz
bor; výklad. Pl. Tv Aóyovřečí, rozmluv P)
popsání; vyobrazení (slovy). Pl. rxAmáv
ávopův.

δι-εορτάζω dokonce světím ; dosvěcuju,
Thúk. 7% "lodyux διεορτάσαἰ Isthmickou
slavnost aosvětiti,

OL-ÉTTW,jen prs. po-: zařizuju ; pořádám.
Hér. ávěva závod. TxÍTA. —TAVTU.

č-spyálopat dodělávám;zahubuju. Sof.
διεργάσασθαί τινχ zZahubiti někoho. g0)Xuv
město. Hér, vote ξίφεσι διξργάζοντο τοὺς Πέρ
Gag meči usmrcovali—. pass. διέργαστο ὃν Ἰ
τὰ πρῄγματα zrušena, zlomena byla by moc
bývala.

δι-ἔργω, ión. = δι-είργω.
δι-ερευνάω Ῥτοράἰχάνώπα;ΡτοἩ]οδάτάπι:

Ῥτο7Κουπιάτόπη,ΒΙ. πε. 5ἳ.τινὰ někoho.

διερευνητής, οῦ, ὁ (οᾶ δι-ερευνά-ω), Ρ10
zkoumavatel; slídič; slídil, Xen. vedle
σχοπός,

/ ,
δι-ερπηστεύω, V.δια-πρητεύω.

δι-ἔρπω pře-;prolézám; přeplazuju. Sof.
τεῦρδιέρπειν οΏπόπηplaziti se, procházeti,

. δι-ἔρχομαι 1. procházím (se). a) 0 08. -Ti
něco, něčím, Xen, o vojsku. dteXĎetyτὸ πε
dtov projíti rovinu. Ta 60mhory, horami. v0ý
TOVgOLeXbóvre:těmi. (národy, obyvateli) pro
jdouce, óddvδιελθεῖν cestu projíti, uraziti,
διελθόντες τρεῖςσταὺμιούς-- αβεὰδα, αγαπὶτξθ
tři pochody denní—, b) o zosbn. «)'prochá
zím ; pro-, ubíhám. Hér., Dém. χρόνου διελ

δι-έχω. 298

WóvrTockdyž prošla, uběhla doba. — Dém.
-ἐνιαυτοῦ--. β) λόγος διῆλθε řeč, zpráva pro
šla, se roznesla, rozšířila, Thůk., Xen i 6
Úpode—.—Bof. cod βάζις ὡς Φεοῦτινος O0
Ἀχαιοὺς πάντας ο ἰορόzvěst j. odboha někte
rého (pocházející) prolétla Achaje všechny,
roznesla se po Achajích všech. y) prochá
zím; pronikám. Sof. opayáv dteAbav lóc—
ranami proniknuv jed—.obolesti: proniká—.
2. 0 05. obr. a) «) procházím ; dokonávám.
Χεῃ,διελθών τὴν παιδείαν Ῥτοβθᾶ, ἀοκοπαν
učení, ovičení—. PL. dixaiec Tov Blov—spra
vedlivě proživ, dokonav život; —prošed ži
votem. β)διελθεἴντὸν λόγον přivésti ku konci,
probrati řeč, Pl. —Xen. διῆλδε μιιμιούμ.ενος
τὴν ὄρχησιν ΡΤοῦτα]πάροάορι/θ, Ῥο Ροϊάάχα
nápodoboval tanec (kus po kuse). b) pro-;
rozebírám, vykládám ; rozbor, výklad činím.
πεοί τινος ο πᾶδεπη. Ε]. περὶτοῦ ἄσμιχτος διε
ληλυθέναι, 189]. περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων
ἀξίως διελθεῖν. -- Ατβῦ. --τι τοπθῦγα{ή,νγ]οζ]
6 πόσο. 10 Ί05ΡΠ.Ι5οἷς, ὁ λόγοςεἰ καλῶς διέλ
ὃοι τὰς πράξεις Υοὅ]οφ[]ζθ Ὦγ slušně roze
brala, vyložila činy,

δι-Ερωτάω «) Ρο řadě tážu se; pře-, vy
ptávám se. Ι. διηρώτων Avαὐτούς, τί λέγοιεν
vyptával jsem se jich po každé, co asi tím
míní. p. Xen., Dém. — se dvojím ace. Pl.
doTpovovuxa ÚvTAtegwTAVT0vIerixv z hvě
zdářství něco se vyptávati Hippie. b) otáz
kou přerušuju. Aisehn. pass. OtsowTÓuEvog.

δι-εσὺίω projídám; prožírám; pro-; pře
kusuju. Hér. vi něco.duxgayetvprokousnou
ti, prožráti.

δι-έσομαι, ν. 9. δί-ειµι.
δι-έτης9. (-ἔτος)ἀγοι]είπί. Ἠότ, χρόνος

doba.

δι-ετήσιος 9. (δικ-) po roce ; každoroční.
Τηή]. ἀγῶνες, Ὀυσίαι.

δι-ευκρινέω ν ροϊάά]καrozestavuju.Xen.
2658. διευκρινηµένουςὁπλίτας--.

δι-εὐλαβέομαι ζερ. pass, veskrze, zcela
se vystříhám. Pl. zi něčeho. Dém. disvAx
Pydýva zcela se vystříci.

δι-έχω 1. a) různo, po různu držím, roz-;
odlučuju ; odděluju. «) prostorou. Hér, ó go
ταμιὸς διέχων ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ ῥέεΌρα ὅσον περ
rplx ovádiu Ť, oddělujíc svá ramena vespolek
tak asi natři hony. B)čsem Sof,7006 PA
στας οὐ διέσχον ἠμέραι τρεῖς, καὶ-- οἆ Π8Υ076
ní dítěte neuplynuly ani tři dni, tu—. b)
různo, po různu držím se, stojím ; vzdálen
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186Πι, ἀπό τινος ο někoho, něčeho. Xen.
τινὸς. ο 51β. ΡΙ. διασχεῖνἀλλήλων νζ8ά111,
rozestoupiti se od sebe vespolek. T0 dtéjov
vzdálenost; mezera, 2. do-; zasahuju ; roz
ῬτοβΗτώπη5ο. Ἠότ, τὴν διώρυχα διέχουσανἐς
xóXrovprůkop rozprostírající se k chobotu.
Xen. διέχει ὁ Ἑλλήσποντος ταύτῃ σταδίους
ὡς πεντεχαίδεκα« rozprostírá se, šířku má
Hel. tu asi 15 honů.

δίζημαι (.- ζη-τέω), 1. hledám, vyhle
dávámsi. a) ) s obi. 08. ἨΠότ,Σχύδαι διζή
μενοι Juxovov Tav [lepoéev—vyhledávajíce
chybili, minuli se s Peršany. B) s obi. věci,
básn. od ποτ᾿ ἐγὼ τὸ μὴ γενέσθαι διζήµενος-
nikdy já toho, co státi se nemůže, nevyhle
dávaje—.Hér. čxex prostředků. b) požaduju.
Hér. sinf.aby—. 2.a) vyšetřuju ; zkoumám.
Hér. vi něco. b) vyptávám se, Hér, ei—s opt.
zdaž—.

de (File, » díc),dvojímse; na roz
pacích jsem, Hér. or. Ἡ -- 9 zdaž—či—.

δι-ηγέοµαι roz- ; vykládám ; vypravuju.
Pl., Xen. —Thúk. čni πλέον δυἠγησάμ.ενος
obšírněji vylože—.

διηγηµατικός 8. (odτὸ διήγημα, διηγέ
οµισι) ΥΥΡγανοναο{, Υ/ ΡΙΑΥΗΥ.ΑΙΦ1. µίμῆσις.

διήγησις, ἡ (οἆ διηγέ-οµαι), νγ Κ]αά.Pl.
—vypravování. u Arst. druhá část řeči u
mělé, obzl. soudní (v jn. řečech často vyne
chávána).

d-ybém 1.procezuju ; vyplachuju. Hér,
διηθ.ήσαντες οἴνῳ φοινικήίῳ αὖτις διηθέουσι
θυμιήμασι τετριμμἔνοισι υγρ]άομᾶο vínem
palmovým —vysypávajíji (útrobu) vonnými
prášky. 2. osubi, vody: prosakovati; přeté
kati. Hér.

OLY)KO-,jón., V, διᾶχο-,

O-Y)7.©prošel jsem (veskrze); pro-; do
cházím. a) 00s. Hér. x $aXxoaycTňsBoontmἐπὶτὴννοτίηνδιήχουσιοἆπιοῖθ56τ,αὖk již.
(pro-, docházejí,) dosahují. b) o zosbn. «)
dosahuju ; prostírám se. Hér. pnéyotTevogaž
k něčemu. B)pronikám; roztéhám se. Aischl,
διήχει πόλιν oTóvocrozléhá se městem stenot.
Sof. -óvoux mXvTagjméno došlo všech, roz
hlášeno jest všem.

δι-λασε a p., V.δι-ελαύνω.
O-vpepsdw celý den (celé dni) trávím.

obyč. prs. aimpf, Xen. žotT05. -—Evτοῖς ἔπι
TyčeVu.aorv zaměstknáních, Isok. ἐν τοῖς
συλλόγοις ve schůzkách, Pl. Ta ToXA%LET
TtvogZ větší části u někoho—.

OL-LOTYJJAL.

Avnvéxmg, sog, statečný Sparťan ve vál
kách proti Peršanům. Ν

δι-ήνεμος 9. (-ἄνεμ.ος) Ὀάβηπ.ΥθβΙ:ΙΡ6na
větru; větrný ; povětrný. Sof,

δι-ήρης 9. (-ἀρ-αρ-ίσκω) ἀγοιβρο]πύη
neut. u Eur. nekadpov 9ιῆρεςἔσχατον Ὀιάο
VYpatro, poschodí nejvyšší.

δί-ὃηχτος 9. (-ήγ-ω). ΑἱδοΠ]. ἆπο]πιο
broušený ; dvojího ostří; dvousečný. čípoc,

ordbupapbixóc 3. (od διδύραμβ-ος) dithy
rambský, Arst, ráv διθυραμβικῶν π Ἆ̓σις ᾱἷ
thyrambských písní básnictví,

otdvpapboro, 7,básnictvídithy
rambské, Arst.

διὺυραµβο-ποιός, ὁ (-ποιέ-ω), Ὀάβηί]ς
dithyrambský. Arst.

δι). ύραμβος,ὁ, dithyramb; zpěvhlučný,
t. j. lyrická píseň chorová rázu velmi nad
šeného anáruživého zpívanápři slavnostech
Dionýsových, Bakchových; zpěvBakchov
ský. (Bakchos sám nazýván Dithyrambos
[Eur.] a oslavován od starodávna dithyram
by národními, jež uměle zdokonaleny byly
od Ariona; v nich pův. má básnictví dyáma
tické, a to ve vážných dithyrambech tra
goedie, ve veselých komoedie, v. čE-4oy0.)

Atdópapjoc 1. příjmě Bakchovo; v.
předch. —2. statný Thespijan za Leónidy,
syn Harmatidův.

δι-ιδεῖν, ν. διοράω.
δι-ίημι 1. τδβΙσ2ο Ρουδίήπι,) Ῥτοροι

štím. Xen. s obi. vojska. oů Orýservnepro
pustiti (krajinou). b) dovnitř vpouštím, vrá
žím. Eur. vii někomu. διῆκε λόγχην vrazil
oštípec. c) (ven) vypouštím, 90Η,φόνους µοι
TVĎ00OLZA: GTÓU.XTOgVraždy jsi mivyčetl
ústy svými; výčitky vražed vypustil jsi—.
2. rozpouštím. a) Xen. T0 στράτευμα διῇκεν
vojsko rozpustil. b) Aischl. o sluncis obi,
ledu. — ©) Sof. Ovýsev vAGooxv rozvázati
jazyk (k mluvení).

δι-ινέοµαι veskrze docházím; zasahu
ju. Thúk. střelou, hodem.

OU-TETÝG2. AF- v Zeúc, πετ- Υ πί-πτ-ω)
básn. Diovi, nebi, jasnu vypadlý. Eur. jas
ný. comp. dumerécrTe00gjasnější.

δι-ἵπταµαι, οργδ, Υ80Υ.,Υ. δικ-πέτομαι.
δι-ιστέον, ν. δί-οιδα.
δι-ίστηµι 1. act. (s přízn. aor., bez prť.)

a) rozestavuju. Thúk. διχστήσαντεςτοὺς λό
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χους τοπθβἰανινᾶοπάςίαρ. ϱ) τοδγάάίπη; τοἆ
ἀπο]α]α. Πόν. τὴν Ἑλλάδα διχστήσεις- 10ᾷ
dvojíš. Thůk. rv móXAuv.—i Aóyougřečmi.
Dém. διέστησενεἰς µέρη oXNá rozvedl je na
části mnohé. 2. med. (s přízn. aor. med.)
—si. 3. meď. (s aor. act. ι-έστην) 8) α) Το76
stavuju, rozstupuju, rozcházím se. Thůk.
διέστήσαν (v. dvlovnu 3. a, x). Xen. διχστάν
TE0l iremelerozestavivše, rozestoupivše se-—.
duovavro rozestupovali se. Hér. dg Ótsory
cav když se rozešli—. $) o věci, Sof. T0 vep
τέρωνδικατὰν γῆς βάθρον ῬοάζθπιπίοΏ 5ίάο
rozevřevši se—. obyč. aor. rozestoupil, ro
zešel, rozdvojil jsem se, Thúk. 0 čAAoEA
ληνικὸν ἐς ξυμμιαχίαν ἑκατέρων διέστη ostt.
Hellénsko ku spolku válečnému jedněch
z obojích se rozestouplo, rozdvojilo, přidalo.
—4. prf. act. Oéornua a) «) rozestaven
jsem ; různo stojím. plgpf.—stál jsem, Xen.
ol dotoro. OvéoTaoxvnejstatečnější rozesta
veni byli; —vzdáleni byli od sebe (prosto
rou určitou). —β) ο τδσί, Ηότ, τὰ διεστεῶτα
ὑπὸ σεισμιοῦ τοὔδραΚΗΠΥ,τοἆβθά]ΙηΥ ο ποπιδ
třesení. b) nejčastěji: různý jsem; různím
se. z) rozveden, rozdvojen jsem. plapť. —
byl jsem. Thůk. χαταὰ πόλεις OLÉGTAU.EVpo
obcích různíme se. Dém. ἀλλῆλοις ἐρίζειν
Zai Oteovavm,vespolek hádky a různice, ro
Ἱορῖο πηή. ἡ Πελοπόννησος διειστήκει Pel
byl rozdvojen, roztržen. B) Isok. πολὺ δις
στώσας εὑρήσομιἒντὰς γνώμιας πο]ηῖ τζσπά,
se různící nalezneme mínění.

δι-ισχΌρίζομαι α) ἀοίνισα]α. ΡΙ. τῷ
Aóyo důvodem, rozhodně tvrdím. b) pevně
důvěřuju ; pevnou důvěru mám, úméon. περί
τινος 0 ηξζθιη, ΡΙ., 15.

δικάζω (δίκη- 1πὲ,ἠ18, 1όπ, δικᾶν--- δι
χάσειν), 1. za právo nalézám ; soudím. Hér.
οὔτ ἔφηδικᾶνἃ pravil, že nebude souditi. zi
někomu. <tvogz něčeho. Xen. (srv. ozúyo).
Ῥ]. δίκας δικάζειν nálezy nalézati; soudy
souditi, (ale v.i?. b). pass. Pl. δίκας τὰς
Ouxodeloxcnálezy nalezené, učiněné; soudy
usouzené, vyřčené. zeď. dávám si souditi;
soudím se; soud, při mám, wi s někým.
Xen. Tió< pro něco; stíhám z něčeho, Dém.
φόνου z vraždy. Thúk. πρός τινα ο ηδΚοπι. 2.
οτε a) x) soudím něco, v něčem ; rozsuzu

Ju, nálezem n. soudem rozhoduju něco, 0 ně
čem, Xen. τά τε χοινὰ καὶTa těrx. B) Sof.i
s ace, part. praed. o subi. čsu. χρόνος δικάζει
čas rozsuzuje, rozhoduje, že—. b) právem,
nálezem, soudem ustanovuju ; us uzuju. Hér.
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δίκας διδόναι, τὰς ἂν Ἀθηναῖοι δικάσωσι Ῥο
kuty dávati, platiti, které by Athéňané
usoudili—,

Δίκαια, ň, ms. pom.Řec. v již. Thrácku,
sev. vých. od Abdér. Hér.

δικαιεῦσι α Ρ., Ίόπ., . δικαιόω.
δικαιολογέοµαι (οἆ δικαιο-λόγο-ς,ὁ -λέ

vo za práva svá mluvící) práv svých zastá
vám se, hájím. Aischn,, prs.

δικαιοπρᾶγέω (δίκαιο-ς,πρᾶγος), 8Ρ18
vedlivě jednám. Arst., op. dotxée.

δίκαιος 8., ράςπ. 19, (od δίκη) 1.a)způ
sobný ; slušný ; řádný. Sof. 0. mapucTávns
řádný pomoeník. i o věci. Xen. Zpux 0. vůz
řádný. Otxatog řádně, b) řádný ; hodný ; do
statečný. Dém. dvsu Aóyou xm δικαίας αἰτίας
bez důvodu a řádné, dostatečné příčiny. 2.
a) pravý ; dokonalý. «) Xen. oůgšdóxovy dt
καιοτάτουςεἶναι ]οᾷ pokládali za nejdokona
lejší, nejzasloužilejší. B) Dém. d9)%7xi dt
xlx odócpřímá a pravá cesta, Hér. ai éxx
τὸν ὀργυιαὶ δίχαιχί εἰσι στάδιον 100 εάπᾶ
právě tolik jest, co hon. Xen. γγδιον πάντων
Ouxoóvorovstateček ze všech nejdokonalej
ší, nejúrodnější. v) pravdivý ; dle pravdy;
po pravdě. Sof, díxa čheZac pravdivé, pravdu
jsi promluvil. duxx(os ču.ógvpravdě můj. b)
pravý ; spravedlný ; spravedlivý. «) 0 věci.
att. Oíxouxmotely,Sof. dody spravedlivé věci
konati, činiti, (v. i doxém 2. a, 9). Xen. mp0g
οὐδὲνδίκαιον na nic spravedlivého; po žád
ném právu. čx T0ů dixxíov ze spravedlivého.
oůvTG'O. S právem (op. μετὰ ἀδιχίας). παρὰ
τὸ ὃ. proti právu ; neprávě, Arst. φύσεικοινὸν
dlxazov xai čotxov přírodou, od přírody spo
lečné právo a bezpráví, Ὠόπι τὰ κοινὰ δίκαια
rv EXývov společná práva Hellénův.(v.
i péro f., ἀνταίρω,{., βραβεύω).τὰ δίκαια 1:
právní ustanovení; práva ustanovená.i sg.
ToĎro O.s inf, to právem ustanoveno, aby—.
Xen. io daních a p. (v. dmorTeAte,1. ϱ.). 58.
neut. i: spravedlnosť. Pl. pera Těv vóuov
Zai voĎ O.se zákony a spravedlností. 6) 908.
spravedlivý; právem se řídící, Pl. 8. xxi
Óotogspravedlivý a zbožný. ©) «) právem
opatřený ; právo mající (oprávněný) ; práv.
O.sluu práv jsem; právo mám; zasluhuju;
hoden jsem. obyč. s inf. Hér. odvozma0' šuot
τὸ οὔνομιχτοῦτο ὃ. ἐστι φέρεσῦκχιten dle mé
ho mínění právo má, hoden jest, zasluhuje,
aby jménoto (si nosil,) měl, i při part. s inf.
τὸν μισθὸν ἔφασαν δίκαιοι εἶναι ἀπολαβόντες
odTo čktéva pravili, že mají právo, že jsou
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hodni, aby mzdu obdrželi a tak teprve odešli ;
pravili, že jest spravedlivo, aby obdržíce
mzdu potom teprve odešli. —p. Thúk,—i
o zosbn. Dém. % δωρεὰ χάριτος καὶ ἐπχίνου
dixxíx vvyyávev čaTivdar zasluhuje, hoden
jest, aby se mu dostávalo vděku a chvály.
9) povinen jsem (po právu); povinnost
mám. 6 1Πᾷ,ΡΙ. ἀπολογήσασῦδαι obhájiti se.
--δίκαιοί ἐσμιενχινδυνεύειν τοῦτον τὸν κίνδυνον
povinni jsme podstupovati toto nebezpečen
ství. Hér. —árogépev,

Afxatoc Ath. v 6. a 5. stl., syn Theo
kýdův, j. vyhnanec žijící u Peršanů s Dé
marátem Spart.

δικαιοσύνη, 4 (od Šíxm10-6,813. δικχιό
T179),spravedlnost, att, (op. dvouíu, dowxíx).
PL. i: právnictví; soudnictví. (v. dvríoT90
φος, διά 11. Α., 1. Ὁ, α).

δικαιότης, Ίτος, 4 (od δίκαιο-ς, srv.
předoh.), spravedlivost. Pl., Xen,

δικαιόω (οἆ δίκαιο-ς), 1. 3) σα 5]πᾶπό,
hodné mám, pokládám, uznávám. s inf., č.
buď inf., n.: aby—. Hér. δικαιεῦσι σα 5]αᾶπό
pokládají, —ědtxxleuv—pokládali, οὐχ.ἐδικαί
©cx neuznal jsem za hodno—. b) «) uzná
vám ; soudím, Sof. rot beds Otxxroťkam bůh
uznává, ustanovuje, Thúk, οὐκ.ὀρθῶς δικαι
ώσει nesprávně souditi bude. 2. a) «) za
právo, za spravedlivé uznávám ; soudím. 8)
žádám (za spravedlivo) s inf. —Sof. dore
s inf, aby—.b) «) odsuzuju, Thúk. fut. med.
ὑμᾶς αὐτοὺς δικαιώσεσθε sami sebe odsoudí
te. $) trestám. Hér.— κατ᾽ ἀξίην ἀδικήμα
T0;—dle stupně provinění,

δικαίωµα, τό (οὰ δικαιό-ω), 8) α) uzna
né za právo. Thúk. 9) právem pohledávané;
nárok. Thůk.b) právem vykonané ; čin spra
vedlivý. Arst., op. dčíxnum.

δικαίωσις, Ἡ (οἆδικαιό-ω, srv. předch.),
obyč. Thúk. 1. uznávání (za hodné); zdání ;
πη/ηόπ{, ἀνταλλάξαι τῇ δικχιώσει ταπιδηΙ{ἱἆῑς
zdání. 2. uznávání za právo, a) «) vyšetřo
vání právní, soudní. ei zdali—. p) žádost
právní; nárok. go)Axi δικαιώσεις. ϐ) Ῥιάτο;
ἰσχύοςὃ. síly—.

δικανικός 8. (δίκη) a) v právnictví,
v soudnictví zběhlý, Pl. o č. řečník soudní.
b)k soudnictví příslušný ; soudní. j Š:xxwxý
řečnictví soudní. Arst. γένοςŠxxvxóv druh
řečnictví soudního (genus iudiciale, vedle
συμβουλευτιχκόν,ἐπιδεικτικόν).

δικαστήριον, τό (δικάζω), 3) soudnice ;

δίκη.

m., dům soudní, Hér., PL. (v. dyovíCou.au,a,
y-, dvznívo, 2. b.). —b) soud; rada soudní,
soudců. Hér. obi. při συναγαγεῖν.

δικαστής, οὗ, ὁ (δικάζω) soudce, sudí
(právní ;dle zákonasoudící, srv, xor). PL.
ὠ ἄνδρες δικασταί πιαὔοτό βοπἀοή Dém., di
χαχστοὶτῶν εὐθυνῶν 5ομἀσοτέ účtů vy

ξ.

δικαστικός ὃ. (οἳ δικαστ-ής)ῳκοπᾶσοτ
ský; soudnický. Xen, 60. zkušeň 'soudce.
Pl. 9 dixaorxů soudcovství ; soudnictví.

Ovmaw,Hér. fut. sl. Šixálo.
Čtmelybásn. aor, def.: a) e) vrei; hoditi.

τὶ πδδίπι; πόσο. Έτ. δίχετε πεδόσε σώυιατα
vrzte k zemi těla svá; vrhněte se k zemi!
wÓcy0; mécnu% díxe Kravice pádem sebou
hodila, vrhla, mrštila, B) Eur, věmeret; 01
χὼν ὀδόντας do země vhloubi hodiv, zasev'
zuby. b) uhoditi, Tivx n. vi někoho, něco.
Eur. xočrx hlavu ; do hlavy.

dmeAAu, j, krace dvouzubá, dvojšpiča
tá; Κοράδ, (51. μάκελλα). 8ο, δικέλληδ
ěxpoký kopáče výkop.

δίκη, ἡ (-ν slx-vuuu, dico, causi-dicus,
iu-dex), 1. zjev ; způsob; obyčej. obyč.v ace.
díxyvzpůsobem ; na způsob. s gen. Aischl.
δ. ὕδατος (σ. ἀμάχετος). γ. ὄρνιδοςοὐ ὄθ]θίῃ
ptáka ; jako pták. 0. dyyelou způsobem ná
doby;j. nádoba. 2. a) právo; pravda; spra
vedlnost. Sof., PL. ἐνδίκη v právu; pó právu.
Aischl., Sof,, Hér. odyčíxy s právem. Sof.
δίκη právem. oů o. neprávem; bez příčiny.
πρὸς δίκης οὐ po právu ne—; bez příčiny.
méox dlums přes právo; bez práva. (Aíxy v.
zvl.). b)x) právo soudní, soudu; soud. Thůk.
δίχας doJvxuexp% móheoy práva soudu ode
vzdati městům; podrobiti se soudům měst,
due τῶν διχφόρων ἀλλήλοις διδόνχι χκχὶδέ
χεσΌσκι5οιιᾶγ τ τοπθρῖίοῃ 5ορό vespolek po
volovati a přijímati (ale jinak dále v!). Xen.
εἰς δίκαςπάντας χχταστῆσπι Ksoudům všech
ny dostaviti, pohnati. B) nález; výpověd,
výrok právní, soudní ; rozsudek(v. dux4Co).
—Xen. šri rů Kópov díxy po nálezu, rozsud
ku Kýrovu. čni už δίκη Ῥτο jeden rozsudek.
v) pokuta; trest. Aisehl. T00díxmv;za trest
ὄε]ο } Ῥοκπίοι σαὸ3 δίκην ἐπιθεϊναί τινος po
kutu uložiti za πὅοο, δίκην δοῦναι pokutu
dáti; potrestánu býti. úmóTevosod někoho
(ale v. i: b, o). AuBstyrýv δίκην obdržeti svůj
trest (ale v, i dále d!). —©)náhrada (právní).
Thúk. díxxs δοῦναι καὶ δέξασθαι πάπταᾶν
dáti a přijmouti (ale v.i b, «,y). Xen. ἔξεστιν



Δίκη.

αὐτοῖς,εἴ τι ὑπ᾿ ἐμοῦ ἔποῦον παρὰ τὸ δίκαιον,
díxnyXxfstyjest volno jim, utrpěli-li co ode
mne proti právu, mě pohnati k náhradě (ná
hradu vzíti po soudu). díxyv AxuBávewTivog
náhrady bráti, žádati za něco (ale v.i Y|). -
c)a) spor; pře. Sof. διὰ δίκης ἰὼνπατρί ce
stou sporu bera se s otcem; dávaje seve
spor s otcem, obyč. pře právní, soudní (ja
kéhokoli druhu); soud; proces. Pl. Tů περὶ
dlxns dvTpórov čyávsto věci o při (Sókrato
vě), jakým způsobem byla provedena. čre0%
7 d. šyévevokdy už přebyla provedena ; kdy
už soud se skončil—. Xen. rýv δίκην δικαιό
τατα εἰπών svou při řečí nejspravedlivější
proved; ve své při nejspravedlivěji se ob
hájiv. —obyč. pře soukromá (v. y9x9%1. b,
Υ.“βασιλεύς {.). β) žaloba (právní, soudní).
ΡΙ. τίνος Ἡ ὃ.; 7 čeho jest žaloba?

Δίκη, Ἡ (51ν. Ῥϊεᾶσμ.), Ράδη. Ῥτανᾶα,
Spravedlnost (zbožněná), dcera Diova.

δικολογέω (od δικο-λόγο-ς, ὁ «λέγω-.
právní, soudní řečník). právnicky, soudni
cky, po právnicku mluvím ; soudně hájím.
Αγβύ.τὸ δικολογεῖν soudní řečnění, hájení.

ovxokovim (od Šixo-Xóy-oz, v. předeh.)
soudní řečnictví. Arst,

/ ; ,
δι-κόρυφος 9. (-κορυφή)ἀποπίθπιθππή

dvouvrchý. Eur. %A44- planina. — ἶ σέλας
(ze dvou vrchů pocházející).

δι-χρατής 9. (-κράτος) 898,4) dvojvlád
ný ; dvojmocný, δικρατεῖςἈτρεϊδχι ἀπο]Ιποο
ni Atreovei (každý j. vládce, moenář, tak
že oba mají dvojí moc, vládu). b) dixowrsig
Novy (na oboustranách přemáhající,po
rážející, vítězící,) obapolně vítězné oštěpy
(z nichž každý vítězí nad stranou druhou).

9-1 p006, att. -Xpous 2. (-%00, — ΧρΧ-,/ , ,
x%9-%),dvouhrotý ; dvourohý, Xen. neut. pl.
δίχρα η, θικρᾶ.

δί-χροτος 2. dvojíhotluku. a) Eur. -x6
ro vesla dvouřadní.b) Xen, vře- lodi (troj
řadní) opatřené veslaři jen po dvou řadách
(tak že třetí řada byla bez veslařů); lodi po
dvou řadách veslované (sry. wovóx00706a
κενός).

δύκτωες, οὗ,diktyjové, jakýsi druh zví
fat v Libyji. Hér,

7

A:xróvy, Eur. Δίκτυννα,9 (« δίκτυ-ον),
Lovkyně, příjmě Artemidino, obzl, na Krétě.

PNY 4 — / Poj

Ox τυό-χλωσ τος 2. (-κλώὺδ-ω)9ο, Υsíť
spletený. v. σπεῖρα,, |
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δίχτυον, το (« Orx-elv), síť, půvd. na
ryby ; ión. a att. na zvěř. tenato, obzl. zaječí
(obyč.větší než žoxv<). i obr. Aischl. 0. čvns.
--ΡΙ. ὥσπερ ἐνδικτύοις εἰλημμένοςῬτάτὅ |.
v tenatech polapený.

OLMTUVG,sg. neob., v. dix Tes.

δικών,ν. δικεῖν.

διλογέω (οἆ δι-λόγο-ς, ὁ. «λέγω. οράδ11.)
slovo, řeč opakuju. Xen.

dAoví« (v. předch.) opakování slova,
řeči. Xen.

δί-λοφος 2. 90Η.“πέτρα ἀνοιστολά, ἄτοι
hrbá skalina (o Parnássu).

δι-μναῖος, 1Ón.δί-μνεως, 2. (-uvž) po dvou
minách. Hér. ἔλυσάν σφεκς θίµμνεωςἀποτι
σάμιενοιυΥ8ν111 ]ε, ἆατδο 5ἱ8 πὂ Ρο ο mi
nách zaplatiti.

διµοιρία, ἡ (-μοῖρα), ἀποῄ Ροᾶ{1.Χθῃ.-
dvojí mzda, plat. Xen. pl.

oí-pLopoc2. Aischl, dvojího osudu ; dvo
jí záhuby. z2y (dle někt. díy.ov9xdvojité).

Avvěvpývy) výrng jm. Kybelinino v Asii:
Dindymská matka, jež měla mnoho svatyň,
j. u pramene ř,Herma v záp. Frygii na hoře
Dindymu.

Otvevuu, 76 (od Oiveú*o), točení, otáčení
(do kola) Xen,

Oveům (divšo, jen prs.) kola dělám ; to
čím se (do kola); těkám. Eur. dle někt. i
s obl. g$Xov otáčím ořem.

δινέω (čívysrv. předch;) a) koulím; to
čím (do kola). Xen. o kruzích, obručích.
med. dwvstzbx točiti, otáčeti se, —b) točím.
Aischl. doridos x4xXovδινῆσχι štítu kruhem
zatočiti, zamáchnouti, izrovg Otvečkoně (do
kola) prohání. ned. točiti se. Pl,, Xen. 00s,

δίνη, 7 (« d-o), vír.a)«) ve vodě.Eur.
p) kotouč větru. Pl. ovzduší (kolem země).
b) obr. Aisehl. avzyxns.

divoc, o(« divy),kolo (jakékolivěk).,Xen.
mlat okrouhlý ; humno okrouhlé.

διξός,Ιόῃ. --- δισσός.
διό att. — 8% 6 pročež; a proto. (rozd.

odnásl.)
olo- ve slž. a) 8to-, od dťos, jasno—. b)

dčo- od ArF. v Zzúc, dio—.

διό-βολος9. («βάλ-λω), Ῥά5π. Diem*ho
zený; Diova uhození; Diovy rány, střely;
perounův. Sof. «rúroc.

AtoysvéTopec, jen Eur. pl. (v. 1. čvavXod).
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διο-γενής 9. (-Ὑένος,γεν-τ Vok)a) (to-) jasnorodý. obyč. ep.—b) trag. (dťo
n. djo-, Ajo-) diorodý. Sof. Aava, 0. τέχνον.
—Aischl. deot, Au.otov.

διό-γονος 9. Εαν. -- διογενής,Ὀ.--Βάκχος.
δι-οδοιπορέω ροολοᾶσιηΡγοολάπίτη.Ἠότ,

ὡς τὰς δύο μ.οίραςδιοδοιπορήκεσαν když dva
díly (z pěti) cesty prošli už-.

o(-o0oc, %, a) průchod; průsmyk, Hér.
b) «) Thúk. pl. při r08 ÚdxT0gprůtoky vody.
p) Aischl. Xorowy—dráhy— (po celém nebi).

διό-δοτος 2, (-d(-Šw-u) Diem daný, se
slaný. Aischl,

Ot-olyvuju, obyč. di-ofye roz-; otvírám.
a) Sof. διοίγειν κλῆθρα závory rozvírati (na
různo odstrkovati). pass. xbox rukáv
διοίγεται —rozvírají se. —b) rozvírám ; roz
haluju. pass. διοίγεσῦαι,δισι(Ίνα, rozvÍ
ránu, rozevřenu býti. Pl.

δι-οίγω, v. předch.
Ol-oL0Uveskrze, zcela vím, znám. τὶ ně

co, Sof, —Eur. rov xaxov διειδέναι špatného
muže rozeznati. Pl ἀκοιβῶς.

δι-οιχέω 1. různo bydlím, obývám.med.
TŮůZnose usazuju. 0 Subi. pl. Xen, xurů xa
wo po dědinách. 2. a) hospodařím. Ti s ně
čím ; spravuju, pořádám, řídím něco. Pl. eů
διοιχεῖν Ἡ πόλιν Ἠ οἰκίαν Ἡ ἄλλο ὁτιοῦν ἀοβῖθ
spravovati buď obec n, domácnost n. jiného
cokolivěk. Xen. r4AAx. Ὠόπι, τὰ Ἑλληνικὰ
moTůc —věci Hellénské věrně spravovati,
říditi. meď.—si. Dém, dtoxýcactou uspořá
dati, poříditi si. b) (za)opatřuju ; zapravuju.
Dém. TŘ χοινὰ ἀπὸ τούτων διοικεῖν obecné
potřeby z toho opatřovati, zapravovati,

διοίχΊσις, Ἡ (οὰδιοικέ-ω9.), hospodaření;
spravování; správa, PL., Isok. T7c πόλεως
obce. Xen. Tv vonyžrev— jmění. i pouhé č.
Isok. správa, pl. —sg. i: chování (se) ; po
čínání (si) v něčem,

Oi-ovmíCwa) různo usazuju; sídlem roz
vádím. Ὠόπι, τὴν πόλιν διοικιεῖν občanstvo
rozsídliti. pass. Xen, dtomucbývůrozsídle
nu, rozdělenu býti. Dém. droxiopévo: xaTd
xWuagrozsídleni, rozvedeni jsouce po dědi
nách. b) rozlučuju; rozděluju, pass. PL.
Otorxcdývo: rozdělenu býti (na dvé).

O-omočojém veskrze, na příč stavím.
Thúk, τεῖχος dtowmxodouňoavrecpříční zeď
vystavivše. διῳχοδόμ.ησαν oToav vystavěli
příční podloubí.

Διονῦσιαλκός.

δι-οιστέος, V. διχ-φέρω, 9. 8, β.
δι-οίσω, τ. διχ-φέρω.
δι-οῦχομαι α) veskrze ucházím, Hér.ai

uo ὑμῖντοῦ ἀριὺμ.οῦδιοίχηνται ἀπὶτγ
počtené vám ušly, uplynuly. prs. ve význ.
prf.; of. ya Aóyogdtofyeroua řeč mi vyšla,
dokončila, Eur. διοίχεται ušel tomu. b) roz
cházím, rozpadávám se. Pl. o těle nebožtí
kově.

δι-ολισὺανω π. -σθαίνω,pro-; vyklou
πάνάπι; νΥιιγκάπι 56, ΕΙ. τὸ χαλὸν ὃ. καὶδια
δύεται ἡμᾶς Κτώφπονγταγ Κάse a poiká nám,

δι-όλλυµι { -ολλύω, 1. αδέ. (S a0r. Ot
wXsox,bez prf.) a) veskrze, zcela, stále hu
bím; vy-; zahubuju. s obi. 05s.,těla. Eur.
διώλεσε δόλοισι τὸν παῖδα zahubila—. Pl. rd
κκκὸν διολλύει τὸ σῶμι« stále, pořád hubí—.
b) s obi. věci. «) Έναν,τὰ Νυμφῶν διολέσαι
ἱδρύματα Ὀγὰλδίό Nymf zničiti, zneuctiti,
P) zcela ztrácím ; vytrácím. Sof. ταῦτα κκ
λῶς εἰδὼς διώλεσαχ to dobře věda. vytratil
(z paměti), zapomněl jsem. 2. meď. (s prf.
act. duóXoAXx)a) veskrze, zcela, pořád hymnu.
Αἱδο]].στρατὸς διώλλυτο το]ς]ο Ροϊάά hynu
lo, Sof. οδρός ἐχ τίνος διώλετο; οἳ Κἰθιό]ο
muže zahynul, byl zahuben? b) zcela po
míjím, mizím. Aisehl. βασιλεία διόλωλεν
icyúgkrál, zcela pominula moc,

Διομγῤης, εος, att. oug, ve výpr. Dan.
Aitól Týdeovec, kr. Argejský (mnž. Aigia
lin, zeť Adrástův).

o-opvuu dotvrzuju přísahou.obyč.meď.
od-, zapřisahám se. Sof. Otou.á60s inf. s οὐ
zapřisahl jsi se, že ne—. Pl- rxOra— to jsi
odpřisahl. Dém. διομνύμενος s inf. s wý—od
přisahaje, odříkaje se; že ne-—.

č.-oppoAovém a) veskrze, zcela stejně
mluvím, obyč. med. veskrze shoduju, srov
návám se. rivi s někým; zcela přisvěděuju
někomu. τὶ v něčem. Dém.— 1 s předl., j.
Xen. čyrm. pass. Pl. οὕπω διωμολογημένον
ěu.otve xi ootještě není shodno to, ještě není
shody o tom mněatobě. b) jistě přisvěděuju,
přislibuju. Xen. act. s inf. fut.: že—.

Ařov, 76, 1. ms. pom. u Singitské zát.,
sev. záp. pod Athoem. Hér.— 2. ms. Mak.
pod Olympem, nedal, pomořízát. Thermské.

Διονύσια, τά, v. 1. Διονύσιος,

Διονῦσιαχόςὃ. (οἳ 1.Διονύσιο-ς.)Ὀἱοπύ
sovský; Bakchovský. Thúk. díxrpov. Arst.
—ávav—závod (t. ve hrách divadelních).



1. Διονύσιος.

1. Διονύσιος 3. (odAróvucoc.—vlstníim.
0s. v. násl.) Dionýsův; Bakchův; Dionýs
ský. substt. neut. a) Ρ]. (τὰ ἱερά)hod Dio
nýsův; slavnost Dionýsská. V Ath. čtyři
krát v roce, «) nedůležitější TAuey4A« n. τὰ
ÚSTIZA,τὰ ἐνἄστει, κατ čoTu veliké, měst
ské hody Dionýsovy, konané v měsíci ela
féboliónu, při nichž nádherným způsobem
provozovány divadelní hry nové. — P) τὰ
V4XOK2. τὰ κατ dypoúg malé, venkovské

hody Dionýsovy, konané při vinobraní v mě
síci poseideónu, při nichž provozovány hry
divadelní staré. —v) vd čm Amvate v Lé
naju, Lénajské. při lisování vína v měsíci
gaméliónu, při nichž provozovány hry diva
delní nové i staré. —©)v měsíci anthesté
riónu slavnosť květinová, bez her divadel
ních. —b) sg. (τὸ isoóv) svatyně Dionýsova
na jihových. svahu vyšehradu.(v. τρίπους).

9. Atovůotoc, substt. (srv. předch.) jm.
mnohých os.j.dvou tyranů Syrakúsských ;
u Hér. jm. Fókajana statného a rozvážného
na zač. 5.stl.

Atovdoóčmpoc sofista Chijský, bratr Eu
thydémův.

Atóvococ, 1.bůh vínaa plodivé síly pří
rodní 7ůb., pův. neobyčejného nadšení, syn
Diův a Semelin, též B4xx0:,"laxxy05 zvaný ;
jemu ke ctiv Hellénsku, obzl.v Ath. konány
hlučné slavnosti (v. 1. Διονύσιος). Ὠότη, ἐν
Arovůcovv Dionýsově (v divadle). —2. v Eg.
ν "Όσιρις,

Διονῦσοφάνης, (ους), Ε{6βαππα ΖΑὅ5.stl.

Atóretdnc, ov, jm. mnobých mužův,j.
u Dém. vojevůdce Ath. za čsu Filipa Mak.

δι-ό-περε-- VÓmeo,att.právě proto,že—.
čtomoc, 6 (Ši-éro), pořádající ; mocně

vládnoucí. Aisehl. o králích.

δι-οπτεύω (-ὁπ- τ ὄψομιαι,81. ὀπτήρ) a)
shledávám ; spatřuju. Sof, s ace, praed. b)
vyzvídám. Xen.

δι-οραω α) prohlížím, Xen, b) prozkou
mávám. Pl. aor. Oudetyprozkoumati,

| OL-ÓpyvLocdvousáhový ; dvcu sáhů, Hér.
dos (Xen Ordovyoc).

δι-ορθόω zpřimuju; napravuju. meď.a)
opravuju si, se. Aischn. b) pravou cestou
se beru. Dém. geví Tivocv něčem ; nemýlím
se v něčem,

δι-ορίζω, ión. -oup-,1. a) vyhraničuju;
vymezuju ; hranicí, mezí od-, rozděluju ; od

Διπαιεῖς. 299

mezuju. Hér, dtovpícm vy-; odmeziti; hra
nicí od-, rozděliti, -loučiti, s obi, země. b) «)
určitě vytýkám, vyznačuju ; určuju. Sof.
τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν {ακοτό ᾖ
sudky, výroky věštecké určily, vytkly, Pl.
διόρισόν v.oLs nepř. ot. vytkni mi—. Xen. διο
ρίσατε αὐτά υγ ἰκπδίθ to! —Arst. cx u%6
νοµμοῦέτης διώρικεν co zákonodárce neurčil,
nevytkl. —meď. ἀγπ, τοῦτο διόρισαι{ο|α5ηῦ
vytkni!— pass. Lýs. Oiooiouévovace, absol.
když, ačkoliv určitě bylo vytčeno—. B)i s obl.
08., Bof. uuxpgóv,pčyav διορίσαιτινὰ malým,
velikým (vytknouti)ustanoviti, učiniti něko
ho; na nízký, vysoký stupeň vřaditi někoho.
2. za hranice převádím. 18ο]ς,τὸν πόλεμον.

OtoptojLoc,6 (dtopile), vymezení; oddě
lení; oddíl Arst. oddíl věty.

OOPVYLLA,T6 (Štopůcco), průkop. Thúk.
Ot-0pÚoow a) pře-; prorývám ; prokopá

vám. ΤΠή], τοίχους. Ὠόπι, Ἀερρόνησον.Xen.
πύργον, οἰχίαν.b) roz- ; odtrhuju. Dém. pass.
διορωρύγμεὺ« χαχτὰ πόλεις οάὑτζαπ] jsme po
obcích.

διορυχή, Ἡ (διορύσσω),Ρχοκοράπ{; Ῥτῆ
Κορ. Ὀόπι,

1. dťog, Atoz 3., básn. i2. AuF-10g,v.
Zevc. « divus) 1. Atoz Diův. Sof. yóvoc(v.
čAxw.og)Aischl. (v. BoúAevu«),ὄμμ.α, στόμα.
2. a)jasný. Aischl. ziůýo. Eur. δίου(fem.)
Boovrs. —b) jasný ; vznešený. Sof., Eur.
Παλλάς. Sof. Ὀδυσσεύς.

9, ΔΛῖος,ο,γδ. ΡΙ. Δῖοι, dlé Thúk. samo
statný km, Thr. ; od {0ο 841.τοῦ Δισκοῦ γέ
vovgDijského rodu.

Διοσ-χοβ-, ν. Διοσ-κουρ--.
AtoomoÚpetov n. -xóperov, T6, chrám,

svatyně Dioskúrův, v některých ms. Rec.,
j. dle Thúk. u Toróny Chalkidické ; dle Dém.
u Fer Thessalských.

Διόσ-ποῦροςn. -xopoc (gen. sl. Zsú<,—),
obyč. pl. n. básn. du. Atocxópo Diovi junové,
obyč. Kastor a Polydeukes.

δι-ότι--- διὰ ὅ τι Πόν., αἲθ.1. v nepř.ot.
proč. 2. pročež; proto, že—,b) že.

Atortpm, ac, dle Pl. kněžka Mantinejská
za dob Sókratových, velmi moudrá.

δι-ουρίζω, ν. διορίζω.
Oi-oyAsw veskrze obtěžuju ; rozmrzuju.

Dém. rivě někoho.

Διπαιεῖς, έων, οἱ (ἱτὰ Δίπαιχ), Π19.Ar
kadské jihozáp. od Mantineje.
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δι-πάλαιστος 9. (-παλαιστή)dvoudlaňní,
Xen. 0 prostoře,

δί-παλτος 9. (-πάλ-λω) Ράδα. ) ἀτο]
násob, ode dvojích napřažený. Eur. δίπχλτα
čloy. b) Sof. oxpx70g O.vojsko obojíma paže
ma rozpřažené.

δίπηχυς,εος, 2. dvouloketní,Hér, rý
χεα ξύλα-- klády. Xen. δρέπανα διπήχη. —
PL.70 dírnyv dvouloktí ; drouloket.

διπλάζω (δίπλαξ,17.διπλασιάζω) Ῥά5η,
zdvojuju. Sof.part. prs. dvojí; dvojnásobný.

δί-πλαξ, αχος,ὁ, m(srv. 01-7005), básn.
dvojkladný ; dvojí; dvojitý. subst. fem, dvo
jitý oděv.dle někt, u Aischl.

διπλασιάζω (od ŠrrAáoto-c) dvojnáso
bím. att.

διπλασιολογία, ἡ (διπλάσιο-ς, λόγ-ος),
dvojnásobení, opakování slov (vjiném pádě).

δι-πλασιος, 1όπ.-πλήσιος3.12: (srv. čí
mXač,01-7606) dvojnásobný ; dvakráttolik,
Pl. 8. τινος dvojnásobný počet něčeho. Hér.
TOO.dvojnásobný počet; -né množství, 0
πλήσια ἀνο]πάςουπύ podíl. Xen. oprac dt
mAxoloug(fem. !) dvakrát tolik slavností.
διπλάσιον φέρεσθαί τινος ἀτα]ικτά({οtak daleko
letěti než něco—. (v. i dixoxée, drodidovu
1.0). d.4—dvakrát tolik, dvakrát, dvojnásob
větší, než—.Hér., Thůk., Isok.

διπλασιόω (οᾷ διπλάσιο-ς) ἀγο]πάβοδίπι ;
pass. -se ; zdvojnásobujuse. Thúk,

δί-πλεῦρος 9. (-πλέθρο-ν)drou stostopí;
dyou set stop. eůpo; šířkou. Xen,

δι-πλέη, διπλῆ,τ. διπλόος.
διπλήσιος, ν. διπλάσιος.
δι-πλόος δ. ἔεπι.διπλόη, jón. διπλέη: stž.

διπλοῦς,{θπι. διπλῆ {51γ.δί-πλχξ, δι-πλάσιος)
1.a) x) dvojitý ; ἆτο]ί. (ορ. ἁπλοῦς). ΑἱδοΠ].
θδιπλᾶς ὁδούς ἀνο]ί ο5{γ ; ο65ἱΥἀτα]κτά[ο Ἰκο
nané. Xen. r0 drmAodvdvojitý, dvojí plat;
dvojnásob. Sof. raides dvreXoťdítek dvé ;
dítky ἀνδ. παῖσον διπλῆν dej ránu dvojí,
druhou. $)se dvojí strany; s„obojístrany ;
Φοἱ,διπλῆ χερί ταῖκοι, vraždou (s obojí stra
ny,) vespolnou. cůslonrou dereAjdobřeřečeno
na obojí straně. b) podvojný ; složitý ; slože
ný. Arst. šv vořs OteAote ὀνόμιασιν Υθ 51076
ných slovech.isg.— 2. drojí ; obojetný ; oše- |
metný. Xen. drrAodvobojetnost ; ošemetnostť,

διπλόω (οᾷ διπλόο-ς) zdvojuju. Xen. če
δίπλωτο 1 oživyí zdvojen byl (šířkou) šik.

O-T00Y)E, ov, v. násl.

δί-στομος.
!

δί-ποδοςθ, Ἡ. δι-πόδης, ου,ὁ[-πούςδ1γ.dí
grouc),dvoustopý; na dvě stopy., Xen. gen. sg.

oí-movoc 9. dle někt. u Aischl.: dvou
strastný. pl. na obou stranách, vespolně
strastní, bídní. ο :

δί-ποὺς, ποδος, ὁ, Ἡ (Srv. δί-ποδος), 1.
dvounohý. Hér.—2. dvoustopý; na dvěstopy,

δί-πτυχος 9. (-πτυχή) 1. πᾶ το] slo
žený ; dvojitý. Hér. sXriov. 2. dvojný. Eur.

ίπτυχοινεανίαι dvojice jinochův. ©*3. mat:
δες (τ. { γονή, 2.).

δί-πυλος 9. (πύλη) ἀποαργαηπή; dvojího
otvoru. Sof.

Atpxaičog 3. (od Aioxn) Dirčin. Sof, pl.
--χκρῆναι, ῥέεῦρα. .

Δίρχη,ἀόπ. -κα, ἡ, 1.Ρά]οὅπάῬο]ξανα,
mnžk, kr. Lyka, mučitelka Antiopy, matky
Zétha a Amfiona,ódnichž byla k smrti uvle
čena a vhozena dopramene u Théb, jenž po
ní nazván. 2. pramen. u Théb, dle Eur. j.
bohyně dcera Achelóova.

δί-ρρῦμος 2. (-Fosu.o;) Aischl. dvojího
tažení, spřežení. dioouumτέλη řady dvouspře
žení, vozů dvouspřežných (t. po 4 koních).

čiG (8Fug. od dů-o, srv. O1- 1.) dvakrát;
dvojnásob.

δίσχος, ὁ (ᾳ δικ-σχος, οἆ δει-εἴν), klub;
frček ; touš; kotouč ; kolo (kamenné n. dře
věné, ú. z litého železa n. ze spěže, rozličné
velikosti, ku středu poněkud tlustší, někdy
s otvorem uprostřed), jímž hrajíce o závod
házeli z ruky do dálky. Ear.

δισ-μῦριοι 3. (dvakrát deset tisíc;)
20.000. att.

δισσ-άρχης, ου, ὁ (δισσ-ός, ἀρχή), 5οἵ.
δισσάρχας βασιλῆς ἀπο]τιάάσθ, ἀτο]ν]ὰάπό
krále (srv. δικοατής, a).

δισσός, διττός, Ἰόπ. διξός 8. (8F-xjog,
ὃξι-κτ]ος, οὰ dú-0) 1. a) ze dvou ; dvojí. Pl,
διττοὶ xaTýyopo. dvojí žalobníci. Sof, οἱ ὃ,
oToxTyyol ti dva vojevůdcové. Eur. ὁρᾶν δύο
μὲν Ἠλίους δισσὸς δὲ Oý3xs viděti dvě slunce
a dvojíThéby. doc; dvakrát (v. ἀυτέω). ϐ)
obojí; oba. Aisehl. δισσὼ oTpaTYVÝ Oba—.
Sof.—2. obojetný ; dvojsmyslný. Sof, ὄνειροι.d(-oT0A0c2.Sof.sdvojívýpravou; dvojí.
τὰς διστόλουςἀδελφάς τα ἀπο]ίαί sester ; těch
dvé sester.

dl-oT0|L0G2. (-oróu.-x) dvojustý ; dvojího
otvoru, průchodu, Sof, mérpu, Odol.



δισ-χίλιοι.

δισ- χίλιοι ἄτα Εἰδίοο.{56. Ἠέν. δισχιλίη
ἵππος ἀγα{βίος ]αμάθεῖτᾶ.

δι-τάλαντος 9, (-τάλαντο-ν)ἀνοπία]ει
tový ; dvou talentů. 1. Hér. O. oradbuóv dvou
talentů váhy, 2 oceně, dvoutalentů, hřiven.
Dém. ἔρανος,

διττ .., υ. δισο--.
δί-υγρος 9, veskrze vlhký: provlhlý.

Aischl. z něčeho,

dL-odotoc 3. (« bi-farius) dvojí ; dvojí
ho způsobu. Hér, --γράμματα dvojí písmo.
--αἰτίαι d—. příčiny dvojí. ἐφρόνεονδιφασίας
ἰδέαςὮγ 1 ἀγο[ή]ο, rozdílného smýšlení, T960
UXTUO.porážka dvojí; porážky dvě.

διρὺέρα, ión.-on, 4, a) kůže (vydělaná.
srv, 060915).Thúk. b) kožina; věc z kůže
strojená. «) m. šatu. PI. διφθέρανλαβεϊν Ἰο
žinu na sevzíti; kožinou se oditi. —též za
přikrývku. Xen. pl. při greyaou.xra. B)torba
(kožená) ; tlumok ; vak ; měch ; pytlík. Xen.
v) kůže, kožina psací. Hér, ἐνσπάνι βίβλων
ἐχρέωντο διφθέρῃσιαἰγέῃσίτε καὶοἰξῃσι Υη6
dostatku papíruužívali kožíkozícha ovčích.
—i spis ; kniha.

čupiépivoc 3. (oddrpdéc-a) kožený. Xen.
σχεδία:-- plti—. |

διφρεία, Ἡ (διφρεύω), vozba ; vozatajství; |
Ťízení vozův. Xen. Τρωική, Λιβυκή.

διφρευτής, οὔ, ὁ (ο διφρεύ-ω),τοῦ];

vozataj. Sof. ,
διφρεύω (δίφρο-ς, srv. dvě předch.) na

voze, po voze jedu.

diponAaTém (dipoykkry-c)trag. vůz ří
dím, spravuju. Sof, o Héliovi. © T0y odoavov
OiponAozův po nebi vozem jezdící, vůz pro
hánějící.

διφρ-ηλάτης, ου, ὁ (δίφρ-ος, ἐλα-ύνω),
správce vozu; vozataj; vozka. Sof. pl. —
Eur. sg. dór. -ἀτᾶς.

δί-φρος, ὁ (-φρέ-ω; ανφέρ-ω, -- ἄγοιποβ
ný), 1. a) korba pro dvě os. (na vozíku, obyč.
válečném). vůb. korba, sedadlo na voze. Xen.
vozataji na vozíku válečném (dosti vysoká
1se zvl. dvířkami). b) vozík, vůz válečný n.
závodní (obyč dvoukolý). Sof. pl. —2. sto
lice; sedadlo, Xen. špopixóc.

διφροφορέω (odδιφρο-φόρο-ς2. φέρω) na
sedadle nosím. Hér, pass. Toůgδιφροφορευ
v.ěvoucna sedadlech, na nosidlech nošené.

δι-φυής 2. (-pvý) dvojí přírody, povahy;
dvoutělý. Hér, šydva, Sof. o Kentauřích.

δι(-ω). 301

δίχα před samohl. 867"(čFu-ya, od dí-<)
1. a) nadvé; na dví. Pl. réuvev 0. děliti—.
OixTepetyd. rozřezati (veskrze shora dolů)
na dvé. Sof. při dvxoonyvůva. Hér. ὃ. διχστᾶ
Ga rozstoupivše se na dva zástupy. Xen. č.
τὸ στράτευμαποιεῖνηἀπό το]θίο ἀδΗΙ; πα
dva díly vojsko řaditi. b) na různo; různo.
Φο(. σῆς ὃ. yvou.msna různo od tvého mínění;
proti tvé mysli. Xen. ©.vevécůau viv0godlou
čiti se od něčeho. Hér. Totot oT9%TYyořo:čyt
νοντοὃ. ai vyváucuvůdcům rozdvojovalo se
mínění. Xen. č. bypiCecdo: různo hlasovati,
2. a) odděleně; vzdáleně. vivoc od někoho.
Φ0Μ,κκσιγνήτης 8. od sestry vzdálen. oixety
o. bydliti vdáli, mimo ν]α58, -- δ. τινὸς { : bez
někoho, něčeho, Aisebl. odove č. bez ohně.
b) zvlášť, Sof, čx rávrov O,ze všech zvlášť,
vybrané.

dvyče (ŠF-1u-0e)nadvé ;nadvě strany.

διχῇ (δ8ιγη, srv. dix) dvojako; dvojím
způsobem. Dém. č. BoybyT$ov.

d-XMA0G 2. (-ymXů)dvoukopytný. Hér.
διχο-γνωμµονέω (διχο-γνώμων, ονος 2.)

dvojího, různého, rozdílného smýšlení jsem,
dryódsv (8F-, srv. O:y7)a)sedvoustran.

b) ze dvou příčin, Thůk.
dyó-G (ŠFi-, srv. díyx) nom. neob v.

πχ]. διχῇ, διχόθεν, διχοῦ, διχῶς.
διχο-στασία, Ιόπ, -ίη (-ἕ-στη-μι. -- 811.

násl.) rozstoupení; rozdvojení; rozštěpení;
rozepře. Hér.

διχοστατέω (-στατός) rozdvojuju Se.
Eur. póg vivas někým; různím se odněkoho.,

διχοῦ (8ι-χου, 517.díya) Hér. nadvé;
po dvou stranách.

OLYO-9PWV(-poýv)rozbrojnický; z rozbro
je, z rozporu, z nesvornosti pošlý, Aischl,
πότµος,

διχῶς (δΕι- 81ν. διχῇ) ἄπο]αζο; ἀπο]ίπι
způsobem., Arst,

dlba, 4, žízeň,
διφάω (οδίψα. -- inf. διΨῆν)α) žízním.

α) 908. -- B) o zosb. Ἠότ. ο πεπίοὮ: διψῆν
τῶν ὑδάτων prahnouti po vodě, b) obr. ο 08,
prahnu ; dychtím. Xen. s inf

dtpLoc 3. (od díb-x) žíznivý. o věci: vy
schlý ; vyprahlý. Sof. xóvc.

dtboc, vó (číbx), žíznivost; ž
λιμὸν καὶ ὃ. φέρειν.

δι(-ω. -- αἴξ,jen prť, δέδια , a plapf, sE.

zeň. Xen.μα



302 διωγμός.

2. a 3. os. šdsdtng, -te. —někt. tv. pl. i bezpř.
j. prf, Šsdiuev, δέδιτε, Ρ]αρῖ, ὃ. 95. ἐδέδισαν.-
srv. i Osíd-o) a) x) v bázní jsem; bázeň,
strach mám. Tsoí τινος, 1περί τινι, ἶἀμιφί τινι
o někoho, o něco. —s 47 S oni.: aby ne-.
ΡΙ. δεδιὼς περὶ αὐτοῦ μὴ διχφθαρῇ boje se
oněho, aby nebyl zkažen. dedtévavivabáti se

někoho. Thůk. Bxobavove Xen. Tyv στρα
τιᾶν. ϱ) úzkostlivý, opatrný jsem. Thúk. de
διὼς τὴν αὑτοῦ πχρχακευήν nedůvěřuje své
přípravě (op. $xosáv). χρῃητῷ ἔργῳ δεδιότας
παρχσχευάζεσῦχι třeba skutkem s (úzkost
livou) opatrností se připravovati. T0 Os0t6g
opatrnost úzkostlivá; úzkostlivosť (op. τὸ
ὃαρσοῦν). b) bojím, štítím se, s inf. Thúk.

OWyY|LÓG,6 (od Štox-o), stíhání ; proná
sledování. Eur., Xen, act. —Xen. při Úrr0v,
ἀνδρῶν Ώ168. (τεᾶ]ο φόνος).

δι-ώλυνος9. (-ὀδύνη) Φοξ.Ριοπἰκατὃ bo
lestný ; přebolestný,

δι-ωὺέω 1. a) prostrkuju Ti O1%Ttvocněco
něčím, skrze něco. Xen, b) «) roz-; protr
huju ; -lamuju ; -rážím. meď. dyn. «) Hér.
διωσάμ.ενοι τὰ γέρρα Ῥοί}δ6, Ργο]οπηϊνᾶθ
terče. B) Xen. Gtooau.evog T0v OyAovrozraziv
dav (rukama) ; prodrav se davem-—.2. a) od
strkuju ;odrážím. meď. «) Thůk. votgxovrote
OtoboJvro tyčemi odstrkovali se. Hér. voy
GT9%T0vOuWox0) vojsko odraziti (od sebe),
B) od-, zamítám (od sebe). s obi. os n. věci.
Hér. eůvoínv—povrhuju přízní. b) odbývám
(vyslýchaje). Xen. Tov0,Aov dav,

διωχάτνω (od διώκ-ω) ustavičně, stále
stíhám. Pl. a) Tóv νόμ.ονἐδιώκαθες κατὰ φύ
σινzákon stále jsi (stíhal,) probíral dle pří
rody. ϱ) διωκάθειν τινὰ φόνουusilovně pohá
něti někoho z vraždy,

διωχτέος, ν. διώχω.
- ČLÝNW(« ep. δι-ομαι. fut. Ordže, někdy

Ι διώζορ.αι, 80Υ.ἐδιώξχ)1. 9) α) ὄεπι (176119,
spěšně). Aischl. pum διώκων ντ ὄεπα
(1ψοβ]οι ἠζάρι). σπουδῆ διώκωνχνόας ποδοῖν
rychle žena (v chůzi ohýhaje) kolena nohou.
pass. Sof. ὑφ ἡδονῆς διώκεσῦαι. β) ἵπέν.
ženu se; spěchám ; uháním. Aischl. šni πτό
Av otoxov (760x) na ms, žena se. Xen. dva
TNOŽoxvTESčĎd(xov vyskočivše uháněli, um
δένκ δρόµω Orozewaby nikdo během, úprkem
(n uháněl ) se nehnal, b) ženu (odtud) ; pu
dím ; vyháním ; vypuzuju. Hér. g0AXoůdgKo
ρινθίων ἐδίωζε-- νΤριάΙ]. τοὺς Ἱγευόνας ἐρίω
ξαν ἐκτῆς γῆς τζάεο vyhnali, vypověděli ze

Δόβηρες.

země. c) x) poháním (na soud). T:vogz ně
ὄεμο. Ηότ. Μιλτιάδεα ἐδίωζαν τυραννίδοςMil
tiada pohnali z tyranství. Hér.i évsxxs gen.
Ῥχο πόσο. Χθῃ. διώκειν τινὰ περὶΘανάτου-- ο
hrdlo, na smrť. —Dém. mepiTivog 0 něco. —
Ódrózov původ; žalobník (op. ὁ φεύγων). -
ϱ) Ὠόπι, ἀγῶνας ὥσπερ doáuxTaOtozov pře
(soudní) právě jako hry divadelní prováděje
(o Aischinovi). 2. doháním. a) «) stíhám;
pronásleduju. Tivx někoho. Xen. 04x «ůToůG
διώξω nebudu jich stíhati, oddědrožóuedu
ani stíhati, pronásledovati nebudeme. διώ
κοντες οὐδένα χατελάμ.βανον Ῥοπάς]αβα]ίορ
πί]κομο ποᾶος{ἰποτα]1. διῶξαι ἀάῑῖ56 πα stí
hání, oi drdčavreg kteří se jali stíhatí, dro
mréoveva třeba stíhati. Hér. Oroxréceicí
třeba stíhati je. —B)sleduju; slídím. τινὰ
n. vi po někom, po něčem, Sof. ἐπησθόμηνὃι
oxov. —b)x) následuju; vyhledávám. Xen.
τοὺς εὐγνώμονας. B) s obi. věci, vyhledávám
něčeho ; ženu se, jdu po něčem, Pl. rův 4X
Delav. Xen. TA xxAd, i jdovýv. (v. čXXog,a). 1)
probírám ;vykládám; líčím. Xen, HoxxAsoug
παίδευσιν.

διώµοτος9. (δι-όμ.-νυμι)παρϊϊδάΒ]/ ;Ρϊ
sahou zavázaný.Sof.

Διώνη, (od Aro-v Ζεύς), ἀἱο starší báje
©Dódónská mnžk. Diova, matka Afrodítina.

O-WVVLOC2. (STV.dv-avuy.oc) dvoujmen
ný. Eur. čtovuuot dexí dvojice bohyň.

δίωξις, ἢ (ο διώκ-ω, 817. διωγμός), 8)
stíhání. Thúk., Xen. —b) shon; touha. Pl.

δι-ώρυγος 2. Xen, = δι-όργυιος.
διῶρυξ, υχος, Ἡ (δι-ορύσσω,SIV.διορυχή),

průkop; průplav ; stoka. Hér.,att.

δίωσις, Ἡ (οἆ διωθ-έω), οἀταχαπί; odvrá
οθπ{. Ατεῦ, δίκης, ἐκτίσεως.

ouadele, dór. — násl.
δμηνείς α p., v. δάμνημι,
δµωή, ἡ (οἆ ὃµώ-ς), Ροδπιαπδπά; οἴπο

kyně ; roba ; služka (nevolnice). obyč.básn.,
i u Xen.

δµωίς, ίδος.v (srv. δµω-ή), básn. děva
porobená, podmaněná; robka.

μώς, βεῃ, δµωός,ὁ (.ν ἃμα-ν δάμ-νημι),
básn. podmaněný; rab; rob; chlap: sluha
(nevolník), obyč, pl. —Sof., Eur.

dvopepóc 3. (« xvépa-r) básn. a) po
šmourný; temný ; tmavý. Sof. νύζ. b) obr.
Aischl. zévdoczasmušilý, smutný žal,

Aópwpec, oi, u Hér, km. Thr. mezi po



δόγμα.

hořímPangajským a jezerem Prasijským,
u Thúk. 4 A0900; ms. ve vých. Makedonii,

OVA, Tó (od dox-ée), mínění; zdání.
obzl.: nález; ustanovení; usnesení, Xen.
τῶν στοχτιωτῶν O. sinf. usnesení vojínův,
α0Γ--. Πόπη, τὰ τῶν Ἀμιρικτυόνων δόγματα
nálezy—.

OOMA(-w. prs. jen ve 5]ζ. προσ-δοκάω.)
čekám. def. pass. Eur. 74 doxmůévra oče
kané ; nadálé (srv. ἀ-δόκητος).

OOMEÚM(A doxa-e) básn. číhám; pozí
rám. Eur. Ooxevovru.

donétm(« dece-t, dec-us, dig-nus. —km.
j 8ox-. fut. Ol, A0T.ἔδοξα, prů. δέδογµαι. —
ión. a básn, i fut. doxýse, a0r. impt. doxy
cáTo. —prf. dedóxyTa. —ale aor. pass. v.i
δοχα-ω). 1. a) podobný, slušný jsem. «) po
dobám, zdám, vidím se (dle soudu; ale oxí
vou.x: zdám se, t. dle povahy). o subi. 0s, i
věci. Aischl., PL. Ooxsiv zdáti se (op. εἶναι,
býti). roi někomu. často s inf, (inf. εἶναιč.
se vynechává), Aischl. čidv doxýce Tdu.
rháxnu. elvzumým zdáti se bude provinění
(býti) ; mým že provinění jest, bude se zdáti.
Ρ]. ἔδοξέ μοι δοχεῖν μιὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε
πολλοῖς καὶμάλιστα ἑχυτῷ, εἶνχιὃοὐ ιιπἀά]ο
se mi, že zdá se sice býti moudrým i jiným
mnohým i nejvíce sobě, ale že není, —adi.
praed. bývá i při gen. Pl. Tv doxouvrov Go
pův, copwTĚg4veva Zdajících se moudrými,
—moudřejšímibýti.—i přiinf, sčl. δεδογµέ
νονἐστὶτὸ Σωκράτη διχφέρειντινὶτῶν πολλῶν
dvůporov (uzdálo se,) uznáno jest, že Sók.
vyniká něčím nad většinu lidí. —inf. abs.
Hér. δοχέειν ěu.oí dle mého zdání. —Osobní
vazhařec.v 1.os. sdat. též osobypřekládá se
č.j. neos., někdy i při 2.n.3.os. —Xen. οὐχ,
ἀπείρωςμ.οι δοκῶ αὐτοῦ šyev zdá se mi, žene
Jsem nezkušený v tom. —(v.ičyo 2.)— PL
oťav Oó4w71s inf, —okterých by se uzdálo,
usoudilo, uznalo, že—. 6) podobný, paťrný
jsem (dle soudu). Dém. (σ. θουλεύω 9. 8, β,).
ϱ) δρχεῖ τινι 6 1Π8.πάά se, vidí se někomu,
aby-. přitémžsubi.někdy ič.inf.; usnášímse,
ustanovuju, aby—. Hér. ei δέ τοι οὕτω ὀεδό
xnTx ytvecby pak-li se ti uzdálo, uvidělo—,
pak-li (jest ti usneseno,) jsi se ustanovil
na tom, aby tak se dělo— Xen. čdóxze,zůrT6
701 Topedezům vidělo se mu už táhnouti. 80
χεὶμοῖ εὔξασῦχι τῷ δεῷ τούτω θύτειν CVT
gtx vidí se mi přislíhiti, abychom přislíbili
bohu tomu, že obětovati mu budeme-. ale
při ace. c. inf. vždy č.: aby. Xen. Šoxst wot

δοχιµαζω. 908

ὡς τάχιστκ ἰέναιτινὰ εἰςΠέρσας ν]άί 5ο πη!,
aby co nejrychleji někdo šel k Peršanům-—.
často substt. part. neut. Dém. čor: děvů V
ἐμοὶδοκοῦντα φηρίσᾳσθαι τὴν βοήθει«ν jesti
pak mým aspoň zdáním, abychom prohlásili
pomoc—.motelyT%dóZavra vykonávati nále
zy, usnesení, (0 čem bylo usneseno,) usta
novení.— též part. αὖς. Ρ]. δόξαν ηυἳν ταῦτα
črmovevóuedxkdyž se nám uzdálo v tom, ubí
rali jsme se. c)iosnění, os. i neos. Hér. šdó
nezAoraBavozsnil Art.; zdálo se Artabano
vi. Xen. ἔδοξεν αὐτῷ σκητοτὸς πεσεῖν εἰςτὴν
οἰχίανzdálo se mu, že blesk padl do příbyt
ku, že uhodilo do příb. — 2. a) za podobné,
slušné mám ; míním ; tuším ; domnívám se;
myslím; soudím. Φοξ, δοχεῖνταῦτα πιγβ]1{1,
(představovati si,) tušiti to. (op. opovetycíti
ti). Hér, doxte 08,elm περὶτῶν θείων πραγ
μ.άτωνδοκέεινJet domnívám se pak, smí-lise
něčeho o božských věcech domnívati. ὥστε
δόξει (τὸ ἐπιφχινόμενον) ἐμμὲὁρῶν σὲ εἶναι ἴα]ς
aby se domyslilo mne vidouc, že ty jsi to. 1
s dvojím ace. Xen. τούτους τι δοχεῖτε; 0 těch
co myslíte, soudíte? —Pl. s čuot00x6 jak
si myslím, soudím; dle mého soudu, zdání.
b) ioúplné jistotě. «) myslím ; nemýlím se.
s inf., jenž se překládá i j. verb. fint. a řec,
verb.fint.: jistě, Xen, zyrxuxdeiv v03Κύρου
δοχοῦμεν, ὡς-- 5 1πᾷ.poznali jsme u Kýrajistě,(nemýlíme-lise,)že—B)uznávám; po

kládám. Eur. pass. yevvatogdvno Rx9' čp.ol
δεδόκησαιτα šlechetného muže (u mne,) ode

mne uznánjsi.
OOKYULA,TÓ(0d doxé-e), Eur. zdání; do

mnění. doxýuza cpxybetox dle domnění za
bita byvši—.

1. δόχΎσις, 1 (od80x%-w,ale srv. násl.!),
Thůk. usera δώρων δοκήσεως s očekáváním
darů; v naději darů.

9. δόχγσις, 1 (odčoxé-a,ale srv.předeh.),
1. podoba; zdání. Thúk. T7<4Anbsixc prav
dy.2.domnění ;domněnka, Soť,δόχησινεἰπεῖν
domnění říci. Hér. —Aéyev praviti. Sof. 0.
dyvá; domnění nejasné, Thúk. (v. ῥεθαιόω
1. b, a).

δοχιµαζω (οά Jóxuu.o-c) 1. a) zkoumám
(v platnosti) ; zkouším. Tivžněkoho. vi něco.
Xen. b) posuzuju; soudím. Xen, δοχιμ,αζόν
Tov, ei—ať soudí, zdaž—.pass. Dém, περὶτοῦ
στεφανωὺῆνχι δοχιμ,άζομιχι 0 hodnosti ověn
čení souzenjsem. 2. obzl. v Ath. a)zkoumám
(ve službě obecní) ziva někoho (ve schopno
sti). Thúk. usera δεδοχιμ,ασμένου při vy
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zkoumané, dokázanévýbornosti-. b)za schop
ného, dospělého uznávám (obzl. v přechodu
z jinošství v mužství). Pl. šreddy doxw.u
odň když by za dospělého muže uznán byl;
když by právních let dospěl. Isok, εἰςἄνδρας
doxuacůývu mezi muže vybránu, přijatu
býti. —též ve službě vojenské. Xen. Úer0: xi
ἱππεῖςἐδοχιμάσθησαν εἰς πεντήκοντα koní a
koňáků vybráno do padesáti,

δοκιμασία, Ἡ (δοχιµάζω), a) zkoumání ;
zkoušení. v Ath. obzl.jinochů, mají-li býti
už samostatnými muži, a občanů, zdaž prá
vem jsou občany. —Xen. i doyóvrovarchon
tů. b) pře-; prohlídka (vojenská). Xen. pl.

OOKLLAOTYC,05, (doxiu4Če), zkouma
tel; posuzovatel. Aischn.s gen. tov, διχίτης.

OOMLLOG2. (od dox-6w) a) uznaný ; δοκί
u.ogdle uznání; skutkem dokázaným. Xen.
b) vážený; vzácný; znamenitý. Aischl. Hér.
o mužích; Hér. i o řekách: znamenité,
Aischl. adv. značně; náramně,

δοχίς,ίδος, Ἡ (οἆ dox-ó:), hůlka; hůle
čka; prut. Xen.

δοχός, Ἡ, ὁ (οἆ δεκ- V δέχομαι), trám ;
břevno. Thúk. (v. dotmvu1. b. B,). Arst.

δολερός8. (od d6A0-)1.nástražný; klam
ný; klamavý; tichý. Hér. ciux. 2. úskočný;
lstivý ; obmyslný. Sof. uárno, poýv. Hér.
ἄνθρωπος. Χεῃ. γθᾶ]θ ἁπατεών, κλέπτης.

δολιό-ποὺς, ποδος,ὁ, ἡ, Soť.Istivé, lest
né nohy ; Istivokroký ; lestným krokem.

d0ALOG3. (od dóA-oc.) obyč. básn. 1. ná
stražný; vnadný. ziviněkomu. Eur. 2. úskoč
ný; Istivý; lestný. Eur. 0. BovAxíúskočné,
lstivé zámysly. Aischl. ouu«.

δολιό-φρων (-φρήν) trag. Istivé mysli;
obmyslný.Eur. Kůs.

δολιχ-αύχην, ενος,ὁ,Ἡ (δολιγ-ός-),Έτ.
dlouhokrký, o labutěch,

δολιχο-δρόμος(δόλιχος, Opxu.etv)běhoun
závodní; závodník (pěší). Pl., Xen.

δολιχός 3. (-dolgyi, dlouhý. —ale pro
parox. v. násl.) dlouhý ; daleký. Aischl, χέ
λευδος.-- ΡΙ. 0ΡΣ,δολιχὀν (ά]ο πόχέ, δόλιχ ον)
xaTaTELvovotTOUAóyou(délku řeči natahují ;)
rozvláčně prodlužují řeč.

δόλιχος, ὁ (τ. δολιχός),ἀἱοα]ιάprostora;
závodní hony ; okol (t. j. závodiště as 20—24
stadií, t.j. 3—4km. dlouhé, jež závodník i
sedmkrát proběhl). Xen. (v. ἀγωνίζομαι).

δόξα.

AóAoyxou,dle Hér. km.Thr.v sev. Cher
sonésuv 6. stl. (snad SlovanéDolenci).

doAósie, eyros 3. (od d6Xo-c) básn. ná
strany, úskoku plný; úskočný; šalebný.
Eur. Tootxg ἔδη.

δολό-μῄτις, ιος, ὁ, 4, básn. obmyslný;
potměšilý Aischl. -4nara.

Δόλοπες, ol, starobylý nárůdek, Thess.
po oboustranách Pinda již., Hér. —v 6.a5.
stl. i na ostrovech usazený, j. na Skýru.
Thůk. (srv. násl.).

Δολοπία, j (od AóXox-e), Dolopsko,
kraj ok.již. Pinda (meziThessalskem, Epei
rem a Aitólskem).

δολο-ποιός, ὁ (-ποιξ-ω-), Φοξ,πάδίταΒιι,
lesť strojící; Ististrojný ; úskočný.

d0A0G,6 (-déhs-ap, dolus) nástraha; ú
skok; lest. Aisehl,, Sof.(op. ἰσχύς,βία). Χεη.
8. Zai šeBovký, úskok a úklad,

doAopovém (oddoXo-oóvo-c)úkladnělsti
vě zabíjím, odpravuju. Dém.

d0A0w (od ŠóXo-c)1. nástražně, úskočně
chytám. Xen. rivi něčím. ůg dyplouc. —2. a)
obluzuju; obelstívám. Sof.pass— b) lstivě
přeměňuju, měním. Sof. nopoýv.

δολ-ῶπις, 1006, 7 (86A-06, AU), Soť. Isti
zraká ; licoměrná. — y

δόλωσις, i (od doXó-o), nastražení; 0
blouzení, Xen. pl. úskoky ; spády. ©

δόµος, ὁ (οἳ déu.o), 1. básn. a) «) dům;
příbytek. Sof, Zzúytoc O.Styžin dům, kraj,
9) domov ; vlast. Sof, pl. čv dóu.o1cevv domo
vě; ve vlasti. Aisohl. při rárox.— b) dům;
rodina. Sof. ždMos. 2. ión. vrstva. Hér. Abou
z kamene. dóu.orrAívbov vrstvy cihel,

δοναχο-τρόφος, 6 (dóvač-),básn. třtino
živný ; třtinovitý. Eur. Evporac.

δοναχό-χλοος 9. (δόναξ, χλόη). Eur.
v acc. metaplast. duvaxóyAXoxEdporav třti
nozeleného Eurótu.

δόναξ, αχος, ὁ(δονέ-ω),3) είπα; rákos.
b) ze třtiny, z rákosí zhotovený, třtinný;
třtinový. Aischl. píšťala. v. 4yéTuc.

δονέω(m dóva-č) a) klátím ; třasu ; po
třasuju. Hér. yaAx mlékem (v nádobách) po
třasuju. b) obr. vzrušuju: vzbuřuju. Hér.
τούτων Ἡ Ἀσίη ἐδονέετο ἐπὶ τρία šrex těmi
Asia (otřásala se,)vzbuřována byla potři léta.

δόξα, 1 (od dox-6w), 1. a) «) podoba ; po
dobání (se); zdání; úsndek (na oko). Xen.
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ταῦτα πλήθους δόζχν παρέζει to způsobí zdá
ní, úsudek o valném počtu ; to poskytne po
hled j. na valné množství (j. by to bylo val
né množství); ὁόξχν παρεῖχε τοῖςπολεµίοις
u) morýsseodouuáymv obraz poskytoval ne
přátelům (tak že nepřátelům se zdálo,) j. by
nechtěl svésti bitvy. B) zdání; nadání ; mí
nění (jiných). Pl. εἶπεςπαρὰ δόξαν υΥΤΕΙὴ5ὶ
proti nadání (mému),mimo nadání (mé). Hér.
ἀπὸ τῆς 06515mimo nadání. b) mínění(0 ně
kom); pověsť (něčí u někoho.) Sof. vedle
κληδών.-- ΧΙ. λαμπρὰ ὃ,(7. ἀναλαμβάνωΙ.
ο, αι); 5Ιάνα. Χθῃ. τοιχύτη 0. taková pověst,
οἸάτα. όπι, κίνδυνος περὶ δόξης πάρας ο 5]ά4
να, δόξαν ἔχουσ᾽ὡς εἰσὶὃχυμ,αστοί pověst ma
jí, že jsou 7παπιθη!{!, Ἡ ἐπὶτοῖς ἔργοις o. slá
va ze skutků, založená ve skutcích. 2. a)
zdání ; mínění; domnění, domněnka(též oso
by); tušení, 1, ὀρὺὴν δόξαν ἔχεινπεοί τινος
pravé, správné mínění míti oněčem. ©.4X
dýs domněnípravdivé; domněnkapr-. (v.dva
κινέω 9.). 1 Tv roXAAvO.mínění, domnění
lidu (jaké lid má). Sof. δόξη yodvšuž dle mí
nění aspoň mého. Pl. TxvTaπράττοντι κατὰ
τὴν αὑτοῦ δόξαν (ομγΌηδ: αὐτοῦ) γὔεο]ιπο
konajícímu dle svého vlastního mínění, u
znání. b) domýšlivosť. «) nadutost; pýcha.
Ἠότ, δῆμ.οςδόξαν φύσας αὐξάνεται Ιὰ ρύ οΏοιι
se nadmuv mohutní, bujní. G)hrdosť, Aischl.
(τσ.εὐτλήμιων).

δοξάζω (οἆδόξα 9.) a) «) zdání, mínění,
domnění mám ; domnívám, domýšlím se. Pl.
doba dozálev pravého domnívati, domýšleti
se. 09b právě, správně—.Isok, δοξάσαι
την ἀλήθειαν πεοί τινος ἀοπιγβ]{1 56 ριατάγ
o něčem. Xen, ταὐτὰ δοξάζεινvii srovnávati
se s někým (v mínění). Kur. s inf. fut,: mí
ním, že—.3) mínění, úmysl mám. Sof, do£4
ζων οὐzúmysla ne. b) s dvojím acc. mám, po
Κ]άάάπηπα--. βᾳ55. Χεπ. ἀλκιμώτατος δοξά
Čerau sivxuza nejmohutnějšího se pokládá.
Βατ. ὡς δοξάζεται]. se za to má; j. pověstí
se hlásá.

δόξασµα, T6(ode), domněnka(vyslo
vená, hlásaná). ΡΙ. τὰ ἀνδρώπιναὃ--.

δοξόοµαι (δόξα, srv. δοξάζω). Ἠόν, ρᾳ559.
slovutným se ςἰάγώπι, δεδόξωσθε πρὸς αὐτοῦ
ἄγδρες εἶνχιογαῦοί η8 εἰογο νζα{ ]5ΐθ α ηζ
ho j. mužové hodni. ἐδοξώθη εἶναιἀνῆρ σοφώ
T%T0gproslaven byl za muže nejmoudřejšího.

Α 7

2οξό-σοφος, ó, a) Jichomoudrý; jen na
oko moudrý. PL. op. σορός. -- b) domýšlivý
v mudretví; mudrácký; (bažící po slávě

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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mudrcké;)mudretvím chlubný; mudrochlub
ný. Arst.

δορᾶ, 7 (od čéow), kůže (odřená, staže
ná). Eur., PL,

δοράτιον, τό (οἆ δορατ-, Υ. δόρυ) πια]ό
dřevce, kopí. Thůk., Xen. pl.

dOpUTO-TUXŮE 2. (Šópu,747108)ztloušti
dřevce. Xen. ῥάβδοι.

δόρει, δορί, v. dópu.
δορι-άλωτος Sof. i δουρι- 2. kopím, bo

jem zajatý, dobytý ; (násilím) vybojovaný.
Ἠόν. χώρη. ΧθΠ.πόλις. -- 180]. τὰ δοριάλωτα
kraje vybojované.

dopl-AymT0c i δουρί- -- 9. (-ληθ- τ λαμ.
Bůvo) básn. kopím, bojem vzatý, dobytý ;
vybojovaný. Sof. νύμφη, λεία.

δορί-μαργος 9. Αἰβοβ]. Κορίπ zuřící;
bojelačný; bojechtivý. τα,

δορί-πονος 2. trag. L.δορι-πόνος(parox.)
act. bojem, v boji vytrvalý ; bojovný ; váleč
ný. Eur. doridsg, Xóyyau.2. (proparox.)bojem
sevřený, soužený, Aischl, 70)ig. —0. xax4
válečné bídy, svízele.

Aopíomog, 6, rovina v již. Thrácku ok.
ústí Hebra s pevností, záp. od Hebra.

δορι-τίναχτος 2. (-rvác0o) Aischl,dřev
cem, kopím (házeným) otřásaný. aidp.

/ , . e /

OOPNŮGHér. iČooxds,k00g, Ἡ (“δέρκ-ομαι)
dorkada : gazela. Lur., Hér., Xen.

δορπέω (οἆ δόρπο-ν) οΡ. τεδεϊίπι. srv.
násl.

δορπηστός, 6 (odŠopré-+), večeře, očse :
večer. Xen. dupi δορπηστόν Οἷς.večera.

δορπία, ión, -(n; 4 (odd6p7-ov),večer. Hér.
τῆς ὁρτῆς Ἡ ὁ.γεῦετ ρῖθαsvátky ; svatvečer.

OOpTLOV,Tó, básn. večeře (srv. předeh.)“

δόρυ, gen. dópaToc, T6 (V dpů-g, drvo. —
básn. i od km. δουρατ-, dat. δούρατι. 10d δορ-,
gen. δορός, dat. δορί i Thůk,— od km. Oopec
dat. sg. dóosi), 1. básn. a) dřevo; kláda;
břevno. b) věc ze dřeva, z břeven zhotovená ;
koráb; loď. Aischl, f$ovev 8. řídil loď. Sof.
ποντοπόρῳ δούρατι, 2. α) ἀἴογοθ; ἨΝ1; Σοτᾶ,
Χθη, ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶδόρατος μ.εκροῦ ἄνατε
vauévog—na dřevci dloubém-—.b) «) dřevce ;
kopí (válečné) ; oštěp, jejž vojín v bitvě držel
v ruce pravé; proto: šri 600 v pravo(op.
παρ dorida vlevo). obyč. míval vojín v boji
dvě kopí a boj počínal se metáním kopí. v. i
vxýu.x 05. —B) vůb, zbraň.Soť. σύ µοι πατρίδ’

20
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ἤστωσας δορί ty mi zbraní (kopím) zbořils
rodiště. dópet Oixoxed0oiv zbraní zruší—, c)
x) boj. Thůúk. dopi éXóv bojem, v boji zajav.
Čopi čxrýcavro bojem dobyli (místa), Sof,
δορὸςἐνyet., v bouři válečné. ζυνοῦδορός
společného boje; pomoci branné, P) kořist
válečná. Sof. 6 čx dopdcyeyg z kořisti vá
lečné (z děvy zajaté) zrozený ; syn z kořisti
válečné. —v) voj (kopím ozbrojený, zbraní
opatřený). Sof. (v. dAx“, 2. a, «). Eur. Apyel
ov O.voj, vojsko Argejův. Moxmvaov 800g
póBo strachem z vojska Mykénského.

δορυ-ἄάλωτος, lépe: δορι-άλωτος.
dopv-dpémavov dřevce kosaté (na hrotu

srpem opatřené). Pl.
δορύ-κρᾶνος 9. (-κρᾶ-, 7. κάρα) ΑΙΦοβΙ.

ὃ. λόγχη bodák s dřevcem hlavatým, s bla
vicí železnou ; oštěp železohlavý.

δορύ-ξενος θ.ἰτας.k boji spřátelený, spo
jený ; spřátelený ; pohostinný.Sof. čortx krb.
— Eur. mávrov čopučévovvšech spojenců,
přátel,

δορυσσόγητοςὃ. (ο πθοῦ, δορυσσοέ-ω,οἆ
δορυ-σσόο-ς)598,dopvoooýrov uóybov trýzní
válkou vzbuzených.

ČopL-00006, stě. -06086(- « oeúe) básn,
a)dřevcem, kopím máchající, metající ; oště
Ῥοπιείπύ. 898,Ἀμφιάρεως. ϐ) branný ; váleč
ný. Aischl. oxyaí.

Aópvococ, kr. Spart. Ágidovec asi v 9.
stl., syn Leóbótův, otec Hégésileův, jede
náctý předek Leónidův.

dopupopěm (od Šopupópo-<)kopinníkem
jsem ; kopím střehu, chráním, hájím. Ti%
někoho; pl. «)j. osobní stráž provázeti ně
koho. Hér., Thúk. —B) zbraní hájiti, chrá
niti. Xen, TevačreíTevaněkoho proti někomu.
i s dat, veviněkomu stráží, ochranou (bran
nou) býti.

δορυφορία, jod δορυφόρ-ος),5τάζηί prů
vod; branná ochrana. Xen. Tivocněčeho.

dopu-pópoc 2. (-pépo) dřevce, kopí no
slcí; kopinný. subst.. mase. kopinník,pl.
a) osobní, tělesná stráž (vojevůdci, vládci).
Hér., Xen. 3) vůb. vojíni kopinní, buď j. o
chránci n. kořistníci. Xen.

δοσί-δικος 9. (δο- τ δί-δω-μ.ι,-- δίκη) ἀά
vající pokutu, náhradu (po právu). 0.εἶναι
náhradu dávati. Hér.

δόσις, ἡ (οἳ δί-δω-μι) a) dání; podávání.
Ῥ]. τοῦ φαρμάκου léku. b) dar «) vůb. Hér.

δοῦλος.

αἰτέο δόσιν ζάάε] 5ἱἄατα| ΕΙ. Ἡ τοῦ Φεοῦ č.
ὑμῖν dar boha vám daný. ale Sof, T0859εοῦ µ.
αἰτεῖςOocwza dar božský (jaký jen bůh dáti
může) mne žádáš. Aisohl. yáe ©.dar, plod
země. B) obzl, věno. Eur. čyčyyvoc.

d0TY)P.,7pog, O(od čí-do-pa. dator), a) dár
66. Αἱ6ΟΠ],πυρὸς βροτοῖς d. dárce ohně- (t.
Prométheus). b) vydavatel, Xen. v. durm4
γρ... —

δουλεία, ión. dovXním,j (δρυλεύ-ω),1, 8)
otroctví; poroba; nevolnictví; služba otro
cká. (op. čAevdepie). Sof. dovAelacČvyá jho
otroctví, obročí, Xen. GovAeúetyOovActavotro
čiti otroctvím ; sloužiti službou otrockou. Pl,
dovAsíac—službami—. b) poddanosť (nesamo
statnosť osobní i státní), Thúk. %τῶν χρεισ
cóvov ©. poddanosť moenějším. Hér. %zéX
λουσα ὃ. -- 9, οἰτοοίτο; služebnictvo ; čeleď.
Ἁπτ,δουλεύων δουλείαις ἐμαῖςοτοῦθ οἴτοσίτα
svému; slouže služebnictvu svému.Thúk,sg.

ČOÚÁELOCjón, δουλήιος 8. 1 9. (ο δοῦλο-ς,
ϱ1τ. δούλιος, δουλεία.) οἴτοῖκαpříslušný; otro
ο]. Πότ. ἐσθης δουλή(η. —

δούλευµα, τό (οἆ δουλεύ-ω), ἰτᾶς. ἴγοι
otrocký ; otročina, Sof, s gen. γυναικός.

δουλεύω (δοῦλο-ς, δούλη) α)οἱτοῖεθπι, Πθ
volníkem jsem ; otročím; otrocky sloužím,
mii někomu.Pl.(op. čoyeuv).b)a) poddán jsem.
Eur. eig xép0ogdouAsuréovpro zisk třeba pod
dánu býti. Isok. dovAsvréovTivá viv třeba,
nutno, ahy někdo poddán byl, (v poddanosti)
sloužil někomu. $) obr. oddánjsem ; otročím.
att. ταῖς ἠδοναῖς, γαστοί, ὕπνῳ Tozkošem =.
Ῥόπι, ὁ δουλεύων τοῖς λυσιτελοῦσιν řízený (ŤÍ
dící se) svými prospěchy. —

δούλη, %(Šo3Xo-c),otrokyně ; služka (0
trocká.) Xen. pl., op. déorowa, —j. adi. fem.
v. při 000)oc.

δουληίη, δουλήιος, Υ. δουλεία, δούλειος.

δουλιχκός 8. (οἆ δοῦλ-ος, 519. δούλιος),8)
otrocky poddaný, ponížený ; zotročilý. Xen.
δουλικῶς Ῥο οἴτοσζι, op. Osomorixdc. b) T0
ὅπλον δουλικώτατον zbraň nejvíce otrocká,
6. σφενδόνη.

δούλιος 9.1 ὃ. (οἡ δοῦλ-ος. srv. δουλικός,
δούλειος)οἱτοσ]κύ.90: vpopý život.Hér. Čvyóv.

δουλο-πρεπήςο. (- Fgén-m)otrokusluš
ný, příhodný. otročinský ; otrocký. Hér. m6
νος, Pl. o jednání, —Xen. i 0 08. δουλοπρε
πέστεροι ποΐτοδ!1θ]δί,

do0dA0c,6, ij. adi. 3. (v.i doúX) a) otrok;
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parob; nevolník ; sluha otrocký. (op. čAeů
ὃερος). čeledín. Φο{.οἳ ἀν]ρ o. j. muž služeb
ník. Xen. —čvTÁorpaveúuri muž nevolník
ve vojště, Sof. i. ©.btosotrocký život, i fem.
«νώραισι δούλαις myšlénkami služebnický
mi; rozumem služebníkovým, služebniči
ným.i neut. pl. (op. čAevůcou,v. ἀνδράποδον).
b) «) poddaný ; podrobený. v:winěkomu. Sof.
πόλις ὃ. οΌθο poddaná, otročící, Her. Afyv
zzTovmoXhdvdovlorépyv zorýcac Egypt mno
hem poddanějším učiniv. Xen. oi u.oů 000)01
moji poddaní (praví kr. Kyaxares). Kůpov
ŠoúXovovrog Kýra j. poddaného (ač byl pod
daným). Dém. δοῦλοι(ΟΡ. αὐτόνομοι καὶἐλεύ
ὃεροι). ϱ)ο άσηψ.τινὸς.Σ Αῑς. πέδεπια, Τη ύ]ς.
δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων Ῥοάάάτα]ίοῬ 58
věcem vždy neobyčejným.

δουλοσύνη, ἀόπ, -να, Ἡ (οἆ δοῦλο-ς), 8)
otroctví; poroba. {186., Ηότ, (αἰχμόλωτος).
b) poddanství ; podmaněnosť. Hér.

čovAów (od doůXo-c) a) zotročuju ; otro
kem činím (obzl. zajetím ve válce). Xen.ŠovAodslzotročenbyv; votroctvíbyvuve
46η. ϱ)α) poddaným činím ; podmaňuju ;pod
robuju. Thůk. δουλῶσαι πόλεις, νήσουςῬ0ᾶ
maniti, v poddanosťuvésti—.meď. —si.pass.
δουλωῦῆναι ὑπό τινος podmaněnu býti od ně
koho. Hér., att. Dém, οἱ δεδουλωμένοι pod
manění; podrobení. B)pokořuju; ponižuju;
zarážím. Eur. dovloř čvěpx, orav— zaráží to
muže, když by—. Thúk. obi. ooóvyua- zmu
žilou mysl, zmužilosť. —pass. TÝyvůum δε
δουλωμένοι πιγδιόηΚοι pokoření, zaraženi
jsouce—.

δούλωσις, 4 (od ŠovAó-o), podmanění;
podrobení, Thúk. rav čuuu4yov-.

ČOVTÉM(od Šodro-c)dusot, rachot, hřmot
působím ; rachotím. básn. dle někt. i u Xen,
ταῖς ἀσπίσι πρὸς τα δόρατα ἐδούπησαν svými
štíty o kopí rachot způsobili.

dodmoc, ó, dusot; hřmot. Xen, Ὀόρυβος
zal ©.hluk a hřmot, Βο, χειρόπλακτοι ὃ.ru
kou bité, zasazované rány.

δουρ . .τ. δόρυ.
δουρι-ά- v. δορι-α-.

δουρί-κλυτος 9.Ράςη. oštěposlavný;ko
pím proslavený. Aischl,

δουρί-λ-, v. δορί-λ-.
O0Vpl-mAvmToc2, Aischl,ranami oštěpu

dohytý. δχζων ἐσθήματα στέψειν λάφυρα ou
ρίπλη{ὓ’ ἀγνοῖς δόµιοιςvrahův obleky že vlo
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žím j. kořisť ranami oštěpu dobytou do po
svátných chrámův.

δοχµο-λοφής, oů, 0, Ἡ. δοχμό-λοφος, ὁ,
Aischl. šikmochocholý; šikmochocholáč.
16Ἡ.δοχμολοφᾶν (1, δοχμ.ολόφων) ἀνδρῶν..

δοχµός Ἰ δόχµιος ὃ. (ο δοχµή, Ἡ, píd;
příč, v déy-o0y.m)přes píď ; na příč ; příčný ;
šikmý (v. předch.).

δράγµα, 16(dpdocou.), hrstmi,náručím
zahrnuté.Xen.snop (obilí);otep (slámy,roští).

dpanuva, (Šokxov), trag. dračice.
δραχόντειος 9. (δράκων)dračí. Eur. xpy

uvot —.

dpanovto-jaAAoc 2. Aisehl. drakokos
mý ; drakovlasý. Lopyóvec.

δράχων, οντος, ὁ(ν δέρκ-οµαι), drak;
smok ; had (veliký). Eur.

δρᾶμα, vo (od δρά-ω), 1. jednání. 2a)
jednání v divadle; hra divadelní; divadlo,
buď smutné (rpxyeěta) buď veselé (κωμµῳδία).
Arst. δράματα καλεῖσθαι, ὅτι μιμοῦνται
dpůvrac jednání (divadelní) že se nazývají,
protože napodobují osoby jednající. —Pl. č.
aaTupizóvjednání, divadlo satyrské. Dém.
Tů Tozym.XO.smutná divadla. b) výjev (j. ze
hry divadelní). Pl.7a čAesvaO.eidyev plač
tivé výjevy, -vá divadla prováděti (před
soudei).

ὁρᾶματικόςὃ. (oddodux),)jednajícímu
příslušný (j na divadle), divadelní; dráma
tický. Arst. pl. µιµ.ήσεις,αὔδοι.

δρᾶµατοποιέω (od δρᾶματο-ποιός, ὁ,
tvůrce, básník drámat, divadel) drámaticky,
divadelně básním. Arst. ὁραμιατοποιήσας
drámaticky sbásniv,

δραμεῖνα Ρ., Υ.τρέχω.
δράµηµα, τό (δραμεῖν. 5τγ. δρόµημα.)

běžení; běh. Sof. (v. aXaovrog). Hér,
Tv Červ jízda koní (j. poštovskáod stani
ce střídavě ke stanici, v. dyyxgňtov).

OpaneTeÚtw(Špxnérn-c) a) zběhem, úsko
kem, na útěku jsem ; utíkám. PL.vedle ἀπο
διδράσχω. Xen. τὸ ὁραπετεύειν ubíhání útě
kem. b) vůb. ubíhám (chtě se zachrániti).
Xen. ὁραπετεύσουσιν ἀξὶ ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν
(v boji) utekou se, uběhuou vždy podštíty,
Pl. č. xdrov za osúye utíkám před ním a
ubíhám.,

δρᾶπέτης, Ιόη. δρηπ-, ou, Ó(od dou- v Ot
Op4-oxw), a) odběhlec; odběhlík; zběh;
úskok. b) běhavec (který stále zamýšlí

2U*
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uběhnouti);1j. adi. běhavý ;utikavý. v boji:
zbabělý. 5908.1 ὃ, ὁ χκλῆροςzbabělý, drobivý
los (jenž při losování nechce vypadnouti).

Opaosím ((od dp4-e) desid, básn. chut
mám, chce se mi jednati ; strojím ; za- ; ob
mýšlím. obyč. něco zlého. Sof. (v. dřA0g,).ví
ποτε δρασείεις φρενί co asi máš na mysli či
niti? —Eur.

ὁρᾶσιμος 8. (οἆ δρά-ω) jen Aisehl. yeio
"09%Tod9. a ruka hledí k činu potřehnému.

ὁρᾶσμός, Ιόπ. δρη-, ὁ (οἆ δι-δρά-σκω),
útěk. Aischl.. Eur., Hér.

opůocopm a) hrstí, rukousi zahrnuju;
hrstí, do hrs'i beru. Hér. gevraxociug uvéxg
Opaoaóuevoc500 min do hrsti bera—. Pl. dod
Gacbaí Tivocplnou hrst něčeho si nabrati.b)
hrstí, rukou u-, zachycuju se. Sof. obr. vs
ἐλπίδος δεδραγµένος naděje uchytiv, přidr
žuje se—.

ὁρᾶστέον,ν. doku.
OpaoTýjptoc 2. (od Šp4á-w)dělný ; činný;

přičinlivý ; kjednání odhodlaný. Thúk. úvňo
O.č TAmávra muž ke všem jednáním odhod
laný. ro a. činnosť: přičinlivost. Aischl,
umtavy O.provedení činné, činu.

dpayp“, 1 (“ Špáocovou,asi: plná hrst),
1. j. váha asi: — 436 gr., obsahujíc 6 obo
lů; 100 drachem = pově;6000 drachem —=
rTáAXavvov.— 2. j. peníz stříbrný v Att, asi
— 35—40 kr., obsahujíc 6 obolů ; 100 dra
chem = uvě; 6000 drachem — T%Axvrov.—
ale Aiyivaíx0. Aiginská dr. —asi 58—63kr.
obsahujíc 10 obolův att. n. 8 ob. aig. —

dpAw (fut. Špůce ©, Ρτί. Ρ855. δέδρᾶμαι
1-0y.; a0r. pass. part, doxodév.—ale rozd.
jest dpá v didpácxo) a) jednám; činím. Sof.
εὖ Oočydobřejednati, činiti. Thúk, οὐ πάσ
χοντες εὖ ἀλλὰ δρῶντες χτώμεῦα τοὺς φίλους
nikoli dobrého zakoušejíce, ale dobřečiníce
zjednáváme si přátely. Sof. dédouxag obre
σοῦ χαταζίως οὔτε σῆς χνθονός πθ]θοάπα] 18ὶ
způsobem ani sebe důstojným ani své vlasti.
b) «) činím ;-konám; vykonávám. mi něco.
att, často o jednání dřívejiným slovem vy
tčeném. Thúk, T08T0ἔδρασανἐςφρέατα (£. čo
οιπτον ἑαυτούς) to konali do studní(t. házeli
sebou, skákali do st.) rxĎru dpZvto činiti.
τὸ αὐτὸ δρᾶσαι totéž učiniti (t. —čydbpacdra
IMoxodar). i ve sm. zlém : páchám. Sof. T0v
Šedpanóratoho,kdotospáchal; vraha.isace.
08., Φοἳ,τοιαῦτ᾽ Ἀτρεϊδαί UEδεδράκασι tako
vé křivdy Atreovei mi učinili. u%Opdτοὺς

δροµικός.

τεῦνηκότας κακῶς ποδἰἤ zemřelým zlé! —
pass. T0 Ooóusvovvěc konaná. rd δρώμενα
6ο 59 ἀδ]θ, ἀίΠίῬαάθ. Τ]ά]ς, τὸ δρασὺθένὅΐῃ
vykonaný (op. τὸ ἀκουσθέν). τῶνεὖ δεδρχµέ
vov dobrodiní vykonaných, prokázaných.
Sof. ómotudpxorvé'čorív jakékoli činy vyko
nati třeba. (v.ieig I, 1.b, $.)—B) za-; obmý
šlím. Sof. pass. úu.řvT%δρώμενα věci, děje
vámi obmýšlené ; vaše obmysly, záměry.

OpETÁVY, V. Opémavov.

δρεπανη-φόρος 9. (-φέρω) ΒΥΡΟΠΟΡΗ/;
srpy, kosami opatřený ; kosní. Xen. %ouava
vozy kosaté, kosní (válečné s kosamina ná
pravách upevněnýmistranou k zemi vyční
vajícími).

δρεπανο-ειδής 9. (-εἴδος)srpatý ; srpo
vitý ; podobysrpovité, Thúk. yotov.

δρέπανον, vó,básn.i δρεπάνη,*(« δρέπ
o), 1. srp.; kosa; kosíř. Hér. —Pl. srp
připevněný v předu kopí, j. zvláštní zbraň.
Hér, kosa upevněná na nápravách vozů vá
lečných (v. δρεπανη-φόρος). 2. meč na způ
sob srpu n. kosy zakřivený ; šavle. Hér, Ope
πάνῳπλῆξαι;

δρέπω (αοτ.ἔδρεφκ)trhám; škubám, Hér.
s obi. xpívex, xxofyv. —Aischl. meď. ařuu
dpébxodu krev (jiného) proliti,

δρη- jón. — dpů-.
δρία, τά (z δρΕια, -ν δοῦ-ς), ποπᾶέ, Ἆτ

stiny (lesní). Sof. ὃ, πάντα.

δρϊμύς, έος, 3. pronikavý; trpký. Xen.
atodyou vAunémyzz ὃotu.émvpocit sladkého
a trpkého.

ApoyytAov, 76, m. v Thr. krajině ok.
horního Hebra.

Opopotog 3. (Špóv.o-c)a) běžný ; spěšný.
«) Sof. dpouxíxBox během přišedši ; spěšně
přiběhši, Xen Axyacd. zajíc (běhavý) obecný
(6τν. εὐναῖος).β) Βτ, θίασοι ὃ. reje skočné.
b) Xen. vd δρομιαῖχtyvn stopy běhu,

δροµάς, 400g, (srv. dpoua-Tos),spěšná,
rychlá v běhu. Eur. xúvec.—Baxya— těkavá.
Soť.čunv— kolo rychle se točící,

δρομεύς, έως, ὁ (δρόµ.ο-ς), běhoun, zá
vodník. Pl.

δρόµημα, τό (od δροµά-ω. 51Υ.δράµη
ua), basn. běžení; běh. Bur. xvvóv, o boju
jících (v. žoce 1. a). pl.i: běhání; skoky.

Špopumág 3. (od dpóu-oc) k běhání pří
slušný ; závodní. Xen. To Opouixd závody.



δροµο-κήρυς.

δρομο-κήροξς n. -κῆρυς, 0x05, 0, běhoun,
rychlý posel. Aischn.

δρόμος, ὁ (δραμιεῖν),1.a)x) běh ; běžení.
pl.1: běhání(v. γυμνάζω, 1. a, B). p) το το
jenství : rychlý pochod, Thúk.(v. BráČe 1. c).
rychlý útok; úprk ; hon prudký. Xen. obyč.
bez pravidelného seřadění, um dety δρόµῳ,
ἀλλ) ἐντάξει ἔπεσθκι 9} περξζα]Ι ἀρτ]θπι,
ale v řaděnásledovali (v. i dtoxo 1. a, B,srv.
J401v). Aischl. io ptáku. b) δρόµιονWi VZá
vod běžím ; závodím (v běhu). obr. Hér. úre
περὶ τοῦ παντὸς δρόµιον Wéovrec poněvadž 0
všecko závodem běželi; poněvadž jim 0
všecko závodem běželo. 2. a) o) dráha zá
vodiště ; závodní hony ; okol. Sof. za č. celá
dráha. Xen. Opóuov motelyzávodiště zařizo
vati, i pro koňské dostihy. u vojska: ovi
čiště; cvičiliště, Xen. B) vůb. dráha vyká
zaná; cíl. Aischl. čŽo δρόμου φέρομαι ΤεΠ
z dráhy, mimo cíl ženu se. b) chodba (při
závodištích a ovičilištích, jíž se užívalo i
k procházkám). PL. šv TG xuTaoTéve dpóu©
v pokryté chodbě.

Aporuot, oi,dle Hér. nár, kočovnív sev.
krajích říše Pers. vých. odjiž. mořeKaspi
ckého, na vých. od Daův.

Apooepác 3. (od doóco-<)básn. a) rosný;
rosnatý ; navlhlý. Eur. aidýp. b) (vlahou)
čerstvý, chladivý. Eur. χρηνίς,

δρόσος, j, a) rosa. Sof. pl. kapky rosy ;
vláha rosní. b) básn. vláha, ΕΠ, ποταµία,
čvahíu, VBahaootu.1 pl. čmixoyvnízot δρόσοις.

δροσώδης 9. (δρόσοςς, εἶδος) 1956 Ροᾶοῦ
ný; kapavý; kapalný. Eur. č. vovís v kap
kách vláha, ὕδατοςτοᾶγ.

Anůuc, avrog,mýth. kr. Édónský v Thrá
cku, otec Lykůrga kr,

δρύινος 3. (od δρῦ-ς) dubový. Eur. «X40o1.

δρυµός, ὁ, (οά δρῦ-ς. pl. i neut. δρυµά),
lesina ; doubrava. Sof., Eur.

Δρυμός, ó (Dubany), ms. 1. v sev. záp.
Fócku. Hér. 2. na hranici Bojótska a Attiky
v okolí Orópa.

Δρύοπες, oi, nár. std. v Řecku, půvd. ok,
Oity a k jihových. až k Parnassu (v. násL.);
odtud vytlačeni byvše odDórův vystěhovali
se dílem dále na sev. západ k Pindu, dílem
dojihových. Argolska (Hermionska), dílem
na Buboji (do okolí Karystského a Styrské
ho), odtud i do Asijského Iónska.

Δρυοπίς, ίδος, Ἡ (5. Δούοπ-ες),Ώιγορςχο,
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půvd. vlast Dryopů mezi Oitoua Parnassem,
odkudž vypuzení byli od Dórův a země ta
potom nazvána Δωρίς.

Apvěg nepaAní, v. Šoůc2.
OPŮTTW drápu; rvu. med. δρύπτεσθαι

rváti si vlasy; drápati, rozdírati si líce
(smutkem). Xen. o ženách.

OPŮC,vóc, obyč. 7 (« drv-v), 1.a) drvo;
dřevo. Sof. mistox— smolné—. b) dub; obzl.
věštní dub v Dódóně. Sof. πολύγλωσσος,
Aisehl. pl. (v. pooýy0p0). 2. ApvdgzepahAní
(Dubohlavy) průsmyk v Kithairónu, jiho
vých. od Plata) na hranicích Att., od Bojó
tanů nazývaný Ipeig xspaAzí (Triglav).

δρύ-φαχτον, TÓ(-po0.cGw),obyč. pl. dře
věná ohrada (ok. místa radního; ok. soudní
stolice). Xen.

ApÓou, oi, km. Thr. samostatný ok. hor
ního Nesta.

OU- ve slž., v. Ovo-.

δυάς, ἆδος, 7 (od dy-0), dvojice. Pl.
δύη, ἄότ. δύα, Ἡ {-νδάιο-ς 9.) básn. muka;

trýzeň ; bol. Aisehl., 96Η,δειλαία--. (5. γεν
ναῖος, 9. Ὁ--).

AvpaváTat, oi,km,Dórský v Sikyónsku.

Δύμη, j, (Západ),ms. v sev. záp. Achaj
sku, napřed Iónské, potom Achajské. Hér.

δύναμαι (Ριτς. α impf. dle ἵστα-μαι,8η
že vconi.aopt.jde přízv.conejdál odkonce:
δύνωµαι ὤ, δυναίμ.ην, δύναιο G, v ind. prs, ve
9. os, dór. i dúve — důvacau; 3. pl. ión. dv
νέαται; Ἱππρί.ἐδυνάρην, dle někt. i ddvv-, £,
2. os. sg. šdůvo. —fut. duvýcoum; prť. de
δύνημιχι; 89Υ. j. dep. pass. čdvvýdyv, att.
častěji čduvácůyv£) 1. mocným se jevím;
mocný jsem ; moc mám. a) «) Lýs., Aischn.
τῷ σώματι δύνασθαι Ίδ]θιηύ Εἱπιοοπύπῃ (ορ.
ἀρρωστία)Γή]. ἀπό τινος δύνασθχια πδδθ]ο
mocným býti, moci nabývati, uéyu ©.mnoho
moci ; velikou mocmíti, Hér, dvváu.cvocxp
αὐτῷ μέγιστον Největší moc u něho maje.
Xen.οἱ µέγιστον dvváevou kteří nejvíce mo
hou, moc největší mají; nejmocnější. Thúk.
οἱδυνάµιενοι ΡοΜΘΙ/ΣΙ{»- οἱὁλιγαρχικοί). du
νκσθΏναιπιοοί παργ{Ι. Χαμ,--ὃ. s inf. prs. n.
a0r. mohu—.čdvvácůmyvs inf, zmohl jsem se,
abych— ; dovedl jsem—. zř. fut. s inf, fut.
(assimilovaným). Sof. εἰ σὲ πείσειν δυνησό
usdbyumĎsvnedovedeme-li tebe v ničem pře
mluviti, i bez inf, Xen. šosvyov ὅποι ἐδύνατο
ἕκαστοςubíhali, kamkoli mohl každý. č ov
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ἱππέας ὡς ἂν δύνηται πλείστους 1η8]6Ἰοζάοὗ,
coby mohl, comožnánejvíce. 3)mohu(s pře
maháním duševním) ; umím,Thúk. zuréye
τὴν διάνοιχν οὐχ ἐθύνατο zatajovati svého
smýšlení nemohl, neuměl. Ῥ. ΡΤἱθιοτεύειν,
Sof, duvacděvau pýpew přemoci se, aby sná
šel. —vůb, o zběhlosti duševní. Xen. ἀριὺμεῖν
dúvarm počítati umí, —b) hodím. dařím se;
jevím se zdařilým, možným; chci. obzl. 0
obětech. Hér. rořotἨπαρτιήτησι 9υομένοισι
οὐχ ἐδύνατο xAAMucocmSpartanům obětují
cím nedařilo se dosíci znamení dobrých. τῇ
στρατιῇ τὰ σφάγια«οὐ δύναται καταθύμια vs
vécdor vojsku znamení obětní nechtějí po
vůli se státi, vydařiti, 2. v mocimám.a) ob
sahuju ;držím v sobě, Hér, romxóowu dvdpův
γενεχὶδυνέαται μύρια ἔτε« 500 lidských vě
kův obsahují v sobě10.000 let. b) «) platím
(cenou svou), Xen, ó olyhog důvara črrTů
ὀβολοὺς καὶ ἡμιωβόλιον ἀττικούς 5ἱ6195.Ρἱὰ81
7'/, obolův attických. $) (platím význa
mem ;) znamenám, s ace. n. nom. Hér. τὸ
οὔνομα τοῦτο δύναται κατὸ ἑλλάδα γλῶσσαν
Bovvotjméno to znamená v řeč. jazyku pa
hrbky. Pl. 70 κολάζειντί ποτε δύναται; tre
stání coasi znamená? roJro důvaro Óλόγος
to znamená, ten smysl má řeč. Dém. ro0r
αὐτοῖς 9. τὸ Agystv,cog—ten význam jim mají
řeči, že- Thúk. ryv αὐτὴν δύναται δούλωσυν-
totéž (zcela stejné) podrobení znamená-—,

δύναµις, 7 (dúva-u.zr),mocnost; mohut
nosť. 1. a) «) osobní (tělem, prostředky,
obzl. bohatstvím £) mohutnosť, moe, síla.
Ῥ]. νεῖμαι δυνάμεις éxaorotv uděliti mohut
nosti, síly každým zvlášť. Xen. 8. frrov
mohutnost, síla menší. PI. 700gTv ὃ. τὴν
αὑτῶν εὖ ποιοῦσιν 416 πιοοποβ11své dobrodiní

prokazují. κατὰ, eig dúvavuvdle síly; dle
možnosti, úč důvauivnad, přes sílu. Dém.
—Tnúk. oů δυνάμει T900 ovTEgnepředčíce
mohutností, silou (op. +%060<).Thůk.oů č.
nemožnost (v. BovAyotc,£.). B) duševní mo
hutnosť ; schopnost. Xen. rův ἐμὴνὃ. ἐνποίῳ
ἔργῳ xaTapabův—;mou schopnost přijakém
činu poznav—?Arst. (facultas, proti 90
xioeoug).—b) «) mocnosť, moc (v obci, v úřa
dě); vážnost. Xen. oi čvOvváu.e Óvrec mocní
v obci, Pl. εὐγένειαι καὶ δυνάμεις καὶ τιµαί
urozenosť a mocnost a hodnosť. B) branná
moc ; mooc,síla válečná; vojsko. Xen. 7401
Tř duváu.ces veškerou mocí, často att. (v. dv
τίπαλος,{.; ἀδροίζω 1. a.). Thúk. ὃ. δυνατή
s inf. moc mocná, aby—. Hér. rém dvváuu,
κοίῃ χειρί; kterou mocí, jakým lidem bran

δυνατός,

ným? ) moc ; držení. Thúk. ἐνδυνάμει ὄντες
τῶν ταύτῃ χωρίων jsouce v držení tamních
míst—.Xen. PxothXéec d. králova moc.2. a)
α) moc; podstata; bytnost (věci), Xen. gáv
φυομένωντὰς ὃ, µανθάνειν rostlin podstaty,
bytnosti poznávati. — $) podstata; mohut
nost; působnosť. Arst. o subi. básnictví,
vriva důvavv čye jakou působnost má. Pl.
-=
3

7 nat δύναμιν αὐτῶν (τῶν τῆς ἀρετῆς µ.ορίων)
čxxarov čye; zdaž i působnost zvláštní z čá
stí těch každá má Ὁ---Ὠόπι.(Υ..δισκόπτω. {.).
b) «) platnost; cena, Thúk, dr" dMyn5čvvá
µεως χρημάτων ze skrovné ceny věcí. )
άλτη, ΤΗή]ς, τετραχκοσίωνταλάντων µάλίστα
o. úhrn nejvýše 400 talentův.

OVVAIG,7 (dúva-u.x:), básn. mohutnost ;
moc. Sof, pototdix. i o Diově moci.

δυναστεία, ἡ (δυνκστεύ-ω;)a) z) mocnost;
vrehní moc; panství. Sof, vedle ov“ proti
rvoxvvic. PI. —B) násilná moc (podobná ty
rannidě). Thúk. 8. oAyov dvěpáv několika
mužů.Dém.dos. b) ήῑαὰ.15ο], µεγάλαιὃ.
vysoké úřady, hodnosti.

δυναστεύω (δυνάστη-ς), mocný jsem.
Hér. ἐδυνάστευε Μιλτιάδης ΠΙοΟΠΥΙΠὈγ]--. οἱ
δυναστεύοντες velmoži. ]βοίς δυναστεῦσαι
vrchní moci (hégémonie) nabyti.

OVVÁOTYG,ou, Ó(důva-uzu, STV. 80, čĎv
váo-bmv), a) velemocný ; velmož. Pl., Xen.
—Hér. ἀνδρῶν OvyxoTémvmužů velemocných.
b) mocnář; panovník. Ρ!, βασιλέως ἢ δυνά
στου,

δυνάστωρ, ορος, ὁ, Eur. == δυνάστης.
δυνάτης, ὁ (δυνάστης), Αἱβο]]. voe. ὃυ

νάτα mocnáři, panovníku!

δυνατός 8. (δύνα-μ.αι) 1. pass. možný;
snadný. Pl. cě odyl šoWoxuev olóv TE dv καὶ
duvavóv—ač to bylo možno i snadno. Thúk.
τὰ ὃ. OixmoXooecdu.možné věci vykonávati.
att. xara v0 0. dle možnosti. Hér., Xen, p.i
gigT0 8. —Thůk, c čx Tv Ovvaráv (pokud
věci možny byly ;) pokud to možno bylo. i
s inf., Xen, dvvavhy zaů ὑποζυγίοις πορεύεσθαι
ὁδόν snadnou i soumarům k postupování
cestou. iadv. Hér, oůx ἐξαναχωρέειν ὀὐδετέ
0001 Ouvavác čye zpět ustupovati žádným
z obojí strany možným není. 2. ací. a) «)
mocný ; mohutný, obzl. tělem. Xen. oi dya
dol xxi O.statní a mohutní, i o koních dvya

ToTaTOL. i duševně. Xen. dvvxrot v3vóp.evo:
καὶτοῖς σώμασι καὶταῖς Úvyclg zmohutnějíce
i tělem i duší, i s inf. Hér. x%umXoÚerov
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ἄχθεα δυνατώτεραι πολλὸν φέρειντο]β]οπά1
nad koně mnohem mocnější, silnější jsou
břemenanositi, k nesení břemen.(v. i dúva
μις 1 b, P.). —B) mocný (v obci) ión., att. —
Thůúk.6 důp.ocἐξεδίωξε τοὺς δυνατούς lid vy
pudil velmože(aristokraty). οἱδυνατώτατοι
nejznamenitější velmoži. Tý ἐςπόλεμον πα
ρασχευῇ υνατώτεροι Ῥϊΐρτατοι válečnou
mocnější. —i substt. neut. pl. [TeXorovvýcov
τὰ δυνχτώτατα Nejznamenitější mocnosti
(nejmocnější obce) Peloponésska. —b) «)
schopný. Xen. 0M δυνατώτερός τινος
mnohem schopnější než někdo (v. i dý 1. b,
8.).—s inf. PL 8. ypřňodaíTi schopný k u
žívání něčeho; sch. k tomu. aby—.p) io věci,
Π]ή]ς, ναὺῦςἁπάσας, ὅσχι σαν δυναταί-- lodi
veškery, kolik jich byloschopnýchk plavbě,
dosti pevných-.

V0VW(srv.dú-o 2,)ponořuju se; zacházím.
jen prs. a inpf. o slunci a hvězdách, Sof.
dóvn. —obyč. part., Xen. ýAlou dývovvog při
západu slunce; když slunce zacházelo, Eur.
ἄστρωνδυνόντων µέτα.

O00 (ze 0Fo, « duo, dva, zwei, —gen. a
dat. Ovořy,dle někt. i δυεῖν.-- dvo i sen. a dat,
někdy u Hér., Thůk. a Xeu.) dva, dvě. Xen.
δύο καὶ() τρεῖςἀγα n. tři, eigd0oye v Ťa
dách po dvou—.Thúk. dvotv-- ἢ πο dvou
věcí buď—n. —Xen, do zhédoov dvou set
stop. Thúk. gay d00 uegův dvou třetin,

δυο-χαίΐ-δεχα --- δώδεκα.

δυοκαιδεχκάἀ-μηνος (-μιήν),ἀταπάοὔπιό
síční ; po 12 měsíců. Sof, ypóvog.

δύοµαι, τ. δύω,
Δύρας, 0, pravý přítok Spercheja před

ústím.

δύρομαι, básn. = ὀδύρομαι.
OUG-jen ve slž., před -or- jen Šv- (v. δύ

GTYVOG,δυ-στομέω, --ϱΡ. εὖ-) 1. 8) α) zlo-;
zle-; proti-; protivně; odporně; ne- [δύσ-νοος,
-μενής, -οσμος, -άνεμιος,-πνοος, -ώδης, -ειδής).
9)nešťastně ; neblaze ; ne- (dua-aicov, -u.0po6,
-δαίμων, -τυχής, -συλος). v) bez-; ne- (duo
ἄλγητος, -ελπις, -έλπιστος, -σεβής). -- Ὦ) πθ
snadno ; těžko, obzl, při adi, verb. (dua-4Awo
τος,-ἄνεχτος, -απάλλακτος,-άρεστος,-ρατος),
l při subst., jež tak se stávají adi. (8ú0-0p
μ.06,“πορος, -οδος, ίππος), 9. sesilovací při
význ. nehody a p.: hrůzo-; hrozně; pře—.
(δυσ-τάλας, -ρήνητος, -ομβρος).

δύς, δύντος, γ. δύω.
οὐσ-αδελφος, jen Aischl. δυσαδελφότα

δυσδαιµονία. 311

Ta sestry (nejnešťastnějších bratrů,) nej
strastnější.

δυσ-αιᾶνής 9. Ίεη ΑἱβοΠ].d. Boxhrůzo
žalostný nářek.

OVO-KÍWY,eovoc,Ó,básn. neblahého žití;
nebohý živáček, 5of.

dua-4AyvToc 2. básn, bez citu bolesti,
Sof. necita necitlivý.

Ovo-aAwToc 2. a) «) nesnadno dobytý,
dobytelný. Aisehl. doym.B) nedostižný ; ne
dostižitelný. xax©v pohromami. Sof. — b)
nepřekonaný ; nepřekonatelný. Pl. comp.

δῦσ-ανασχετέω/(δυσ-ανά-σχετο-ς-Ξ δυσ
Av-exT06),těžce snáším, Thúk, vi něco ; mrzí
mě něco.

δυσ-άν-εχτος 9. ἰδζοοsnesitelný. dle
někt. u Xen,

δυσ-άνεμος 9, jen Sof. rozbouřený(zlým
větrem). oróvog jek (dle někt. díc písek
mořský).

δυσ-απάλλακτος 9, (-ἀπαλλάσσω)Πθ
odstranitelný ; neodbytný. Sof, odova:nezho
jitelné bolesti.

δυσ-απότρεπτος 9. (-ἀπο-τρέπ-ω)ἰὅδοθ
odvratitelný; dávající se těžce odvrátili.
Xen. 0 08.

OVo-ÚpEoTOG2. nesnadno uspokojitelný;
nespokojený; nevrlý. Xen., Isok, o 0s.—Isok.
Εγῆρας.

δύσ-αυλος 9. (-αὐλή) Ράβπ, περοποᾶ]ηύ
příbytku, noclehu: nehostinný. Φο, πάγοι
mrazy—.

Oúo-BaToc2, těžkoschůdný; neschůdný.
Χοῃ. ἵπποις Κοηίπι, --χωρία--. --τὰ δύσβατα
místa neschůdná.

OVo-PáVuTOc2. (-Buůle) Aischl. hrozně
úpěnlivý,vzlykavý. cda.

δυσ-βουλία, ἡ (-βουλ-ή)básn. nerozváž
nosť; neopatrnost, Aischl., Sof, i pl. neroz
vážnosti ; nerozvážné činy.

o0o-vajoc 2. básn. neblahého sňatku.
Eur. γάμοι ὃ. sňatky neblahé,

δυσ-γάργαλις 9. (-γαργαλί-ζω) hrozně
lechtivý. Xen. o koních.

δυσγένεια, Ý (δυσγενής) neurozenost;
sprostý, nízký rod. Sof., Eur.

δυσ-γενής9.(-γένος.-- οΡ.εὐ-γενής)πθΏ1ο
zený; sprostého, nízkého rodu (srv. předch.).

δυσδαιµονία, Ἡ [δυσ-δχίµων),neblahosť;
osud neblahý, nešťastný. Eur.
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δυσ-δαίµων, ονος9.4) ΙβοΏΥ; neblahý;
nešťastný. Sof. u.ořox.Aisehl., Eur, 0 0s, —
b) zlý ; nepříznivý. Eur. 8. Oxíuov nezbožný
bůh ; zloboh.Aischl. d.dxva zlopověstný, zá
hubný břeh.

δυσ-ειδής 9. (-εἶδος)αἱό,škaredé podoby ;
nesličný. Hér. o os.

OVO-ÉMÁVTOG2.(-ěx-AÚ-o) neodlučitelný;
nerozpojný. Aischl. adv.

OVO-ERTÉPUVTOG2. (-ěx-mepalvo) Eur,
neukončitelný; nekonečný.zato, xxxóv(dle
někt. tu δυσ-εκπέρᾶτον).

OVO-EXTÉPUTOG2.(-ěx-re04-o) dle někt,
u Eur. neut, při πάθος, χακόν (πα. dvoexné
oavrov): z něhož nelze vyjíti, se vybaviti;
bez východu ; bez konce.

Δυσ-ελένα, dór, u Eur. Zlohelena,
δύσ-ελπις, ιδας, ó, zlé, pochybné, malé

naděje; málomyslny. (op. sů-sXxu). Arst.
—Xen. u4Xu č. zcela bez naděje.

dVo-EAmtoToc 2, (-ěXriČe) těžko, málo
nadějný ; skoro nenadálý. Xen. čx Ouoshnio
των skoro, j. z nenadání; z pochybných
nadějí.

δυσ-έμβατος9, (-šuBa-ívo) nesnadného
vkročení, přístupu; nesnadno přístupný.
Thůúk. τοῦ γωρίου vd d. nepříležitost místa
(k přístupu).

ovo-épboAoc 2. (-šuBoXý) obtížný ku
vtrhnutí ; nepříhodný k útokům, k dobývání.
Xen. sup. 0 zemi.

Ovo-evTepím, ión. -(m, 1) (-švrep-ov), ne
moc střevní; úplavice, Hér.

δυσ-εξαπάτητος 9. (-ἑξαπατά-ω) Ne
snadno, těžko oklamný, oklamatelný ; ne
snadný k oklamání, k podvedení. Xen. vvi
někomu ; někým.

δυσ-εξέλεγχτος 9. (-ἐξελέγχ-ω)πθςπαᾶ
no, těžko překonaný, vyvrácený, vývratný.
PI, sup. nejnesnáze, nejméně vývratný, po
píraný ; nejméně pochybný. Aóyog.

δὺσ-εξήνυστος ϱ (ἐξανύτω)Ἐπτ, č. Os
v.ógnevybavitelná, nerozpojná vazba.

δυσ-επιβούλευτος 9. (-ἐπιβουλεύ-ω)πθ
snadno, těžko dostihlý úkladům, zálohám.
Xen. sup. nejméně přístupný úkladům, zá
lohám. i comp. méně—.

δύσ-ερις,ιδος, ὁ,Ἡ, hrozně svárlivý ; ha
šteřivý. Isok., Arst.

OVO-ÉPLITOG9. (-ἐρίζω)596,αἷνιαὃ. ντα

δύσις.

hrůzosporná (dle někt.: proti níž těžkovzpí
Tati se; neodvratná).

δυσ-ἔρως, ωτος,ὁ, 1, neblahé touhy, žá
dosti. T1v0gpo něčem ; nešťastně, hrozně touv yl
žící po něčem ; hrozně žádostivý něčeho.

OVO-EVVÁTWP,0909, Ó, Aischl. hrůzolož
ník. pl. při dodxovrec.

δυσ-εύρετος 9. -- 1 a) nesnadno naleze
ný ; nesnadný k nalezení. Xen. pl. neut.— b)
nesnadno vyzpytovaný ; nesnadný k vyzpy
tování, Aischl. —2. nesnadný k prohledání.
Eur.A.

ovo-CYÝrTyjtTog2. nesnadný ku hledání.
Xen. λαγώς.

ovodavaTém (od duc-H4varo-c) těžkou
smrt mám; k smrti pracuju. Hér. čóvoĎ.

OVo-VÉZTOG2, básn. hrozného pohledu;
hroznýna pohled.Aischl, déxuu,ru. Sof.
duu% podívaná hrozného pohledu, hrozná,
odporná.

dús-Weoc2.trag.hezbožný; bohaprázdný.
SOÍ. µέσηυια.

OVI-VEPÁTEVTOC2. nesnadno opatrova
ný ; nesnadný k opatrování, k léčení ; nevy
léčitelný. Sof.

OVOWEeTÉM(od δύσ-Όετο-ς) mrzutým, ne
vrlým činím ; rozmrzuju.Xen. Ouobsroúu.cvoc
rozimrzelý jsa.

dúo-UvyToc 2. dle někt, u Eur, φύσημα
a. vzdech hrozné, trpké smrti (dle jn. vs
dvýsxov).

δυσ-ὑρήνητος 9. (-θρηνέ-ω) Ίναα. Ἠτή
zokvilný ; -žalný. Sof. čx03, Eur. dořvos.

δύσ-Όροος 2. básn. zlozvuký; zlozvučný.
Aisch. 04, βάγμ.α.Υόος.

δυσὺὈμέω, ἡ (οὰ δύσ-θυμο-ς), 8) ΙΠ8ο
myslný, sklíčený jsem. Hér. —b) Eur. med.
rozmrzelý, rozhněván jsem.

δυσυῦμία, ἡ (οἆ δύσθυµ.-ος), ΙΠΙΟΙΑΥ5Ι
nosť; sklíčenost; zármutek, Eur. pl.

O0o-V0LL0G2. a) malomyslný ; sklíčený;
zarmoucený ; truchlivý. Sof. veviněčím, Xen.
m00607%. PL. adv. —b) náruživý. Sof. ψυχά.

δυσ-ἴᾶτος 9. těžko zhojitelný, skrotitel
ný. Eur. ὀργή.

O0o-L77-T0C2. nepříhodný koňům, Xen.
τὰ δύσιππα πηίβζα (]{πάδ nepříhodná), málo
sjezdná.

OÚotc,4 (80-o), a) západ; záchod. Aischl,



δυσ-χάναρτος.

ἄστρων. b) západní strana ; západ (kde slun
ce zapadá). Thúk, πρὸς Πλίου δύσιν.-

δυσ-χάναρτος 9, (-xxbufow)nesnadný
k očistění (buď: kterého nelze snadno oči
stiti; n. u kterého nelze snadno se očistiti);
těžko smířitelný. Sof, "AudovAuýv.

δυσ-κάνεκτος 9. (-xxT-6y-©)nesnadno
zadržený, zastavený ; těžko skrotitelný ; da
jící se těžko skrotiti. Xen. i sup.

δυσ-χαταμάὺητος 9. (-καταμανθάνω)
nesnadno pochopený, pochopitelný, Jsok.
λόγος.

δυσ-χατάπαῦυστος 9. (-καταπαύ-ω) Ne
snadno utišený, utišitelný, ukojitelný, Eur.
ψυχή.

OVO-KATÁTPANTOC 9. (κατα-πράσσω)
nesnadný k vykonání, Xen. comp. neut. věc

méně snadná (k vykonání), méně možná.
δυσ-κατάστατος 9. (-καθ-ἰ-στη-μι)πθ

snadný ku spořádání.Xen, comp. méně snad
ný ku spořádání ; méně upravitelný.

δυσ-καταφρόνητος 9. (-καταφρονέ-ω)
nesnadno povrhovaný. Xen. comp. méně
snadný ku povrhování (pass.); jimž povr
hovati jest nebezpečněji.

δυσ-κατεργαστος Ὁ. (-κατεργάζομιαι)
nesnadný k vykonání. Xen. comp. méně
snadný —.

Ovo-méAau90:2.básn. zlozvučný ; hrůzo
hlasý. Eur. oxux.

δυσ-χλεής 9. (-χλέος)a) zlé pověsti; zlo
pověstný ; neslavný. Sof. Xen. —b) potupný;
nečestný. Aischl, gel někomu, Sof, adv.

δύσχλεια, Ἡ (δυσκλεής),a) zlá pověst. b)
potupa ; nečesť. Sof,

δυσχολαίνω (dúcxoXo-)mrzoutím ; mr
zut, nevrlý jsem. Xen.

δυσχολία,ἡ (δύσκολ-ος), 1. nespokoje
nosť; nevrlost; mrzoutství, Xen. —2. nepří
jemnost; nesnáze. Dém. vedle ταραχή.

δύσ-χολος 9, (-κόλο-ν, τ. κῶλον) πορῖί
stupný. 1. nespokojený; nevrlý; mrzutý.
Kur,iyňoxs.— 2. odporný. o věci, Dém. ve
dle χαλεπός,

Συσ-κόµιστος 9. (-κομίζω) tras. těžko
snesitelný ; nesnesitelný. Sof, móry.og./

| ŠÚS-KpiTOc2. (-xpí-vo) nesnadný K roz
bodnutí, k rozeznání, Aischl, ἄστρων δύσεις.
—nerozhodný; nezřetelný; neurčitý. Aischl,
θυσκρίτως etonu.évo;nerozhodně, neuvčitě ře

o
δυσ-μνημόνευτος. 919

čený. Sof. dýcxovrx nesnadno rozhodnouti,
rozluštiti,

O0S-AEMTOG2. (-Aéy-) Aischl, nesnadný
k vyslovení ; těžkovyslovitelný, vypravitel
ný. pl. neut.

δυσ-λόγιστος 9. πονοπτάἄπγ. Sof. velo.
V. ὥσσω, 2. -

δύσ-λοφος9. ἰδζϊΚύ,πορο]οβ]ηγ δ1; ob
tížný. Aischl. comp. při góvor.

δύσ-λυτος 9. (-λύ-ω) těžko rozlučitelný ;
nerozlučitelný ; nerozpojný. Aischl., Xen,

δυσµάνεια, 1 (dvou.zdýc),nesnadné u
čení ; nechápavosť. PL.

OVO-LAWÝG2. (-u.xY-v. pavěáva) 1.16
schopný k učení; nechápavý; nejapný.
Pl. comp. —2 (pass.) nesnadno poznaný;
nepoznatelný. Eur. rwvíněkomu, vd duou.oudbéz
neurčitosť (vbudoucnosti); nevyzpytatelnosť.

δυσμαχέω (δύσμ.αχο-ς) πθςπαᾶΠό, ne
šťastně, s nezdarem bojuju τινὶ s někým.
Sof. dvžyx© odyi duouxymTéovs nutností
pak nesmí se podniknouti boj nešťastný.

δύσ-μαχος 5. πθβπαβπόῃο,těžkého boje ;
proti komu n. čemu nesnadno bojovati ; těžko
překonatelný. sup. Aisehl. nejméně překo
natelný, přemožitelný. Dem. nejodpornější;
nejnepříznivější.

δυσμεναίνω (δυσµενή-ς) protivně, zle
smýšlím. Eur. revizlobím se naněkoho.Dém.
mrzím se na něco; mrzí mě něco.

δυσμένεια, ἢ (Šuau.cvýc), zlomyslnost;
nepříznivosť; nevole. Sof. PL. (op. eduévax)
i pl. nevole, —Dém. odpornosť; nechuť.

δυσ-μενής 2. (-u.évog)a) zlomyslný ; ne
příznivý ; protivný. (ορ. εὐμενῆς). ΕΙ. comp.
—substi. mase, odpůrce; protivník ; vrah.
Sof., Xen. —δυσμενῶς ἔχειν ποός τινο nepří
znivě, nepřátelsky se míti k někomu. b)o
věci, nepřátelský. Sof. you.

δυσ-μεταχείριστος 9. (-μεταχειρίζω)α)
nesnadný nepohodlný k obracování, k řízení.
Xen. δίχτυα. Ὁ) Ἠόν. ὃ. στρατός το]5Κο
nesnadné ku přemožení, k útokům. vw
někomu.

δυσµή, = dýsu., obyč.pl., Sof.dr" de
λίου δυσμᾶν οἆ západu slunce. Hér. ηλίου
δυσμέων. Χοθη.ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς —k západu ;
na sklonku. —Arst, GťovOvouxí západ, sklon
života.

δυσ-μνημόνευτος 9. (-μνημονεύ-ω)Π8
snadný k pamatování ; nesnadný paměti.
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δύσ-μοιρος 9. (-μοῖρα. srv. δύσμορος) Ρο98.
δύσμοιρ᾽Ópdvnebohý na pohled.

δύσ-μορος 9. Ράβ1. a)nebohý ; neblahý ;
nešťastný. Sof. O.nebohá, Aischl, d1oyópcog
neblaze; nešťastně. b) maso. zloboh. Sof,

δυσµορφία, ión. -(n, 7 (od δύσμ.ορφ-ος),
nesličnosť. Hér.

δυσ-μορφος ϱ. (-μ.ορφή)nesličný. (srv.
předch.)

δύσ-νιπτος 9. (-νιβ-,v. víle) Sof.-ypap
písmo nesmytelné, nesmazatelné,

ovovotu, % (od dúovo-oc), zlomyslnost;
zlovolnosť, Sof.

OvovoLtm, i (odŠúcvou-oc),nezákonnost;
nezřízenosť (obecná. op. eúvoula). básn.

©úG-vooc, att. -vouc2. zlomyslný ; zlovol
ný; nepříznivý; nepřátelský. Sof., Eur., att.

δύσ-νυμφος, ἹἩ(νύμφη), Eur. neblaze,
nešťastně zasnoubená ; zlosnubná.

δυσ-ξυ . .,τ. ὀυσ-ου..
δύσ-οδµος, Ἰόπ.--- δύσ-οσµος.
O0G-000C2, nesnadných cest; nepohodl

ný cestami; těžko schůdný. Thúk.o krajině.

OVO-0ÍXT)TOG2. (-oixé-e) nesnadný, ne
pohodlný kobývání ; nesnadno, zle bydlitel
ný. Xen. o krajích.

δύσ-οιστος 2. obyč. básn. 1. těžko sne
sený, nabytý. Sof.T004. —2. těžko snesitel
ný; nesnesitelný. Sof. πόνου.ΑἱδοΒ].πῄμιατα.

dúo-op:Ppoc 2, Sof. 8. BéX dešťů prud
kých, lijáků střely, nehody.

OVG-0PRTOC2, nesnadno pozorovaný, po
zorovatelný, Χθπ. δίκτυα.

dúo-opyoc 2. (-ó,yý) básn. prehlivý.
Sof. dvu 0. hněvem-.

δύσ-ορμος 9. 8) ποφπαάπόπο,nepohodi
ného přístavu; nepohodlný (přístavištěm).
Aischl. vřoog ©. vavoív ostrov nepohodlný
loděm ku přistání. b) těžko přístupný ; ne
schůdný. Xen, vá ©.m. neschůdná.

δύσ-ορνις, óÓ,, básn. obyč. nom. sg. se
zlým znamením ; se zlou věšťbou; s nezda
rem. Aischl,, Eur.

dva-ópovaoc 2. Eur. šeredotmavý ; do
Šereda tmavý.

δυσοσµία, Ἡ (οᾶ δύσοσμµ.-ος)„téžký, nelibý
zápach ; smrdutosť. Sof.

δύσ-οσμος, Ιόπ. -00u.0g2. (-0au%) 1. ne
libé vůně; nelibě zapáchající; smrdutý ;

DVG-TOALODUT)TOC.

smradlavý. Hér. sup. (op. dod). —2. ne
snadný čichu. Xen. neut. těžkosť čichu;
nesnadné větření,

δυσ-ούριστος 9. (-οὐρίζω) Sof. zlým,
protivným větrem hnaný; nesnadný k za
hnání, k zapuzení; neodvratitelný.

δυσ-πάλαιστος 9. (-παλαί-ω) πθρπαᾶηύ
k zápasení, ku přemožení ; nepřemožitelný;
Xen. o vojsku,

δυσ-παραίτητος 9. (-παραιτέ-ομαι)ne
snadno uprositelný ;neuprositelný. Aischl.
φρένες. |

δυσ-παρ-ευνος 9. (-εὐνή)898, neblahého
spojení, sňatku ;neblaze,kneštěstí spojený.

δυσ-πάριτος 9. (-1. πάρ-ει-μιι)Xen. yw
otovm. (, vedle něhož nesnadno přejíti,) ne
bezpečné mimojdoucím.

δυσ-πειὺ"ής 9. [-πείδ-ω, 51Υ.δύσ-πειστος)
1 nesnadný, nepovolný ku přemluvení ; ne
snadno přemluvený. Pl. (op. súradýc). 2.
nepovolný; neposlušný vzdorovitý. Xen.
sup. 0 psích.

δύσ-πειστος 9, (-πείδ-ω)-- δυσ-πειθής.
1. Isok, dvomelovecčyevnesnadno dávati se
přemluviti. 2. Xen. důoreroroí T neposlušní
v něčem ; nepovolní, neochotní k něčemu.

OVa-TÉpůToC2. nesnadný ku převedení,
Eur. aiov živottěžce,nuzně prožitý,strávený.

δυσ-πετής, 9. (-πετ- ν πίπτω) 8) (1ὅζ]κο
pádný ; co těžce jde od ruky ;) pracný; ob
tížný. Hér. ὑυσπετέως χτῶνται pracně, s ob
tížemi dobývají. Aisehl, δ. φέρεινtěžce sná
šeti. b) nesnadný. řec. vazba osb. překládá
se č.i neosb. Sof. uxdeřy o) Ovomerýcnení
nesnadno poznati ho.

δυσ-πινἠς 9. (-πίνος) básn. hrozněšpina
vý. Sof. croXzí šeredné—.

,

δὺσ-πλανος 9, Αἰδο]]. Ἡτοζπὸ Ρἱπάπγ,
bloudící. Aischl,

δύσπνοια, ἡ (οἳ δύσπνο-ος), záduch ; dý
ohavičnost. Xen.

δύσ-πνοος, αἴβ.-πνους ©.a) těžce dýcha
jící; udýchaný; bez dechu. Sof. 00s. —b)
prudce, hrozně vanoucí: bouřlivý. Sof.
-evoat vichrové vánice,

δυσ-πολέμητος 3. (-πολεμέ-ω) πθεπαᾶ
ný kválčení; s nímž nesnadno, těžko vál
čiti; trpký odpůrce válečný, Dém.

a / /
OVO-TOÁLODNYJTOG2. (-mohogxé-w) ne

snadný, těžký k sevření, k obléhání, Xen.
comp.



OVO-TÓVIυσ-πόνητος.

δυσ-πόνητος 9. (-mové-w)trag. 1. těžce
konaný ; hrozně namáhavý. Sof, Tpopý, oše
třování. 2. hrozně sužující; hrůzoplodný.
Aischl. δαίμ.ων.

OVI-TÓPEVTOC2,(mopeÚ-o) těžko zjezdný.
Xen. vxigdiudkovozům.

δυσπορία, i) (od ŠúcTop-o<), nesnadnosť
přechodu ;nepřechodnostť,Χεη. τοῦ ποταμ.ῦ.

δύσ-πορος 2. nesnadný ku přejití, ku
přechodu ; těžko přechodný ; nepřechodný.
Χεη., ποταμός, v70g. —neschůdný. ὁδός.

δύσ-ποτµος 9. a) zlého, trpkého, broz
ného osudu ; hrozně nešťastný. Aischl. 0 08.,
j -yévog. δύσποτμα π]α ἨἈτοσπά,ΕΤ. δυσποτ
µώτερα zla hroznější. Aischl. dvonórvyu.cs
hrůzohrozně. b) neblahý ; zlořečený,Aischl.
εὐχαί. Sof. dpal, yMdÝ,

δυσ-πρᾶξία, ἢ (-πραγ- Υ πράσσω), Πθ
zdar ; osud nezdárný, neblahý. trag.

OvVo-Tp0oPuTOG2.těžko přístupný Thúk.
λόφος.

δυσ-πρόσιτος9. (- 1.πρόσειμι)πθβπαᾶπο,
těžko, málo přístupný. Eur. 0 os.

dva-mpóoodoc 2. (srv. předch.) a) ne
snadného přístupu; těžko, málo přístupný.
Thúk. yeoptov.b) o 08.1: nepřívětivý.

δυσ-πρόσοιστος 9. (ν. προσ-φέρω) Sof.
-ovóu.«(v obcování neochotná,) nepřívětivá,
nelaskavá ústa.

δυσ-πρόσοπτος9. (-ὁπ- ν ὄψις)a) hroz
ný, odporný na pohled ; příšerný. Sof. ὀνείρα
τα. b) ubohý na pohled ; zubožený. Sof,xo«.

dúo-přyoc 2. (-óryé-e) zimomřivý. Hér.
Čau.

δυσσέρεια, Ἡ (δυσσεβής), trag. neucti
vosť; nešlechetnost; bezbožnosť, Sof. —i
výtka bezbožnosti. Sof.

δυσσεβέω (οἆ δυσ-σεβή-ς) trag. neucti
vý, nešlechetný, bezbožný jsem; bezbožně
jednám. Sof.

δυσ-σεβής 2. (-σέβ-ω--. 817.ἆ-σεβής) ne
ustivý ; nešlechetný ; bezbožný, Sof. substt.
mase. bezbožník. Dém.

δυσ-σύμβολος, -ξύμ- 2. (-συμ-βάλ-λω)
nespolečenský ; nedružný. Xen.

δυσ-σύνετος, -ZúveToc2. těžko srozumi
telný, pochopitelný. Eur. μέλος výrok, há
danka. —Xen, διάγραμμα.

δυσ-τάλᾶς, ανος,3. hrozně bídný ; ubo
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hý ; přeubohý ; přenešťastný. Eur. Tevogně
čím ; pro něco. Sof, —čaic přenešťastné hody.

δύ-στᾶνος, ν.δύ-στηνος.
δυσ-τέἔπµαρτος 9. (-τεκμαίρ-ομαι, STV.

ἀ-τέκμαρτος) 116, πθ]αβπό znamenaný ; ne
snadný k poznání, k vypátrání; nejasný.
Sof. tyvoc. Aischl. Téyvy nesnadné umění.,

δύσ-τεχνος, , Sof. (ubohá rodička;)
ubohých dítek.

δύ-στγνος, ἀόπ, -στᾶνος 9. (-στα-νο- .ν
i-ovy-uw) a) v obtížích, v bídě váznoucí (po
stavený); nebohý ;ubohý ;nešťastný ; bídný.
Aisehl., Sof. b) (mravně) neblahý ; bídný.
Sof. fem., i sup. Ovoravovára nejneblažší,
nejbídnější.

δυστοµέω, (οἆ δύ-στομ-ς, -στόμα) 994,
rivá v. zle mluvím oněkom něco; pomlouvám
někoho v něčem, |

oú-oTovoc?. Aischl. hrozného stenotu ;
přežalostný. xax«.

OVO-TPŮTEAOG2. (-Tpém-e, srv. násl.
--0Ρ. εὐ-τράπελος) πορπαάἀπύk obrácení, a)
nepříhodný. Xen. adv. nepříhodně ; na záva
du. b) Sof. 0 0s. zavilý ; svéhlavý.

OúG-TPo710G2. neohebný; neustupný;
nevlidný. Eur. —Dém. 8. zal OúGxoAogne
vlidný a nevrlý.

δυστυχέω, (οἆ dvorvy“-c) nedosahuju
cíle; nezdaru docházím; nešťastný jsem. a)
obyč. 00s. (op. eúrvyée). Bur. rivi— něčím
nešťasten jsem. Pl. i ele «1. —mxpd Toůg ZA
λους οὕτω σφόδρα εἰς τοῦτο δεδυστυχήκασιν
proti ostatním tak velice po té stránce (ne
šťastnými se stali,) nezdaru došli—. b) ov
orvyeď m nedostává se něčeho; nedaří se
něco. Sof. xetvotg Ó TŮU.Bog δυστυχῶν ὁ σὸς
Bopůcjim nebude-li se dostávati hrobu tvého,
bude to (téžce na ně doléhati,) svízelí; ne
budou-li míti hrobu tvého v moci své, bude
jim to zlem těžkým,

OVOTÚNYLU, TÓ(od Šuorvyé-o), nezdar.
a) nedostatek ; vada. Lýs. éxovatov.—i ovadě
tělesné. b) nehoda ; pohroma. Xen. ve válce.

δυσ-τυχής 9. (-τυχ- Υ τυγχ-άνω. 811.
d-vvyňs) nešťastný ; neblahý. a) o 0s. Isok,
—Dém. oi δυστυχεῖς nešťastníci. 9908,1 βίος
život neblahý, b) io věcech. Sof. Ouorvyco
τάτη κέλευθος--. Αἱ56Β]. πολλὰ πτόλις δυσ
τυχἩ τε πράσσει mnohých obec nehod za
kouší.

δυστυχία, 4 (od δυστυχ-ής), ποΏοᾶα; ne
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štěstí; pohroma. Thúk. (v. dosavéoum, 2.
a, B.) Pl. zoAXhč. veliké neštěstí.

δυσφηµέω (od δόσφηµιο-ς),zlověstná, ne
blahá slova mluvím, pronáším. Sof. i s aco.
0s. o někomneblahá, teskná slova pronáším
(lituje).

δυσφηµία, % (od dúconu-oc), mluvení,
pronášení slov zlověstných, neblahých, Sof.
pl. nářky neblahé, posvátnému tichu odpor
né, pohoršlivé.

δύσ-φημος 2. (-wůum)zlověstný ;pohor
šlivý ; rouhavý (v. dvě předch.).

δυσ-φιλής 9. (-φιλέ-ω) ποπι/]οταΠ/ ; ne
/

náviděný ; ohavný ; Šeredný. Sof.mivoc.

ovapopém (od Šúcpo90-c)a) těžce, nelibě
nesu. Hér. —Xen. šducoózovy mrzeli se, b)
sklíčen, zarmoucen jsem; kormoutím se.
Sof. čyav. —Aisohl, če dXya— pro bolest,
z bolesti zoufám si, zoufalý jsem.

δύσ-φορμιγξ, (γγος,ὁ, Ἡ, 111, zlozvučný.
δύσ-φφρος 9. (-φέρω)α) těžko snesitel

ný. «) příliš pádný. Sof. domidsg0. καὶχαλε
rwoL—příliš pádné a obtížné. $) obtížný ; těž
ký ; zlý. Sof. T%šv col δυσφόρως špovra obtí
že při tobě. (v.idye 4.a, 9). b) sklíčený;
zarmoucený. o věci: truchlivý. φαί. ὃ, ἅτα
truchlivá, zlá pohroma. Aischl. Ouop0,WTE
00gyó0truchlivější nářek, Sof. T%δύσφορα
nehody.

δύσ-φρων, ονος, 2. (-φρήν} Ῥάξη, 1. πἱο
myslný ; odporný; protivný. Bof. —dra od
porná, trpká muka. 2. nesmyslný ;nerozmy
slný ; nerozvážný. Aischl. δύσφρονεςnesmy
slní. ducosóvo; nesmyslně ;nerozvážně. Sof,
opevávOucpgóvovsmyslů nesmyslných.

δυσ-φύλακτος 9. (-φυλάσσω) ΠΕΥΥΤΑΤΟ
vatelný; nevyhnutelný; neodvratný. Eur.
κακά.

δυσ-χείµερος 9. (-χεῖμα, 51ν. γευμέριος)
1. hrozně zimavý, sudený. Ἠότ. χγώση.2. 8)
hrůzobouřný ; hrozně bouřlivý ; rozbouřený.
Aisohl. mékavo;. b) hrůzovětrný; větry,
bouřemi hrozně provívaný. Aischl, odoxys.

ova-yelowmuu, ró, Sof. hrozný, těžkýzá
pas, odpor.

/ / vy v
δυσ-χείρωτος 9. («χειρό-ω)těžce pře

možitelný, Hér. sup. nejméně přem.

δυσχεραίνω (δυσ-χερή-ς.impf. ἐδυσχ-)1.
4) )nesnadným, mrzutýmjsem ; horším se.
Isok. črí Timnad něčím. 6) nesnadíni, ne
snadním se. čy Tim v něčem ; 0 něco, b) od

ο)

δύω.

πα{{όπη(5πο]ῖρος (4),τὶ něco. att,—Xen.ro s inf,
to, aby—. 2. nevoli činím ; rozhorluju ; roz
hořčuju. Sof. duo/goXvx rozhorliti.

δυσχέρεια, 7 (od δυσγερής),a) nesnad
nost; obtížnost ; těžkost. Sof, T053popýu.xT0g.
b) nepříjemnost; odpornosť. Sof. T0ů vogý
uxT05.—PL. při chuti, čichu a p.

δυσ-χερής 9. (-χείϱ) a) nesnadný ; ob
tížný. «) o věci. duoysvésTÍ čaTí Tim obtížno
něco jest někomu. Úhůk. gotstodau, ei—za
povážlivé pokládati, jestliže—. Lýs. Ovoye
oeoTáTy79m nejobtížnější osud. B)o os. ne
snadný ; mrzutý. Pl. duoycpĎc čyev 005 mt
mrzutě se míti k něčemu. Dém.0. úxoúsiv s
nevolí slyšeti. b)nepříjemný ; odporný ; pro
tivný. x) o věcii: děsný. Aisehl. θεωρίκ. Sof.
$a5ux div děsný. β) o os. Soť.,op. dů.

δύσ-χιμος 9. (-χι-ών, srv. -yelux) trag.
a) hrozně sychravý. Eur. ywov. b) děsný.
Αἱβο]]. κέλευθοι, -- δράκων.

ČuS-opTog 2. Eur. -očxo.neohrazená,
pustá obydlí.

δύσ-χρηστος 9. χοᾖο lze těžko užívati ;
skoro neužitečný. Xen. o vojínech.

δυσχωρία, ἡ (-χῶρ-ος), πθρΙ/Ποάπάπηῄςί
nost; nepohodlné, neschůdné m. Xen.ipl.

δυσ-ώδης9. (-ὁδ-, ν. ὄζω 81Υ.δύσ-οσμος)
zlého, odporného zápachu; odporný zápa
chem; smrdutý ; smradlavý. Sof. o os., Hér.
-x%0705smrdutý plod.

δυσ-ώνυμᾶς 9, (51. ἀν-ώνυμιος,0Ρ. ε)
ov-) básn. zlojmenný. a) zlopověstný. Sof.
λέκτρα. Ὦ) zlověstný. Sof. Azs, —jména
zlověstného,

OVowTÉM(-$V) pohledem děsím, plaším,
lekám. obyč.pass.— se. Xen. Čx ducwroÚ
ueva živočichové plašíce se, plaši jsouce.
ΡΙ. ἐδυσωπούμῃν, μή s coni. lekal jsem se,
abych ne—.

Aúzwpov, vó, pohořína vých. hranicích
Makedonie vých. ke Strýmonu.

δύτης, ὁ (ο δύ-ω), nořec ; potápěč. Hér.
δύω (srv. důvo) 1. act. (S 01. ἔδῦσα:

prós. jen ve slž., srv. dro-, šx-00w) nořím;
spouštím. 2. meď. (s aor. šdov,prť. dédixx)
—se a) «) ponořuju, potápím se. Hér. δὺς ἐς
τήν VaXacoxvponořiv se v moře. $) vnikám.
PL. důvx ele mevniknouti do něčeho. Sof, dp
μιὸνδύντες ποὸς αὐτὰ στόµιον οἱσοτεπι γη]
nouce, se vderouce k samému vchodu. is
pouhým ace. Sof, αἰδέραὄῦναιἩ τὸν Ἅϊδανἄο



δυώ-δεχα.

vzduchu vniknouti, zmizeti n. k Hádovi. v)
ΡΙ. ο Ε.: δὺς κατὰ τῆς γῆς νπἰ]κδΙ,spadši pod
zemi—. b) Hér., Xen. $XMoc-slunce zachází
(op. ἀνίσχει). Χεπ. ἅμα τῷ Ἠλίῳ δυοµένω πά1,
se sluncem zapadajícím. Hér. 790 δύντος
jMov před západem slunce. Pl, prf. $Mov
odre deduxévauslunce že ještě nezašlo. (—že
není ještě zapadlé,)

OVW-0ex%,Hér. — čwosxa (tak i ve slž.)
OW-00MU,básn, a ión. Šva-0sxx, neskl,

(8Fo-) dvanáct. Xen. oi 8.bsoí 12 (hl.)bohův.

δωδεχάδ-αρχος (δωδεκάς--) Ξ- δωδέκ
00106, Xen.

owčená-Atvoc 2, dvanáctinitní; —pra
menný. Xen.

δωδεχά-πολις, Ἰόπ, δυωὸ-, Log,Ó,občan
jednoho ze 12 měst (Jónských). Hér. pl. ob
čané, občanstvo z dvanáctiměstí.

δωδέκ-αρχος 1 δωδεκάδ-αρχος, Ó,dva
náctník ; vůdce, předák 12 mužů. (—polovice
lochu). Xen.

δωδεχάς, άδος, Ἡ (οἆ δώδεκα),dvanáctka
(. δωδεκάδ-αρχος).

δωδεχκά-σχῦτος 9. ἀπαπάοἠ]κοὔπή; π 19
kusů kůže (sešitý). Pl. cpařoxmíč.

δωδεχά-στολος 9. 5 ἀναπάοίθτοι vý
pravou. Eur. pl. —všeg12 lodí vypravených,
upravených.

δωδέχατος ὃ. (οἳ Od-0:xx) dvanáctý,

Δωλών, ὤνος, ἡξςξ Δωδώνη. 996,Δωδῶνι
v Dódóně.

Δωδωναῖος 3.(odAuávn)Dódónský, oi A.
Dódónští ; Dódóňané. Hér.

Aečóvy, j (v.i Aočáv),prastaré m.v
Epeiru, v kraji Molosském najiž. břehu je
zera Pambótského (nynější Janina) s nej
starší věšťbou Hellénskou, kde se věštilo
jménem Diovým obzl. z pohybování a šustění .
listů posvátného dubu Diova.

Δωδωνίς, (doc,1 (odΔωδών-η), Dódónská.

OL, T6(- Šóu.og),básn. a ión. dům,a)
«, příbytek ; obydlí. Hér. zeot Ta ὃ, κύκλῳ
ok. domů, příbytků kolem. pl. o částech do
mu, příbytku. Eur. jizby (v, ynodo, b.)i:
stan. Sof. o Ajantově stanu. $) o božském
příbytku. 9508,τὰ Φοίβου δώματα Foibovystánky.v)dům;domov; sídlo,Sof.8.Kač
μεῖονsídlo Kadmovo; domov Kadmův(Théby).b)dům; rodina,Sof,τῶνΛαβδαχείωνJoud
Tov k rodině Labdakovcův. —Eur.

δωριστίἰ. 31%

Owpe«, ión. -eů, Ράξη. ἰ -ειά, ἡ (δῶρο-ν),
a) obdar; obdarování; dar. Sof. 706g Twvogod
někoho.Xen.šv) č.můj dar; dar mnědaný.
Dém. i: navržené obdarování (v. yoxow,1.
b. y.). b) milost; přízeň. Aisohl, od boha,

δωρειά, Αἰξοβ. --- δωρεά.
δωρέω, οῬγδ. πε. --έομχι ἂθτη]α. 8) τί

vv něco někomu.i bez obl.dary dávám, udě
luju, poskytuju. rivi někomu. dowoýocabupo
darovati; darem uděliti. rov někomu.pass.
darem udělenu býti. Isok, b) vuvxdarujuně
koho ; vověněčím. Hér. δωρέεσθχι δωρεῆ τινα
darovati (a0r.obdarovati)daremněkoho.pass.
δωρηθῆναι obdarovánu býti, rivi něčím.

OWPYLA,T6 (Šepé-e), obdaření ; podar;
dar. rivi někomu. T1vogněčí, Xen. a94 T1vog
od někoho,

OwpyToc 3. (od Šwpé-) a) darovaný. Soť.
(5. αἰτητός). b) obdarovaný ; darem smířitel
ný. Arst. z IL.

Δωριακός, básn. — Augtxós.
Awpiéec. v. násl. 1.
Δωριεύς, έως 1. obyč. pl. a) Dóriové, je

den ze 4 hl. km. Hellénských, dle pověsti
poDórovi, synu Hellénovu pojmenován. Dó
riové nejdříve obývali v Thessalii, odkud se
vystěhovali k Parnassu; zanechavše malé
zbytky v krajinědle nich Aogignazvané, od
stěhovali se asi v 11. stl. do Peloponnésa
(v. EXmvwxós1. a, «) a na některé ostrovy,
j.na Krétu ido MaléAsie(Halikarnas «),kdež
měli spolek šestiměstí, po vyloučení Hali
karnas pětiměstí, —b) Dórsko (Awovig).—2.
jm. osb., Sparťan v 6. stl., syn kr. Anaxan
dridy, bratr kr. Kleomena I., Leónidy I. a
Kleombrotův, otec Euryanaktův ; j. nespo
kojenec vystěhoval se do Libyje, potom do
Sicilie, kde padl v boji.

Awpwmóc 3. (od A89-0g, Awoi-2úg 1.) Dór
ský. Hér. šdvog(v. EXnvxóc 1:8. z), yévoc.
Aischl. zér)or.

Δωρίς,ίδος, ἡ (Δῶρ-ος. -- Δωρι-εύς,Δωρι
x06), a) Dórská. Aischl. Xóyym. Hér. šodmg
kroj. —Φοξ, A. v8ooc IléXoxo; Dorský ostr.
Pelopův (— Peloponnésos). substt. (s do
mýšleným yvvý): Dóřanka, Soť.Mepóxy. b)
Hér. A. yo Dorská země. obyč. substt.:
Dórsko,krajina v sev.střd.Recku mezi Oitou
a Parnassem (v. Awoteúg1. a, b.).

δωριστί (Δωρίς) Ῥο ἀόταιι; dórsky (t.
příliš vážně). Pl,
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δωροδοχξω (οἆ δωροδόκο-ς)ἀδτγ, úplat
ky přijímám,beru. i s ace. Ηότ, ἐδωροδόκησε
ἀργύριον πολλόν úplatkem přijal, vzal peněz
mnoho. Xen., Dém. ční Teza něco.

δωροδόκηµα, τό (οἆδωροδοκέ-ω),upla
cení (pass.) Tivocněkoho. Dém pl. úplatky.

δωροδοκία, Ἡ (οᾶδωροδόχ-ος),úplatnosť,
Dém. ro04Tovtěch

δωρο-δόχος,ὁ (-δεκ- Υδέχ-ομαι), úplat
ky beroucí, přijímající; úplatný ; prodajný
(muž) ; porušitelný (úplatkem). Dém.pl.

δῶρον, τό (od dí-do-pu. « dar, do-num),
dar. Xen. δῶρα dodva, Owoetvdary dáti. δῶρα
Jay.Bávev čtá T dary dostávati pro, za něco.
i o darech bohům dávaných. Pl,

δαυτοῦ.

Δῶρος, mýth. syn Hellénův, pokládán
za praotce km, Dórského v Hellénsku.

δωροφορέω (od δωροφόρο-ς, φέρω) ἆ8τΥ
přináším. PL. králům, bohům.

δωσί-διχος, Ἰόρο: δοσί-διχος,
δωτῖναζω (οά δωτίνη) Hér. dary, pří

spěvky sbírám. megotTag 70Ag kolem po mě
stech.

δωτίνη, ἡ (»ν 80-pov), darovizna ; podá
rek; dárek ; příspěvek (peněžní). Hér. ye
ρονδωτίναςἐκTv roAovsbíralidárky změst.
obzl,. dárky dávané z lásky vládcům. —ale
i o subi. vládce. erivyv T%Oodvar darem,
darmo něco dáti,

AÓTog, vůdce Paflagonův a Matiénův za
Xerxa, syn Megasidrův.

E.
E, e —8di)óv (e prosté, krátké, š vždy

nesklonné, doXóvsklonné), 0, páté písměvalfabétě.—Známkačísl.a)e“—5.— b)
-ε-- 5000.

É- předs. beze zvl. význ., j. v č-yWég,č
λαχύς, ἐ-ρυὓρός (51. ᾱ- 4.).

č slůvko citu, obzl.úžasu, žalu: ha! ach!
obyč. zdvojeno, Eur. č £ Ag yaůpog ha, j.
pyšný!

ἔα slůvko citu, obzl. hrůzy, úžasu, i ne
vole: ha! ach! trag., PI. (rozd. jest ión.
ša — j = vod alu),též att, čá odško).

EUĎOV, V. úvOKVO.

ἑάλωχα, ἑάλων ἃ Ρ., Υ. ἁλίσκομαι.ἐάνσ εἰἄν--ἤν--2.čv.v.eiII.,1.b,u.
Ě«%p,gen. čapoc, zř. stž. pos, τό (ᾳ Ῥεσαρ,

m věr, ves-na), jaro; vesna. Xen. dux TG
ἔαριzár. s jarem; hned začátkem jara, Thúk.
χρόνοι τοῦ Ίρος.

čaplce (od čxp),jaro trávím. Xen.
čaptvác, dle někt. i ἠρινός3. jarní. Xen.

Φάλπος, χρόνος.
ἐᾶτέος, οἡ ἐά-ω.

ἑαυτοῦ, -τῆς 1 αὑτοῦ ©, Ἰόπ. ἑωυτοῦ ©.
({θ σΏεαὐτοῦ, v. 2. oů) 1. pron. pers. γε[.
a) 3. 0s. sg. i ΡΙ. α) sebe ©. Pl, a4T0gxuTov
Šmavet sám sebe chválí, αὐτοὶ ἑαυτοὺς (η.
opůg AVTOUS)ETTALVOJa, SAMI sebe chválí, Xen.

αὐτοὶ ἐφ᾽ ἐχυτῶν ἐκώρουν βαπηὶ 0 sohě, pro
sebe Ῥο5έαρογα]1. ἐν ἑχυτῷ ἐγένετο ὅθὶ ἀο
5609. ὅταν ἐν ἑαυτοῖς ἔκωσιν, ὡς-- Κάγζ Ὦ7

v sobě přesvědčení měli, že—. —gen. Ώ088.
řec. překládá se č. j. pron. poss. PL.rau
veřeůvola Tř čxvvoUchválí dle náklonnosti
své, Ta čxvvův σθζουσι 5τό věci uchraňují.
συντάζαι ἔχαστον τοὺς ἑχυτοῦ aby seřadil
každý své vojíny. —B) i v závislé constr.
vztahem k subi. věty hl. n. nadřadné, obzl.
při inf. n. part. —č.: jeho ©; pl, jich, poss.
jejich ©. Xen. διετεφρύλητο, ὡς φαίηΣωχρά
τῆς, τὸ δαιμόνιονἑκυτῷ σημ.αίνειν Tozkřičeno:
bylo, že Sók. říká, že božstvo jemu dává zna
mení. i v ace, subi,, má-li os. ta důraz proti
os. jn., Hér, oi Aiyúmro πρὶν μὲν ἐνόμιζον
ĚWUVTOŮSTYWTOVGVEVÉOÝNÍTÁVTOV ÁVŮPOTOV,

ἀπὸ τούτου δὲ νομίζουσι Φρύγας προτέρους
γενέσθαι ἑωυτῶν, τῶν δὲ ἄλλων ἑωυτούς--αἴί
ve sice myslili, že oni první přišli na svět
ze všech lidí, ale od té doby myslí, že Fry
gové dříve přišli na svět než oni, před ostat
ními pak že oni. —u part. Xen. og oůx čítov
εἴη βασιλεῖ ἀφεῖνχι τοὺς ἐφ᾽ἑχυτὸν στρατευ
σαµένουςἆθ nepříslušno králi propustiti ty,
kteří proti němuse vypravili. —b) zř. refl.
1. 05., ještě řídčeji 2. 05., nejřídčeji v sg.,
Eur. ἑλλοχίζομεν κρύφαντες αὑτούς (οϱγ5. Ἱ
uz «)voú;) zálohu strojíme ukryvše se. Fi,
δεῖἡμᾶς ἐρέσθκχιčxuroúc třeba, abychom se
optali sebe samých. p. Thůk. — (mnohé p.
constr. už změněny, obzl. zůrToĎv oxvTod K).
—2. v du. a pl. někdy j. rec'procum (j. 4X
λήλοιν, ἀλλήλων ἆ). 5ο. καθ’ αὑτοῖνλόγχας
orTýzavre oba proti sobě (jeden proti druhé
mu) kopí nastavivše. Xen. pbovodotvéxvTote
závidějí sobě (vespolek). p. Hér., Thúk.
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ἐάω (σεξαω. -- impf. slov, aor. slácu G.
—básn. ša i jednoslab.), 1.a)o) nechávám ;
nevšímám si. vi něčeho, Tie někoho. Sof,
τούτους ὃ čz těch tu nevšímej si! —pass.
4 © οὖν ἐάσθω {8 tedy budiž sobě ponechá
vána; té tedy nevšímejme si! i sinf., obzl.
ἐῶ τινα Ἡ. τι χαίΐρεινnechávám na pokoji, ne
všímám si, zříkám se někoho, něčeho (V.

χαίρω, {)). --β) πεοπάτάπι (neporušeným) ;
šetřím. Xen. T00g ἐργαζομένους τὴν γῆν ἐὰν
zad uh děvneřylidí vzdělávajících zemi šetřiti
a jim neubližovati. též obi, To.AXXóTptxjmění
cizího. b) «) nechávám ; dovoluju; dopou
štím. obyč. sinf. Φοῇ.ἔχ µ.ε ναίειν ὄρεσι Πθ
chávej mne bydleti v horách ; dovol, abych
bydlel—. Xen. rod uěv elace διαφεύγειν těch
nechal ubíhati. často o)x č nenechávám ;
nedovoluju ; nedopouštím. Xen, οὐκ elx ne
dopouštěl toho. často s inf., při němž aco.
bývá někdy obi. Xen. ddrxety οὐχ.εἴωντὰς me
otoTe94cubližovati holubům nenechávali;
nedovolovali, aby ubližovali (někteří) ho
lubům. ale též na č% bývá ace. závislý.
ἃ οὐχ ἐδτε τὀὺς παῖδας ποιεῖν ο0 πεπθο Πάτά{θ
chlapce činiti; co nedovolujete, aby chlapci
činili. i pass. se subi. osb. Isok, od umyei
4dycav avšak nedovolilo se jim to. Dém.
οὐχ. ἐώμμενοιδιχτρίβειν. —Thúk.i fuf. meď.
οὐδὲμελετῆσαι čacóuevo. když ani se jim ne
dopustí, (příležitosti nedá,) aby se vyovičili.
—i subi. neg., of. xěv umčelešž byť i nikdo
nedopouštěl, nedovoloval; nechať brání kdo
koli, p) io subi. zosbn., Sof. odx čas T0ĎTO
y' 4 číxmcenedopustí toho spravedlnost tobě
(s inf. domyšleným z předch.). 2. nechávám ;
zanechávám ; opouštím. Xen, rýv d0v čom
cesty nechati,zanechati.PL.š4oacjd oo
copíxv zanechaje už Π]οβοῇθ--, τοῦτο ἐάσω
vev toho nechme; od toho upustme (v roz
mluvě). i: mepíTivog(t. Aéyev) přestati o ně
čem (mluviti).

ἑρδομ-αγέτης, ἀόπ.-- -ὐγέτης (-ἡγέ-ομαυ)
sedmivůdce. t.j. Apollo,jemuž j. bohu slun
ce zasvěcen byl sedmý den každého měsíce,
j. vůb. sedmička, Aischl.

ἑβδομαῖος ὃ. (οἆ ἕθδομο-ς) φοἄπιό]ο ἆπθ.
Thúk. praed. při διαφθείρεσθαι, Xen, při Te
λευτᾶν.

ἑβδόμη, ν. ἕθδομος.

ἑῤδομήγοντα (ἑθδόμη-, septuaginta).
sedmdesát.

ἕβδομος 3. (od črer%)1. sedmý. fem. obzl,

ἐγ-γίγνοµα.. 319

sedmý den. Hér. rý 6906u1 sedmého dne.
sBdouc. sedmé dni měsíců. 2. sedmerý.
Aisohl, můXaucE300uaucu sedmerých (sedmi)
bran.

ἔβενος, 4, eben, Hér.
Ἕλβρος, ó, hl. ř. Thr. (Marica), tekoucí

odpohoříSkomijskéhosměremnapředvých.,
potom jihových., konečně již. do moře Aig.

čy- ve slž. před-y, x, y = dv.
ἔγ-γαιος 3. (-yd-) v zemi; tuzemní; do

mácí. Aischl. čyyzíx 3x domácí mládež.
Χο. τὰ ἔγγαια ἁοπιάσί ἀτοᾶα, ΟΡ.ὑπερόριος.

ἐγ-γελαστής, ὁ, vysměvač ; vysměvá
ček. Eur. vtvocněčí; někoho.

gy-yeAdw básn. a) usmívám se, zivi ně
čemu. Sof. votg rorouu.évotctomu, co se koná.
b) po-; vysiívám se. veviněčemu. posměch
si strojím z něčeho, Eur. —Sof, i xxTa Twvog
z někoho.

ἐγ-γενής 9. (-γένος)1.4) v rodě ; z rodu;
příbuzný. 906, τινὸς něčí. -xxx% rodinné ne
hody. —vá y' čyyevý příbuzenstvo. b) «) ro
4]; τοχθπύ. 5ο, Θηβαῖος.Πότ. Αἰγύπτιοι.
of. čyysvácpo domácku; přátelsky. β) do
mácí. trag. dsol. — 2. při-; vrozený. Sof.
νοὺς τινι,

3 /

ΕΥ-Ύηράσκω při tom stárnu, slabnu.
čvynpácscdmzastárnouti; zmalátněti. Thůk.
při subi. čmorýum zběhlost—.

ěy-yfyvopat, ión. -ytvouou, 1. a) o) zro
zuju se Til i čv Tim V něčem; povstávám,
vznikám v něčem. Hér. v T0ýTwTpwxTKčy
víveTa Gvyváv tom zrn mnohose zrozuje. —
PLἔν τισιν ἐγγεγονέναι mezi některými vy
rostlým býti. b) vi —zrozuje, stává, zbíhá se.
Hér. 00x%δὴ ἐν ἀνθρώπου φύσι ἐγγίνεται VŠE,
co právě v lidské přirozenosti se zbíhá. v)
vštěpuju se. Xen. ἔστ ἂν ἐγγένηται αὐτοῖς
s inf. až by jim bylo vštípeno, aby—.b) «)
nastávám ; vzbuzuju se. rivi někomu, Xen.
ὁρῶ τοῖς ἀμελοῦσι λήδην ἐγγιγνομέἔνην Ῥο70
ruju, že nedbalcům zapomenutí nastává, i
5ηΡ]. φόβος, ἔρως, κόπος. β) ἐγγίγνεταί τινι-
s inf, dostává se někomu-—; dovoleno, volno,
možno jest někomu—. oddevi čyyíverat drycoví
ČesYau nikomu není dovoleno závoditi. Pl.
τὸ λεγόμ.ενον ὑπ' αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν
ἐγγίγνετχι οὐδέποτεοὐδέν dle pořekadla pro
ně (pro to zlo) ani rozumu nabyti námvolno
není nikdy ani špetky. 2. o subi. čsu:a)
v tom, zatím dostává se. Tiví Te. někomu
k něčemu. Ρ1. ἵνα vu.o1ypóvog čyyévyTu TŤ
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onéba aby se mi zatím času dostalo k uvá
žení. b) v tom, zatím uchází, ubíhá, plyne.
(intercedit). PL. ťvxypóvogčyvévnrau aby za
tím čas ušel, uběhl. 'húk. ypóvoučyysvoué
νου μετὰ ταῦτα Κάγὅuplynul čas nějaký po
tom—.Hér. ge někomu.

ἐγ- γίνομαι, v. předeh.

ἐγ-γλύσσω (-γλυκ-ύς), Hér. zasladlý,
chutný jsem; chutnám čyyAdooučmexéme
chutná dosti sladce, dobře.

ἐγ-γλύφω a) odlabávám ; vrývám. Hér.
Cox čv Ador. čyvAvým zvířata v kameny
vrýti. pass. čyysyAvuuévotTůRoLvryté obra
zy. -4vňp vrytý muž (obrazem). —b) rytina
mi opatřuju. Hér. pass. aiyuxowšyysyAuu
uévy vůTotoLOhrada opatřená, ozdobená vry
tými obrazy.

ἐγ-γράφω veskřabávám; ve- ; naškrtá
vám. 1. a) «) v-; napisuju. Πότ. γράμματα
šyypáhas nápis dav vrýti, napsati (na sloupě).
Φα55. ΒΠΤ.τἀνόντα κάγγεγραμμέν ἐν δέλτου
πτυχαϊς ο0 οΡββΖ6πο α παρφδάπο 1ο5ῦ τν Ζ68Υ
bech blánky. $) ve-; zápisuju (do seznamu
určitého). Dém. cigἄνὸρας ἐγγράφαι τινα πιοζὶ
muže, do seznamu mužůdáti zapsati něko
ho. pass. čig TOUSδημότας ἐνεγράφης πιοῖὶ
dědinníky, občanyzapsán jsi byl. b) psaním,
nápisem opatřuju. Sof.pass. s ace, písma.
δέλτος ἐγγεγραμμένη čuvdýuarTa deska po
ryta, popsána ustanoveními, příkazy—; (do
níž vryty byly příkazy). c) «) Aisehl. čyypa
φεσναί τι ἐν δέλτοιςφρενῶν ΖαΡ]5οσα! 5ἱπόσο
doblánek mysli. $)vtiskuju; vštěpuju. Xen.
Φᾳ55.εἰ µέλλουσι διάνοιχι ἐγγραφήσεσθαι ἀν
Wooo mají-lizásadyvštípenybýti lidem
2. na tom maluju. Hér. Č« čz Tův šabňra
zvířata na oblek.

, ἐγγυάω (od ἐγγύη.-- impf. ἠγγύων, med.
-ώμην,80ΟΥ,Ἰγγύησα ὄσ),πάταοι 5Ιρυ]α; zá
slibuju, obzl. zasnubuju. Hér. rivi zatdx ně
komu dceru. Eur. i Žeús jyyýyce Z. zaslíbil.
—med. zaručuju se. Tvvůn. Ti za někoho, za
něco. 7pó<viva u někoho, Pl. čyyvýszodu šy
výnv zaručiti se zárukou.s inf. že—.neg. 41,

ἐγγύη, m, záruka; rukojemství, Pl. (v.
předch.) č., πάρα ὃ ἄτη záruka, hned tu
újma.

ĚVYVYTÝS,05, O (od šyyvá-o), ručitel;
mil někomu. vevogněčeho ; za něco. att.

ἐγγύνεν (čyyd-g), a) zblízka. Xen. osu
γειν. b) rychle ; ihned, Xen. č. Boydety,

ἐγεί ρω.

ἐγ-γυμνάζω v tom ογἰδίπι,ΡΙ, πισᾶ. ἐγ
vuuvacóusvog ohtěje se v Lomovičiti.

ἔγγυος 9. (5ιτ. ἐγγύη) ταδίοί, substt,
mase. rukojmě, Xen. pl.

ĚVvÚc (srv. ἐγγύ-ῦεν, ν ἄγχι, ἀγχοῦ. -
Ῥο8. Πθ5ΙΙ.; εοπιρ. ἐγγύτερον { -τέρω, 51).
ἐγγύτατα; i j. subst. neut, sg. 0Vἐγγυτά
Tov; pozdější sup. i čyy:cvx) blízko. d č.
blízký. 1. a) o m. (op. zóo9w). Xen. č. ve
vécha: blízko dostati se, přijíti. č.Tuvocblízko
něčeho, někoho, aci čyyúTEzov čytyvovTo TO5
Zpyovrogvždy blíže dostávali se k vůdci, p.
ΡΙΙ προσέρχεσῦχι, προαιέναι, -- οἱ ἐγγύτατα
Táv moXAeu(ovnejbližší z nepřátel. sig Tůg čy
vurávo zduxg do nejbližších ἀξάῑπ.χωρίον
b) o čse. Xen. ὁ dyav č. 4u.čv zápas blízko,
blízký nám. oraxdu.dy TdV čyvurTáTopocho
dů (nejbližších,) posledních, o)“přičís. ur
čeni: skoro; málem! bez mála; asi. Xen,
úuečeč. uupíev vás jest skoro, málem 10.000.,

-τόξα č. Tazým luky skoro goookemníἐ,τῷ Ἰμίσει τοῦ δρόµιου skoro, ast v polovici
běhu. 2. a) blízko, blízký původem, příbu
zenstvím, PL. ὅσω μιοῦ ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει
čímbližší jste mi rodem,i obr.eúTe00v Tv
ἀνθρωπίνων )ανάτῳ οὐδέν ἐστιν ὕπνου ϱ1178]
ho smrti z lidských věcí nic není nad spá
ηθ]. ΕΙ. ταὐτόν ἐστι σοφιστῆς καὶῥήτωρ 7 č.
τι καὶ παραπλήσιον ἰοίόή]οδί 5οβςδία α Τοὔ
ník n. blízkého (sobě) něco a podobného. b)
©) podobou, měrou. Xen, κράνη ἐγγύτατα
r1w90e07přílbice (nejblíže,) nejvíce (,měrou
největší) tiarám podobné!Thúk. or, čyvúra
Tx ToVTWVKiTÍx Go (nejbližší,) nejpodobnější
tomu příčinou. B) důkladností. PL. d1AGowu
ἐγγύτατα vyjeviti, dokázati nejdůkladněji
(nejblíže pravé podstatě). Thúk. užiuora d
αὐτοὺς καὶ δι ἐγγυτάτου ἐδορύβει πθ]τίορ
pak a způsobem nejhroznějším je znepoko
jovalo—.

ἐγ-γώνιος 2, (-yovíz), v úhlech ; úhel
ný ; čtyrůhelný. Thůúk.Ador.

ἐγείρω (αοτ.Ίγειρα, τῇ.ἐγήγερκα, intr,
ἐγρήγορα, Ρ858.ἐγήγερυαι; 807. Ρᾷ58. ἡγέρ
dmv), 1. čr. (s prť. čyýysoxx) a) budím. aor.:
vzbuditi. pass. PL.čyswóu.cvo:buzeni jsouce.
b)vzbuzuju; povzbuzuju; rozněcuju. «) s obi.
os. někoho. pass. Thůk. čynysouévo. Žoav
uý— sinf. povzbuzení byli, aby ne—. B)s obi.
věci. Thůk. rov góAzuovčysípouevválku roz
něcujeme, zdvíháme, začínáme, Sof. dpžvov,

yóov. pass. Hér. τα ἐκ τοῦ βαρβῥάρουἐγειρό
µενα ἐπὶτὴν Ἑλλάδα οὐ 56 οἳ ΡαιβᾶΤα roz
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něeuje proti Helladě, ἐγειρομένου Κειμιῶνος
bude-li se bouřezdvíhati. —) při subi. věci.
Xen. 6 oivoc τὰς φιλοφροσύνας ὥσπερ ἔλαιον
ohóyx čyslpevíno veselosti rozněcuje právě
j. olej plamen. —2. Zmtr. (act. prs. jen Eur.
šyeupebuď se ; nespi !) obyč. a) meď. budím
se. b)prf. act. šypýyoox: «) bdím ; nespím.
ΡΙ. ἐγρήγοραςἢ καθεύδεις; zda bdíš či spíš?
Xen. čypnyópscav bděli. 3) bdělý, bedlivý,
opatrný jsem. Xen. ©gκαὶ ἐφρόνεικαὶ ἐγρη
ὝόρειŽEbyli rozumným i opatrným-.

ἐγερτί (οἆ čyspT-óc,instr., v. šyeto-o 2.),
trag. bedlivě. Sof. -xvóv pobádaje.

Ἓμγεστα, i, ms. v sev. záp. Sicilii.
"Eysoratoc 3. (od"Eysorx) Egestský.

mase. pl. Egestané,
šy-nadb-éCouat tam usazuju se. Thúk,

part. prs.
ἐγ-καὺ-ηβάω tam dorůstám,dospívám.
čy-nád-1|40u tam, na tomsedím.Xen.inf.
čy-nad-1000w tam postavuju. Eur. č

vahu. ἐγκαθιδρῦσαι „doví obraz v zemi po
staviti.

čy-nadW-(Gw, ión. -xarT-, tam usazuju.
Hér. med. ἐγκατιζόμενος ἐςτὸν Ὀρόνον 7886
dávaje na stolec.

ἐγ-κανὺ-ίστηµι 1. acť. (s a0r. šyxxTé
στησ», bez prf.) a) tam postavuju. Euť. σὲ
Ὑπυκήναις ἐγχαταστήσω tebe v Mykénách
(postavím,) usadím. Isok. opovpag čv ταῖς
πόλεσιν ἐγχαταστήσας 5ἰτάζθ ἆο πιδβῖ Ῥο]ο
že—. b) tam ustanovuju. vivž T: někoho ně
čím, za něco,Thúk. a0r. 2.prf. čyxadécryxa
tam postaven, ustanoven jsem. Thúk. rů
ραγνον ἐγκαὺεστάναι πόλιν ΔΡΥΊ8 panovnici
nám ustanovena byla obec; aby j. panov
nice obstála obec.

šy-nad-oppiCe do přístavu doháním.
Thůk. meď. νῆες ἐγκαδορμισάμεναιlodi v pří
stavu se usadivše (pohotověku plavbě),

ἐΥ-χαλέω a)přivolávám;volaje připomí
nám. vvví74někomu něco: upomínám někoho
z něčeho. i pouhé Ti upomínám něco ; domá
nám se něčeho (volaje). Xen. droXxBóvres,
Xčy4xAodo: obdržíce, čeho se domáhají. b)
vyčítám; vytýkám.zvví r. někomu něco.Sof.
SYXXABVµοι φόνους πατρώους Vytýkaje mi
vraždu otce svého, Thúk., Pl. —Xen. ἐγ
Z2Astywu, Óu—vytýkati někomu, stýskati
sl, naříkati, žalovati na někoho, že—.

ἐγ-καλλάΞΥ-χαλλώπισμα, τό (-καλλωπίζω), ο
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

ἐγ-κατα-σχήπτω. 921

zdobnosť; ozdoba; stkvostnosť; nádhera,
Ἐπή]ς, πλούτου,

ἐγ-χαλύπτωπαονα]π]ι (ορ.ἐκ-καλ-).πιο.
--6, ΕΙ. ἐγχεχαλυμ.μένος ἐνχωδίοις 780Ρ816π
jsa v kožešinách.čyxxAúrrecdau zaobalovati,
zahalovati si hlavu, tvář (obzl. přiumírání).
PL vsxexxAurero zahalenou měl tvář.

ἐγ-χάμπτω nakřivuju ; za- ; ohýbám.
ἔγ-καρπος 9. plodný; plodonosný, Sof.

Χάλυχες. PL oméouava,
ἐγ-χάρσιος, obyč. 3. (-καρ-α, 81Υ.ἔπι

x4po10s) příční; na příč. Hér. ódoůč. ulice
na příč. Thúk. Tety0g, δοχοί.

ŠV-MapTEPpÉMv tom vy-, setrvám.

ἐγ-κατα-δέω (-- 2. δέω) uvazuju; upou
távám. Pl.

ἐγ-κατα-ζεύγνυμι ν tozapřahuju,vpra
τα]α. 906, νέας βουλὰς νέοισιν ἐγκαταζεύξας
TpóTounové úmysly vpraviv vnové zásady,
přizpůsobiv novým zásadám.

ἐγ-κατα-κοιμαομαι (-xowu.o), Hér. čy
χατακοιμηνῆναι ἴ8πι 56Ρο]οδ1{1,βἱ1ο Ἀποι{1,

ἐγ-κατα-λαμβάνω 1. 9) tam zajímám,
polapuju. ΑΙΦΟἨΠ.ῥᾳ556. πολλοὶ ἐγκατελήφ
dmoxvmnozí tam byli zajati. b) obklopuju;
obkličuju. Thúk. aor. pass. obkličenubýti.
2. Thůk. dpxou šyxavaAxuBavav přísahami
zavazovati, svírati, donucovati.

čy-naTa-Aévm tam dolů sbírám. Thúk.
Φᾳ58. πολλαὶστῆλαι καὶλίθοι ἐγκατελέγησαν
mnohé sloupy a kameny byly tam podsta
veny.

ἐγ-κατα-λείπω tam nechávám. a) «)
zůstavuju (zpět). Hér, meď. οἱἐγκαταλειπό
uevorkteří zpět zůstávají. 3) Xen. v%Téxva
ὁμήρους ἐγχαταλιπεῖν παρά τινι ΑΙΚΥ πᾶςἰα
vouponechati 1 πόκοπο,--ϱ) πἠξίατι]α[σηθ
bezpečenství); opouštím (zrádně); v bídě
(bez ochrany) zanechávám. Arst. τὰ τέχνα
svédítky.— Hér, vdvdvou, τὰ τέχνα ἐγχατα
λιποῦσα τὸν ἀθελφεὸν εἵλευ πιαζθ, ἀίῑε]ς ορο
minuvši bratra jsi vyvolila (majíc volbu za
chrániti jednoho).

ἐγχατάληψις, ἡ (ἐγ-κατα-λαμβάνω),za
jetí, polapení (na m.). Thúk,

ŠY-xaTU-TAÉM“tam vplítám, splítám.
Xen. prť, pass.

ἐγ-κατα-ρράπτω tam všívám, vpravu
ju. Xen. prf. pass.

ŠY-MATA-0XÝTTW1. fr. tam, sem vrá
žím, srážím. Sof, švoercov,čyxaváoxyhov Řé

21
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Jog xeoauvodzamáchni, sem dolů mršti stře
lou hromovou !—2. únír. tam vrážím, vpa
dám. Thúk. aor. o nemoci.

ἐγ-κατ-ίδω, τ. ἐγ-καδ-ίζω.
ἐγ-χατ-οικέω ἴαπιορύτάπα,Ἠότ, ἔδωχε

κώμην ἐγκατοικῆσαι ἀαὶ ἀξάΐπα Κ οβα7θΠί
(aby se v ní usadili bytem).

Ěy-"aT-0xoĎopét tampřistavuju.Thúk.
φοούριαἐπὶτῶν καρτερῶν I κατῳκοδόμηται
tvrzky na pevných m. ke zdijsou přistavěny.

ἔγ-χειμαι 1. a) tam položil jsem se, po
ložen jsem, ležím. Xen. x4Axu.or čvěxetvTo
stébla tam usazena byla. b) uvázl jsem ; vě
zím, Sof, θλάθαις v pohromách. 2. na-; do
léhám ; dotírám ; na- ; v-; dorážím. a) v boji:
«) Thúk, +3 IleXogovvýce na Pel. —3) ἐν
éxevgo osvyovre narazili na ně utíkajíce. b)
slovy. Ἡότ. πολλὸς ἐνέκειτο λέγων τοιάδε
velmi, prudce na ně dotíral slovy takovými.
p. Thúk. goAdg čvéx—. Dém. ToAůdsToře cvu
ῥεθηκόσιν ἔγχειται τθἰπιὶπα]όμά, doráží nato,
co se přihodilo.

ἐγχέλευσμα, τό (οἳ ἐγ-κελεύ-ω), pobá
dání; zavolání. Xen. pl.

ἐγχέλευστος 9. (οἆ ἐγ-κελεύ-ω) 8)τρο
bídnutý ; navedený, úzo Tivogodněkoho (op.
ἐκ τοῦ αὐτομάτου). ΧεΏ.-- ϐ) ὑπὸ Κύρου ἐγ
χέλευστοιροά νἠασοτείνίπ Kýrovým.

ἐγ-κελεύω pobádám. Aischl. čyxv. —
Xen. vag xvcí pokřikuju, volám na psy.

ἐγ-πεντρίς, ίδος, Ἡ (-κέντρ-ον),Ῥοβοάθο;
bodáček (železný). Xen.

ἐγ-κεράννυμµι 1. namíchávám (do nápo
je). PI. šyxepácm namíchati. —2. obr. smí
chávám ; splítám ; osnuju. Hér. meď. dyn.
ἐγκερασάμενος πρήγµκατα μεγάλα ZOSNOVAV
věci veliké,

ἐγ-κερτομέω Ἐτν, úštěpky, posměch
nastrojuju, strojím.

čy-népnAoc 2.(-xc0xX) v hlavě, substt.
mase. 1. mozek, Pl.— 2. dřeň ; střeů (palmy).

ἐγ-κλείω, 1-χλήω, όΠ. -κληίω, 1. při-;
zavírám. a) s obi, dveří a p. Hér. Tag múAus,
med.—si. Xen.—pass. PL. ἐγκεκλημένης τῆς
doc při zavřených dveřích, b) «) s obi, os.
někoho. —pass. Sof. čoxémwvὑμᾶς ἐγχεκλη
uÉvougvás v ohradě uzavřené. 5) s obi. věci:
uzamykám. Sof. pass. dóu.og šyxexAyuévov
v domě uzamčené. —2. obr. v. yAdoao«.

ἐΥ-Ἀληίω,τ. ἐγ-χλείω,
ἔγχλημα, 70 (čy-xxAé-o,b,) a) «) výčit

ἐγ-κρατής.

ka; výtka; stížnosť, Sof. —Thůk. elg τινκ
na někoho. obviňování. Thúk. (v. dxxAo 2.
8, ϐ). ΧθῃΠ.χλοπῆς, dorayňs —z krádeže,
z loupeže. 9) potupení; pohanění. Dém. čv
ἐγκλήματι ylyvsodou v pohanění přicházeti.
b) příčina výčitky, stížnosti; křivda. Dém.
πρός τινα proti—.

šy-mArpog 2. básn. v podílu ; mající po
díl. Tivogv něčem; účastný něčeho. Sof.
fem. s gen. úusvaíwv účastná manželství.
Eur. č. zactyvýry dědička sestra. č. εὐνήbo
hatý dědictvím sňatek,

ἐγ-κλήω, γ. ἐγ-κλείω.
čy-mAívo 1.a) nakloňuju; nachyluju.

Xen.pass. čyxexuuévocnakloněný ; nachý
lený. b) nakloňuju ; přivinuju. pass. —sg.
Xen. čyxAudývaíTimpřivinouti se k někému.
—2. čnír. nakloňuju se; ustupuju. Xen. čv
έκλινανustoupili (v boji).

ἐγ- κοιλαίνω, σ. ἐχ-κοιλαίνω.

ἔγ-χοιλος 9. νπΙἰχἀπίγ. ΒΙ. τὰ ἔγχκοιλα
vnitřní dutiny (v zemi),

Šy-xoA4nTw ve-; vydlabůju ; v-; vy
rývám, Hér. ἐνεκόλαψεἐςτὸν τάφον γράμμα
τα dala vrýti na hrobku nápis. často prf.
pass. Hér. yyauuxTa čvMWe čyxexokauué
vx čorí nápis v kameni vryt jest, růmorčv
mérona— obrazy ve skalách vydlabány.

Šy-movÉém(-xów-c) básn, spěchem, spě
chaje práším; spěchám; pospíchám. Sof.
ἐγκάνει, ἐγκονῶμεν spěchej; spěchejme!
ΑΙΒΟΠΙ.κέλευδον ἐγχόνει πάλιν οθβίοι ϱρξ
chej nazpět:

ĚY-MOVÍOLLUL(-xovíe) zaprašuju se; v pra
chu se válím. Xen. čvxovícxodo. na tom se
pováleti.

ěy-moTog 2. plný záští. substt, ἔγχοτον
čyetvvuvízáští míti k někomu, Tevogpro něco.

ἐγ-κράζω, γ. ἐκ-ρήγνυυι.
ἐγχράτεια, Ἡ (ἐγ-κρατής), ζἀτζθπ]]τοβί,

τινὸς οἆ něčeho; střídmosť v něčem. Xen.
1πρὸς ἐπυθυμίαν τινός, GOdo žádosti něčeho,

ἐγ-κρατής 9. (-κράτος) 1. a) v držení
moci, vlády. Sof. čyxpurýc vladař ; mocnář.
ἐ. elvxívivo v držení něčeho býti, v moci ně
co míti; pánem něčeho býti. Hér. geočev
krajiny v moci míti. b) a) mocný ; mohutný.
Xen. cauaTa čyxoxTécTaT4—nejmohutněj
δ[--, ἐωπειρότατοςκαὶἐγκρατέστατος πθ[ζΚ
šenější a nejmohutnější. Aischl. šyxpavst
odéva mohutnou silou, Thúk. vnv doyův čy



ἐγ-κρίνω.

κοχτεστέραν Κατεστήσαντο SVOUvládu moc
nější si ustavili, čoyemvčyxoavac vládnouti
mocně. 9) silný ; pevný. Sof. d čyxourécra
705Gí01905přesilné železo, 2. a)č. wůToJsebe
přemáhající, v moci mající, Pl, b)zdrženlivý.
σινὸς ο něčeho. Xen. Ὑαστρὸς ἐγκρατέστα
τος ἦν ohtíče břicha nejmocněji překonával;
v jídle nejzdrženlivější, nejstřídmější byl.

ἐγ-κρίνω tříběpři-, vybírám. pass. 8)
Dém. eig Tv ysoovoiuv čyzovdňvu do rady
starších přibránu, vyvolenu býti. b) Xen,
ἐγχοινῆναι τὸ ovádiov přibránu, připuštěnu
býti k honům, k závodu.

čy-xpoTém do toho tluku. Eur. med.
πυγμαὶ σαν šyxoovoúueva,pěsti stále tlou
kli dopěstí (ve srážce vespolné) ; pěsti byly
ve srážce s pěstmi.

ἐγ-χτάομαι tam jměnídobývámsi. Xen,
ἐγχεκτῆσναι tam jmění míti.

EVUTTLA,76 (0d čyxrá-ouau), jmění ulo
ἄεπό. Ὠόπι. ὡς ἐνἀλλοτρίᾳι ]. ν cizině.

ἔγχτῆσις, ἢ (οἳἐγ-κτά-ομαι), Ῥτάτο dr
žení (a nabývání statku v cizině). Xen. pl.

ἐγ-κτίζω tam zakládám (j. v cizině).
Ἠότ, πιεᾷ. ἐγκτίσασθαι πόλιν ἐνΟρηίκη 78]0
žiti si ms, v Thrácku.

ἐγ-χυκλέω,τ. ἐγ-κυκλόω.
ἐγ-χύχλιος 2.a) v kole; dokola. Eur.

„voot č. chorovody do kola, b) kolem ; doko
la; po řadě. Dém, λειτουργίαι.

ἐγ-χυκλόω π. -κυχλέω Ἰο]θπι, 4ο Kola
točím, otáčím. Bur. čyxvzxAdvdodaAu.óv Ko
lem, všude obraceje zrak. med.. Eur. v00
„dovčyzuzhovyévou uidéso: vzduchu obkli
čujícího zemi.

šy-xvAívěwvkuluju; vháním.pass.Xen.
τοὺς εἰςἔρωτας čYZUIUGdÉVTUcv milostnictví
zapletené,

ἐγ-χύμων, ovoc,2. (srv. násl.) plodný ;
oplodněný. Pl. i obr.

Šy-%00g, %(-xeo srv. předch.) plod v so
bě mající ; těhotná. Hér.

8y-"ÓmT0 nachyluju, na-, shýbám se. |
Thúk. čyxcxvoóre;shybnuvše, shrbivše se;
shybnuti; shrbeni. Hér. čyxúbavvecἐς τὰ
τῶν πέλας χαχά π8Ώποιος se k vadám blíž
ních—.

ἐγ-χυρέω i čy-xboo, básn. a ión. a) na-;
vrážím. 508, τυητοῖς ὀλκοῖς ἐγκῦρσαι ἀ0 ἴθη
kých řemenůvlečných naraziti, zapletenu
býti. Hér, čyaĎoonívm naraziti, uhoditi na

ἐγ-χειρίζω. 930

někoho ; setkati se s někým, b) potkávám se.
zivi s něčím. Hér. ὀτέοισι čyxuoýces jakými
osudy se potká; jaké osudy ho potkají. dle

někt. u Hér. i s gen. dhovíns. (T. zupém).
EY-xúpW, v. předch.
3 / ,

ἐγχωμιάξω (οά ἐγχώυμο-ν, 8ἱ6Ιπιρέ, ἐν
εχωµέαζον,801. ἐν-εχωμίασα, Ρ11.ἐγ-κεκωυί
Xx7,pass. čy-xexouluouxu, fut. i act. i med.)
velebím ; oslavuju; chválami vynáším. Pl.,
Xen. vedle ga:vety. s obi. os. n. věci, Isok.

τὴν δηµ.οκρατίαν. Ἠότ. ῥᾷᾳ55.ἐγκωμιασθεῖσα
pochvalami zvelebena byvši—.

ĚV-xÓ1ov, 76, veřejná chvála; pochva
la; oslava; velebení. att. —τθάἰθ ἔπαινος,
(ορ. φόγος).

ἐγρε-μάχας, ὁ (ἐγείρ-ω,μάχη). οἱ, 16Ἡ> , „K i

800.SB.SYP budivoj6.
SYPYTOPY, σ. ἐγείρω, 2,
ἐγ-χαλϊνόω τνuzdu pojímám.Xen.pass.

Úno čyxeyaAvouévo —vuzdu pojati. Hér.
i o mužích T% στόµατα ἐγκεχαλινωμένους
v ústech mající uzdy; ústa mající uzdou
sevřena.

ἐγ- χειρέω (-χείρ, 51Υ.ἐπι-χειρέω. 801,ἐν
-εχείρησα, prť. ἐγκεχείρηχκα G) 1. a) ruku
vkládám. Tivtna někoho; napadám, útok či
ním na někoho ; pokouším se oněkoho, Xen.
Thúk. i Taxisg0Aeo.na, o města. b) ruku při
kládám. rivi k něčemu. Πόπη,τοῖςχαλοῖςια
věcem šlechetným ; usiluju o věci šlechet
né. 2. a) chápuse. Toi něčeho; nastupuju
na něco. Bur., Xen. —b) předseberu ; pod
nikám., vi něco. a0r. předsevzíti, podniknouti
něco ; —odhodlávám se k něčemu. Sof, eix0g
ἐγχειροῦντα({. κακο) καὶ πράσσειν χακῶς Ῥο
dobno, že člověk zlé podnikaje i zlého kon
ce dochází, s inf. «) Pl. veyelonax mpg cčié
voupředsevzal jsem si k tobě jíti. Aischn,
čynsyslonse Afyzivodhodlal, opovážil se mlu
viti. 9) pokouším, snažím se; hledím. Xen.
ἐπιμελεῖσθαι.

3 /

εΥχειρηµα, τό (od ἐγχειρέ-ω), Ρϊθάβθ
vzetí ; snažení; snaha, Soť.rodyslovu. Gov.

ἐγχείρησις, 1 (odčyxsmé-o),podniknutí
činu ; skutečný čin. Thúk.

ἐγχειρητικός 3. (odčysté-e) Kpředse
vzetí smělý; odvážlivý (k činu); podnika
vý. Xen. comp.

ἐγ- χειρίδιος(-χείϱ) v ruce ; ruční. obyč.
neut. substt.; mečík: dýka. Hér., att.

ἐγ-χειρίζω(-χείο-. ἵπιμί,ἐν-εχείριζον,805,
di“



394 ἐγ-χειρί-Όετος.

ἐν-εχείρισα ὅτ)3) Υτιοθ ἀάτάπῃ, γγἀάγάπι ; ἆο
ručuju. Twí7. někomu něco; odevzdávám,
svěřuju někomu něco. Χθῃ. πλοῦτον, δύναμιν,
θυγατέρα. Ἠότ. τὰς ἀρχάς βρτάνγ, úřady.
med. na se beru. Thúk. τοὺς κινδύνουςἐγχει
oloxodau nebezpečenství na se vzíti, pod
stoupiti. b)odevzdávám ; v moc dávám. Xen.
διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑχυτοὺς ἐνεχείρισαν Υἀἷ
věřejim sami (v moc) se vydali.

ἐγ-χειρί-Όετος 9. (ἐν,χείρ; τί-ὃη-μι) do
rukou τ]οὔθπύ. Ηότ. ἐγχειοίθετόν τινά τινι
παραδοῦναι ἆο ταχοι někoho někomu zcela
odevzdati.

Ἐγχελέες, jón.— Astg,oi, dle Hér,nár.
obývajícív již. Illyrsku.

ἐγ-χξω a) v-; nalévám, rivi někomu. ἐγ
„vémnališt. mmeď.Xen. ἐγχέασῦαι εἰς τὴν χεῖ
oxnaliti si na ruku. b) is obi, nádoby. Xen.
ἐγχέαι τινὶ oíáiny naliti někomu do číše,
plnou číši,

ἔγχος, τό, básn. 1. hrot; trag. meč. Sof.
šupyxec (v. Barre 1. a, P), 2. obr. zbraň.
Sof. opovrídogč. zbraň důmyslu.

ἔγχουσα, Υ.ἄγχουσα.
ἐγ-χραύω 1-χράω (-ypaFo) 1. ve-; za

skřabuju ; veškrtuju ; vtírám. Hér. švéyoxue
ἐς τὸ πρόσωπον τὸ GXÁTTPOVZAŠkraboval do
tváře hůl; škrábal (mu) po tváři holí. 2.
vtírám ; vzbuzuju. Hér, pass. joxv 906 4X
Aougčyxsy pyuévo(róAeuor války) byly i pro
ti jiným vzbuzeny, způsobeny.,

Ev-Ypáw, v. předch.
ἐγ-χρίµπτω 1.) ν-; ῬΗνάΧίπι,τινὶΚςně

čemu; přibližuju něčemu. Hér. s obi. ace.
šv1 plubavrec Tův BZowTŽ vý přirazivše vor
k zemi- i bez ace. ἐγχρίμψαςτῷ αἰγιαλῷτὰ
u%AMorvapřiraziv (loď) k pobřeží co nejblíže,
medď.přibližuju se. Hér. b) rivi ve styk při
cházím sněkým ; přibližuju se někomu, Sof,
act., Hér, ismed.— 2. dorážím. Eur. med.
rivi na někoho ; pronásleduju někoho €A%p01

ἐγ- χρίω παΜτάπι,Pl. obr. dotírám, iw
na něco.

ἐγ-χρονίζω, a) zatím čas trávím; meš
kám; váhám. Thůk. b)x) časem stárnu,
Arst. 700g T. k něčemu. P) zastaralým či
ním; zakořeňuju. pass. Pl. čyjy90woděvT0
vóoyu.«neduh zakořeniv se, zástarav.

gy-ywpém místo dávám. a) dopouštím ;
dovoluju, obyč. 3. os. sg. dovoluje; volno,
dovoleno jest. att, s inf, —PI, odzérmíčveya

ἐδήδοχα.

οειεἰσελθεῖνuž nebylo dovoleno vejíti, vstou
piti. rev. někomu—. Xen, i0 ypóvocčyygel
s inf. čas připouští, dovoluje. —b) stačím.
ἐγχωρεῖ stačí ; času dosti. Pl, μ.ηδὲνἐπείγου :
ἔτι γὰρ ἐ-. -- πὶο nespěchej; vždyť ještě
času dost!

ἐγ-χώριος 9. 1 ὃ. (-χώρ-α) ποπ{6;
domácí. ἴτας, θεοί. Τ]νή]ς, Ἴρωες, -- 998,τῆσδε
γῆς ἐγχώριοι τέΐο země krajané, občané. io vě
cech. Hér. šobřva odx čyyepiyv kroj nedo
mácí, nekrajanský, Thůk. yoňodat zu T0š.
užívati něčeho po zvyku domácím.

ěy-ywpog 2. = předch., Sof. s

ĚvŮ (ego, já, ich,ku gen. a ace, km. čus
n. ue-, kdat, č.o- n. Lo, tedy: (ču.čo—) ču0ů,
čuol, čuÉa enkl, pou, tot, (ze, před samohl.
i: u) jen sg.: já. v ostt. pádech: 1. nerejl.
mne « ču.of,čuémně, mne.pot, č mi, mně. —
čyoye (proparox. !) já aspoň ©. v odpovědi:
ovšem, —ču.ovys(proparox. !) mně aspoň. —,
gen. poss. překládá se č.: můj. Pl, T0ůg70
ὃκς ou nohy mé (n. oů Toůgmódac mé no
hy). 2. zř. refl., Šoxůsou s inf, (zdám si se-;)
zdá se mi, že (já-). Xen. —aioyvvetodou zdá
se mi, že se budu styděti ; až k hanbě se mi
to podobá (v. i doxée 1. a, a, £.). 00x ἐνορᾶν
μοι Oox© nedomnívám, nedomýšlím se po
zorovati.

ἐγῷδ᾽ předsamohl.— ἐγῷδα Ξ- ἐγὼ οἶδα.
ἐγῷμαι --- ἐγὼ οἶμαι,οἴομμαι.
ἐδαη, Y.dava.
ἔδαφος, τό (σεδ-, « od0w-c), a) půda:

dno ; spodek. Xen. ro8 roTam00. b) půda ; zá
Κα. Τμή]ς,καθελεῖν,κατασκάψαι češ, strh
nouti, sbořiti do základu, až k zemi.

ἐδεδέατο, απ.Ἠότ. τ. 9. δέω, Ἱ. Ρ. -

ἐδέδισαν, οἳ δέδια, Υ. δι(: ω).
>
ἔδεξα α Ρ., V. Šelxvuu.

ἔδεσμα, τό (οἆἐδ-εδ,v. kl pokrm;pokrmek. Arst. Jdvoua—, (οΡ.) ἔδεσμια.Ρθ
mlsek—, pokrmek.

ἐδεστέος, γ. ἐσθίω.

EdEGTÝC,05, O(od čd-ed-, v. čado), jedlík,
Ἠόγ. κρεῶν ἐδεσταὶouv maso jídají syrové.

ἐδεστός ὃ. (οἳ ἐδ-εδ-, v. ἐσθίω) jedený;
ojídaný ; ožíraný Sof. πρὸς οἰωνῶνδέµας χαὶ
πρὸς χυνῶν ἐδεστός od dravců na těle a od
psův ožíraný, 76x06 č, čí xýT0 rouno 0-, sží
ráno samo sebou.

ἐδήδοχα α Ρ., v. šodlo.



ἔδνον.

Zdvov, vó (Feč-), obyč. básn. dar svatební
(od ženicha dávaný rodičům nevěstiným n.
nevěstě.) Aischl. pl. —

ἔδομαι, ν. ἐσδίω.
ἔδος, τό (σεὸ- «» ἔζω), 5εά; βίάἱ9, α) Ῥο

hův, buď svatyně n. socha n. obraz. B)s gen.
země, měst. Eur. Ypotuc čdy sídla Troje. —
Aisehl. Aotuc čdocsídlo, zemi Asie. p. 'Ixa

ρου---.
ἔδρα, ión. -pn,1 (σεδ-ρᾳ, „sella, sed, srv.

šlo, čdos), 1. a) «) sedadlo ; stolice ; stolec.
Xen. 8) stolec král. Aisehl. čxBaXetyἕδρας
shoditi, vytisknouti ze stolce, z trůnu. v)
přední, čestné sedadlo, m. Xen. TiutoTÉDY
vzácnější, čestnější sedadlo. yeoxtosivdpyaig
uol šdpouzuctívati hodnostmi a čestnými mí
sty. —ve shromáždění, Sof. e)bů; čč čdpxs
hned z místa, ze shromáždění (bezmeškání).
b) «) sedění; básn. j. útočiště prosebníků.
Sof, τίνας ποῦ’ ἕδραςτάσδε μοι δοάζετε; proč
asina místa tato mi se usazujete ?—Eur.(v.
vovumerýc) B) Sof, i: prosebnictvo. rorkde—.
c) sedění ; meškání, Sof. (v. dxum 2. b.). za
hálení; zahálka. Hér.(v. reomu.exTée).Thůk.
—2. (na těle) a) zadek ; zadnice ; Ťiť, (v. εἰσ
ηθέω). 9) 1πα hlavě, Eur. ččἕδρας σοι πλό
χαμιος ἐξέστηχ᾽ὅδε z místa svého (ze sídla)
ti kadeřodstáváta.

sdpadoc 3.19. (odédpx)na sedadle; Xen.
ο 08. ἑδραῖοίεἰσινsedací život mají; při za
městknání sedávají.

ἕδρανον, τό (ἕδρα), básn. jen pl. sídla.
a) sedadla ; místa sedací, Sof.x růvo' 6004
vov z těchto sedadel, míst. čva čč é. vzhůru
ze sídel! —b) bydliště. Aischl, ἑδράνων φύ
λαχες. —

ἔδω, τ. ἐσθίω.

ἐδωδή, ἡ (ἐδ-ω, ν. ἐσθίω), jedení ; jídlo,

ἐξώδιμος, 9. ἵ 8. (od čded-4), k jedení;
k jídlu ; k snědku ;jedlný ; jedlý ; Hér. ἡ ῥίζα
čdodtuy. Thúk, ščádrux věci k snědku. Hér,
oživočiších: za pokrm; za potravu (jiným
živočichům).

ἐθώλιον, τό (σεδ-, ἔδ-ος), pl. sídla a) se
dadla, Dof. vzvrixů 6. veslařské lavice. p.
Hér, b) sídla; bydla; bydliště, Aischl.; —
of. doymórhovTa—odedávna bohatá sídla.

60 (σεὸ-]ω,„ sed-eo,sed-ám,-Ím,setz-e,
srv. ἴτω,--) 1. acř.jen aor, eiga. a) usadil
Jsem, Hér, τοῦτον εἷσεἄγων ἐς τὸν Όρόνὸνto
ho veda usadil na trůn, b) Sof. is obi. věci:

ἐθελούσιος. 325

přivedl jsem. ců wy sigτόδ᾿ εἶσαςαὔχημα ty's
ji (obec) k této chloubě přivedl, povznesl. ?.
meď. (s aor. eiodumy, part. eioXu.evog,Thúk.
ἑσσάμενος Ἡ. ἐσάμ.--.) 8) α) sedám si, obyč.
prs. a impf. Sof. či Pxdpov na výstupek. B)
sedím si. Sof. 5 800. εἰρεσίας ζυγὸν ἑζόμενος
(veslařskou lavici obsazuje ;) na veslařské
lavici sedě. Eur. dpwgἐζομένα ἀμφὶ κλάδοις
pták sedě, sedaje kolem na větvích. b)
osazuju, zakládám si. obyč. v aor. Hér. ipov
εἱσάμενοι svatyni osadivše, založivše. Twvi
někomu. Thůk. ráv écoxuěvav xx xTIGÁVTOV
původův a zakladatelův.

ἐν-ᾶς, άδος, ὁ, Ἡ (σΕε-, «» ἔ9-ος, ἠθάς.)
u-; navyklý. Thůk. vTivogněčemu.

ἔθειρα, Ἡ, básn., č. obyč. pl. vlasy (dlon
hé); kštice. Aischl.

ἐθελο-δουλεία, Ἡ, dobrovolnáslužba.Pl.
ἐ9ελοχαχέω[οᾷ ἐθελό-κακο-ς)δαπιοσ]{ό,

samoděk, schválně nestatečným jsem, ne
statečně, špatně si vedu, počínám ; oddávám
se nestatečnosti. Hér. prs. a impí.

ἐ9ελοντηδόν (οἳ ἐθελοντή-ς, srv. násl.)
neskl. z vlastní vůle; vlastním popudem.

ἐ9ελοντήν (οἆ ἐθελοντή-ς,srv. předch,
a čdehovrí)neskl. (acc. sg.) dobrovolně ; sa
mochtě. Hér., Xen.

ἐθελοντής, οὗ (οᾶΡαέ, Ρ15.8ο. 5]. ἐδέ
Ao. šdeXovrýv v. i zvl.) dobrovolník ; dobro
volný. často v praed., č. ij. adv. dobrovolně.
Πόν, ἐθελονταὶ ὑποδεξάμενοι ἀορτοτο]πὸ (ή.
dobrovolníci) na se vzavše—. Xen. při movety,
Πόπη,πάσχειν. (ν. 1αὐτεπάγγελτος).

ἀνελοντί(οἆ ἐθελοντ-ῆς, 815.«ντήν,«ντη
δόν) vlastní vůlí; samochtě ; dobrovolně.

ἐδελοπονία (οἳšdeXó-rov-0)ochotnost,
chuťkupráci; pracovitosť, Xen.

ἐὺελό-πρνος 2. ochotný ku práci; od
daný práci; pracovitý; rád pracující. Xen.

ἐθελο-πρόξενος, ὁ, dobrovolnýochrán
ce, zástupce státu cizího, obce cizí. Thůk.
τῶν Ἀθηναίων.

ěďeAovpydc 2.(-čoyo-v)díla chtivý. Xen.
o koni: čilý kdílu ; čerstvý, kvapný(v díle).

čWeAobotoc 2, i 8. (ἔθελοντ-ιος, οἆ ἐθε
λοντ-ης) ἀοβιοτο]π]οκύ; dobrovolníku pří
slušný ; j. dobrovolník, a) vůb. dobrovolný;
ochotný. řec. adi, často překládá se č. j. adv.
Xen. ἐ. ὑφίσταμιχι j. dobrovolník, dobrovol
ně—.Xen. i adv. -oío: dobrovolně ; ochotně;

Ν



s ochotou. b) o věci: dle libosti; dle vlastní
vůle. Xen. šťeAoustovs inf. věc libosti—,

čdékm, častěji než o (fut. ἐθελήσω,
a0r, 7dEAmox,prť. deAmyxx) 1. a) chci; chuť,
náklonnost mám;ochotenjsem.oůx č.nechci;

nemám chuti; nejsem ochoten, ἐθέλων 0
chotně ; rád ; dobrovolně, Xen. č m u 2ÝTOL
θέλοντες διδοῖονὅθ]ιο by sami ochotně,do

Ργοτο]πό πεαάτα]1, ἐθέλοντι, δέλοντί τυι Ρο
chuti, po vůli někomu. Sof. Ὀέλοντι κάνιοὶ
τοῦτ' v v po chuti i mněby to bylo. —že
λῆσαι zachtíti; ochotným se státi, (srv, dou
λομαι). α) 5 inf. chci, ochoten jsem—, Xen.
πολὺ μᾶλλον ἐθέλουσιταῦτ oxetv mnohem
raději chtí to provozovali, v tom se ovičiti.
Ἠόπι, προθύμως ἐθέλειν Φκούειντῶν ῥουλη
VÉVOVGVUDgpAcdsys ochotou chtíti slyšeti
ty, kteří úmysl mají raditi. někdy šdéXo
překládá se č.: rád, ochotně, a řecký inf, i.
verb. fint. Xen $deXovαὐτῷ ὑπακόύειν τὰ],

ochotně ho poslouchali, 1 0 subi. boha (v.
προσχωρέω). -- ϐ) ἐ. τι ohci něco, 0)x č. ©.
nechci něčeho. Hér,, Thúk. v) chci; přeju.
Xen. ἣνοἱ 9εοὶΦέλωσιν budou-li hohové přáti,
—b)chci; míním; umiňujusi; odvažuju se,
s inf. Hér. ἠθέλησαν ἀπολέσχι umínili si za
hubiti—. Xen. oddě vův šdbéhovat xx779xivsv
ani nyní nechtí, se neodvažují sestupovat,
TV še AhóvrTovzivdvvevenvtěch, kteříodvážně,
odhodlaněpodstupovali nebezpečenství. 2. 0
subi. neos. a) často u Hér. x) chce; má. 70
Όέλει τὸ ἔποςεἶπχιοο 9Ώοςto slovo vysloviti;

Gomá ten výrok vyřknouti (znamenat). a
ἐθελήσει τοὔτερον τῶν ἐτέων μ.ηνὶμακρότερον
vívecdoubude-li chtíti (míti) každý druhý z
rokův o měsíc delším se stávati. ϱ) ἐθέλει τι
Ὑήνεσθαίτινι rádo něco stává se, přichází ně
komu. b) (j. lat. solěre) rádo; obyčejně (při

čemžřec.inf, překládásej.verb. n) Πόν,
τῷ εὐθουλευδέντιπρήγµατιτελευτηὡς
παν χοηστή ἐθέλει ἐπιγίνεσῦκι νδοί dobře u
vážené konee skoro pokaždé dobrý rád při
chází; —dobrý přicházívá.

|
) ἐπί

ἐθίζω (σΏε-, ἔθ-ος. « sue-sco, svo-jím)
srv slabo. —fut, šdvá, a0r, síůou, prf. εἴθιχχ,

navykám, viv někoho, zi něčemu.PL.τοῦτο
T0 šdog úuZeelůixsv tomu zvyku vás vyučil.
často s inf, Xen. οἵτινεςςδιδάξρυσι χχὶ ἐθιοῦσι
ταῦτχ δρᾶν kteří je mají učiti a navykati,
aby to konali. PL. ἐδίζειν τινὰ ἐπιορκεῖν Π8

váděti někoho, aby křivě přisahal. —med.
Χεη, τοῦ ἐθίζεσθχι ἕνεχαῬτο zvykání; proto,
aby si zvykali. inf., č. též inf. —1pass. Xen.

3
δν.

ἐντοιούτωἔνει ἐθισθέντεςν ἰβκοτόπιτγκα
vycvičeni byvše ; takovému zvykupřivykše.
Βατ. εἰθίσθχι zvyklým býti, s inf. —Xen.i
siduou.évazpůsoby obvyklé, šduozšov70 cu%
třeba navykati, naváděti tělo.

ἔνισμα, τό (0Fe-, šdíčo), návod. Xen.
ἐθιστός 3. (sF:-, díře) navyklý.zů šdno

róv navyklosť; návyk, Arst.
ἔθνος, 76 (oFs-, m šdos), svojeť ; svojiha ;

množství vespolné (lidí, zvířat) 1.a) u) rod;
km.—att. xx7' čůvypo kmenech. Hér. (v. A

(δικός). 9) nár. Hér. dvdoorov —lidský. —
ΧΘΠ.ἐν ἄλλῳ ἄβνειγενέσθαι k jinému nár. se

dostati, b) κ) rod; pokolení. Xen. 70 š. 70
dřAv, TOZogevrod ženský, mužský. 9) lid;

spolek; řád, ΡΙ. δημιουργωὸνἓ lid, řád ře
mesinický. Xen. váv οπὐύωδῶνpísničkářů.
2. dav; hejno. Sof. δη θηρῶν —zvěře.ἄθος, τό (σεε-, οὗ, SUUS,SVŮJ, SIV.

dog.) a) zvyk; ohyšel mrav. Sof. (v. ovvý
dm5) att. —Thůúk, šv šda šoví zit m1V oby

čeji jest někomu něco.Dém. 70 ἔ. καὶὁ τοόπος
T7s RoXrslxs obyčej a způsob života veřej
ného. b).zvyk zvláštní ; zvláštnost. Arst. 775
AÉsec- mluvy.

ἔθω (sFs-, « 2. οὗ: 815. ἔθος, ἐθήζω)
prs. jen ep. part. —obyč. prf. staty, 10n.še

dx zvyklý jsem; ve zvyku mám. obyč. s inf,
Ηόντ.ἑώθ9ασιπολέμρουςἵστασῦχιγθ zvyku ma
jí války zdvíhati proti sobě, — řec. εἴωῦχ

překládá se někdy č. ij. adv.: obyčejně;
inf. pak řecký j. verb. fint. —téžpouhými
tvary opakovacími toho verba, ježv řečt.jest
v inf., vyjádřeno bývá doby (srv. soleo).
Thůk. τὸν οὐχ,ὄντ« ὅπας εἴωὺ.ν ἐπχινεῖν ne

žijícího (zemřelého) jeden každý (obyčejně
chválí) chválívá, PL, siwdamu.cvoorTŽy7x9%
Tov Zoaxoxry chodívali, chodívávali jsme
k Sók. —někdy při et. nebývá inf., lze-li jej
snadno doplniti. Xen, O57s2 siwdscxy j. prá

vě měli ve pv —part. d siodoc obvyklý;obyčejný. Pl. onustov,— τὸ esiwdo< bud;

zvyk; obyčej.pl. ivěci obvyklé, staré. Pl.—
T729%70—proti obyčeji 1x% T0—dle zvyku,

obyčeje, —buď: obvyklé, obyčejné m. PI.
ἥκειν eig70—dostaviti se na—.,adv. PL, εἰωὺό

TWSzvykemsvým. Sof. odz—mimo zvyk svůj.
c! (Fe, « sT) prokl, I. slůvko přacá

kéž. obyč. s opt. (č.isind.). —si y49— kéž
pak-—. Sof., PL., Xen. —Sof. ibez opt. —H.

spojka 1. ve předv,podm. n. vým. apřipšt.
—li; jestliže ; (jestli) ; kdy—(v.i ys2.). Zm
ai ijestliže—; ikdy—; ač; ačkoli, si καλ-



jestliže i—; byti— ; třeba——,(ale někdybý
vá xxi před ci poubou spojkou: a; za či
i stupňováním slova jiného !). —eg. bývá
u (ale oú, přísluší-li neg. slovu jinému,
s nímž tvoří pojem negt., obzl, při ei dé). —%
si—leč ; leda. s týmž význ. často {εἰ μἩ--.
(i bez verba!) ne-li; leč, ef713—bez verba:
leckterý (v. ἀπόλλυυι, 9. 8, α͵). Spojení
předv. s ci se záv. souvislým nazývá se sou
větí podm. n. vým., s xx sin. ei xxi—při
pouštěcí. —Následuje-li druhé p. souvětí,
řecké ei dépřekládá se: pak-li, eiděu.) pak
li ne. —Vazbou předv. a záv. rozeznávají se
způsoby rozmanité, z nichž čtyřijsou hlav
ní: a) Pokládá-li se podmínka(výminka) n.
přípustka za skutečnou, s níž souvisí vý
sledek jistý v záv., bývá v předv.izáv. nd.
kteréhokoli čsu, ovšem příslušného, někdy
v záv. iimpt. 1. i pot. opt. x) podm. n. vým.
Pl, si ἀληδῃ ὡμολογήκαμεν, ἄθ᾽αἰσθόνειτὰ
TvuĎnivovva č%T00 Aóyov; jestliže pravdu
společně jsme uznali, zda pozoruješ, 60 vy
chází z řeči té? —Xen. ei odv odraz čyeu, τί
ὃν ἄλλο ττιςzosřeTov€ůoor; jest-li tedy tomu
tak, co jiného by kdo lepšího nalezl? —Ně
kdy záv. bývá závislo, obzl. v inf, Dém. oůŤ
εἴτις πενίανπροπηλακίζει,νοῦνἔχεινyou
ani vyčítá-li kdo chudobu za hanbu, že roz
um má, nemyslím. (nezávisle : νοῦνοὐκἔχει).
4) připšt., Dém, xmiei πάνυ φχύλως τὰ πράγ
UXTAἔχει καὶ πολλὰ προεῖτχι, ὅμως ἔστιν ἔτι
πάντα ταῦτα ἐπανορθώσασῦὃαιἴερα velmi
zle věci se mají a mnoho jest zanedbáno,
přece možnoještě všechno to zase sinapra
viti. — b) Lze-li s jistotou očekávati, že
naplní se podmínka n. přípustka, s níž sou
visí jistý výsledek v záv.,bývá «) v předv.
podm. (ci žy —) čáv= 7v = dv s com.. n.
e.s onď. fuč., (básn. zř. pouhé ci s coni.);
v záv. obyč. ind, fut., někdy i prs. n.iaor.,
n. impt. (v. 1. os. coni. —v. 1. žv III. 1.a).

č. v předv.: -li by; jestliže by—.i: li, jest
jiže sind. fut. (nedok. při řec. coni. prs.,
dok, při coni, aor.). Následuje-li druhé sou
větí p. s týmž verbem v předv., často vyne
čnává se verb. podruhé a m. šv někdy bý
vá 1pouhé εἰ,Pl, živ m pxivyru λέγων, συγ
γωρησόμεῦ-, εἰ δὲ μὴ, Ὀδά ομον jevilo-li
by se, (bude-li se jeviti,) že něco podstatné
ho praví, přidáme se; pak-li ne, poučíme.
Xen,sč 31πείσοντκι Μῆδοι,εἰς Πέρσας τὸ δει
VDYSS utrpí-li co (porážkou) Médové, na
Peršany nebezpečenství hrozné přijde. v-
τν Ὢν τε 5 coni. ať si—, at si. (τ,εἴ-τε). -

εἰ, 321

Záv. někdy bývá závislo, obzl. v inf., PL dyx
δὸν οἴειεἶνχι, ἐάν τις ποιῇ TAŮTA; Zdaž Se do
mníváš, že dobro jest, (zda pokládáš to za
dobro,)činil-liby kdo to? Vpředvětí závi
slém na (vedl.) histor. čse bývá ei s opt, mí
sto ἐάν 5 coni. Xen, ŠWeTÉTAxTO RUE ZATŮ.

τὴν τάξινἰέναι͵ εἰvý m ἀναγκαῖον ἀποκωλύοι
(πρπάτ.: ἴτε, ἐὰνμή τι ἀποκωλύη) ἀ1οὔθμο Ρ7
lo všem, aby proti řadě šli, nebude-fí něco
nutnéhojich σαἀτζοτα{],ὅπως, εἴτίς τιέπιλε
λησμένοςεἴη, μετέλθοι (Πεζάν. ἐάντις ἔπιλε
λησμένος ἡ, υετελθέτω) Α9Υ,{8ΡΟΠΙΠΕΙ-11Κάο
co, pro to sidošel, se vrátil. —Též při zámě
ně ve vazbu part. žv se vynechává, Xen.
s) φεροµένης τῆς Υεωργίας ἔρρωνται καὶ zi ZX
λαι τάχναι. (ἐὰν εὖ φέρηται ἢ Υ--) dařilo-li by
se rolnictví, sílu pevnou mají i ostt. řeme
sla. —B) xčv (== xx čáv) s coni. (je-li xxí
stupňovací: i, a nikoli spojkou: a) 1jestli
že by—;itřeba Ὦτ--. ἐὰν xxí s coni, byti;
třeba i—. (v. 1. žv ITI. 1. a,). Dém. x%v—xav
—xAv(= xm čav)—třeba by i-i-i. at by—,
at by—, αἲ ῬΥ--. οὐδ ἂν (-- ἢν, ἐὰν) απὶ
jestliže by—; ani třeba by, kdyby. Dém.
οὐδ ἂν (--- ἣν, ἐὰν) πάντων τῶν ἄλλων
γένηται κύριος, οὐδὲν ἔστ᾽αὐτῷ βεθχίως ἔχειν
ani, třeba by všeho ostatního stal se pánem,
ničeho nebude mu lze bezpečně držeti. c)
Pokládá-li se podmínkan. přípustkaza pro
stě pomyšlenou (subjektivně možnou), s níž
souvisí výsledek možný v záv., bývá v předv.
el Ssopů., v záv. opt. s ἄν. α) podm. -liby;
jestliže by-; „kdyby (ale jiné „kdyby“, dá
le ve4.“— v. 1.čvI, 1.a). Xen, 05xὃνΌαυ
μάζοιμα,εἰ οἱπολέμιοι ἡμῖν ἐπακολουδοἵεν πθ
divil bych se, kdyby nepřátelé nás proná
sledovali. —% ei— než kdyby—; leč by-.
Xen. —Vzávislosti záv. vždy ponechává si
v (i při inf.n. part.). 3) připšt. Xu., ově"ci
πάνυ ἀγαδοὶ εἴητε, µάχεσῦχι ὃν δύναισθε 8
hladem, ani kdybyste zcela statný mibyli, zá
pasiti byste nemohli. d) Pokládá-li se pod
mínka n. přípustka za neskutečnou (irre
ální), s níž souvisí výsledek v záv. též ne
skutečný (ač osobě možný), bývá v předv.εἰ
s ind, histor. čsu, v záv. ind. histor,čsu sdáv
(zř.ibez žv)x) podm.: kdyby—(ale jiné „kdy
by“ svrchu ve.w.!— v. 1. dv I, 2.) Xen. ci
μ.Ἡ ὑμιεῖςἤλθετε, ἐπορευόμεῦδα ὃν ἐπὶ ὁχσιλέα
kdybyste vy nebyli přišli, byli bychom na
pochodu proti králi (ale vy jste přišli, tedy
nejsme na pochodu —).—Předv. někdy bez
τοιρα :εἰμ.] διά τιΏ. τινα (τ. διά ΤΙ. B, 3.a.).
V záv. závislém ponecháváse ἄν.Τ5. τοιοῦ
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328 εἰ.

τον ἐραυτὸν ἐνταῖςτῆς πόλεωςσυμφοραῖς Tag
ἐσχον, ὥστε, εἰπάντες την αὐτην γνώμην ἔ

3 / N/ “ εν
σχον ἐμοί, µηδένα ἂν μ.ηδεμιᾶ κεχρῆσθαι συµ
poož. takovým sebe v nehodách obcejsem
osvědčil, že, kdyby všichni touž mysl byli
pojali j. já, nikdo by nebyl žádné zakusil ne
hody (nezáv. οὐδεὶςἂν οὐδεμιδ;ἐκέχρητοσυμ.
oopž). P) připšt. xaiei— i kdyby—; odd"ei—
ani kdyby—. όν. οὐδὲεἰπάντες συνεβούλευον
αὐτῷ µένειν, ἔμενε ἄν απὶ ΚάΤΡΥvšichni mu
byli radili, aby trval, nebyl by trval, —e)
Zádá-li toho smysl, mívá předv. i záv. vazbu
jiného způsobu. o) podim.v předv. Ývs coni.,
v záv. opt. 6 ἄν. Χεῃ. ἣν σωφρόνωςδιχφυλάτ
τωμεν αὐτήν (τὴν εὐτυχίαν), ἴσωςδυναίμιεῦ”
ἂν εὐδαιμονοῦντες γηρᾶν Ὀπάθιπθ-]1 χοζπαπό
štěstí opatrovati, snad mohli bychomblaže
né stáří tráviti. —v předv. ind., v záv. opt.
s dy (v. eixale 2. a). —V mepř. řeči u Hér.
někdy dle assimilace bývá ei s inf, m. ind..
εἰεἶναι(πι. εἰfv) byl-li. ei dsty(m. ci ἔδει) bylo-li
třeba. i Thúk. máci dvvydběvousinf, závislým
(m. ci dvvydeřev)kdyby se zmohli, aby—. P)
připšt. Xen. odděydo ἂν[--- ἣν, ἐὰν)πολλαὶ γέ
φυραι ὡσιν, ἔχοιμενἄν, ὅποι φυγόντες σωὺῶμεν
neb ani, třeba mnoho mostů bylo, neměli by
chom, kam útěkemse zachrániti. v) εἰpod
mínečné někdy podobá se významu časové
mu: jak; když. Hér. e ταῦτα οὗποιῆσεις-
jak toho neučiníš— (potom—). ei s opt. zna
mená i podmínku možnou, která dle okolno
stí se opakuje. -li by ; kdykoli (č. s ind.).
Dém. si T alodborvo, čatyx kdykoli kdo zna
menal to, mlčel, eť τις αὐτὸν αἰτιάσαιτό τι
τοιοῦτον, ἀγανακτῶν καὶ πρέσβεις πέμπων
τοὺς απολογησοµένους- ΚἀΥΙΚο]1ΚάοΊο ν1Π11
v něčem takovém, mrze se a posly vysýlaje
na omluvu. —©) někdy podobno i významu
příčinnému; neg. tu bývá oů.Dém. dyavax
τῷ, εἰ--, €i 0ů—mrzím se, že—, že ne—. též
po duuuále a p., att. —ec)Hér, ci, častěji ei
xaí sind. jako podmínkaskutečná důvodná
na důkaz výpovědi obecnější: ježto; ježto
i—, obzl. po OřXov,δηλοϊ. --δηλοῖ τέ µοι, ὅτι
πάντα τὰ πρῄγμ.ατα τῶνβαρβάρων Ἡρτηντο ἐκ
Π]ερσέων, εἰ χαὶ τότε οὗτοι ἔφευγον, ὅτι xx
Toůg[lépoxg pov i zjevno mi, že všechny
věci barbarů závisely na Peršaneeb, ježto
i tehdy tito (Neperšané ve vojště Pers.) u
tíkali, poněvadži Peršany(utíkati) viděli.
2.a)voť.nepř.: -li; zda; zdaž; zdali,s tý
miž způsoby verb., které by byly v ot. pří
mé, jen že m. coni, bývá (ač ne vždy) opt.
po čsích hist.; též m, ind. někdy bývá opt.

εἶδος. "4

po čse hist, (tak že opt. po čse hist. snadno
bývá dvojsmyslný ; avšak v překladu č. ne
má býti dvojsmyslnosti). εἰ oů zda ne—,při
ind., očekává-li se odpověďkladná. pouhé ei
(bez neg.) bývá pochybné v ot. očekávané;
zda ne—, čeká-li se spíše odpověďkladná.
PL. ἐρωτᾷ, εἰ00x aigyúvoum táže se, zdali se
nestydím. Xen. oů d7dov, εἰστερῄσεται τῆς
móAcec nezjevno, zda nebude zbaven obce,
vyhoštěn z obce. Dém. oůx oto" ci OGnevím,
mám-li, nemám-li dáti. Thúk, $mýpovro,ei
παραδοῖεντὴν πόλιν (ρχἡπιδ : ἄρα παραδῶμεν;)
otázali se, zda mají odevzdati ms. —Xen. %
κον ἐρωτῶντες, εἴ τι στρατιᾶς προσδέοιτο-
zda potřebuje— (m. ind. ot. př.). —ve dvojt
té ot. ei— %zda, —ěi. (v. i elve). Xen. čfBov
λεύετο, εἰπέμποιέν τινας Ἡ πάντεςἴοιεν radil
se, zda mají (by měli) vysýlati jen některé,
či všichni jíti—. (obyčejněji; mórsoov—Ť.
přímě: zórepov méu.mouev, 7 louev;). —b)
ve větách očekávacích (poσχοπῶ, πειρῶμα,
a jiných ve smyslu p.) «)eis ind. -li; zda—.
ΡΙ. πειρώμεῦα, εἰἄρα τι λέγεις πκοιδε]πιο,
zda tedy co důvodného pravíš. —($)čáv s coni.
zdaž by (podobné účelu: aby—); po hist.
ὅς.: εἰ56ορ. Αἱ6οΒ]. πειράσοµαι, ἐὸν δύγω
μαι σἐκλῦσαι πόνων Ρο]ιθίπι 56, Ζᾶ87ὮγοἩ
(abych) mohltě zbaviti strasti. PI. oxébau,
ἐὰνἄρα κχὶ σοὶξυνδοκῆ ἅπερ ἐμ.οίprozkoumej,
zdaž by tedy i tobě totéž zdálo se, co právě
mně, Χεπ. ἐδόχει χαλέσαι ἐκείνους,εἰ βούλοιν
το συμμιχχίαν ποιήσασναι πὰά]ο 5ο ]ἶπι γ]οᾷ
vyzvati je, zdaž by chtěli spolek válečný
vzájem učiniti. —s opt. s dv, byl-li by v též
vtě i nezávislé. Xen. ToůrTo mp0gcč AToBAE
πω, εἴ μοι ἐθελήσαις ἂν ἐξηγήσασδαι ν ἴοπι
k tobě obracím se, zda bys se mohl odhodla
ti mi to vyložili.

six neskl, slůvko pobadací, obyč. básn.
přiimpt. n.ind,fut.: hej; heja; hejda!Eur.

εἴβω, Ράρπ.--λείβω. 998. δάκρυεἰβομένη
slzy vyroňujíc.

εἰδέναι α Ρ.,τ. οἶδα.-
Etčopévy ms,Mak.vsev. výchEmathii.
εἶδος, τό (Τειδ-! εἰδ-ω, srv. ἰδέα), 1. 8)

vid; podoba; způsoba; postava. «) živoči
chův. δο(. τὸ κλεινὸνε. Ἠλέκτρας 5]αυπάῬο
stava Elektřina. Pl. šv dvůpanov εἴδειv člo
věčí podobě, čx T05 elĎovc dle podoby ; z tvář
nosti, Hér, does zowxíhorva eldex hadi roz
manití podobami. Xen. eřdogx4AAcTog podo
bou, postavou nejkrásnější, (v. i BeXriov1.
Ρ; α), διχλλάσσω 1. b.) Pl. rd čr" elĎa καλόν



»,εἴδ-ω.

krása (při,) v postavě. —obzl. sličnosť; spa
π]]οβὲ. Ἠόν. παῖδας εἴδεοςἐπαμμένους οπἱαΡ
ce sličností opatřené, nadané, —3) věcí (na
pohled). ΡΙ. χρώματός τι εἶδος Ρᾶ1ΥΥjakási
podoba ; barvitost jakási. Xen. T00ootvixoc—
palmy způsoba. —vlastnost; zvláštní způsob.
Thúk. vůs vócov. (v. διχλλάσσω Ἱ.8, «) Isok.
(σ. δικποικίλλω). -- ϐ) α) způsob mluvení,
jednání. PL.—ráv duxXóyovzpůsob (zvláštní)
rozmluv. Thúk. Tpémsvu ční τοιόνδεεἶδος,
acrE u%—sinf. obrátí se k takovému jedná
ní, chopí se takového prostředku, aby (, po
kterém by) ne—.$) způsob zřízení obecního;
způsob ústavy; ústava; zřízení, Thúk. oi
μάλιστα ἐναντίοιὄντεςτῷ τοιούτῳ eldu kteří
nejprudší protivníci byli takového zřízení—,
9. a) rozdíl; oddíl; třída; druh. Pl, do εἴδη
πειδοῦς ἆγα druhy přemluvy. Hér. maryw
έων--. Χεπ. ἓνς, εὐδοχιμεῖνjedním oddílem,
druhem (v kuchařství) slavnýmbýti. Arst.
τὰ εἴδητῆς ποιητικῆς druhy básnictví. aro
τοῦ Ὑένους ἐπὶ εἶδος Ἡ ἀπὸ τοῦ εἴδους ἐπὶ τὸ

évogod rodu nadruh n.od druhu na rod. (v.
ἵ διαριδµέω). ϱ) α) Ρο]θιῃ. Ι. ἕντιεῖδος ταὺ
τὸν ἅπασαι(αἱ ἀρεταὶ) ἔχουσι, οιὃ εἰσὶνdos
rat jeden nějaký pojem stejný všechny cno
sti mají, jímžjsou cnosti, (v. i dčt0o 9. a, B).
ϱ) τἰὰα; Ἴάθα, Ι. εἶναίτι ἕκαστον τῶν εἰδῶν
že vskutku něcojest každá z ideí.

εἰδ-ω (Red, F.. —eidov v. při ὁράω. -
idoú oldu v. zvl.) meď. eldou.m. podobám se
(videm). Hér. jen part. ΡΙ5. ἀνδρὶεἰδόμενος
Iléocy muži podobenjsa Peršanu. odoua ei
dóuevovAplorow postava podobajíc se Ari
stónovi.

εἴδωλον, τό (Εειὸ-, «»εἴδ-ω, εἶδ-ος), 1. 8)
podoba(jen na pohled, lichá, bez podstaty).
Sof. pl. o lidech (proti bohům). b) Pl. oů%
εἴδωλα ἀρετῆς ἀλλὰ ἀληδῆ πὶκοι{ Πομό podo
by dokonalosti, ale pravou dokonalost, 2. a)
podobizna ; obraz. Πότ, γυναικός--. ϱ)α) Χθη,
ἔχειν εἴδωλόντινος ἐντῇ ΦυχἩ míti obraz, po
dobu něčí v duchu. —ϐ) přelud. Pl, pl. při
παντοδοπά,

stev, dle někt. « elu: dobrá ! dobře obzl.
před impt. n. před ot., Sof., att. —dle jn. 3. os.
opt. sl etut: budiž! buď si! dobře! dostiuž!

εἰ. 1. elde,2. εἴτε.(8ἱ9εἴθ'τ. εἶτα|)
ete před samohl. i st“ (od ei) slůvko

přací: okéž ! bodejž ! neg. u. —ZŤ.att. —a)
s opt. při přání pokládaném za splnitelné.
Xen. ete oíhos ýu.čvyévotoc kéž přítelem se
nám staneš! ο, εἴθε µήποτε Ὑνοίης, ὃς εἰ
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bodejž nikdy nepoznáš, kdo jsi! b) s ind.
hist. čsu při přání pokládaném za nesplni
telné, Sof. ele ce μ.ηποτ᾽εἰδόμαν kéž jsem
tě nikdy nespatřil! —též st WosXov—.V. 6
φείλω.

εἴθιχκα, εἰθισμένος, V. ἐδίζω.εἰχαζω(Έεικ-,»ἔοιχα.--801.Ίκασα1 εἴ
x%60.; prf. pass., part. κασμ.ένος. ἵ εἰκ-805.
pass. part. eixxodels, fut. Ἰπά.εἰκχσΏήσομ.κι)
1. podobím ; podobným činím. a) vypodobuju;
vyobrazuju. Xen. eixzax vpzpň yvvačxxvy
podobiti, vyobraziti malbou ženu. Hér. eixó
vz voxež sixaouévyv podobiznu malbou vypo.
dobenou. aisrov eixxoy.évovorla vyobrazené
ho; obraz οτ]α. ΡΙ. οὓς, τὸ τοῦ εἰχασυέντος
vévogrod, druh vypodobeného. b) připodobu
ju. Tivě n. Ti někoho, něco. Teviněkomu, ně
čemu. ρᾷ55. --56. ΒΗ1.Βάκχη εἰκασθήσουμαι;
Bakchovce mám se připodobiti, podobným
učiniti? Xen. oi cixxodévre vý váv [lspodv
ómAtceekteří se připodobili vyzbrojení per
skému ; kteří vystrojením svým napodobili

ozbrojení perské. PL. obr, ἡ ψυχηδεῷ ἑπομέ
vy καὶεἰκκσμένη duše boha následujíc a je
mu se připodobivši. —2. za podobno mám,
pokládám. a) připodobuju; přirovnávám.r
vx Dn.vi někoho, něco. Tevik něčemu, Pl. očc
sixaax aůvóvk čemujsem ho přirovnal. Xen,
εἴπεργέ τοιτοῖς πᾶσι χχλοῖς καὶτοῖς βελτίστοις
εἰκάζω αὐτόν, ἐπαινοῦντι ἂν εἰκάζοι µέ τις
jestližeť právě ke všem krásným a výbor
ným přirovnávám jeho, ku chválícímu asi
přirovnává mě leckdo, —Xen. Oguvozsix4letv
zběhlý ve přirovnávání. Ηότ, ὡς εἰκάσαιτινα
pokud lze přirovnati někoho. pass. PL.yxí
οουσινεἰκαζόμ.ενοιrádi dávají se přirovnávati,
b) (přirovnávaje) tuším, bádám, soudím;
(dle obdoby, analogie) domýšlím se. Sof. 7
Χάσαςκχαλῶς uhodl jsi hezky, dobře. Dém.
elxáČev pda; domýšleti se, tušiti, souditi
právě. Pl, oůx eidos λέγω, ἀλλ εἰκάζωνπα]ά
vím nikoli j. věda, nýbrž domýšleje se, z do
myslu.— s ace. Xen. dotora eixaoauT nej
lépe domysliti se něčeho, uhodnouti něco.
Βατ. ὡς μὲν εἰκάσαιἹ. vskutku bylo lze se
ἀοπιγβ]]. 998, εἰκάσαι ἄἱο ἄοπιψβία; ἄἱο
uzdání. Pass. Xen, eixalero ὃ) εἶναιὁ στίβος
ὡς δυσχιλίων ἵππων {πξί]ο, Ιάᾶα]ο β6, (Ροάο
balo se z domyslu,) že šlépěje jsou tu asi
2000 koní.

εἰχάνω (Fex-, od cíx-o), básn. stále
ustupuju, povoluju. Sof. jen inf. prs. a a0r,
sixadav stále ustupovati, povolným býti,

"a
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εἰκαθεῖν Ρρογο{1 (α Ῥοτο]πύπη πῇςφ811). α οοΠ!,
τοὔγαζ.ἀλλeixabo; než, mámpovoliti?

9 / e v ?

εἰχάς, 4003, %(Fax-, od síz-oa1), dvacít
ka; dvacet. Dém.dvacetdní (v měsíci); dva
cátý den.

9 / e . 9

ε,παστο, Ἡ (Βεικ-, -εἰκάζω), νΥροᾶοΡο
vání; vyobrazování,Xen. τῶν ὁρωμένωντ
cí pozorovaných, spatřovaných.

v > 4

εἴχασμα, τό (Έεικ-, -εἰκάζω), νυγοῦτᾶ
zení; obraz. Aischl.

3 / ε > + ,

stMuoTYS,05, Ó (Fax-, -sixale), Thůk.
TOUysvycou.évouŽotoT0;- děje příštího výbor
ný hadač.

3 / 9 3 ο,
εικαστος ὃ, (Fex-, -εἰκάζω)0, W097)

μιάλιστεἰκκστὸν ὥστε-- τξο podoběnejvíce
přirovnatelná, rovná, j. asi—.

κ, 1 » v
εἴκελος 3. (Fex-, v šotmx)ión. dle někt,

txeXocpodobný, Hér. φεύδεσι Ιἄθπι. ποταμῶ.

εἰχῆ, ἀῑο někt. εἰκῇ (Βεικ-, ν ἔοικα) a)
zdáním (pouhým) ; bez cíle; bez rozmyslu;
maně ; na zdařbůh ; slepě. Pl. oůx six šoet,
ἀλλ ἀποῤλέπων πρός τι περιᾶθ πα zdařbůh
mluviti, ale přihlížeje k něčemu. p. při čxAé
"εσῦπι, πράττειν. Sof. při Cv. —Xen. εἰκῇ
oves Jen tak maně.—b) bez úpravy; bez
ozdoby; prostě ; prostince, PLsix Xevóu.cva
řeči prostě mluvené, prostičké (op. λόγοι χε
zo0umuévov). —Eur.

etmovo-ypá06, d (ixův, vožpo), malíř
(obrazů). Arst.

εἰχονολογία, 1 (od neob. εἴκονο-λόγος,
--εἰκών--), PL. obrazné mluvení,

slmovo-Tot0c, 6 (ciny, moté-e), obraz
ník; zobrazovatel. Arst. vedle Čoyodpos.

stmóc, ión. olxóc,60s, T6 (neut. part. sl.
šota.), podobné ; podobno. 1.a) slušno ; sluš
nosť; příslušno; příslušnost.Thúk. T%eixoT%
slušné, příslušné Ροοίγ. Χεη. εἰκόταλέγειν
slušné mluviti. —0re9εἰ.δήπου v co právě
slušno jistě bylo, att. s inf, slušno, příslušno,
záhodno aby—.Xen.ei. καὶOíxa10,eiva— s inf,
že slušno a spravedlivo, aby—.b)právo. eix0
70 právem. Pl, —a<šyá onuj. já pravím.
Xen. (v. čou, 1. b. $.). 2.. a) čeho lze se do
mysliti; co lze očekávati. pravdě podobno.
Hér. v%obzor%věci dle domyslw. —ATst. 70
si. pravdě podobnosť. att. xxv% +0 si. dle po
dobnosti (pravdy) ; dle domyslu;j. se rozu
mí. Pl. © 70 si. j. lze se domysliti. —Thůk.
TO TÁVsixóvov dle domyslů (lidských). TG
o)x sixór. zjevem neočekávaným, neobyčej

ἰλέω.Ωω

ným. 7720%70 ci. mimo, nad očekávání. si. s
jnf, podobno, jisto jest, že—.b) x) přirozený.
Xen. As 70 ei. j. jest přirozeno. Thúk. šnivov
οἵονεἰ.Ódeo pili vodu takovou, jak bylo při
rozeno (t. špatnou, j. nemohla ani býti jiná
za oněch okolností). —9) případný. Xen. +ó
ουῤος,οἷον εἰ.γίγνεσῦχι hluk, jaký případně,
obyčejně bývá.

εἶχοσα-έτης 9. (Έει-, εἴκοσ-ι,ἔτος) ἀπᾶ
cetiletý. Hér. neut. idvacetiletí.

εἰχοσάχις (Έει-,εἴκοσ-ι)dvacetkrát.

st00t (Fa-„viginti) neskfýdvacet.Xen,
εἴκ. ἡμέραι 90 ἀπ].

ἰχοσί-πηχυς 9. (Έει-)Πόν.1επ πθἈΜ,-χυ
ϱά9ος ἀταοςΠ]οκαίπί, ἀταοθίῖ Ιοκαί Ἠουβχκα,

εἰχοστός 3. (Fa, od eťx05-1),dvacátý.
Thúk, eixoový Tdv yryvouévov dvacátý díl,
dvacátek z výnosu, užitku (z polní úrody.)

εἰκοσ-ώρυγος--- -όργυιος9. ἀγαοθίϊςά
hový. Xen..

εἰκότως, τ.εἰκός,

etxw (Έει-, Ζοε]α τοζᾶ. 1856 ἔοικα, ]οὔ v.
zvl. —« vi-to; weiche. —a0r. εἶέα)1. 4) u
«ίπρι]. α) ἆ ἠοἳσ. Ἠότ. τοῖσι πρεσβυτέροισι
slxoust vře Ód05starším ustupují, vyhýbají
2 cesty. 3) z bázlivosti, Xen. sižm Toigπολε
u.lot;ustoupiti nepřátelům ; couvnouti před
nepřátely. b) ustupuju; povoluju; povolný
jsem, Sof. dots bohům. zxxotsgnehodám u
stupuju. Ηέν, τὰ πάντα τῇ Ἱλικίῃ εἴκειν6
všem svému věku povolovati. Sof. stxe τῷ
Vavóvr buď povolný mrtvému (popřej mu.
hrobu)! Xen. Cyuíxu elneuvtrestům ustupo
vati, povolovati; tresty dávati se pohnouti.
Thúk. siáouv 099%ustoupiti, povoliti hněvu
(jiného).2. povoluju ; dopřávám.Sof. oryvíx“
ἂν δεὸς πλοῦν ἡμῖν elzn kdykoli by bůh zdaru
plavby nám dopřával—.

εἶχών, όνος, 1 (Fau- m ἔοιχχ. -- 800. εἰκύνα
ἰ εἰκώ), Ἱ. Ῥοβοβίππα; οΏγαή. Ἠόν. (σ. εἰκάζω
1. a.). socha (s obrazem). PI. yovož. Dém.
vaha. 2 podobenství; obraz;přirovnání,att.

ὑκώς, τ. ἔοιχχ.
εἰλαδόν,τ. ἱλαδόν.

εἰλαπίνη, ἢ (Βειλ- « volup-tas), obyč.
básn, radovánky ; hody. Eur. pl.

E'Asíduta, 4, bohyně porodu, etěna obzl,
na Délu. Hér.

εἰλέω π.εἴλω (Έειλ-, ον εἴλη, za-vru, zá
vor-a) svírám ; tlačím ; hrnu, Hér meď. τῶν
ὃ) (Φίων) ἐν ποσὶ υ.ἄλλον εἰλευμένωντοῖσι ἀν

0)

a)



Š$3070151těch pak ibidů, kteří raději se tlačí,
hrnou, tulí k nohám lidem-.

εἶλη, τ. ἵλη.

εἰλήλυῦα, ἵ. τρχου.χ,
εἴλημμαι, εἴληφα αἃΡ., V„AA VO.
ελιγμός, ν. ἑλιγμός.
εἷλι--Χρινής n. .- ϱ.[εἵλητεᾷᾶτο.-κρίν-ω)

1. a) (vedrem vytřříbený ; dle jn.: při světle
slunečním, jasném zkoumaný ;) ryzí; čistý ;
nesmíšený; přesný; neporušený; nezkažený,
οῦγό, ο), ΡΙ, φυγή, διάνοια. Ὦ) ο πάτ, ap.:

po ený“ Xen.odAx.—2.zcelajasný, zjev, Xen. údixíx (dle někt.. pravá nespravedinost),PL.adv.zcelazjevně,zřejmě; j.
patrno.

εἱλίσσω,τ. ἑλίσσω.
εἶλλω , εἴλλω,τ. ἵλλω.

εἶλον, τ. αἱρέω.εἰλυός,ὁ (»νεἰλύω),ἰοδθπίος(πιίς{α):
skrýš ; doupě. Xen.

eiAúw, i žÁVU(E ἒιλ-3FA- ” volvo, val
ím, wál-ze) valím ; vinu, Sof.zneď. smýkám,
plazím se. -eiXvoumy,slAvóuevos.x

SLAM, V.

Ἐλως, eros, dle někt. i EiXůrns, ov,
Helót, porobenec Spart.; otrok obecní v La
kónsku (dle někt. odvozenoodLak. ms. Hela
| Ἓλλος],jehož obyv. byli od Sparťanů zotro
čeni,dlejn.od sA-[v.ečXovpři zivém]: zajatec,
a psáno sťAog,pl. Ars). Hér, ace. se. Ef
λωγχ, gen. pl.Ehórav, dle někt. i EiXorčov.
—att. pl. E'Aorss «.

etAwTEÓw (od EfAos) obci otročím ; v po
robě obecní jsem. Isok.

εἶμα, τό (Ῥεσμικ, οἕν-νυμι, srv. ἐσθής9hásn. a ión, oděv ; oblek. Hér. v. ῥάπτω, 2.8

εἶμαι, prť. pass. 1. sl. ὅηνι, 2. čvvuuu.

εἰμαρμένος, εἴμικρται, Υ. µείρ-ομιαν.
εἶμεν, a) 1.os.pl.opt. prs. sl. εἰμλ.Ὁ) ἀότ,

inf. = etvz..Thúk.

stnévoc, v
ste (m i-re, jí-ti; km, ei, 1.—prs. ind,

obyč. s význ. fut. (V.čoyou.ou): eču, ei, elat(v),

lu. —ἴτον pl. tuev lze, ἴασι(ν). coni. lo €, opt,
001 M.loťny, ἴοιςο, impt. tau, (re ©, inf. iévau,
part.lov,όντος©;ους sg.un. Ἴειν,jodu
n. 1216,nas, du. jr OV,ἤτην, pl. juev, Πτε, ἦσαν
Ἡ, Ίεσαν. -- Πόν.ωρες” "νι 9.08. jse, ΡΙ. Τισαν).
1. a) jdu (jakýmkoli| směrem); půjdu ; (vyj
lu: vejdu; přijdu). óddvlévatcestou jíti. Xen,

εἰλέω.

. ἔννουμ,

εἰμί. 331

ἴδιτην ὀρεινήν41 cestou horní,horskou; ἰτέον
εἶνχιže jíti jest. často s předl. Χθη. ἴτω ἐφ᾽
ὔδωρ ať jde pro τοᾶα ! ἴτε ἐπὶ τὰ ὅπλα jděte
κα zbraní; chopte se zbraně; ční viva lévu:

buď: k někomujíti, n. nepřát.: proti něko
mu, na někoho—. j. mi ῥασιλέα. —i: eigvv
moAeu.xvdo země nepřát. sig yeloxg- k ruce,
na blízko, ku srážce,do půtkyjíti. s gen.Xen.
ἰέναιτοῦ 79000 jíti cestou, pořád ku předu.
b) ozosbu.a subi.neos. x) jíti; kráčeti ; pro
cházeti. Hér. ὁ ἥλιος ἰῶντὸ μέσον τοῦ οὐρανοῦ
slunce kráčejíc středem nebes—9) Xen, 90
900u ἤχουσε0:2 Těv TáZsmvlóvroc hlukza
slechl řadami procházející. vy)jíti; nastá
vati ; hroziti. 90Η,ἰόντα φόνον τοῖσιν ὀμιαίω,οις
vraždu nastávající, hrozící pokrevencům,
bratrům. —2. obr, a) 00s. x) Xen. διὰ Φιλίαν

ἰέναιτινί Ροpřátelskujíti, zacházeti s někým.
dd Tπαντὸς πολέμου αὐγοῖςἰέναιveskrze, po
řádválku s nimi míti, Thúk. πρὸς πολλα ἰἰένχι
do mnohých věcí se pouštěti. "Ι, ἀλλ’ ἐτέον
ale třeba k věci přistoupiti. Thúk,ó7wg und"
ἐς ἐπίνοιαν τούτου ἴωσιΔΡΥαπ] v úvahu 0 tom
nevešli! Sof. διὰ τύγης τοιᾶσὸ lov DOdráze
takovým osudem! s part. Hér. Zi τκύτην
χἰνέων O1%wavróc (každým způsobem pro
cházel tu chvále ;) pořádtu chválil každým
způsobem. též s part. fut. slu éžeov už jdu
povědět; hodlám pověděti; hned povím. K
před impt. n. con. πτζς ! ΡΙ. ἴθιεἰπὲτούτοις
nuže pověz těm ; ©.99 dvaXovicouchu nuže

už vypočtěme si—. B) nepřát. (70 at jde do
pekla! pryč s ním! Eur. h) o subi. neos. fTo
buď:aťtojde! jenku předu!Eur.n.: nechť;
nechat! Eur.

εἰμί (π ἐσ-μι, -ν es-se, jsem, —zcela rozd.
jest předch., v. i ečevzvl. —ind. prs, enkl..

není-li důrazu ; jen 2. 08. se. vždy S přízv.
si, ión, i etg. 1. 08. pl. jón. i elyčv — čopěv, —

coni. att. O, js ©, 1ón, ša, č?ženeK; opt. sndu. i eřrov, εἴτην, pl. 1. os. i εἶμεν, 9.1 εἶεν
impt, ἴσὃι, ἔστω ἆ,, ὃ. 08. Ρ1. ὄντων ; 1Π1.εἶναι

46π.εἶμιεν; part. ὤν, 161.čov ©; impť.vi?
17% 1Ón.zř.54, job 7 du. Ἴστον,στην,
pl. Žu.ev,ῆτε ἰόπ. 1Η.ἔατε, Ἴραν; ión. i opakov.
impí, šoxov. —fut. šaou.m, čs 1. čan, ŠoTau,

ἐσόμεὺα«) jsem. 1.ždy s přízv. a) x) (dý
chám ;) žiju; jsem (živ, na světě). Sof. ods
redvšo OD SDÉ žovivtito zemřeli,Od.pak
116. οὐχέτι, μηκέτι εstvo už nežíti. Eur., Hér.
—Thůk. rv 04%Ovrovnežijících; nebožtíků.
9) jsem (skutečně.op. dox6 etvar)Xen. —PL.
ὡς ἔστινἡ ψυχη ἀποῦ ανόντοςτὸῦ ἀνδρώπου ἄθ
jest, trvá duše po smrti člověka. v) 0 věci.

Ἂ
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Hér. g0v čóvra AéyetvAóyovskutečnou, prav
divou pověsť povídati. Dém. ri Tv ovrTov
εἰπεῖνπερί τινος Ἀδου Ῥταταϊγόπο pověděti 0
někom.Xen.Ta čyravěciskutečné,i: jmění:
statky. vyv odaav důvaviv skutečnou moc. —
att. TG ovr. vskutku; skutečně. —b) x) tu
jsem. řec. subi, při neg. překládá se často
j. gen. Xen. jyeu.covοὐδεὶςv vůdce žádného
nebylo. často s dat. 08., S nom. 08. n. věci.
Hér. oůrot čaovrat Tor ti budou, dostanouse
(tobě,) ti. Xen. ví oototv čorTa:čeho se jim do
stane. Hér. čpacav oolot Te xi Adyvatovot
εἶναιοὐδὲνmožyna pravili, že jim a Athéňa
nům není žádného jednání (společného), že
oni s Athéňany nemají co činiti. —s part, při
dat. Thúk. čori ví Tim PovAopéve jest něco
někomu po vůli. Xen. dywouéva —na ohtíž.
(v. i dou.evoc). —3) často čormís inf. jest tu,
volno, možno ; lze. Xen. ὧν ἔστιτεκμήρια ὁρᾶν
TA TpórTorx a na svědectví toho lze viděti
pomníkyvítězné, os.příslušná. j.subi.přiiní.
bývá v ace.(ace. c. inf.), přišore v dat. ravrac
ἔστιν εἰθέναιjest volno, možno, aby všichni
věděli. zaty šoviveidévu.všem volno, lze vě
děti. někdy os. vyznačena jen v part, appos.,
Ῥόπι, οὐκ ἔστιν ἀδικοῦντα δύναμιν βεβαίαν
xTýcacde nelze nespravedlnostmi, jedná
ním nespravedlivým moci pevné získati. —
někdy i bez inf. šov.: možno jest. el ví rou
čorvivje-li jen nějak možno. —v) šamn. sict s
rel.: šarm0"doru (a jest kterýkoli —) lec
který. sici ©"of- (jsou, kteří —) někteří. i
ἔστιν oi(« čvor)někteří ; šoriv ov některých;
ἔστιν οἷς některým, šoriv odc některé. Hér.
ποταμ.ῶν ἔστιὧν ἴε]ςněkterých. p. s rel. ady.
šod' ore (jest kdy asi —) někdy; leckdy.
čarTiv0) n. órov (jest kde, kdesi —) někde;
leckde. čoriv čxo. někam. čoriv j někudy.
οὐχ. ἔστιν Oxou nikde αξῖ, οὐκ ἔστιν ὅπου οὐ
všude αδἰ,.οὐχ ἔστιν ὅπως οὐχ- παπί πιοὔπο,
jak by ne — zcela jiště:; zajisté. Xen. při —
šmdýceru julv zajisté udeřína nás; kaž
dým způsobem- p. i při impf. %v.Xen. oůx
ἣν ὅπου οὐTapeTidcaxy «péx nebylo mistečka.
kde (by)nepředkládali masa—; na každičkém
m. předkládali—. 2. (ind. prs. enkl. kromě
ei. —ale šov. parox. na zač. věty, pak po o0x,
εἰ, ὡς, καί, ἀλλ’ τοῦτ..-- 8ἱ6 Ρ]. οὔκ εἰσιν.-- Ῥο
předch. parox. vždy čori) a) jsem. «) obzl. o
okolnostech čsu. Χθη, ἤδη ἦν μέσον ἡμέρας
už bylo poledne. — $) s adv. 1].ἔστιν οὕτως
jest tomutak. Sof, —Χθῃ, χαλῶς ἔσται ἀορῖο
Ῥιάς, 56 Ροτοᾶςθ.ΤΠί]ς, ταῦτα ὃεἶναι δικαίως
καὶ προθύμως καὶἀθόλωςα {ο78 ]ο5ΐ, 5ο ἀδ]ς

m

s.
EM.

po právu, s dobrou vůlí a beze lsti, (ale adv.
ἐγγύς, ἐμποδών 8 Ρ. πθβ]πᾶί sem). b) s doplň
kem praed. «) s mom.adi. n. pron. n. subst.
obyč. bez členu (v češt. často instr.), n. i
part. bez členu i s členem. Xen. ἀγωνοθέται
οἱθεοί εἰσινsprávci závodu bohové jsou. óró
τεροι ὂν ηνὢν ἄνδρες ἀμιείνονεςOciv kteří asi
z nás obojích muži statečnějšími jsou,budou,
Ἠόν. ὅσοι ἔσχον εὐδχίμονες τῶν Βαβυλωνίων
(kolik z Babylóňanů bývalo zámožných ;)
všichni, kteří bývali zámožni z Bab. —P
Aischl.— Jestli subi. pron. demnst. n. la
terr, a praed. subst., obyč. pron. řídí se i ro
dem i číslem subst. praed., Xen. aůry mp6
φασιςv oůré tozáminkou bylojemu—.avšak
je-li pron, n. adi, praed, a subst. subi., bývá
pron. v neut., hledí-li se ku pojmu. PL.ταὺ
τόν ἐστι σοφιστῆς καὶ ῥήτωρ ῆ τι παραπλήσιον
totéž jest οοβςία αἴοδπίχ π. πόσο Ῥοάορπέπο,
κάλλιόν ἐστι σοφιστική ῥητορικῆς τξο, απιζπί
krásnější jest sofistika než Ťečniotví. někdy
ἐστὶ56 τΥΠπθοµάτά,Ἀθῃ, τεταγµένη στρατιὰ
κάλλιστον ἰδεῖντοῖς φίλοις 5οἵαάόπο jsouc, v
řadách, v pořádku vojsko věc nejkrásnější
na pohled přátelům. často subi. nevytčen,
lze-li snadno jeho si domysliti. Pl, čari yac
oůx dndéc není to zajisté nepříjemno.— fuť.
ivevýzn.: státi se. Pl. Tňgbvyňs, Omws<
Οελτίστη ἔσται, οὐκ ἐπιμελεῖ; ο ἀπδι, ]αΚ by co
nejlepší se stala, nestaráš se ?—spart. 50f.
odx jv ční Čev už nebyl na živě. i s part. s
členem. Ἠόν.τίς εἴη6 7000000; kdo asi byl,
který ntu je odevzdal ; který asi muž je mu
odevzdal. —()s gem.praeď.vozličného význ.
Xen. zixáum Σαρυσάτιδος Ἴσαν ἀξάΙπΥῬα
rysatidiny byly. Dém. δύναμις, Ἡ τῆς πόλεως
ἔσται 1πος τά]οὔπά, 18ὔ obci (patřiti,) oddána
bude. ἠσάν τινες μὲν Φιλίππου, τινὲς δὲ τοῦ
BeXriorovbyli někteří oddání Filipovi, ně
kteří blahu obecnému. etvoí vivov patřiti k
některým ; býti z některých. Pl. Adyvařol
sio Tv ouuévov s inf. Athéňané jsou z
těch, kteří mají za to, že—.Ruvvosčom sinf,
věc jest každého— ; každý dovede—. žoyovrTog
šor: vrchního povinnost je—. o)devocsivouza
nic nestáti. oXfyoueivouza málo státi. —též :
býti, pocházeti. Χθῃ, Καμβύσης τοῦ Τ]ερσει
dav vévoucv K. z rodu Perseovců byl, po
cházel. Pl. οἰχίαςμεγάλης TEZ εὐδαίμιονός
ἐστι z domu velikého a bohatého jest. —is
gen, Ιά{Ιγ. Ἠότ. λίδων εἶναιz kamení býti
(složen,vystavěn).v)s praed.předložkovým
význ. rozmanitého. čx Tivog eivot 0 08. Zně
koho pocházeti. o věci: z něčeho býti (slo
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ζην). ἔν τινι εἶναι ν πδδθιη ὮΏΥ{81; (τ. ἀσφαλής
2,a)alei: kněčemu náležeti; i: v něčem
vězeti (v. v II, 1.d, 0.) Xen. ča τοῖς ὁρίοις
zivot na hranicích býti; ale Dém. oi čni, ἐν
τοῖςmody mužové ve správě obecní;mu
žové v obci čelní, Xen. oi ἐπὶτούτοις ὄντες
dozorcovépři těch. čgívi eivar i: v moci ně
čí býti. Xen, mi cot šavau na tobě, v moci tvé
bude. órwg p Eriu.dvTecuehoabys nebyl v
moci věštcův ; abys nezávisel na věšteích—.
περίτι εἶναι (ok. něčeho býti ;) něčímse za
městknávati. —praegnantě někdy i: eivouεἴς
m (přijíti někam a býti tam). Hér. 0áx00To
λος ἐςτὴν Νέλητον v posel doMiléta (byl na
cestě, t. byl vypraven na cestu a dokonal už
cestu,) přibyl; —byl už v Milétě.

ety, básn. = čv.
εἶνακ-, lón, — švaz-.
εἴνεχ-, lón, — ἕνεχ-.
εἶπα, εἰπεῖν, Τ. εἶπον.

εἰ-περ i odděl. et geo -li právě, vskutku ;
právě-li; v pravdě-li; ač-li. s ind, —efreo
Ys ač-li ovšem, vskutku. PL., Xen. —Hér. εἴ
πέργε καὶἄλλως ač-li vskutku (i jinak,) vů
bec—.elrso u ač jestliže ne. Xen, Dém.(v.
ámovvyvaczw,2.).1bez verba : strep vc jestli
kdo ;jako kdo (jiný). —Sof, etrso zove jestli
kdy—.

strov (km. Fex-, « ἔπ-ος, ὄψ,Vox,voc-0.
—jen v aor., některé tv. i od sťe«. —impt.
siré před ostrým příd. elo', εἰπέτω ἶεἰπάτω,
du. εἴπετον 1 εἴπατον ὁσ; ἰΠῇ, εἰπεῖν, ρ8τί, εἰ

rov. —prs. obyč, dyopsúu, oyul, Ačyo; fut.
ἐρῶ; prf. slonxa, pass. sloyum) 1. a) řekl,
pravil, pověděl, promluvil jsem. Ti něco. «)
PL. uxxo0ůs Aóyoug simeřvdlouhé řeči propo
věděti, promluviti, vvi někomu.i πρόςτινα Ἱς
někomu. Pl. εἴπατονυῖν povězte nám(s pří
mou řečí). 1:s 07.1. cs ind. že—,s inf. buď:
ζθ--; Π, αΏγ--, Χθῃ, εἶπεν αὐτῷ µένειν παο᾽
šauvóvřekl mu, aby trval při něm, eiwéřekni,
někdyi při ΡΙ. Βόπι, βούλεσὺς, εἰπέυοι chce
ἴθ, Τοπ πι], Ργοβίπη--,--λέγωνεἴπεν' εἰπέ μ.οι,
pouAeúsode—v řeči své (mluvě) pravil; jak
že, radíte se ? og cirety tak řka. Hér. og Xóye
stety slovem, zkrátka řečeno. (v. šroc). —na
sněměeirety : návrh učiniti. Thúk. 3) vzká
zal jsem. Xen. zooréubac ἑρμηνέαεἶπεν,ὅτι
doúAorvopředeslav tlumočníka vzkázal, že
prý chce—, že by chtěl—. b) vypověděl, vy
četl, vyjmenoval jsem. Pl. — Volovg καὶ
άνδρας "xi yvvačuucnesčíslné i muže i ženy.
Χοπ, ἐθνῶν ὀνόμιατα εἰπεῖνπάτοαἵϊ Ἱπιόπα vy

εἰρεσία. 333

pověděti. 2. sirečyvivx : a) říci o někom. Xen.
S part. v aco. že—. b) s dvojím acc. pojme
novati, nazvati někoho něčím, někým, Sof.

εἰργανεῖν (Έε- εἴργ-ω, šoy-o) básn. inf.
aor. zcela odvrátiti, zadržeti, zastaviti. viva
někono; zcela zabrániti někomu. Sof, s part.
V acc.

εἴργμός v. zip-, 0 (Fe- od sipy-w), zavře
ní; vězení; žalář, Pl.

εἴργμο-φύλαξ, αχος, ὁ (Έε-), strážník
vězení, žaláře ; žalářník, Xen,

ο εἴργω,π. εἴργω, ión. i básn, šoyo (ep.i
čepy, lón, ve slž. i čoyvuu. —km. Βειργ
Feoy-. « po-vraz, vrah, ne-vraž-iti. —fut.
εἴρξωἩ.εἴρξω, πιθᾶ. 8 Ρ85. εἴρξομιαι, ἔρξομαι.
—aor.aot.eložu, εἶρξα,Ρ858. εἴοχην. -- εἰργα
δεῖνv. zvl.) 1. a) svírám ; tísním. obzl, zají
mám.Eur.Baxyoceložas κάδήσαςBakcohovky
zajal a spoutal jsi. Hér, τοὺς Πέρσαςεἷοξε ὡς
ZATAGKÓTOVGčóvTAG— Zajal, zatkl—. Xen.

slokníviva zavříti, uvězniti někoho. b) držím
uvnitř; zadržuju ; viva někoho. Sof. 2. a) a)
odrážím; od-; vy-; zapuzuju ;od-; vyháním.
Χοῃ. ἀπὸ τοῦ ὕδατός τινα-- οἆ vody někoho
odháním ; (k vodě přistoupiti nenechávám ;).
pass.Xen.ei εἰρξόμεῦαἐκτῶν πόλεωνὈιάθΠιθ
Ji vyháněni, vypuzování z měst—.9) v obraně
odvracuju, zaháním. Thúk. odyixavogslovy

| nedostatečný(k odvrácování nepřátel, Jkobra
πό, 908, βέλεσιν εἴρξω meAdlav střelami jim
zabráním přibližovati se, přístupu. i s a0o.
způsobu zv000apéXyciw:přispěním, pomocí.
b) zdržuju; odvracím. Tiv%Tivogněkoho od
něčeho, bráním někomu v něčem. Pl. εἴργειν
τὴν φυχην τῶν ἐπιδυμιῶν zdržovati duši od
žádostí. i s dx0-. Xen. τοὺς υἱεῖςἀπὸ τῶν πο
νηρῶν ἀνθρώπωνεἴογουσιν 57ΗΥ οἆ 717οἱ Πάί
odvracejí. sinf.— i při subi. zosbn. τοὺς οὐ
νὺξ ἔργει μη οὐ κατανύσαι τὸν δρόµιονtěm noc
nebrání, nepřekáží, aby nevykonali běhu.
med. zdržuju, vzdaluju, varuju Se. Ttvogně
ὅθμπο.Ἠότ. ἔργετο τῆς πόλεως γ748]οτα5ο
Πιόςία, 5908,εἰμη τῶν ἀσέπτων ἔρξεται nebu
de-li se bezbožnýchskutků varovati. is gen.
08. 908, slpyov: Godu.čvod ustupuj! (před te
bou) tobě nikoli !—pass. Hér. šoyóu.evogTáv
dMov zdržován jsa od ostatních zkoušek;
nucen jsa upouštěti od ostt. zk.—. Thůk. o
věci eioydvo odstraněnu býti,

εἰρένη», ión., v. čo.
εἰρεσία, Ἰόῃ.-ἴη, Ἡ (ἐρέτ-ης, 815. ἐρέσσω),

a) veslování ; veslařství. Hér. b) veslařstvo.
Thúk, SoMgen, i:veslařský. vizéle, 2. a, B.
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εἴρηκα, εἴρημιαιa Ρ., Υ. ἐρῶ.
εἰρην, ένος, Υ. ἰρῆν.
εἰρἨναῖος ὃ3(od zioývy)a) v míru; v po

koji; smírný ; míru příslušný, Hér. εἰρηναῖον
živočich pokojný, přátelský. εἰοηναίωςpo
kojně; klidně. Thúk. ojdšy εἰρηναῖονnic smír
ného, k míru příslušného. b)v čas míru. Hér.
Ta eio.— pooty, dary, daně v míru. (op. šu.770
λέμιος).

slo ηνεύω (od εἰοúv, STV.předch. ) v míru
žiju; mír zachovávám. Arst. πρός τινα εἰρη
νεύεταιproti někomu, sněkým mír sezacho
vává, v míru se žije. (οΡ. πολεμεῖν).

εἰρήνη, 4 (Έειρ-, νν ἐρῶ,81Υ, 6Ρ. 9. εἴρω),
a) smlouva; smír; mír;pokoj; poklid.(op.
πόλεμιος)Xen. εἰρήνηνποιῆσαίTi mír učiniti,
způsobiti někomu. εἰρήνηνἔχειν ΙΙ míti; v
míru žíti. (v.i násl.) —b)vůb. pokoj ; klid, PI.
ἐν εἰρ.λέγειν ΥῬο]ο]1 (bez vyrušení) mluviti.

Βηρήνη (v předch.) bohyně míru. Eur.
εἰρηνικός 8. (οἳ eioývy) smírný; míru

příslušný; mírumilovný. o os. i věcech.
εἴρἨνο-ποιός, 6 (civývn,mowé-w),smírce ;

smírčí. Xen. pl.

εἰρηνο-φύλαξ, ακος, 6 (eigývn), strážce
míru. Xen, pl.

εἱρήσομαι, γ. ἐρῶ.
εἰρίνεος 9. (čFor-. od etotov) lón. vlněný.

Ἠ6τ, χιθών, εὔλατα.

εὗριον, Ιόπ. Ξ-- ἔριον.
εἱρχτή,1όπ.boale y-), vězení; žalář.

Hér., Eur., att. obyč.pl.
εἴρομαι, v. 2. eloo 2.
εἰρύω Ιόπ. α Ὀάξη.--- ἐρύω.

1. εἴρω (18 σερω, »ν 8610, ser-ies, sor-s)
řadím; pojím; skládám. Arst.o slohu Héro
ἀοίοσιι : λέζις εἴρομένηmluva volně skládaná,
volná (op. περίοδος): sloh (volného seřadění
vět,) letopisecký, vypravovací (dle způsobu
std. ve větách více souřadných než pod

řadných).
2. stpw (Fso-, « ver-bum, Wor-t) 1. act.

ep., att. fut. čo, v. tam ! —prť,stoyxx £.—
2. meď. εἴρομιαι(jen prs. a impf, —v.ičo-ou.xu)
l0n, a ep. dávám si povídati; tážu se (att.
šowTXe). Hér. ŽvTu εἴρηται ’περὶ Ἀναχάρσιος
tazal-li by se kdo o Anacharsiovi—. τὸ εἴρεό
ue GO,Nač jsi se mě tázal—,

είρων, ovog,0, lichý; lišák ;; liehoměrný,
licoměrník ; pokrytec, Arst. pl.

zis.
εἰρωνεία, m (εἰσωνεύ-ομιαι), liché, lico

měrné mluvení, jednání; licoměrnost. Dém.
lichá, licoměrná výmluva.(v. doitnuu2. a, 5).

εἰρωνεύομαι(οἳ εἴρων)liše, lišácky,li
coměrně, pokrytecky mluvím, si počínám ;
přetvařuju se, Pl, oů πείσεσθέ υιοιὣς εἰρω
vevou.évoneuvěříte mi, jako bych mluvil li
coměrně, pokrytecky.

εἰρωνιχός 3. (od eřowv)příslušný lišáku,
licoměrníku, pokrytci, šibalu ; lišácký; lico
měrnický; šibalský; potutelný. Pl. uzAx
εἰρωνικῶς ἔλεZev velmi šibalsky, potutelně
promluvil. p. při ἐπισχεῖν—zadržeti (v Ťeči);
ATst. Ίδη τὰ εἰρωνικάpovahy licoměrnické
(jeež se tváří méně schopnými nežjsou.— op.
τὰ τῶν ἆλαζόνων).

slow TUW,ión. = ἐρωτάω.
sic, dór., ión. a statt, še (Z čy-c. —op. čx)

prokl. I. praep. s ace. cíle a směru vůb.,
obzl. 1. při pohybování ajednání rozh*fanitém:
ve, v (saco.); do; na (s a00.); ku$k. obyč.
před slovem příslušným ; zř. za slovem. a)
«) o místě, Sof. *Acogč v háj; >do háje. Xen.
eigTxoc00g do Tars. eig70 πεδίον β0 ΤοΥΙΠΥ; na

rovinu. někdy při gen. poss. vynecháváse
aco. bytu, svatyně a p., eig “Ardovk*Hádovi.
PL εἰςdiducudhov (k učitelům) do školy. ně

„kdy iúslovím zkráceným zdánlivě m.čv,Xen.
παρῆσανεἰς Σάρδεις ΡΙΟΥ11 ἄο Βατά, (přišli do
Sard abyli v Sardech). Ρ. εἰςτὰς χώμας-
40 {6ομ τθςπἰο. συμιαῖξαιτοῖς ἄλλοιςεἰς Κάλ

πῆς Augva setkati, spojiti se s ostatními (do
přístavu) ve přístavě Kalpském.(ale v. i ča
λείτω). p9) s ace. os. přát. i nepřát, Xen.tévu:
εἰςαὐτούς jíti na ně (do nich, mezi ně; ráz
nější než čís acc.) eicΠιοίδας στρατεύσθαιna
Pisidy, do zeměPisidů polem táhnouti. 4x0
ovAgcigMucoúgodstoupiv, uprohnuv kM. b)
přiverbech jn. (neznamenajících skutečnou
chůzi a p.) 4) Xen. ἐσφαγιάςοντο εἰςτὸν πο
ταµόν oběti zabíjeli do řeky (t.j. na břehu
řeky, aby krev obětní tekla dořeky). σοάξαν
τες ταῦρονεἰς áonídu zabivše býka na štít, nad

štítem (tak aby krev tekla na sit). TUKY
γέλλει εἰςτα ὅπλα να] ἆο ΠρΥ8Π6.θλέπειν, ὁρᾶν
etgm hleděti, zírati na něco. 9) s ace.08, Xen.
ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς ῥχρῥάρους φόβος
z Hellénů na barbary strach (pouštěný) ; od,
Hel. barbarům str. naháněný. Sof, elg viva
dody m proti někomu činiti, páchati něco.
Xen.)λέγεινεἰς ὑμ.ᾶςmluviti k vám, předvámi.
p. při ečnety.—Sof. (v. πηρόσσω, 2., αὐδάω,
b.). Thúk. στρατιὰν ἐπαγγέλωνἐς τοὺς ξωµ.
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εἰς.

μιάχους hotovost rozepisuje na spojence. c)
obr. κ) 9οχωρεῖνεἰς πᾶν ἔργον přistupovati

ke každémusku; „odvažovatíse všeho
a (zlého). čg TódeT0Au7; ἐς τοσοῦτονἈπίδων--(V.GzbvoI.1 ad,nt A,vJ.——Hér.
(v. βάλλω, Í. ). ἴΤαβ, ἐς κακόν, ἐς νόσον πεσεῖν

v nehodu, v nemoc upadnouti 9)Xen. εἰςτοὺς
ἐφηῥουςἐξέρχονται mezi jinochy postupují.
οὐχ εἰσέρΚουται εἰςποὺς τελείους πθτολάσε]1,
nepostupují mezi dospělé (v. i xudiornuu,
3. 0)—?() co do—; co se týče—; dle; podle
Eur. 70 eigšu.éco se mne týče-. Xen. ic δύ
νυν cOdo síly; dle možnosti. č. i pouhým

instr. PL. πόλεως τῆς μεγίστης καὶεὐδοχιμω
πάτης εἰς σοφίίαν καὶ ἰσχύν οροθ nejmocnější
a nejslavnější (co domoudrosti a moci,) mou
drostí a mocí. Hér. čgTovdovbu.óvco do počtu;počtem;úhrnem.— ve(sJoe)Xen.(σ.ἀφδο
víz 2. a,). 0 {5 100.,Τ. ἀμφινοέω). ὃ) při sup.
Πότ, ἐςτὸ μάλισταη. μέγιστα. Gonejvíce, ὲς
41 zodra nejpředněji ;předevšemi. —d) oú

čelu a výsledku. x) na s (aco.); ku. Xen.
dumavdy, δοῦναί τι.Lefzm nakládati, dáti něco
na něco. εἰς την GT9%T1%vDa vojsko (na vy

držování vojska). pro—. Xen. T00gἵππουςεἰς
ἱππέαςχατασκευάσγ, Κοηὂ pro koňáky při
praviti, vystrojiti. Xen. o)x eigv0(atovne pro
svouvlastní potřebu, (v. i šrrýčs: ος, σύμ.
ρορος συνωφελέω 8 Ρ.). Ρο. ὅταν τι δρᾷςεἰς
κέρδος když bys co konal pro zisk-—.οὐδὲν εἰς
χάρ ν πράσσων ἨΊ6 nekonaje vděk, Xen. Wýjoav
ἐποιοῦντο εἰς την ἑορτήν hon zařizovali pro
slavnost. —9) eigvó s inf. k tomu, aby—.Xen.
εἰς τὸ ἐδελῆσαι ἀχούειν ΔΡΥ 56 πια ζ86Ώ{δ]ο
poslouchati; aby s ochotnou upiatostí po
slouchal. —2. a) o čse. x) o cíli, konci čsu:

do; ku; (αὔ) πα {5806,). Χθη,εἰς τηνἐπιοῦσαν
ἕωseu |βχσιλέα do příštího jitra že přijde
kr.— Soť. ὥσπερ ἐς τόδ Juémus j. právě po
tentoden, Hér. čr. xalěcvodeještě iaž podnes,

do té doby. čr. čgču.éještě do mé doby. Hér.
ἐς ὅ-- ἄο té doby, až—, Thúk. τῇ αὐτῇ ημέρας
ěgobé téhož dne do pozdní doby. Xen. eigx

ρὸνze vhod přicházíš.9)o trvání: na; po;
za (s ace.) ve (s ἱοο.). Χθῃ. ὀλίγοιεἰςς την έσ
πέραν σίτου ἐΥεύσαντοmálo kteří na večer po
krmu okusili. att. odx tg uxxoav, Hér. οὐκ εἰς
μακρῆν ne na dlouho ; za nedlouho. Hér oů
τε ἐς Tragedyοὔτε ἐς χρόνον: ani na, po tu dobu
ani na čas, příště. Thůúkč; úeí na vždy (v.i
αὖθις, ὄπειτκ). b) při čísle: κ) na (s aco.);

do-; asi. Xen. fwTo0ug€icTeετταράκοντα koní
do čtyřiceti, asi40,— eigze7τοχκοσίουςπα 400.
ἐγένοντο οἱ δικθάντες εἰς γλλίους ἀνθρώπους
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úhrnem bylo přešlých na tisíc lidí. 6) po
dílně: po (s loe.) Xen. cis éva po jednom. €ig
δύο po dvou, eicτέτταρα po čtyřech (čtyř
stupem). i eig Totgpo třikráte ; do třetice II.
ve slž. a) z) dovnitř; ve-; u-; do-; na- (εἰσ
ὀαίνω, -ἄγω, βάλλω, -τίθημι, -πίπτω, Wy
váha, εἴσ-οδος,- πλοος). 6) do-, při-, po (--δ6
χουμαι,-κααλέω). ϱ) u) tam, do-, po-, vy- (-Téu.πω,-θλέπω,-ἀκοντίζω,ποικίζω).ϱ)do-; za
(έχω), v) od-. (-κράσσω).

εἷς (z ĚV-6,Éu.-g,Geu-G, « Sem-el, srv. 4
vx, -neut. sV,fem. UL ZEGEULU.,Gy,.— Ben.
56. ένος, υιᾶς, ἀαῦ.sví, už, ACG.ἔνοι,εν, μίαν.)
a) jeden.att. elgéxuvr0; jeden každý (unus
guisgue). PL. ἓν uóvov jedno jediné, jenom.

i při řadové číslovce. Hér. T évi 4m τριη
χοστῷ(ἔτει) Υjedenatřicátémroce. xx" šv
συνελφεὔν(v jedno, spolu) sejíti se. xx čv
ἐλθεῖν,λὙενέσθει οἸθάποίίῇ5ο, Χθῃ, καθ’ ἓνεἶναι
jednotným, sjednoceným býti. Dém. subi. 1
róA—. b) jediný ; jedinký. Sof. zAňys sigτις
kromějediného kteréhosi.Xen. οὐδὲ”παρἑνὸς
ἄλλου ani odjedinkého jiného (srv. οὐδείς).
při sup. Ρο, ἕν̓ ἄνδρ' ἰδεῖνἄριστον Ἀργείων
že jediného muže spatřil jsem nejlepšího

z Argejů, —lepšíhonade všechny Argeje.
Xen. δῶρα; πλεῖστα εἷςγε ἀνῃηρἔλάμβανε 441}
nejhojnějšíjedinký muž dostával

sic, v. elu..
εἶσατ. V

οἰσ-αγγελεύς ión. čo-wy- oznamovatel
(dovnitř) který králi opovídal každého pří
chozího). Hér. gen. čoxyehéos.

εἰσ-αγγελία, ú (srv. εἰσ-αγγέλλω,2.), att.
opovidací půhon mimořádný před radu neb
předsněmpro zločiny buď spáchané na újmu
státu (obzl. od úředníků n. prostředníkův
obecných) n. takové, pro něžv zákonech ne
byla ještě ustanovena pokuta. Rada n. sněm
zařídivše vyšetřování rozhodly, zdali půhon
se má přijati, a po případě u kterého soudu
ve při má býti pokračováno. —Takové ža
loby trestní eicxy-, žalobníku velmi poho
dlné, v Athénách užívali obzl, řečníci v do

„bách bouřlivých. Lýs., Dém.

sto-avyéAAu, še- 1. a)(dovnitř)ohlašuju;
opovídám ; oznamuju. obyč, o subi. vrátných
opovídajlcích pánu muže příchozí, Pl. —Hér.

ἐσαγγεῖλαίTuwopověď učiniti pro někoho (aby
směl vejíti). b)vůb. ohlašuju ; zprávu dávám,
donáším. Xen. 706g71vxk někomu(na poradu).
Thúk pass. buy věkkevat mvvívuz8 part. do
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náší se zpráva někomu 0 někom, že—.1: čo
ayysAdévrov Ó71—poněvadž donesly se zprá
vy, že—. 2. att. soudně obesýlám, poháním
k radě, k sněmu ; žalobou (mimořádnou) udá
vám, stíhám u rady, u sněmu. Tivx někoho
(τ. εἰσαγγελίκ). Ὁόπι, τοὺς ἀδικοῦντας υἵπ
níky (ve věcech obecních). meoi προδοσίας
pro zradu. Aischn, s inf, že—,

εἰσ-αγω, če- 1.a) x)ve-; u-; do-;přivádím,
τινὰ π6]οΠο. Ἠότ, παρθένους ἐς ἓν χωρίον ἐσ
úvecxov AAčaspanny na jedno m. přivádívali
ve hromadě.básn.is pouhým acc. m.i 0subi.
zosbn, Eur. cy miovu,4 uεἰσήγαγε τείχη tvé
slovodané, jež měpřivedlo dozdí městských,
—med. —si. Hér.— pass. Xen. eigvnv σκηνην
eicýydy do stanu přiveden byl. B)přivádím ;
přivolávám, Xen. wa vim někoho někomu,
k někomu. ixvg00; lékaře. meď. —si; vpou
štím si; přijímám. Thúk. ὁπλίτας ἐσηγάγοντο
ěGTýv móXivtěžkooděnce vpustili si, přijali
do města. y) s obi. ženy : přivádím ; beru. Hér.
Amy šadyaye yvvačxajinou vezmi za ženu.
med. KXimyšoayxyéodajinou vzíti si (za
ženu). b) v soudnictví att. poháním, Pl. Tevog
i vel TivogZněčeho ; pro, o něco. i sdat. os.
ἐμέ εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς Ι1Ἠ6 po
háníš před tyto (soudce)a žaluješ—, ©)«) do-;
přináším. vi něco ; meď. —si. Hér. ovra xm
ποτά ἐσάξαντο potravy a nápoje si do-, na
πος 1, ϱ) ἀοτάδίπι, Τά], ἐςτῆν νῆσονἐσάγειν
στον π8 0541,dovážeti obilí. pass. Hér. čau
svadováží se. Arst. τὰ εἰσαγόμενακαὶἐξα

vóp.evazboží dovážené a vyvážené, 2, obr. a)
s obi. os, Thůk. če Tac oxov0ds ἐσαγαγεῖντινα
ke smlouvě přivésti, přiměti, pohnouti ně
koho. b) s obi. věci. «) u-, zavádím něco. Dém.
ἔδος εἰς την πολιτείαν εἰσάγων ΊΥΥΚ v život
ορθοπύ ζαγάάξ]θ. φαςδ. Ἠότ, πολλὰ οὐ νεωστὶ
ἐσηγμένα πιποΒό obřady ne teprve nedávno
zavedeny. 3) provádím.(v. doďu«, f.) c) Hér.
τὸν ποταμιὸν διώρυχι ἐσαγαγὼν ἐς τὴν λίμνην
řeku průkopem přived, odved do jezera—.

εἶσ-αγωγή (511, εἰσ-άγω 1. ο, B.) dová
žení, dovoz (cizího zboží do země. op. šEu
vový). Arst.

εἰσαγώγιμος 9. (οἆ εἰσαγωγ-ή)dovozný
(z ciziny). Arst. Oxrávy.

eto-aet n. ča-xcí, lépe odděl, cicdsí,

slo-amovTíCte, šo-. tam, na někoho me
tám, házím (kopím a p.). Hér., Thúk, prs. a
impf. Thúk,i šc T na něco, do něčeho.

/ > , , v
εἰσ-αχκοῦω, ἐσ-. 8) ἀοβ]γομάπι, vi něco;

εἰσ-βαλλω.

sluchem dovídám se něčeho. aor, doslech
nouti. Sof. čye ©. Zeioýmouoxc; Zda máš
zprávu nějakou a doslechla 1913-- τίνος λό

ον Tóvě' cigxx0Úcazca—; od koho řeč tuto
došlechši, uslyševši— ? Thúk. b) «) vyslý
chám. Tevo<někoho, něco. aor, vyslechnouti;
vyslyšeti. Eur. —a<—že, Sof., Hér. (v. 4)Ax
1.a, a, f.). 3) vm sluchu popřávám, dávám
někomu ; poslouchám, jsem poslušen ně
koho. Hér. —aor. uposlechnouti někoho.

εἰσ-άλλομαι, žo-. a) tam sebou švihám;
vskakuju. Hér. čs 709 do ohně. b) o zosbn.
Sof, ἐπὶκρατί µ.οι πότρ.οςεἰσήλατο τια Ἠ]8τα
mi pohroma svezla se, napadla,

slo-upsíbw. Aischl, eicxueřdo:vnikrouti,
εἰσάμενος, v. ἔζω, 9. {.
εἶσ-ανα-βαίνω básn. vstupujď vzhůru.

90Η.ὕβρις ἀκρότατον εἰσαναρᾶσ aišog zpup
nosťdostoupivši nejvyššího vrcholů.

εἰσ-αναγχαζω, ἐσ-.ἄο-; přinucuju.
εἰσ-άπαξ, ἐσ-. lépe odděl. v. 4mxč.
slo-apácow, ča-. za-; odrážím; zahá

ním. Hér. ἐσαράξαντες τὴν ἵππον οἄταχ]νδθ, *
zahnavše jezdectvo—, —opExgčGTA véxg Od
razivše je k loděm.

εἶσ-αῦνις 1ἐσ-, lépe odděl., v. zůdus, £.

εἰσ-αφ-ίημι, v. εἰσ-φρέω.
εἰσ-αφ-ιχνέομαι, Ιόπ. ča-a7-i—tam (0d

někud) do-, přicházím: a) o os. Hér, čoxrx
věgodnuče Apyog že docházeli do Arga. Isok.
Óg Tia k někomu. b) o zosbr, Hér. oýum
rořot "EAXyoučoxmínero věst Hellénům od
tamtud přišla.

elo-palvtw, žo-. I. (s a0r.,sicébyv, fut. -Bý
couw) 1. intr. a) vstupujů; vcházím. obzl.
na loď, šoBřvouvstoupiti ; vejíti. Sofť,πρόςτι
eioBxlvevpřistupovati k něčemu, k m. něja
kému.b) ozosbn. Sof. čuoi oixT05cicéBymne
žal pronikl, obešel. 2. obr. 00s, s obi. věci.
ο, εἰσέβηνχαχά podstoupil, vytrpěl jsem
nehody ; přišel jsem do nehod. II. fací fut.
a a0r, act. sigmat., básn. 1. eichýce viva m
uvedu někoho do něčeho. Eur. vx0; oxa00g
do duté οᾶ1.-- 2. Διόνυσος ἡμᾶς εἰσέβθησεὉ.
nás uvedl (v obřady), zasvětil,

elo-BuAAw, žo-3, 1. a) vhazuju; tam
vrhám. «) Thůk. zi čspočava něcodo studnic,
9) o subi. řeky, Ἠότ, ἐσβάλλειἐς τὴν Βὐφοή
TY T0 pécdboovvyvrhuje,vylévá—. i bez obi.,
Hér. čoBáAoucu č Tov"lorpov vylévají se,
vtékají, vpaádajído Istra. b) vháním; ve-,
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přivádím; vpravuju (rychle) τινὰ ἔςτι πὂ
koho do něčeho, na πόσο. 2Υ,τινά τι. α) ΕΤ.

βοῦς πόντον εἰσεράλλομεν skot do moře vhá
něli jsme. meď. —si. Hér. čoBxXou.svotTOůg
ἵππους ἐς ταύτας (τᾶς νέας) νγτοάξο, τρτᾶ
vivše si koně na ty Ἰοά]--. β) Πόν. ἐσέβαλλε
την oroxvvv přivádělvojsko (rychle dokraje
nepřát.). obyč. bez obi. Hér. čeMAyrov čcé
94Xedo Miléta vpadl, vtrhl, vrazil. p. Xen.
—Thůk. šohaAóvrEc čs Toůg OrAírTacvpadše,
udeřivše na oděnce, i o subi. vojska. Hér.
ἰδόντες στρατὸν ἐς την χώρην ἐσβεβληκότα
spatřivše, j. vojsko do země vpadlo, vtrhlo.
-15 ἀαΐ. Βλεοµένης στόλῳ µεγάλῳ ἐσέβαλε
ἐςἘιλευσῖνα KI. s výpravou velikou vtrhl
do El—. y) do- ; zacházím. Eur. ἔρημονχῶρον
cice34AAou.evna pusté m. zacházeli jsme, 2.
básn, a) uvrhuju. Aischl, Zeůcdyds eigňu.
gicéBoXev Z. Vás do pohromy uvrhl. —b) o
subi. neos. dopadám ; dorážím. Sof, sicéBarhov
remi vozí dopadaly,doráželykoňské su
poty, dechy.

εἴσβασις, ἔσ-, 1 (eic-Bx-ivo), a) vstupo
vání, obzl. na loď. Thůk. b) vpád (nepřát.).
Evr. pl.

εἰσβατός, ἔσ-, 2. (εἶσ-βα-ίνω)přístupný.
Thůk. $aAaoox, vý—.

εἰσ-βιβάζω,ἐσ-. νο- ;uvádím ; vpravuju,
obzl. πα ο. Ἠότ. τὸν στρατὸν ἐσβιβάσαντες
ἐς τὰς νέας vojsko uvedše do lodí, na lodi—.
Χεῃ. τοὺςπρεσρυτάτουςτῶν στρατηγῶνεἰσβι
Boaxvre;nejstarším z vojevůdců přikázavše,
aby na loď vstoupili—, Hér, čgčcu.x čoBibacuu
na vůz posaditi.

slo-PAémw, čo-. pohlížím. a) Xen. eig
ὄμμα ἂο πτα]α, ἆο οὔ{.ϐ)Ἠότ. ἐςτοιάδε πρήγ
uxva čoB<édac k takovým příhodám při
hlednuv.

εἰσβολή, ἐσ-. (εἰσ-βάλ-λω)9) τὔθ!;
ράᾶἁ, ΤΠήΚ. ἐσβολὴν ποιησάμενος τῇ πόλει
vpád učiniv doměsta—.p. Xen. b)x) přístup;
vchod, Thúk., Xen. —Hér. pl. B) průchod;
průsmyk. Hér, —ý'OXuumxý. (V.i dyóre
po5).Eur. (v. ἄξενος).

elo-Vpápw, če-. ve-; zapisuju. medď.a)—sl.Tiněco.Sof,| b)dávámsizapsati,
Thúk.i s ace. pron. Τ8Π.ἐσγράφασῦαι ἑχυτὸνěgTěGoTovOacdátisezapsatidosmluv; zá
pisem přistoupiti ku smlouvám,

? ζ .. . > ve.
εἰσ-δέχομαι 1 ἐσ-.ἶόη.ἐσ-δέκοµαι. a) při

birám si; přijímám k sobě, Sof. vivá n. vi ně
koho, něco. —b) vpouštím si, k sobě, Eur.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

εἴσ-ειμι. 991

εἰσδέξασθαιτειχέωντρις si dovnitřzdí,
do města. Thůk, 01%τῶν πυλῶν τοὺς λοιποὺς
šoedéxovro branami ostatní vpouštěli. Hér.
ἐσδέξασῦχι ἐς τὸ ioóvpřipustiti ku svatyni.

εἰσ-δίδωμι, ἐσ-.τ. ἐχ-δίδωμι, 9, {,
εἴσ-δραμεῖν, ἐσ-. V. εἰσ-τρέχω.
εἰσδρομή, ἐσ-, Ἡ (Εἰσ-δραμ.εῖν),náběh ; ú

tok. Thúk.

εἶσ-δύνω,ἐσ-. (511.εἰσ-δύ-ω 9.) vnořuju
se ; vnikám. obr. Hér. xmí opi Oeuvóvm ἐσέδυνε
a jim hrůza jakási v srdci vznikala, srdce
pronikala—.

elo-00W, čo-. 1. act. neob. vnořuju. 9,
med. (s aor. act. -680y. —STV.elo-00vo.) VNO
Ťuju se; vnikám ; vcházím, a) «) Hér. šodů
voutam vniknouti, vlézti. ψυχη ἐςἄλλο ζῷον
šadúsra: duše dojiného živočicha vchází. —
P) o subi. neos. Xen. εἰσεδύοντο εἰς τοὺς πό
δας οἱiuávvec zařezávaly se do nohou řemín
ky. b) Sof.eicédu u ἅμα κέντρωντε οἴστρημα
καὶuvýumnxaxv pronikla mě zár. i bodcův
ostrosti vzpomínkaohavností.

εἰσ-εἴδον, v. při eic-opáo.

εἰσ-ειμι, ἔσ- (-etu«).ind, obyč., inf. a part.
často s význ. fut. 1.a)«) vejdu ; vstoupím
(ΡΙΑ. . εἰσέρχομιχι, 80Υ.εἰσῆλθου). Χ6Π.εἰσι
έναι εἰςvd vel/m vejíti do hradeb. ὡς εἰς τὸ
τεῖ(ος εἰσιόντεςJako by do hradby chtěli ve
8, Ηότ. ἐπὶδεξιὰ ἐσιόντιἐς τὸν νηόνπὰ Ρτ8το
vcházejícímu do chrámu, když se vchází—.
i s pouhým ace., Eur. δόµ.ουςἔσειμι do domu
vstoupím. Sof. 790g T: k něčemu. β) εἰσιέναι
παρά τινα, πρός τινα do-, přicházeti k něko
mu. Ἀθη.1 ὥς τινα. -- ἐπὶ τὸ ἄριστον καὶ τὸ
dsťrevov—ku snídaní a k obědu. v) přicházeti;
v- ; předstupovati. εἴςτινα před někoho, obzl,
před 5οιᾶοθ. ΕΙ, εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι před vás
(j. soudce své) vstoupiti, att. i pouhé eictéva:
před soud, k soudu přijíti. oposelstvu : vstou
piti do sněmu, dorady. Thúk. b) o subi. věci.
α) Χ6η. τὰ εἰσιόνταvěci požívané (pokrmy
a nápoje). B) obr. eioýe: ví Tivx napadalo ně
koho něco; připadalo, přicházelo něco něko
mu (na mysl). zř. vevi.—Hér, voy Acrudysx
ἐσῆιςἀνάγνωσις αὐτοῦ Αβἴγαρα napadalo po
znání jeho; Astyagovi připadalo,jako by ho
poznával. Thúk. pčXAovxůToůečajeT δεινά
více je napadaly, obcházely hrůzy—. Eur.
ěu.ol KAyog sigýje Opeví mně žal připadal na
srdce, PL.čXeďvóvlítost, —Xen,i cicýe αὐτοὺς
Or7wsKv s coni. —připadala jim myšlénka,
jak by—.2. α) ἐσιέναιἐςτὰς σπονδάς vcházeti,
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vejíti ve smlouvy. Thúk. B)nastupovati na
úřad, na trůn a p. Hér. BuoiAeůc0 čorov král
nastupující.

sio-eAaÚvwvháním. mtr. vjíždím. Xen.
εἰσήλασεν εἰς vyv móXv,— čig vd Telym vjel,
vtáhl do města, do hradeb.

elo-eA%Úw, šo-. dovnitř vleku; dovlé
kám ; dopravuju (vleka). Hér, čosAxúcaudo
vléci ; vlečením dopraviti. pass. šceXuvodý
va. dovlečenu, dopravenu býti.

εἰσ-ενεγκεῖν 8 Ρ., V. εἰσ-φέρω.
ε.σ-επείτα, γ. ἔπ-ειτα.
εἰσ-έργνυμι, ša-. uzavírám. Hér. čosoyvů

G1v0v vex0óy v tom uzavírají—.
slo-čoyopou, ša-, (fut, v. clo-uu), 1. a)

o)tam se ubírám ; vcházím ; vstupuju. básn.
s ace. místa. Sof, eiceAHodvmóAy, ἄλσος Τθ
šed v ms., v háj. att. sig vw. do—. PL. cic T0
οἴκηυ.α, εἰς την ἀχρόπολιν. Χθη. εἰς τὸ φρού
otov. —0 cizinci, Eur. εἰσελήλυνε ξένος 8611,
do země naší přišel—. P) att. εἰσελθεῖνπαρά
Tiva, 7póg Tia přijíti k někomu. Xen. i ční
xAx0 Tivogna neštěstí něčí. v) att. soudné:
Ῥ]. εἰσελθεῖνεἰς δικαστήριον přijíti, pohnánu
býti k soudu. i pouhé eiceAOetydostaviti se,
přijíti k soudu. Dém. i o žalobníku: piv
siosAWbeřydříve nežj. žalobník vystoupil (před

soudem). ad o subi. věci «) docházeti. Xen.τῶν προσόδων τὰς cicehMdovcagz důchodů,
které došly („vybrány, přijaty byly). —B)
obr. eicéoyevaí TÍ Tia 1. TimNapadá něco ně
koho, na někoho; připadá, přichází něco ně
komu. Aischl, šoéoysTa ČAynTia napadají
žaly na někoho. Hér, rov Kpotoov včhuc ča
Ad: Kroisa smích napadl; Kroisovi přišlo
do smíchu. rG Kpotce ἐσελθεῖντὸ τοῦ Σόλω
vogKroisovi že připadl na mysl výrok Soló
nův. -τόνδε ἐσῆλθε, ὡς εἴητέρας ἴολο παρ8ά
lo, tomu na mysl přišlo, že to jest zázrak.
Aischl. —egs ind. fut. —2. a) č τας σπονδὰς
šasAdetyve smlouvy vejíti. Thúk.— b) Xen.
siařňAdevsig vode čoýBove postoupil (do třídy
jonáků,) mezi jonáky. p. sig ToůgTEhelovs.—

slo-6y W,ča-,do-; zasahuju. obyč. o subi.
neos. místně. Hér, šoéy c 11 Šx Tivoc čgT128
sahuje něco od něčeho k něčemu. χόλπος,
διῶρυξ. -- ἐςτὸν οἶκονἐσέχωνὁ ἥλιος 4ο Ἐγία
zasahujíc slunce. —i ša vivogk něčemu.

v3 / 9 . 5 , /
sto-y)ysopmat,šo-, 1. a) u-; zadim. zví

=.někomu něco, Hér, Μ[ελάμποδαἘσηγήσα
σθαι Ἕλλησι τὰ περὶv0vAróvucovMel, že za
vedl Hellénům obřady ku poctě Dionýsově.

εἴσ-οδος.

ϱ) πάτοᾶ ἁάτάπι, 18ο], τοῖς νεωτέροις π]84
ším. rov v. doporučuju ,sohvaluju někomuně
co. Thůk.— Pl. s inf, doporučuju, navrhuju,
aby—. 2. dovozuju; vykládám, Thúk. -wc
že—. s inf. detv—že třeba--.

εἰσήγγσις, ἐσ-, 4 (od εἰσηγέ-ομαι), Π8Υ6
dení; nastrojení; návod; původ. Thúk. v.
αἰτιάουιαι 2. a.

sto-ywém, ča-, vcezuju ; vstřikuju. Hér,
Χατα τὴν ἕδρην šondmoxvTegzadkem vstřik
nouce dovnitř

elo-bpWoxnw, če-, vskakuju. Aischl.

šoboostydóuov vskočiti, vraziti do domy,
εἰσ-ιδεῖν, γ. εἰσ-οράω. |
elo-tOpůw, ča-, tam zakládám, stavím,

Hér. pass. šoldpurmuipóvzaložena, vystavě
na jest svatyně.

εἰσ-ίημι, ἐσ-, υρουδπι, α) Ἠότ, ἐσῆκε
τοὺς ]έρσας ἐςτὸ Tečyogvpustil Peršany do
ἨτβάβΥ. ηιεᾷ. Χθπ. τοὺς πολεμέους ἐἰσέσθαι
nepřátely (do vnitř) vpustiti. ϐ) Ιδότ. ἐς την
ποταμ.οὶ ἐσιεῖσιτὸ ὕδωρ do něhož (do jezera)
řeky vpouštějí, vlévají své vodstvo.

εἰσ-ιπνέομαι, čo-, tam, ku předu dostá
vám se, přicházím. Hér.

εἰσ-ίπταμαι, ἐσ-,Τ. εἰσ-πέτομαι.
εἰσιτήριον, τό (εἴσειμι),ουδέἀγοᾶπί, ϱαά

na záč. roku n. při nastoupení na úřad.
elo-naAém při-; povolávám. Xen. eic

καλέσας πρὸςzůvovpovolav, pozvav k sobě
elo-naTa-Balvw, ša-, do vnitř.sestupu

ju, vcházím. Hér. or. δόµ.ονἐσχαταβκαίνει40
domu sestupuje.

eto-met1at, šo-, vložen, naložen jsem.
eto-xmpÓoow vyhlašuju (přede všemi,

veřejně) ; provolávám. Sof, aor.

εἰσχομιδή, ἐσ-, Ἡ (εἰσκομίζω),ἀοριατα;
ἀορταγοτόάπή.ΤΙ], τῶν ἐπιτηδείων. -- { Ρ].

slo-mopíČe, čo-, do-; přináším ; dopra
vuju. rivě někoho. Thúk, —Sof, ἐς οἶκονἄο
domu.

slo-AsÚodw, čo-, Sof. vi zírám, patřím
na něco.

sto-vétm, ša-, tam pluju; připlouvám.
slo-voém pozoruju ; poznávám.ep. u Pl.

εἰσενόησα--.

eto-000c, ča-, i, 1. a) místně. «) vohod
(dodomu, do ohrady a p.). Hér., Thúk,, Xen.
i pl. p) Hér. průsmyk. b) přístup. Hér, rxox
βασιλέα Κι králi. —2. a) příchod. Eur. výu
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ωχ: nevěstin. b) uvedení. Pl. -TŽ δίκηςεἰς
70 dixuovývtovuvedení, podání pře na soud.

εἶσ-οικειόω uvádím za přítele; spřáte
Juju. Xen, msi sicexaoůy když byl spřáte
len—.

εἶσ-οίχῆσις,τ. οἴκήσις.
εἶσ-οικίζω, čo-, tam usazuju, stěhuju..

Hér. meď. —Se.

slo-omodoném, ča-,vestavuju ; stavbou
vkládám. Thúk.če v0 Tetog rAvůovs.

εἶσ-οιχνέω, básn. v-; přicházívám. —
Aischl. zdXývna dvůr, do sídla,

stoouat, fut. sl. olda, —
sio-omtow, básn. na pozdější čas ; do bu

doucnosti. Sof.

εἴσ-οπτος, ἔσ- 2. dohledný ; zrakem do
stihlý ; odevšadviditelný, patrný. Hér.

εἰσ-οράω, ἐσ-, (107, εἰσ-ιδεῖν), 1. α) ἀοσί
rám ; pozoruju ; spatřuju. viva někoho; hle
dím, pohlížím na někoho; vidím před sebou
někoho. Sof. $GTeg cicoože čué j právě vidíš
mne před sebou. eiotdstyviva pohlédnouti na
někoho ; spatřiti někoho. Aischl. šAervogsic
oožv žalostný na pohled (v. i zpére 1.) —
s part. v ace, Eur. sicoga τόνδε παῖδαBycé
ὡς στείχοντα γΙάΠη (před sebou) sem kráčeti
syna Théseova. —meď. Aischl. is ace. věci.
Aischl, eioudetvráde spatřiti toto (neštěstí).
Eur. dxTag (v. dpamém, 1. b, B). b) a) při
hlížím. Hér. čg výv uxvrmxýv k hádání. B)
o subi. boha trestajícího, Sof. 9εοὶεἰσορῶσ',
oT2v—bohové shlížejí na to, když by--. též
ó Oxiuev—. 2. pozoruju; vidím ; poznávám.
90Η,ο0κ εἰσορᾷς;zda nemáš očí, nepoznáváš ?
Ἡ τοὺς κακοὺς τιμ.ῶντας εἰσορᾶςθεούς; ὅ] τ]
díš, že špatné muže ctí bohové? i meď. Sof.
τότ᾽ Jy vuzsicíOovro—tu by leckterá poznala—.

εἴσ-ορμάω vrážím ; spěchám, Sof. med.
daXau.ov do ložnice,

sto-oppCe do přístavu vháním, Xen.
Dass. cicoguucdůvadopřístavu vplouti,vjeti.

εἰσ-παίω vrážím. 9908,εἰσέπαισεν υτασ]]
tam.

3 P

S10-TELTW, ča-, a) ve-; vysýlám ; tam
posýlám. Tia někoho. Sof, sioméubouviva
vyslati někoho (j. na poštvanou). b) dopra
vuju. Thúk. 7 něco. Eur. pass. dopravován
Jsem (j. do vězení).

εἰσ-πέτομαι, ἐσ-, Υ-; Ρϊ]οίτ. Ἠότ,
80Υ. (ο ἐσ-ί-πτα-μιχι) οήμ.η ἐσέπτατο ἐς τὸ
GT9xTónmedovzvěst přilítla do tábora—.

εἰσ-τίὺμι. 339

elo-myčáw vskakuju. Xen. εἰσπηδήσαν
TeGčigT0v TyAóv vskočivši do bahna.

elo-mimTW, čo-, 1. a) o 0s. vpadám. «)
(úmyslně) nepřát. i přát. Xen. eiomecóvrec
matovotvv-, napadajíce bijou—.εἶδοντὸ στρά
TEVuXBl siorřevov spatřili vojsko, j. násil
ně tam (doměsta) vráží, vniká. Sof. εἰσπεσὼν
ἔκειρε- vpadnuv—. Hér. ἐσπεσόντες τοὺς
Ἀθηναίους τράπουσι Τρβάδθ--. 8ἱ6 ἐσπίπτει
ἐς τὴν Μεθώνην vrazí, vnikne do Methóny
(kochraně). 6) (bezděky) vpadám ; narážím.
ΤΠή], ἐσπίπτοντες ἐςχαράδρας upadajíce do
úžlabin ; narážejíce na úžl, —Ἠότ, ἐσέπιπτον
ἐςvodgAlywýrag nabíhali na Aigíňany, i ve
sm. pass. (k act. sicBáAAw). Thúk. čevýv
εἱρκτὴν ἐσπίπτει ὑπὸ τῶν ἐφόρων ἄο γόπεπί
uvržen jest od eforův. b) o subi. věci. Thúk.
ἐσπίπτουσα ἢ θάλασσα ἐςαὐτό vpadajíc (hr
nouc se) moře na to m. —2. obr. upadám:
dostávám se, Pl. ráduv sigτούτους (τοὺς λό
vous) eiomerroxauev opět k těm výrokům
dostali jsme se, dospěli jsme; —v těch vý
rocích octli jsme se.

εἰσ-πλέω,ἐσ- (ορ. ἐκ-πλέω), 1. 8) τρ]οι
vám ; vjíždím (lodí). Thúk. čexóXrov do zá
livu. i s pouhým aco. ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι τὸν

'.Ἰόνιον xóXrov po pravé straně vjíždějícímu
(vjíždí-li se) doJonského zálivu. Hér. r
úpiovepR čarAéovví na levo—. b) o subi. ná
kladu. obzl. ořrvogOšorvAémvobilí po lodi (do
cházející,) dovážené. Thúk., p. Dem. — 2.
οϱς, οἱ, εἰσπλεῦσαίτι vplouti v něco, do ně
čeho.

εἴσ-πλοος, ἔσ-, st. att. ša-mhovg, ὁ, 1. 8)
σρ]πα; τ]ο7ᾶ (ρο1οᾶ1).ΤΠήΓ, βιάσχσῦαι τὸν
šarAovv vynutiti si vjezd, -xeAúerv—.b) vý
prava lodní. Hér. Porvíxov. —2. o m.: vjezd
(loděm). Thůk.i pl, o vjezdech do přístavu,
i o mezerách vjezdu mezi loďmi v přístavu.

εἰσ-ποιέω vpravuju; zjednávám. Dém.
τινὰ εἴςTi někoho do něčeho, k něčemu.

εἰσ-πορεύω vpravuju; vevádím. obyč.
dep. pass. vpravuju se; vcházím. Xen. impf,

εἴσπρᾶξις,ἔσ-, 1 (eiorpaoce), vymáhání.
Isok. Tv pópov.

elo-mpůoow vymáhám ; dobývám. meď.
—si. Bur. εἰσπράξασθαίτι vymoci siněco,

slo-pém vtékám. PL. (op. čxpée). Eur.
διά Tivoc(mezi) něčím, skrze něco protékám.

eto-T(Wy)jut,še-, a) v-; přikládám, Thúk.
Ti še m.hěco k něčemu. Hér. < ἅμαξαν ἐσθέν
τες τὸν vexpóv.na vůz vloživše, naloživše
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mrtvolu, obzl. na loď. φιεᾷ. Ἠόν. ἐσθέμενοι
τέκνα καὶγυναῖκαςnaloživše si (na lodi) dít
ky i ženy své—. Xen. ořra. —b) odevzdávám.
Ἠότ, τινά τινι šGTASyčloxc někoho někomu
do rukou, v ochranu.

εἶσ-τοξεύω, Ιόπ. ἐς-, tam na někoho stří
lím; střely, šípy metám. Hér. prs.

sto-T96y w vbíhám; spěšně vnikám.Xen.
siodoxu.ctv,Thůk. šod- vběhnouti ; vraziti (do

vnitř).
slo-pépw, še-, 1.4) u) v-; do-; přináším.

Xen. pass. τρίποδεςεεἰσηνέχθησανπᾶσιν 51917
třínohé přineseny byly všem, též xúxXoc—.
meď.—si. Hér. ἐσηνείκαντοτὰ ἐκτῶν ἀγρῶν
ἐς τὸ τεῖχος τηθβ]1, 5Π6Β115ἵ ροὔ{ π Ῥο]ί ἆο
tvrze. Thúk. ořrov a p. pass. Xen. vdčio
eveydévvasklizené obilí ; sklizeň. P) s obi.
os. u-; přivádím ; vpravuju. Xen. €igTac vxůc

εἰσήνεγχανna lodije vpravili. meď.tam nesu,
dostávámse, Hér. ἐςτὴν úAnvdo lesa—. b)o)
ἀγγελίας6ἐσφέρεινzprávy, poselství donášeti.
ϱ) πολλὰ ἀγαὺα ἀλλῆλοις εἰσενεγκεῖνmnohé
dobré věci soběvespolek přinésti. DI. ἔρανον
--τινι příspěvek přinésti někomu ; podílem
svým přispěti někomu. v) χρήματαεἰσφέρειν
peníze přinášeti, vypláceti; daň platiti ; pe
nězi přispívati. Xen.; Dém. zoodův.az ochot
ně.2.a) před-;pronáším; předkládám. Hér.
ταύτην τὴν γνώμην ἐσέφερεtoto mínění pro
nášel.Thůk. yvoumyἐσενεγκεῖνmínění, návrh
předložiti lidu, dáti na sněm. ibez ace. Thúk.
οὐκέτι ἐσήνεγκαν περὶ Ἀργείων ἐς τὰς βουλάς
už nepředložili návrhu ο Argejech v radě,
vjednáních rady. b)) přináším;připravuju.

Ἡπχ, ὅπως μη πένθοςεἰσοίσει δόµοις jen aby
nepřinesl žalosti domů !—νόσον τινὶ sioepěpevy
neduh, nákazu někomu přinášeti, P)u- ; za
vádím.Xen, xavě δαιμόνια εἰσφέρωνποτά bož
stva zaváděje. i meď. Hér. čg ποίησιν ἐσ
ενείκασθαιv básnictví uvésti.

L

εἰσφορά, ἐσ-, ἡ (εἰσφέρω), a) přínos ; do
voz; dovezení; sklizení ή). ). Xen. b) pří
spěvek; příplatek; poplatek. att. obzl. mi
mořádný válečný. ΤΠήϊς αὐτοὶ ἐσενεγχόντες
ἐσφοράν5sami přispěvše příspěvkem,připla
tivše poplatek—. (v. i Bíotog 2. a. —). Dém.
εἰςτὸν πόλευον--.

9

εἰσ-φορέω, ἐσ-, τ-; ἆο-; πα-; Ῥϊϊπάξί
vám; pořáddo-, na-, přináším. Xen. gig Tv
οἰκίαν εἰσεφόρησαν πλεϊῖστα ἂο οΡγά1{ π8πος]1!

nejvíce,
εἰσ-φρέω vpouštím. Dém. r0 στράτευμα

το]ς]ο (4οπιδβ{α),πιοᾷ. τούτους εἰσφρήσεσῦαι

ty k sobě (do města za posádku) vpustiti.
Xen. οὐκ εἰσέφρηκαναὐτούς nevpustili jich
(dle někt. eiczoňzav).

εἶσ-χειρίζω do rukou odevzdávám ; svě
řuju. Sof. dovýv.

slo-yém, ča-, vlévám. obr. meď. Hér.r
Om časyéovro oi "EAXnveg tudy užetám (do
vnitř) valili se Helléni.

εἴσω, ἔσω (οἆ εἰς, ἐς, -- οβ«ἔξω), αἄτ.

vnitř. a) «z) do vnitř ; dovnitř, Sof. při oret
χειν. Xen. při iévat, ἡγεῖοθαι, παρχκαλεῖν.
—s gen. —Xen. -zvAÓv vnití brány. -τείχους
na vnitřní stranu zdi ; vnitř za zeď, i ete €ic
dovnitř k něčemu. Xen. εἰς ᾧῷδσιν. ---Ἠότ,
comp. ἐσωτέρωτῆς Ἑλλάδος dále τα.
Hellady. B)obr. of. ooevdvčce 11781 hlu
boko. b) uvnitř. Sof, ξυγοικεῖν ἔσω 5ρο]α οϐ

covati uvnitř, tam. —s gen, 5of. γυναῖχες αἱ
εἴσωστέγης ženy vnitř příbytku. Xen. čyé
νοντο člow T7<TÁODOVOctli se uvnitř za příko

pem (na vnitřní straně příkopu). Thůk.ὁ ἔσω
vnitřní, substt. Sof, oi čae domácí, Pl. 79 ἔσῳ
vnitřek,

εἴσωῦεν, ča- (od εἴσω.ο). ἔξωθεν), 8) {8

vnitř ; ven. Hér. čx vuvocZněčeho. b) uvnitř.
Hér. (v. ἀτάρ,8, α-). 904, ai č. čévoucizinky
uvnitř (meškající).

elo-wWbéwvstrkuju; vtlačuju; vtírám,
Xen. med. —se; tam se tlačím, vtírám.

elt| před příd, jemn. — eřra, —ale eiť'
--- εἴ-τε.

elTa, před příd. { εἶτ᾽.před ostrým ed
1.4) ο čse, pak; potom. Xen. šníurAxoav,

εἶτα συνηγον naplňovali, potom skládali,
ἄλλος καὶἄλλος, εἶταπολλοί| jn. a jn., potom
mnozí. mpdTov p.év—,sira dé— nejprve—, po
tom pak—. Dém. (v. αὖδις͵ a, B.). 1 po part.
appos.: pak. Sof. (ale v. i b, 8). ϱ) α) ο Ῥοι-'
hém vypočítávání souřadném. Φοἱ,πρῶτα
u.ěv—,stra. předně—, pak—. p) tu; tehdy; 8
těch okolností. Dém. xárxa tu—Δδιαῤεύδω).

připazů.:appos.přípustky: ještě ; přece.Pl
2. o výsledku. a) tedy ; proto. Sof. ZŽT οὐ

δέδν ται λιτὰς ἔτι θεοί α proto nepřijímají
už.) přiof. podiveníovýsledku nesrov
nalém s výkladem právě předch.: a tu—?
Sof. —PI. ečra Ti ToúTo ; a tu, nu a 00 Z to

Ἡο 2 Ὁόπι, εἶθ' οὕτως ἀγνωμόνως ἔχετε; α ἰὰ
ještě tak nerozumně si počínáte?

εἴ-τε, před příd. ἵ εἴ-τ', před ostrým i
el- (rozd. odpředch.) 1. ve větáchpodm.



a připší. rozlučovacích: ať si— ; buď si—.
a) s ind. prs. obyč. elre — εἴτε. Χεπ. εἴτε
πάντας αἰτιᾷ εἴτε ἕνα τινα 9 OV0 καὶ πλείους
at sivšechny obviňuješ, aťsi jednoho někte
rého n.dvan. i více, i bez verba urč., PL.src
σοφίᾳ εἴτε ἀνδρείᾳι εἴτε ἄλλη Πτινιοῦν ἀρετῆ αὖ
moudrostí, ať si statečností, aťsi jinou kte
roukolivěkeností. húk,, Xen.ele xxí—eve
„at—buď si snad-—,buď si snad—.Thůk. er
ἄρχ καὶ TA OvTA,ElTEXXi00—buď právě snad
pravdu, buď snad nepravdu.Pl.eďr' odydAnděc
zlr cůvbeddocat siuž pravda, aťsi už neprav
da. 99, εἴτ᾽ οὖν δικαίως εἴτε µ.ήαἲαὔ Ῥτάτεπι,
at neprávem, b) s ind. fut. Xen. elre u) ov
λάξομεν-, εἴτε κατκχλείψομέν τινας φύλακας
buď že si toho neuchráníme—, buď že zane
cháme některé za ochránce. —c) s opt. v
nepř. řeči po vedlejším čse (v přímé řeči:
ývTe-s coni.)Xen. efre Aho Tuéhor vpředu
aiv čr AlyvrTovorparedev buď si k něčemu
jinému chtěl jich užiti, buď sina Egypt táhb
nouti. 2. ve vtách faz. a očekavacích etre —
stres zda, -li snad—, či—.a) sind. Xen, BovAců
σασῦαι,εἴτε βούλεσδε πολεμεῖν ἡμῖν,εἴτε φίλοι
sivuu poraditi se, zda snad chcete válčiti
s námi, či přátely býti. Pl. oxevoueda str
ἄρα ἓνἌϊδουεἰσὶν αἱ ψυχαί εἴτε καὶ οὐ αγα
me, zda snad u Háda jsou duše, či snad ne.
ϱ) 5 οοπΙ, ΤΠή]ς, ἐβουλεύοντο, εἴτε καταχαύ
σωµεν,εἴτε TLKo ypýceovrouradili se, má
me-li je snad vesměs upáliti, či k něčemu
jinémujich užiti.

» 3 v , vr > , —
sto před ostrým příd. — ein, Υ. εἶπον,

εἴωύα, εἰωδότως,τ. ἔθω.

č%před souhl. = čá před samohl. (« ex,
©-,ze, Z-; 0p. eig) prokl, I. aďv. jen básn.;
č.: ze-, se-, vy-, jež se spojují s verbem.
901, ὑφαντὸν ἐκ.μὲν ἐσχάτας ῥέβρωχε σάρκας
ἐκ.δὲJAopov adu ou mémoxevtkanina vy
hlodala dohloubi maso a čerstvou krev mou
vyssála. (v. {λωπίζω), Πόν, ἐξ dv ečhovtedy
vyňali. II. praep. s gen. 1. a) místně. o) 0
východišti vnitřním: ze: z. Sof, čí ofxov
uoNketyz domova vyjíti. ΒΙ. ἐκ γῆς εἰς φῶς 98
země na světlo. (9)o směru povrehním. Sof.
ἐκ τῆς γῆς το πεπιδ, Χοπ ἐκ τοῦ πεδίου z ro
viny—.x ΛακεδαίμονοςεἰςὈλυμπίαν ἆμα].
do OL. ἐχ.πολλοῦ mpoopůvrec zdaleka vpřed
vidouce, prozírajíce, x xE1pógZruky; zblíz
ka, ἐκ δεξιᾶς, ἐξ dpioTepác z, s pravé, levé
strany. Thůk, τὸ ἐκ τοῦ ἰσθμιοῦτεῖχος {9ᾷ
se strany úžiny. vů čx τοῦ οὐρανοῦ οῦ]οΏ8
s nebes, nebeská. v) někdy mívá čx význam

Ěm. 941

praegnantní, zahrnujíc v soběpart. přísluš
né, obzl. u Thúk.ol čxrv Adyváv rpěchem
poslové (spojenců do Athén vyslaní a vra
cející se) z Athén. dvrarTodvTec T0Ůg EXTZ
výjcoudvopacvzájem žádajíce za vydání svých
mužů z ostrova (vojínů na ostrově zajatých,
kteří z ostrova měli se vrátiti). $ámrTovot
τοὺς ἐκ τῶν πολέμων pohřbívají své vojíny
z válek (vojíny ve válkách padlé a z válek
domů dopravené), —někdy v češt. bývá jn.
stanovisko. Xen. ordg čx To čumpoadevpo
staviv se zpředu, vpřed, v čelo. oi ἐξ ἐναντίας
vojíni z protivné strany, naproti postavení.
(v.i $repo<).č.i: na (m, ze. v. doráu, 2 δέω).
b) při os. z, od. «) Ἴλθον ἐχ τῶν πολεµίων
přišli (vrátili se ze země nepřát.,) od ne
přátel. Xen. —B) ἐκ παίδων ἐξελθεῖν (πο třídy
pacholat vyjíti dotřídyjinochů ;)z pacholat,
z pacholetství vyjíti, vy-, postoupiti. Xen,
(ale jinak ve 2. a, «.). v) při os. i věcech.
04, τὶς ἐξ ὑμῶν πδ]άο { γός.-- πόλεως ἐν,
πάσης μόνη οφ9θ veškeré samotná. rd;
λεὼς--, ἐκ4 τῶν μάλιστ᾽ ἐγώ všechen lid,
ἆ ἴδεὮ Ῥα]ς--, ἐκ τριῶν ἓν ἑλέσθαι π6 tří věcí
jednu vyvoliti si.— io přednosti, nad s ace,
Ἠότ, τι ῶσι ἐκπάντωντοὺς ἄγχιστα ἑωυτῶν
oixéovragctí nade všecky nejbližší své sou
5647. ϱ) α) ο Ρᾷτ. α Ρ. Φοξ, ὦ παῖ πατρὸς ἐξ
Ἀχιλλέως synu z otce Achillea. Dém. oi č
ěxsívov potomci jejich. —(V. siui 2. b. y—
γίγνοµαι 1. 8. α--; αἷμα, Ε.ῥλαστάνω 1. Ὀ,).
též ruvýdvscd+au čx Tevoc zvídati od někoho.
Thůúk. —Sof. čz Tivog uadečy od někoho na
učiti se. —rvystv—dosíci,dojíti. —xTýcacbo
—si dobyti.— i při pass. Sof. čpycodaučz
τινος poddanství míti od někoho; býti pod
vládou něčí (ale jinak ve 2. a, «.). Hér. τὰ
λεχθέντα ἐξ Ἀλεξάνδρου {ριάνα řečená od
ΑΙ. -- ἶ αἴῑ,,Χεπ. πόλεις ἐχ βασιλέως δεδοµέ
vo. města od kr. dána jsouce, byvše—. 901,
i OtoXéchauč Tivoczahynouti od někoho, ně
kým. Xen. i zadeornxůc čxPuotAčocustano
ven jsaodkr.— i: původem ; návodem, Hér.
νθώτερα πρῄσσειν πρῄγµατα ἐκ Δαρείου Že10
voty zlé obmýšlí návodem Darejovým. Sof.
κοὺδὲν ἐκ σαυτοῦ λέγεις a nic ze sebe (svým
původem) nemluvíš. $) o podnětu a příčině.
Sof. čx oóBov ze strachu (v. i dBovAíz) Xen.
ěx vívogčreAymg; z které příčiny, proč dostal
jsi rány ? ἐκ rToúTov z příčin těch. —Dém.
μισεῖν ἐκ τῶν ἐγκλημάτων πεπάν]ἀξῆ Ῥτο
křivdy. d) z) o látce, Hér. 0)x šx čůAovot
εὔνται ὰ πλοϊΐκ ἀλλ᾽ ἐκ,διφδερέων πεάδ]α]{
se čluny ze dřeva, ale z koží. gotvixesχαρ



342 ἐκ.

ποφόροι, ἐκ τῶν καὶ σιτία καὶ οἶνονκαὶ µέλι
ποιεῦνται palmy vydávající ovoce, z něhoži
jidla i víno i med se dělají. PI. čxvs x
7rupóc ze země a ohně, Aischl. čx mérpug
cioya.oy.évocz kamene udělaný. (3)o prostřed
ku. Dém. š« rav idtov z vlastního jmění.
Isok. čx Tv xorváv z obecního jmění, Sof,
(v. oxŤmTpov).2. a) o čse.«) Xen. č ToúrTou
τοῦ χρόνου οϐἳἴομο ὅβιι. ἐκ ToúToV od té doby.
Thúk.čx mAelovov(v. šv II. 1. c, y.). ἐξ ἀρχῆς
ο σ8ὅ. Εαν. ἐκ τῶν πρώτων ἄρζομαι-- οἆ
prvního začátku začnu (jinak τ 1. 0,8, ο, α).
Ἠότ. ἐξ ἡμέρης (υ. ἀναβάλλω 9. b.). Xen. čx
παίδων οἀδμηβ{πί. ΡΙ. ἐκ παίδων σμικρῶν
od útlého mládí (jinak v 1. b, B.). —3) za
(s gen.) Xen. čx vuxvóc za noci. Dém.čx τοῦ
παρεληλυθότος χρόνου za předešlé doby. v)
ο; ρο (5 106.) Χθη. ἐκ τοῦ dpícrov hned po
snídaní, (zrovna od snídaní). Hér. ex zoA)ýs
novytug po dlouhém mlčení. Xen, čz συναλ
λαγῆς Ρο smíření. b) «) o změně (obzl, ne
očekávané, náhlé). Sof. (v. dépxoum 1. b.).
Xen. ἐξ ἄφρονος σώφρων γεγένηται 7 ΠΘΓΟᾷ
umného rozumným stal se. Dém. čAsúbeooc
ἐκ δούλου χαὶ πλούσιος ἐχ πτωχοῦ γεγονώς
svobodným z otroka a bohatým z žebráka
stav se. —9) o příměrnosti: ze; dle ; podle.
Χεη, ἐκτῶν ἔργωνκρίνειν 6 skutků souditi,
ΡΙ. ἐξ ὧν σὺ Aéyeudle toho, co ty pravíš. Soť,
š£ olov čr, dira dle toho, co mám, j. mohu
(pouhými slovy), žádám. Thúk. čx Tav Ovva
vav dle možnosti. c) o způsobu. «) 0 vrouc
nosti citu. Xen. čxvůÚvyňe olhoc z té duše
přítel, Pl. č AmavrTogT00 voj oíhoc ze VŠÍ
mysli své, z celého srdce svého přítel. 3)
vůb. přidějích všelijakých.; č.: ze; s(s intr.);
často i pouhým instr. n. i adv.. Soť. (v βία

1. b>). Xen. (v. ἐμφανής, φανερός). ζην ἐκ
παντὸς τρόπου ΜΑ Καζάγιι πρίδοβρειι, ἐό
čruBovA?ez nástrahy ; s úkladem ; s úsko
kem. čí údízxovneprávem; nespravedlivě.
— Soťf.ὡς τὸν φίλον τιμῶσιν ἐξ ἔσου πατρί
aby přítele ctili stejně j. otce. (ale někdy
ἐξ ἴσου dle 1. a, p. z téhož m.). též i při
sup. adi. Xen. «c č, ŠrounovTáTou διώκειν
s hotovostí co nejrychlejší, co nejrychle
ji, co nejsnáze stíhati. — III. ve slž. 1.
a) «) ze-; ven; vy-; pryč; odtud; od
(ἐκ-βαίνω,-βάλλω, -δίδωμι, -πέμπω, -πίπτω,
-TYL 1.ἔξ-ειμι ἐξέρχομαι, -Ελαύνω,-ίστη
μι ἔκ-δημος, ἔξ-οδος, -εδρος). ΤΥ- (-κόπτω,
-τέμνω, ἐξ-ορύσσω).β) τ7-; οἆ (-λύω, «λέγω,
«λείπω,ἐξ-αιρέω).γ) οὰ-; Ἡ (-κλίνω, -τρέπω).
8) vy-; 0d-; 0-; se- (-déow, -00o, «νίπτω).

ἕχαστος.

ϱ) α)ζ8-; α-; πᾶ- (-δέω,ἐξ-άπτω, -αρλύω). ϱ)
Vy- ; r0Z-; Πᾶ- (ἐκ-τείνω, -πετάβνυμ.ι, ἐξ-ελίσ
σω). v) ὉΥ-; Πᾶ- (ἐκ-πίρλημι, -πληρόω). Ἡ-,
0- (-στέλλω, ἐξ-αρτύω, -οπλίζω). ὃ)vy-; za
(ěx-Poxe, -Akuro); zcela (ἔκ-δήλος; ἐξ-ισόω,
-εργάζομαι, -απατάω, ἔξ-αιὸσ).2 a) a) vy-;
Ῥ0- (ἐκ-διδάσχω, -μ.ανδάνω, -πολεμόω). ϱ)
οᾱ-; Ρΐθ-; ἄο-[-δέχοµαι, -λαμβάνω,ἐξ-οικέω,
-ἥκω, -ικνέομιχι). Ί) ΥΥ-} Φ10- (-μισθόω). b)
z- (ἐξ-αλλάσσω, ἐκ-βαρβαρόω, -μιαίνω, SIV.
ἐκθηριόω). |

Em- ve slž., v. éž.

"Emápby,mnžk. kr. Trojsk, Priama, mat
ka Hektorova.a jn.

E1G-Ď-, dór. = έκη-β-.
sxaWev (Fe-, odjéxá-c)obyč. básn. zdáli;

zdaleka (Srv. dv-ézadev).

ἑχάς (Έε-, το 51ὔ. ἑκα-, éxm-)neskl. 1.
místně. a) do dáli; daleko. Eur. dreXdely č.
Tivoc odejíti daleko od něčcho. Hér. comp.
A SUD. ÉXZGTÉDUτῆς Ἀττικῆς ἀά]θ τν Attice,
ἑκαστάτω τῆς Εὐρώπῆς πε]άά]ο Υ Ἐντόρ6.
b) vdáli ; daleko. (hůk. —Hér. éxxorés0 oi
Zéou.cvponěkud, hodně daleko bydlíme. éx«
στέρω τῶν ΓΠερσέωνοἰκέουσι Δά]ε οὰΓετδαπῇν.
| --ἀπό τινος --οᾶ πἔχοπο. 2. 2Υ. ο ὅςδα,Πέτ.

oj% č. χρόνου παρέσται za nedlouhý čas, za
nedlouho přijde —.

ἑχαστάτω,γ. ἑχάς.
ἑκχασταχόνεν (615. ἑκαστοχοῦ) 5 Καζάό

strany; odevšad; z každého m, Thůk., Xen.

ἑπκασταχόσε (srv. předch. a násl.) na
každoustanu; všady. Thůk., Xen.

ἑκαστῶχοῦ (οἆ.ἕκαστο-ς) 1. πᾶ Κᾶὰό
straně; na každém m.; všude, Thúk. 2. po
každé. Pl.

ἑχαστέρω, v. ἑκάς.
C+EMWOTOG3. (6Fe-xxoros, « č ve 2. oů,

Χχστοςν χοστοςΞποστός, Ιπᾶ6ί.ku πὀστος.
j. sup., srv. éx4Te006)o sobě kolikátýkoli ;
každý (guisgue) ; každý zvlášť, att. ic č.je
den každý. Xen. čxxAe zub EvyExxoTovvo-"
lal po jednom každého, zvlášť každého. Sof.
cigvugč. jeden každý ten n. onen.ipl. Pl.
E x4aTov TV TÓAsovZ měst z každého
zvlášť; zkaždičkéhoměsta.isg.při pl. Xen.
ὅπῃ ἐθύνκτο ἕκαστοςοἱ βάρβαροι ἐτόξευονἘιι
dy každý mohl, barbaři stříleli. i s verbem
αρο]οδηύπι,, ΒΙ. καθ’ ὅσονδύνανται ἔχκστος
Ρο]εαά πποΏοταΙαζάΥ στΙ. --ὡς ἕκαστος Ἡ. ἕχα
oro. bez verba (jež snadno doplniti ze souvi



ἑχαάστοτε.

slosti) j. každý- ; každý o sobě, zvl.; Thůk,
}ἡκαθ’ ἑχάστους ἑκατέρων Ἡ ξύμπαντας Ῥιᾶ
po jednotlivých km. každé z obou stran, n,
všechny úhrnem. neut. Thůk. čo ExuorTave
všech věcech v každé zvl. Xen. xo4r1orot č
„acva nejlepší, nejzběhlejší v každé věci
zvl. Arst. rd zad" čxaorovvěc, případ (každé
os, zvlášť,) zvláštní, i Ρ]. τῶν καὺ’ἕχ.

EM4oTOTE (od EzxoTO-<) adv. pokaždé;
vždy. Hér., Thúk.

EMÁTŮ, dór. — Exáry. Eur.
"Exaroiog Milétan, syn Hégésandrův,

kronikář (logograť) Rec. v 6. a 5. stl., v dě
jepisectví předchůdce Hérodotův.

ENATEPÁNIG(od éx4Tepo-c) Xen. obakrá
te; po prvéi po druhé; jednou i po druhé.

ἑχάτερος ὃ. (οοπιρ. Κ εβρ. ἕκαστο-ς, Τ.
tam.) a) oboj; obojí ; každýz obou (zvl., srv.
ἕτερος).Χθῃ. ὑπὲρ ἑκατέρου 78 Καζἀέλο π obou.
Hér. i att. éx%Tepotobojí ; obě strany. Xen.
καθ’ ἑκάτερα po obou stranách. Thůk. éxx
τέρων τῶν GToxTomédovobojího vojska(v tá
Ῥοτθο]). Χεη, ἐπὶτῶν πλευρῶν ἑκατέρων na
bocích obojích. m. du. bývá sg. n. pl. Xen.
Γαδάτας καὶΓωβρύας ἑκάτερος ἔφασαν (94.
a Gób. oba (každý z obou) pravili—. Thůk. ὡς
čxarveoo,bez verba (jež snadno doplniti) obo
jí zvl.— b) u Thúk. v pádech nepř. pl. © dA
λήλων ὤ, μη ἐπὶτὴν ἑκατέρων γῆν στρατεῦ
cawže jedni do země druhých neučinili výpravy.c)Pl.éx%T8pxTodTovpodvouz těch.

ENATÉDWŮEV(od xaTs00-c. srv. dvě násl.)
s obojí strany. s jn. stanoviska: po obou
stranách. Pl. —Thúk. T πόλεως πηδρία,
Xen. T0Ů %pu.xT0G VOZU.

ἑχατέρωῦι (od ἑκάτερο-ς, sry. předch.
a násl.) na obojí straně, Hér.

ἑχατέρωσε (od ἑκάτερο-ς, 81ν. ἀπό
předch.) na obojí stranu ; na obě strany ; na
oboje místa, PL., Xen,

Ἕκαάτη, 46. --τᾶ, %,mystická bohyně
noční, títánka, jež zlými duchy vládnouc du
še nebožtíků přivolává, lidi strašidly děsí
a čarodějkám přispívá, obzl. na rozcestích.

ἔκᾶτι, ν. ἔχητι,
ἑχατογ-καρᾶνος 9. (-κάρήηνο-ν,κάρᾶ)

Áischl. stohlavý. -Tépac.
EXATOLĎALÓV,Gvoc, 6, první měsíc att,,

začínající prvním novolunímpo letním obra
tu slunce; konec června a větší část čer
vence ; n. i čásť Července a srpna. (rů éxx

ἐχ-βαίνω. 948

zóu.Botwslavnost v měsíci tom konaná, srv.
ἑκατόμβη). Ὠόπι,

ἑχατόμ-βη (-B,- gu, v. Boůc)stovolí;
oběťsta (mnoha) volů; vůb. oběť slavná,
stkvělá. Hér. dar obětní.

ἑχατόμ-ποδος 9. (-πούς 51Υ.πάς]. 5ἴ9
stopý ; sto stop dlouhý ; Thúk. vec.

ÉMUTOLU-TTOUG,804 (srv. předch. -) Sof.
ἑκατομπόδωνΝηρήδωνstonohých Néreoven;
přemnohých (asi 50) Néreoven (v kole hop
kujících).

ἕ-χατόὀν (σµ-κμιτον ιτ.εἷς, κμ.τον, V CEN
απ, βίο, Παπᾶ-θβ) δΐο. ΧθΗ.ἱππέαςὡςἑ. ko
ňákův asi sto, ke stu.

Ἑκατόν-νῃσοιπ. Ἑκατὸν νῆσοι,αἱ91ο
ostroví, t. souostroví četných ostrůvků mezi
Lesbem a pobřežímMaloasijským, spojené
v obec jednu. Hér.

ἕχατοντα-πλασίων, ονος9. βἰοπάβοΡΗ{;
stokrát tolik. Xen.

ἔκατοντ-άρχης 1 ἑκατόντ-αρχος,ὁ,set
ník (centurio). Hér. éxxrovrapyac setníky.
Χεῃ.-- άρχους τῶν ἱππέων.

c / / ο ς /

EMATOVTÁC,400g, 7 (od éxurTóv), stovka;
setnina; sto. Hér, éxxrovrádec č%šest set.

ς / / 4
E1ATO-0TOLOG2. (-avóu.-u) Eur. stoustý;

mnohoustý. —poxístousté proudy; proudy
mnoha ústí.

ἐχατοστός 8. (čxarvóv)stý. Xen. 7 xx
Toovýsetina; stý díl.

ἐκατοστύς, ύος, Ἱ --- ἑκατοντάς. Χθη.Ρ].

ἐκ-βαίνω. ϱ αοτ, ἐξέβην, {πβ. ἐκβήσομαι.
(prs. dór, i čx-Boo). 1. a) 0 08. «) vystupuju
(z něčeho ven). Thúk, čxBývatéxTňevses vy
stoupiti z lodi. p. i pouhé čxBxivav. Thúk.,
Xen.. čxPavregvystoupivše (z lodi). —i ze
země. Xen, čxPxivev cig dxčozx vycházeti
(z krajiny chudé) do krajin neporušených
(nepopleněných). Pl. io duši: šxBxtvovoxv
ἐκτοῦ σώματος vycházející z těla. B)vystu
puju (vzhůru) ; vzstoupám. Xen. πρὸςτὰ ὅ
omna hory. p. i pouhé čxpPxivevvzstoupati.
Y) is ace., Xen. ZvotavěxBavr ze Syrie vy
kročivšímu ; vyjde-li se ze Syrie. b) 0 subi.
věci. «) Sof. rívoc Bon ččéByvámove; čí hlas
vyšel z úvalu? —p) čxGxiveT.vychází, vy-,
dopadá něco. Hér. ἣν τὰ οἰχότα ἐκ τοῦ πολέ
v.oučxBaívy—budou-li věci (události) dle do
myslu z války vycházeti—. T Teo Opov čx
βησόρ.να ταῦτα-- Ἱ.Ῥτάνὅ jsem viděl, že vy
jdou, dopadnou věci ty—.Eur. πρὸς γῆρας οὐχ.
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εὔδοξον ἐξέβαινέ σοι Ἱςδἰάτα πεᾶοραᾶα]ο ti to
]αγπδ, Ἰόπι. (τ. γνώμη 1. Ὦ, αι) πρὸςτὸ τε
λευταῖον ἐκβάν podle toho, co naposled vy
jde; podle posledního konce. Sof. TotoůTov
čxpPéPyxevolov—. věc taková vyšla, takový
jest konec, výsledek, že—.2. obr. a)o0s.«)
vy-; odstupuju; odchyluju se. Xen. čvůsv
εἰςταῦτα ἐξέβην, čeávemu odkud k vypravo
vání tomu jsem odbočil, se odchýlil, tam se
vrátím. Eur. u%čxBřvouTůymsneodstoupiti
od věci nahodilé; neopominouti náhody. B)
dospívám ; dostupuju. Βπχ. εἰς τοῦτἐκβέ
úyx (-xa) dhyndóvoctak daleko dospěl jsem
v zármutku! γ)5 409. ΕΙ. ἐκβῆναιτὸν ὅρκον
přestoupiti přísahu. b)prť.čxBéByxxvystou
pil jsem; stal jsem se. Eur. x4x:or06úvě
ov čxBéHyxenejšpatnějším z mužůstal se. —
i o věci.

ἐκ-βαχνχεύω Bakchem naplňuju, rozči
luju ; nadšeným, posedlým činím.i pokarou:
po- ; rozbuřuju. Eur. pass. rdod. T ἔξεβακ
„s0dy móX; a veškero občanstvo rozbouřilo
se, Bakchem zběsnělo. Pl. uavíx bvy mvčysl
90uGaxKiExPaxycúovucxnadšenostduši vzbu
zujíc a rozčilujíc—.

čx-BáAAo 1.a) vyhazuju; vyvrhuju.o)
s obi. věci. Xen, οἰστοὺςἐκβάλλειν δ{ρΥ vy
hazovati, vysypávati. 9)s obi.živt. Hér. vro
πελάγει τὸν Ἀρίονα ἐκβαλόντες π8 πποἵϊΑτίο
na vyhodíce (s lodi dovody). Φο8,ἐκβχλόντες
žué vyhodivše mne (z lodi na ostr. do bídy).
v) vyvádím ; vypravuju. Hér. meď. movg
sEeBáAXovrokoně (z lodi na břeh) vyváděli,
vypravovali. b)o)vyháním ; vyvrhuju; vy
puzuju. Hér. Μιμμερίους ἐκβαλόντες ἐχ τῆς
Evporng vyhnavše, vypudivše—.Pl. šxB3A
λειν ἐχ TÁVmóAsov vyvrhovati z obcí. často
u Dém. pouhé šxHáAAev, čxBaAety. (ve sm.
Ρ888. ἐκπίπτειν, φεύγειν). Τά]ς. 1τῶν τεῦνε
ώτωντὰ ὀστᾶ ἐκβαλεῖνΊεπΙΙΘΙύοἩ kosti vy
hoditi (za hranice). pass. Eur: ἐκδόµ.ωνἐχ
βεβλήσομ.χι7 domova vypuzen budu. 3) sha
zuju; svrhuju. Aischl. (v. édpu, 1.a, β,) Soť.
sxBaAetysvrhnouti (s trůnu), Xen. čxvře Ti
vře s hodnosti. v) vypouštím, Hér. črogčx
BxAetvslovovypustiti, prohoditi. (alev.i2.)
c) o subi. neživt. «) Eur. o krajinách εὔκαρ
πον ἐκβάλλουσιστάχυν Πο]πορ]οάπό τγάάτα
ή οβθΗ{,β) ΕΙ. ποταμιὸς ἐκβάλλει ἔε]κα(τγτά
žÍ,) vypryskuje, vzniká. 2) obr. a) «) Eur.
74 vóuiua čxBxXetvobyčeje vypuditi, vyhla
diti, zrušiti. Sof, rodró y čxBxAetyráduto
to (slovo) odvrci zpět, odvolati. —PI, Toů

ἐχβολή.

λόγους οὐδύναμαι ἐκβαλεῖνἀνοάᾶ, zásad ne
mohu vypuditi, od-, zavrhnouti. Sof. odrov
ἐκβαλῶ χάριν TůvTodds nikdy nehodlám za
vrhnouti, zamítnouti přízně tohoto. 9) s obi.
os. Sof. πλούτου δόλοισι--, ἐκβαλεῖν { Ὀἶα]ια
nástrahami vypuditi (někoho). pass. Sof.
τῆς χάριτος ἐκβεβλημένηz milosti jsouc vy
puzena ; milosti jsouc zbavena. Xen. Tňs ot
MagčxBindývu přátelství zbavenu býti. b)
ztrácím. vi něco ; pozbývám něňgho. Sof. φρέ
vag ἐκβαλεῖνsmyslů pozbyti. Tdyatov do
bra—. is ace. 05s.gíhov přítele pozbyti, se
zbavit.

ču-Pupbapóm zdivočuju(fact.) Isok. růy
πόλιν ἐξεβαρθάρωσεοβδαιςἴτο πάϊοδ!]. ρα»5.
τὴν πόλιν ἐκβεβαρβαρωμένην občanstvo zdi
vočené.

ἔχβασις, 1 (čx-Ba-ivo), 1. výstup; vý
chod; vzchod. Xen. i: cesta vzhůru. 2. obr.
východ; vyhnutí; vyváznutí. Bur. žvngz bídy.

Ἐκβάτανα, Ἰόπ. α ράρη. Ἀγβάτανα Ἰ.,
τά, hl. ms. Médie, letní sídlo králů Pers.

ἄχκ-βάω ἀόπν.--- ἐκβαίνω. ΤΠά]ς, Ῥατί.
ἐκρῶντας--,

ἐχκ-βιαζω násilím vymáhám, vynucuju.
Sof. ρᾳ55. τόξον χειρῶν ἐκβεβικσμένογ11]
z rukou vyrvaný.

ěm-RiBáČe 1. a) kážu vystoupiti, vid ně
komu ; vysazuju, vyvádím někoho. Thůk.,
Xen, čxráv vsdvÝBiBalev, čxBiBáco: z lodí
vysazovati, vyváděti, vysaditi, vyvésti. p.
i pouhé čx5., Úhúk. ἐκβιράσαι τοὺς ναύτας
z lodi, na sucho vyvésti vojíny lodní. p. Pl.
— b) odvádím ; odvracím. «) Xen. frmous
τῶν ὁδῶν Koně z cest. 3) odvádím ; vy
pouštím. Hér. τὸν ποταμὸν ἐχ τοῦ αὐλῶνος
ěxBiBacauřeku z úžlabí odvésti, vypustiti.
2. obr, Thúk. τῶν δικαίων λόγων τινὰ ἔκβι
Běcx. od důvodů práva někoho odvrátit.

s“-poáw vykřikuju ; křikvydávám.Xen.
ἐκ-βοήνεια, Ἡ (615. πάς].), υγ] Ταχα Ρρο

moci; výpad, náskok (ku pomoci). Thúk,
čm-Bovbém(srv. předch.)vycházím, vy

trhuju ku pomoci; výpadem, náskokem po
máhám, ku pomoci spěchám. Hér. čxPondý
aavres čgTovlody.óv vytrhše na pomoc k Isth
mu. Xen..r00g τὰ ὅριαΚα hranicím.

ἐπβολή, ἡ (ἐκβάλ-λω),1. 8) ΥΥΠοζεηῇ.α)
Eur. x4xfBoXxzvsog a vyhození lodí; vyho
zené lodi plavectvo. ) Sof.vyhozené ; vyko
pané ; výkop.(v. díxeAAx).b) shození; svr
žení ; pád. Aisehl.čxBoXXy pýpe dvěpův OABos
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pád mužů přináší obih, c) «) výpad ; východ.
u hory : ΡΓβπιγΚ.Ηότ, τοῦ Κιδαιρῶνος. ϱ) u
ř.buď: vyprýštění; pramen.Pl. buď:výtok;
ústí. Hér. vod[Iyveoč. v) u obilí: vzcházení;
vyrážení. Thúk, rsot cíTovčxBoAývok. vyme
tání obilí; ok. doby,kdy obilí vymetá. 2. vy
bočení; odchýlka, Thúk. To8 Aóyovokliky
řeči.

ἔχβολος 9. (ἐκβάλ-λω, srv. předch.) a)
vyhozený ; vypadlý. vvvo<z něčeho. Eur. βρέ
003 šxPokov olxeov dítě pohozené z domu. b)
Eur. zóvTou voTEp0<č. moře zvodněná vý
bočka.

ἐκ-βράσσω (-km, -Ppar-, « vru, vař-ím)
vyvírám ;vypryskuju ;vyvrhuju. Hér.pass.
νέες šžeBodocovvolodi vyvrhovány byly (bou
ří mořskou). 1 o zboží, nákladu lodním. šx
Poxcoop.ev—.

ěx-Ppovvám.jen Aischl. pass. šťeBpov
τήδη odévoghromem vyražená byla síla,

ἐκ-βρΌχάομαι Eur. (řva) vykřikuju;
vyhukuju. orevxyuov 100v čxPovyóuevotvý
skot veselý vyhukujíce—; výskotem vese
Jým vykřikujíce-—.

ἔχ-βρωμα, τό (ἐκ-βι-βρώ-σκω),vyžrani
na. Sof.πρίονοςἐκβρώματα vyhlodaniny pily;
drtiny pilou vyhlodané.

ἐχ-γεγώς, ν. ἐκ-γίγνομιαι.
ἔκ-γελάω, παβπιάτώτη96, Χεῃ. ἐξεγέλα

σε zasmál se.

ἐπ-γενέτης, ὁ, Eur. zrozenec ;potomek.

ἐχ-γενής 9. dle někt. u Sof. pl. fem. čx
Ὑενεῖς zrozené ; ΖΤΟΠΕΠΕΥ(πι, ἐγγενεῖς τ jn.
poměru).

ἐκ-γέγνομαι, ión. -ytvou.cu1. zrozuju se;
pocházím. Eur. πατρὸς ἐχγεγώς ἤ οἵοθ Ρο
šlý, pocházející. s dat. Hér. ἐξεγένετόοἱ παῖς
zrodil se mu syn. 2. a) vznikám ; povstávám.
čxytyverat Tims inf, «) daří se někomu. Hér.
οὖδέοἱ ἐξεγένετο- τιμωρήσασῦχι a nepodařilo,
nepovedlo se mu se pomstiti, p. při rTioxodau,
6) dostává se příležitost někomu ; lze, volno
Jest někomu. Thúk. čyd-poůc duúvaodbaučxye
vycóu.evovŽuiv protivníky odraziti že nám
bude lze, volno, b) a) odebírám se. Xen. vivdg
z něčeho. $) o čse. ubíhati. dle někt. u Hér.
(lépe: čy-y-).

ἐκ-γίνοµαι,v. předch.

ἔχγονος 2. (čx-ytyvouxu,-ysv-) a) zroze
nec. fem. zrozenka. Sof. pl. o dětech.— vůb.
potomek, Aischl, šxyová Tivospotomstvo něčí
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(i dcery). Xen. ol ἐκείνων ἔχγονοι jejich po
tomei, io zvířatech v%ixyova mláďata. b) c)
výplod ; plod Sof. čxyovx ydovog.—B)obr, Pl,
o básních. řečech α Ρ.-

ἐκ-δαχρύω παβ]σα]α.898,ἐκδακρῦσαι za
slzeti; slzy vy-, proliti.

ἔκ-δεια, ἡ (1. ἐκ-δέ-ω,srv. švěsa), nedo
stávka. Thůk. -Tav φόρωνκαὶνεῶν ηθᾶοΡΙ8
tek bernía nedodávání lodí ; nedodávání berní
a lodí,

Em-0e(xvupuvy-; ukazuju ;vy-;zjevuju.
Sof., Eur. šxdetčo ukázati ; vyjeviti.

9 / . 9 ,

ἐχ-δέχομαι, ión,—šu-déyou.
ἔχδεξις, η (ο ἐκ--δέχ-ομαι), Hér. pře

jatí ; nastoupení; postoupnosť. T7sPxawmms.
3

ἐχ-δέρω z-; odírám. Xen, ἐκδεῖραίτινα
odříti někoho.

ἐχκ-δέχομαι, Ιόπ.«δέχομαιἹ. a)odnímám,
odebírám si; ΡϊοἩπιάπι ο) παρά τινός τι 0ὰ
někoho něco. Hér. dpymvἐκδέκεσθαι vládu
přejímati, děditi. BuaiAmínvkralování, trůn
král., království. p. i bez obi. ἐξεδέξατο na
stoupil (na trůn) ; vládu přejal—.B) beru na
sebe. Dém. airíxv vinu. y)řeč přejímám.Pl.
šxdekav.evocčen přejav řeč pravil.— b) o subi.
věci: (přicházeti za něčím ;) připojovati se
k něčemu; dotýkati se něčeho; souviseti
s něčím. Hér. medtovšxdézsrou rovina se při
Ρο]α]θ. 1. ἀπό n. čx s gen. %τε [Περσική καὶ
ἀπὸ ταύτης ἐκδεκομένη Ἡ Ἀσσυρίη 1 ΡΕΙΑΚΟ 1
s tím v souvislosti Assyrsko—.xdsxera čz
Tůg Povylns 0 "AAugpřechází z Frygie Ha
lys—. 2. očekávám, a) se subi. os. S0f. u.€
νων κχεῖνονἐκδέχου zůstávaje očekávej jeho.
b) o subi. věci. Hér. róvoc.

ἐχ-δέω [-9. δέω)πα-; zavazuju ; na- ; za
věšuju. med. ἐκδήσασθαί τι a) navázati si
něco. Eur. (v. doym 1. a. B.). b) navěsiti si,
na sebe něco, Hér. dyxAuara.

Ex-0vAog 2. zjevný ; vyjevený zcela
jasný. Dém. ἔκδηλονποιησαί τι.

ἐκ-δημέω (-δῆμος, Srv. ἀπο-δημέω) z do
mova pryč jsem; za hranicemi, na cestách
jsem. Sof. (σ. θεωρός 1.) Ηότ, ἐκδημήσας na
cesty se vydav.

čx-Ov)oG 2.a) pryč od lidu, z domova;
za hranicemi; na cestách. Xen. š. etvat za
hranicemi býti. Bur. č.ydovocza hranicemi
země. č. ouy“ z domova vyhnanství. b) za
hraniční ; za hranice; do ciziny. Thúk. č£o
δος, στρατεῖαι.
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ἐχ-διαιτάομαι(-διαιτάω) οΏογάπίπηαγγπι
uchyluju se, Thúk. elTírov ščededrýryToTV
καθεστώτων νοµίµων -- 1θ5{176 v čem kde
uchýlil se od ustanovení zákonných-—.

ἐχ-διδασχω νγ-; Ροπδπ]α.při subi.os.
1 zosbn; j. ypóvogc— Aischl. — vivo někoho.
s inf.: aby—, i č, s inf, Sof, —civa —býti.
— S wg s ind. že—. Hér. též —vevá Te někoho
něčemu. Pl. meď. dávám si vyučovati. Eur.
πχῖδας σοφοὺς ἀ{ΙςΥ (5τό) πα πποπάτό, τ1Πο]]
drosti. Hér.io dítkách cizích :raiěac Alyvr
τίους την Ἑλλάδα γλῶσσανἐκδιδάσκεσθαι 897
dítky Eg. Hell. jazyku dali vyučovati.

ἐκ-διδρᾶσχω, Ιόπ. -ᾖσκώ (51Φ. ἀποὺ.)
pryč ubíhám, utíkám, prohám (proti závaz
nosti) Hér. čxr0ů dareoc z města. —rAolo čč
Aiyúrrov na korábu z Eg. —prs. i Thúk.

ἐχ-δίδωμι 1. υγάάτάπι. a) «) ze zajetí a
p., Hér. čxodvar vydati. Xen. s obi. vinníka,
ἐκδώσειν. β) στασα]α. 5 οΡί, 05. ἰ ΠΠ.τινὰ Ἡ. τὶ
Ῥόπι, Ἕλληνας.-χώρας.-Αμιφίπολιν. Ὦ) 7 ἀο
ΙΠΟΥ8Δ.α) Χθῃ. τὸν παϊῖδα ἐπὶ τέχνην 5ΥΠ8 η8
řemeslo. rýv Φδυγατέραěxdodva, dceru vy
dati, vdáti. Hér., Xen. i bez obi. Thúk. odv
ἐκδοῦναιοὐδ dyxyésdo ani nevdati (dcer)
ani nevzíti (žen za manželky). imeď. Hér.
ἐκδίδοσθχι τὴν θυγατέρα τινὶ γὰάναμι, Ῥτο
vdávati dceru svou za někoho.Eur. aor, pro
vdati—.pass. Xen. ἐκδεδόσδαιπαρ ἀνδρίpro
vdánu býti za muže. —$) přepouštím ; pro
πα]{πιόπη, Ἠόν. τῆν αὐλήν ἂν ἄτ. (ορ. μισθοῦ
oba). pass. Χθι. ἀνδράποδα ἐκδεδομένα
otroci pronajati jsouce. c) vydávám (lidu
k poučení). Arst. pass. čv Tolo čudedoné- 
votgAóyougve výkladech, spisech vydaných.
—2. o řekách, jezerech a p. vypouštěti, vy
lévati vodu; vylévati se; vtékati; vpadati.
Ἠότ. τὴν λίμνην ἐςχάσμα ἐκδιδοῦσαν ἀναφαί
νεσθει ἐνApysi jezero do propasti se vléva
jíc že objevuje se v Argu. čxdtdoť0 EAXýc
ποντος ἐςχάσμα πελάγεος γ]ένά 56 Ἠε]. ἀο
prohlubně moře—. —xoňvyvtéká— pramen.
7 dv τηκοµένη ἐκδιδοῖ(ά]6 πξ]ς6,ἐσδιδοῖ)ἐς
rov "lovpovsníh taje řine se do Istra,

Ex-0:xáCe rozsuzuju; k rozsudku při
vádím. Xen. díxac, γραφάς».

ἔχ-διχος9. υΥ]ενοδι]{οίσρτάτα;nedbalýpráva ; bezprávný. Sof. čvěpeg.Aischl. adv.
bez práva ; neprávě.

ἐκ-διώχω vyháním ; vypuzuju. Thůk.
ἔχδοσις, ἡ (οἳ ἐκ-δί-δω-μι), vydání. Hér.

ἱκετέων.

MEČ.

ἔχδοτος 9. (οἆ ἐκ-δί-δω-μι) Υγάαπγ.Ἠόν.
ὅτι µιν ἔκδοτον ἐποίησε ἐς Πέρσας ζθ Ποτγ
daným učinil doPerska ; že hodo služby vy
pravil k Peršanům. τὸν βασιλέαἔκδοτον ye
vóu.cvovúd TÁVToJuTémykrále k vydání od
souzeného od občanův—.

ἐχδοχή, ἡ (ἐκ-δέχ-ομαι) a) Hástoupení
(jiného) ; střídání (odstoupení jednoho a na
stoupení druhého). Eur. čxdoyoč;střídáním ;
střídavě. b) pokračování. Aischn. T05 πο
λέμου.

ἐκ-δραμεῖν, σ. ἐκ-τρέχο.
ἐπδρομή (ἐκ-δραμεἴν,srv: δρόµος)σγΡδ]

(nepřát.); výpad. Thúk., Xen.
ἔχδρομος;, ὁ (ἐκ-ὃoxuetv), výběžný ; vybí

hající. pl. u vojska : předběžnívojínové [kte
ří vpřed z řady vybíhají, j. velites u Říma
nů); předbojnící ; harcovníci. Thúk., Xen.

ἐχεδύνω, (51. ἐκ-δύω, 9.) vyvlékám;
svlékám. Hér. s obi. ἱμιάτιον. /

ἔχδυσις, 4 (odšx-00,$ 2.),a) vyváznutí;
vymknutí; uniknutí; «jití ; vyklouznutí
vybavení. Ηότ. ἀσφχλῆς ἔ. ἐκ τῆς νήσουῬε
pečné uniknutí z ostrova, o)x čow.Ἓιλλησι
oddeulu Š. who) s inf nenít Wellénům ni
žádného uniknutí, nelzet Hellénům nijak
uniknouti, aby ne—.b) východ; otvor. Hér.
vv č. motéeva: východ si činí. oůve ἔσοδον
οὔτε Š.—ani vchodu, ani východu, otvoru—.

81-000 (srv. ἀπο-δύω) 1. act. (5 a0r.čí
ἐδῦσα) vy-; svlékám. 7:4 někoho. 7i z ně
čeho. Xen, zaida (ιτῶνα ἐκδήύσαςchlapce
z oděvuvy-, svleknuv. pass. Hér. 4uu xi
| Páv šudvouévozár. s oděvemsvlékaným.2.
med. (s aor. act. čZ-600v,prf. šx-0600x%. —
prs.i čx-dývo.)a) svlékám si, Tiněco; svlé
kám se z něčeho. Hér. čxd0osabxrov xHdva

svléci se ἆ οἀόνα, Χθ. τὴν στολήν ἐκδύς--.
b) «) vynořuju se; vynikám. ΓΕ].ἐκδὺς καὶ
ἀναχύψας ἐν τῆς ὃκλάττης εἰς--.ΥΥΟΥθ8 Ρο
vznesa se z moře na—.9) obr. vyvlékám, vy
bavuju se. i zněčeho ; vyhýbám se něčemu.
Dém. .ἐκδεδυχέναι τὰς λειτουογίας že se vy
vlekli, vybavili z obecných poplatkův,

čx-čwpieóonat,dle někt.-ou (—Ao
οιεύ-ς) Hér, podóršťuju se; Dóriem se stá
vám. ἐκδεδωρίευνται(-iovrz)podórštěni jsou.

ěmet (srv. tři násl. a šxsřoe, ἐκεῖνος) 1.
tam. a) (na ot. kde?) tam; onde. «) (0 m.
v prostoře, op. čvraJbx, čvůzde) Xen. čxeř
χαταλιπὼν εἴσινι tam (venku) zanechaje—.
i o krajině: {απι,τάκεῖ (7% č-) tamější věci.
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ὀχεῖνεν.

'Thúk. tamější místa, kraje. —i mase. Sof.
πᾶσι vole čxeť všem (tamějším,) tam pří
tomným. —io podzemí, Sof. xáxeť xdvůdů
ov itam i zde; iv podzemí i na zemi. p.i
Eur., Pl. —Pl.i: tam; ve světě vyšším. —
9) io věcech. Pl. čxet cwopocůvyv fyodvTo—,
čvradda uxviav. tam (v řemeslech)—, tuto
(ve spravedlnosti a p.). —i0 m. ve spise:
tam ; svrchu. b)na ot.kam? (« ἐκεῖσε)Ηότ.
ἐκεῖ πλέομεν ἴ8πι Ρ11]6Π16. ἐπεὶ ἐκεῖἀπίκετο
když tam přišel. Thúk. při xxTarsosvyéva.
9. o čse zŤ, Xen, črsei—, čxeř když—, potom,
tedy—. š. Ždn—.tehdy už-.

ἐκεῖνεν (. ἐκεῖ)a) adtamtud; tamodtud,
Xen. č. elva:odtamtud býti, pocházeti. Thúk.
při douďčadou.—i při subst., Thůk, κίνδυνος
ž, nebezpečenství odtamtud (hrozící, přichá
zející). ij. attr. rdv č. čouu.dyov spojencův
odtamtud. b) « čxeř,obzl. j. attr. Thůk. úro
mg čxeňdevmetoou od tamější pevniny. Tag
š. vag tamější lodi, Dém, Tov ἐ. πόλεμιον
Šedo Ýbovra že tamější válka (odtamtud)
sem přijde. c) o pův., příčině: odtud; z té
příčiny ; z toho (důvodu). Isok, s násl. vý
kladem s ydo. OřAovd' č, -—yd— zjevno pak
to odtud: —zajisté— ; totiž—. p. při yvóvau.

ἐχεῖνι (srv. čxeť)básn. a ión. tamto ; tam
Aisehl. při xečodu. Hér. při xotu.Zobmu,

Exelvy) (odčxetvo-c.srv. raúry) tam. obyč.
ἐκεῖ. Hér. při oixeďv.Thúk. oi čxcívy úv
Vooror tamější lidé,

ἐχεῖνος, ράςη,1 χεῖνος3. neut, čxetvo(srv.
χθὶ, ἐκεῖυεν, ἐκεῖνι. --τ. 71]. αἄτ. ἐχείνως ἃ
zelvy) tamten ; ΠΕΠ (517.οὗτος, ὅδε, αὈτός).

a) bez subst. «) Ηότ, ὁ δὲ τοισίδε προέχει
ἐκείνου 8ο ten těmito věemi předčí nad
0ΠΟΠΟ,οὗτος ἐκεῖνος to, tu jest ten—. PL
τοῦτό ἐστιν ἐκεῖνο {ο 195{ οπο 1τοῦτ ἐχεῖνο,
někdy č. vztahuje se ku předmětu v řeči
sice bližšímu, ale myšlénkou vzdálenějšímu.
Dém. čr" čxsčvo—,čri Todro k tomu— k ono
mu—.neut. substt. očx T00 čečxeřva (dle
někt. čréxevx) obývajícínatamější, protější
straně, Hér, baAacca ἐστι τὸ ἐπ᾽ἐκεῖναΕὐ
ρώπης moře jest s oné strany (na sever)
Evrópy. Pl. xai cigτὸ ἔπ᾽ ἐκεῖνα τῆς γῆς καὶ
sigT0 čmiTade i na onu stranu zeměi na tu

to—. 10 čse, Isok. ol émčxstva yevou.cvorpřed
onou dobou narození. i při subst. čvTořečr
šxelva yo0vorcZa dob onoho věku.6) on. Hér.
XÍTOGOLčxeivov sám skrze něho, Xen. čxetvov

οὐχ ὁρῶ jeho nevidím. Xen. Mévov zi oi σὺν
αὐτῷ, Ἀλέαρχος καὶ οἱἐκεῖνουΜεποῃ 56 5ΥΥΠΙ

ο)»

ο»
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mužstvem, Klearchos a jeho zástup. —
někdy o též os. |. αὐτός. ΡΙ. ἂν αὐτῷ διδῷς
ἀργύριον καὶ πείὃης ἐκεῖνον Ὀτιάθδ-]{ πια ἀά
vati peníze a přemlouvati jeho. b) při subst.
«) att. j. attr. mívá místo j. oůvog,bez členu,
avšak subst. příslušné, aťpředchází n. ná
sleduje, obyč. mívá člen. Xen. čxsívy1 ybpx
ona krajina. Thúk. %ovparvetučxeívyvýpra
va ona, čxsívyT učox onoho dne (úmluvou
ustanoveného) ; avšak při omezení času při
rozeném i att. nemívá subst. členu. Thúk.

Ἡμέρας ἐκείνης dne onoho. G) i. praed. při
subst. bezčlenném. Sof. TodTčxety ἤδη σαφὲς
πρόχειρον dydog dépxouou tuto zřím tíži j.
onu (o níž dříve zmínka se stala) zřejmě
před sebou. y) s význ. místním překládá se
č.j. adv. Thúk. or: vůecExel črvAéovat
že lodi tam přijíždějí.

ěxelvwc (od čxetvo-c)onak; oním způso
bem. Thúk., Pl.

ἐχεῖσε (51η. ἐκεῖ)tam. a) na ot. kam ? —
Aischl, přiorpavyAarstv,Xen. při ze, šk
ayyéMew.—Thůk. přirxpýe. Dém. při dro
deřy. b) na ot. kde ? Dém. čxeto' eiciv ai yeřoec

tam jsou(ihned, rychlým sáhnutím) ruce.
ἐχεχειρία, Ἡ (απἐχε-χ-, ἔχ-ω, χείρ), αί.

zadržení, zdržování rukou ; zastavení nepřá
telství, porovnání ; přiměří. Thúk. čxsyeuotav
momcaodu, Šyav příměříučiniti si, zacho
vávati. Xen. —čyev.

ἔχ-ζέω a) vyvírám ; vykypuju. Hér. Có
a súAéovččélece za živa (vyvřela v červy,)
rozlezla se červy. b) obr. Aisehl, šáéČecev
Οἰδίπου KATEÚYUATArozbouřilo, rozzuřilo se
Oidipovoproklínání.

ἔχη-ῤόλος, ἃότ. ἑκᾶ-β-. 9. (ἑκάς, βάλ
Ao) básn. dalekostřelný. Aischl., Eur, 765%.
Sof. Pořoc.

EMYÁOGi εὔκηλος 9. (Έεκ-, ἐθκ-, » ἔκη
m, éxov) básn, volný ; klidný ; pokojný ; ne
vyrušený ; nepobouřený. řec. adi. překládá
seč. ij. adv.: pokojně; klidně; v pokoji;
bez vyrušení, Sof. při uíuvav, eddav. Eur,
neut. sg. ὡς οὐ βλέπεις ἔκηλον ᾖ8ίς nehledíš
klidně!

EmYjT,trag. éxár. (Fe-, « čxov) básn,
vůlí; po vůli. v:vogněkoho. trag. s gen. věci,
obyč. postp.: pro; ze—. Sof. dpevňe č. pro
enost. Eur. vívos€.; proč; pro jakou příči
nu? zoXAávč. z mnohých příčin. γάμων ἕ.
pro sňatek,

ἐκ-ὑαμνίζω (-94uv-oc)jen Aischl. μή
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μιοιπόλιν πρέμνοῦεν ἐκὺκμνίσητε πθυγνια!ίθ
mi města z kořene!

ἐκ-ὑεάομαι ]θη Ρο, ἐκθεάσασθαιΊΥεΠ
ku spatřiti, zahlídnouti.

ἐκ-ὑερμαίνω, γ. ἐν-θ.--,
ἔχ-νεσις, ἡ (οἆ ἐκ-τί-ὃη-μι), ΥΥΠοσθΠ{:

vysazení. Ἠότ. τοῦ παιδός Ῥοποποπί ἀίῑδί6.
ἐχ-Ῥέω ναι běžím; vybíhám. a)olidech,

obzl, o vojínech. čx «wvocz něčeho, Xen. b)
Xen, i coňzec.

Ex-Upů2opu (-Imp4o, srv, násl.)mocně,
násilně vyháním. Xen,

Ex-VTpEów (srv. předch.) vyháním, Hér.
τοὺς ἀνδρώπους.

3 +4 / / ν 4εχ-υὝρισω (-δηρίο-ν) πε πνίο Ρρτοπιδ
ἥσ]α, Έπχ, ρᾳ55. ἐκδηριωῦεῖσοι πο πΥ{1θΡ10
jněnivši se—,

E-VADo vytláčuju ;vytiskuju. Xen.ve
το]δίδ. ρα55. ἐκθλίρεσθαι (z řady) vytlačo
vánu býti.

ἐκ-Όνῄσχω odumírám;domírám;ducha
vypouštím. Sof.

ἔν-νοιναω (-dolvy)vy-; pohosťtuju.jen
Αἱβο]]. πηγε. Ίπαρ ἐκθοινᾶσεταιjátra (tvá)
vy-, pojídati, vyžírati bude.

Ex-Vopelv, v. násl.
ἐκ-Ὀρῴσχω vyskakuju, Aischl, vxáv

ἐξέδρῳσχον ἆ lodí vyskakovali. Sof. žpopuoc
Zdovogčxdope kvapným odchodem ze země
uprchni!

ěx-V0L0c 2. rozčílený. Aischl. goúv(dle
někt. eůWvuoc).

č4-VÚw za oběťvydávám (na usmířenou).
Sof. šxdOzat viva za oběťvydati někoho, Hér.
meď. ὄἄγοςἐκθύσχσῦαι, γῖηα svou zmazati
(obětí smírnou).

ἐχ-καγχάζω η. -καχόζω vybuchuju
v chechot. Xen. šáex4yace vybuchl v che
chot; zachechtal se.

ěu-nawalpw 1. vyčišťuju. Xen. i obr.
ἄνδρεςἐκκεκαθαρμένοιτὰς φυχάςπιπὔογέ(τγ
čištění v duších,) s vyčištěnými dušemi. 2.
vymétám ; vy-; odklizuju. T1v2někoho, Pl.

ἐχ-καὺ- εύδω venku spím, ponocuju.
Χρη. ἐξεχάθευδον--.

ἕχ-καί-δεχα (ἕξ-)šestnáct, att.
EMMatdENnŮ-Atvoc2.šestnáctinitní;-pra

mený. Xen. pl. d(xrva.
c / , 
ἐχχαιδεχά-πηχυς, ἀπ, -πᾶχυς. εος,2.

šestnáotiloketní, Dém. v nál. sixov.

ἐκ-κηρύσσω.

ἐχ-παίω 1,-κάω. 3) υγΡρα]α/α.Pl. pass.
ἐὰντοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκάητχι jestliže by mu
oči byly vypalovány ; byl-li by očí vypalo
váním zbavován. b) zapaluju; rozřahám.
Hér. čxxxúoavrec T% Tupá. rozžavše Cině—.

ĚM-MXAéa) ven volám ;vyvolávám ;vy
zývám. Eur. dóu.ovτινὰ z domu někoho. Hér.
med.—si; dávámsivyvolati. b)a)vyzývám;
vybízím. obyč. meď. —si. PL. —s inf, aby—.
Sof.—b) Dém. šxxaXéoaotat viva pobídnouti;
roznítiti někoho; z lenosti vyburcovati—.

EM-ZUAÚTTW(srv. dmo-x-)'vy-; odha
luju. a) odkrývám. Pl. meď. šxxaXuúauevog
odhaliv se (—si tvář. οΡ. ἐγ-καλύπτομιαι). ϱ)
obr. « vyjevuju. Aischl. řečí. aor,

Ex-nájivw (srv. dxo-x—) zemdlévám.
Thúk. zi zemdlévaje nechávám něčeho, u
stávám v něčem.

ἐκ-καρπίζομαι plodem, úrodou vydá
vám, Aischl. s obi. $žvaTov.

E1-x0pTÓ0|1.x využívám ; k užitku své
mu obracím. Thůk. čxxxormocacba prospě
ohu využití,

ἐχ-χαυχάομαι, 161. Ἐν. ἐξεκαυχὤντο
(vychloubali se,) chlubně vypovídali. s inf.
—že—.

ἐκ-καχάζω, σ. ἐκ-καγχόάζω.
ἔχ-κᾶω, γ. ἐκ-καίω.
ἔχ-χειμαι 1. τοπ] Ιθδίη; 1ο βπΏ{,τᾶοί

Φ0{.ἐχχεῖσθαί τινος vyloženu býti z něčeho ;
ležeti prost něčeho. 2. pass. prf. k sL.čx
τίθηυιι. a) Hér. o dítěti čxxetusvogvysazen;
vy-; odhozen—. b) obr. Arst, šxxewwvatoi T0
mo (řečí) vyloženy jsou základy.

ἐχ-κεινόω, v. násl.
ἐχ-κενόω, Ράξη, ἶ -κεινόω a) vyprazd

ἄτ]α, ΕΙ. οἴκῆμια ἐκκενώσαςΚΟΙΠΟΤΗΥΥΡτάζά
niv—.b) pustoším, Aischl. s obi. žovu.pass.
vala, TÓMsšxxevovu.évazemě, město pusto
šené, lidu zbavované.

ἔχ-κεχυμένως (π. ἐκ-χέω) ορ]ψτάπίτα;
plýtváním. Pl. č. Ašyervslovy hojnými (j. z
pytle sypanými), se štědrostí hojnou poví
dati.

ὄψ-πηρύσσω a) veřejně(hlasatelem) vy
hlašuju ; rozkazuju (vyhláškou). Sof. čxxe
χηρῦχθαι τὸ um s inf, že vyhlášeno, rozká
záno, zapověděnojest, aby ne—.b)vypovídám
(z obce); vyháním. Hér. čxxnoůčníTivavy
pověděti někoho. Sof. κἀξεκηρύχθην φυγάς ἃ
vyhlášen, vypověden byl jsem za psance,



ἔχ-πινέω.

Lýs.prf. čxvoZor2o< vypověděn, vyobcován
z města.

čm-xivém1.a) vystrkuju; vy-; proha
zuju. Soť. obr. ἐξεκίνησας τὸ ῥῆμα prohodil,
vypustil jsi slovo. b) vyplašuju. Sof. čáexí
VYGEVrodotyčAapovvyplašil kroky svýmilaň.
2.a) vy-; vzbuzuju ; rozněcuju. Sof. ἐκχινή
σειν κἀναστήσειν γόσον vzbuditi a vzbouřiti
nemoc. b) Sof. s obi. 08. ἀπὸ κακοῦ ἐκχινεῖν
ziva z bolesti vybuřovati někoho (abyznova
měl bolest).

ὄχ-κλείω, ἵ -κλήω,ἴόη. -χληίω vymykám
(ex-oludo). obyč. obr. 1) vylučuju. Tuvaně
koho. vivocz něčeho ; bráním, zabraňuju ně
komu něčeho. Hér. voůcdvouýcavrac čžexNýt
σαντῆς μετοχῆς Ῥτον]π]]οε vyloučili z úča
οἰοηρίτί, ΑἱΡΟΠΗ,τῆς συμ,μαχίας--. 2. 8)Ἰ81η6
zuju. Aisehn. -rv sioývyv-mír; překážímmí
ru. b) dotěsna, doúzkých vháním. Hér. pass.
ἐκκληιόμενοιτῇ ὥρη jsouce do úzkých hnáni
časem pilným (zamezujícím další čekání)—.

ἔχ-λλέπτω 1.τγκτάάἁότη,s obi.os. krad
mo, tajně vy-, odvádím. Pl. čxxAéýo. tajně
vyvésti (od někud). Xen, pass. ččexXirnoxv
kradmo odvedeni (ukradeni) byli. 2. a) za-;
utajuju. Sof. Aóyov—řeč, slovo. b)podvádím ;
omamuju. Sof, čxxAébauvivě podvésti,omá
miti, ošáliti někoho. i ývyřv vivocduši něčí.

ἔκ-χληίω, σ, ἐχ-χλείω.
ἐχχλήσία, Ἡ (ο ἔκκλητ-ος),ΥΥΥάΠίἸθ

schůzi. a) shromáždění ; hromada (lidí vůb.)
Xen. συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν στρατιωτῶν
sehnal, svolal hromadu vojínův. vovňom6x
xImotzvučiniti, zaříditi shromáždění. b) at.
obzl. hromada, shromáždění národu, lidu;
sněm. Pl. čy č. čxxAmotxovaíve sněmu sně
movníci, Xen. ot čvTř č. účastníci sněmu;
sněmovníci. (v. i ἀνίστηυι 1. 8, Υ.).

ἐχχλησιάζω (οἆ ἐκκλησίκ.-- 801.Ἰκκλη
cíuo«,dleněkt. šésxA-)a)vyzývámkeschůzi,
dohromady; hromadu svolávám. Xen.ve voj
ště. b)att. ve hromadě, ve sněmu jsem ; sně
muju. Xen. jxxAmciaČovhromadu sněmu mě
Ji; sněmovali. TEoLTIVOGOněčem ; o někom
srěmovati, rokovati. Isok., Dém. —Thúk.
nxxkmstuaxv sněm si složili; ve sněmu se
shromáždili,

ἐχχλησιαστής, οὔ, ὁ (ἐκκλησιάζω),αἲθ,
«) sněmovník. Pl. B) řečník sněmovní, ve
sněmě. Arst.

EX-MAv)TEÓWvyzývám mocně, násilně (za
svědka před soud). Aisehn.
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EMMÁYTOG2. (ču-ZxXée) vyzvaný ; vyvo
lený ; vybraný. oiš. výborníci ; výbor národ
ní, lidu; ve Spartě a obcích Dor. —Xen. oi
ἔφοροι καὶ οἱἔ.

ἐχ-χλήω, ν. ἐκ-χλείω.
ἔχ-κλίνω οἀκ]οᾶπ]τ, οᾱ-, ποΏγ]α]ᾳ 5ο.

Thůúk. o subi. vojska, aro Tivogod někoho.
Xen. čxxAivovotzz oevyovc: ustupují a utí
kají. čžéxJuvavodohýlili se ; ustoupili.

čM-"vátwvy-; od-; seškrabuju. Hér. τὸν
umpovččézvncevosk od-, seškrábal.

ὄχπ-ποιλαίνω νγά]αρι/α. Πότ. ἐκκοιλήνας
vydlabav (dle někt. čyxomývac prodlabav).

Č1-MOA4nTWvyklovuju; vyškrtuju; vy
mazuju. Úhůk. 470 τοῦ τρίποδος--.

ἐχχομιδή, ἡ (ιν. πάς].), odvedení; od
vezení; uchránění, Hér. gvoc někoho.

ču-mopfCe 1a)vyvádím; vyvážím; za
chraňuju. Hér. čxxouícar vwvůn, m odvézti,
zachrániti, někoho, něco; odnésti, odkliditi
něco (na ochranu). meď. —si. Hér., Xen. b)«)vyvážím.med.— si.(srv.sio-xou.-).Thúk.
9) odvádím.dep. pass. odebírám se. Eur, €x
xoulČovpryč se ubírej ;deo ἐκκομισνείς 561Π
σ6 οἀδρταν. 2. 7 παβση]α. Χ6Π. ἵππος οἵτον.

ὄχ-χομπάζω, jen Sof. čxxouma0xcvy
chlubiv se; s pochlubou.

EM-m07Tw1.a)vykopávám; vysekávám ;
porážím. Hér., Thúk., Xen. čxxóýa, s obi.
stromů, sadů: vysekati; sporážeti. b) vyrá
žím ; vytloukám. Dém. pass. vdv dpbxAuov
ἐχκεχομμμένοςdav sioko vyraziti; pozbyv oka
vyražením-—.2.a) srážím; syrhuju. Hér. šžé
κοψκντοὺς ἄνδραςsrazili, svrhli muže(s lodi
do moře). b) zarážím, «) zamezuju; vyhla
΄π)α. Χ6ῃ. ἐχχόψχντες τὰς ἀχροβολίσεις Zara
zivše, zamezivše, přerušivše, Šarvatkování.
B) Pl. pass. 7 Vpxoúrng škexénomro drzost
byla zaražena, zapuzena.

čx-mpepávvujuzavěšuju. Thúk. med. —
se. Tivogna někoho; zachycuju se někoho.9 / νι v..

č4-mo0tvtWwvytřibuju, a) vy-; odlučuju.«)
odděluju. Xen. pass. Oravy6 voje čaxorby když

*by mysl byla odloučena, oddělena. $) vylu
čuju; vypuzuju. Xen, (v. áxovo 1. b, «.),

3 / /

pass. čxxověcízvyloučen byv—b) vybírám.
Β0Γ.ἀρετῇπρῶτος ἐχχριδεὶςστρατεύµ.ατος5ἶ8
tečností za prvního z vojska vybrán—.

a , , ,
ἔχλριτος (ἐκκρί-νω, Ὀ.) ΥΥΡΤΑΠΥ; výbor

ný; vzláštní, Aisehl. TA7dosčxxgsrov oT94T00
počet mužstva vybraný z vojska. vopig č.
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zvlášť vybraný. Sof. δώρημα vybraný,
zvláštní dar.

ἔχχροὺσις, 7 (odžx-xo00-w),vytlučení;
vy-; odražení. Xen.

ὀχχρουστιχός ὃ.(οἳ ἔκκοουστ-ος)5οΠοΡ
ný, mocný k vy-, k odxažení, ku zbavení.
Ἀτεί, ἐκκρουστικὸν τοῦ ἐλέου πιοοπό οὗτάδί,
zapuzuje milosrdenství,

EMXPOVOTOG2. (oděxxo0ů o) vyražený.
Aisohl. —8uuc vyražená (v kovu), ukutá,
vyobrazená podoba.

ČY-"poÚw 1. a) x) vytloukám; vyrážím
Ἀθῃ. ἐκκροῦσαίτι ἐκvv yemodvvyraziti—. B)
odrážím ; od-; zapuzuju. viva někoho. obzl.
v boji. Thúk., Xen. —pass. čxxp0vobývauod
raženu býti.) odstrkuju; odkládám.Dém.
ἐκκροῦσαι sic TYv úorTeouluvodložiti na příští
den. b) odrážím, viváTivogněkoho odněčeho;
zbavuju někoho něčeho. Pl. *Xxid06naděje.
2.a)odrážím; vymykám. Dém, ivz u%T00
παρόντος ἐμχυτὸν ěxx00006 abych od nynější
věci sebe nevymkl, se neuchylil—. b) o) od
rážím ; zatlačuju. vi něco ; vyhýbám (se) ně
čemu. PL. Aóyovcdůvodům, p) Arst. čxxpoú
ουσινi Zivýce dAMýAuszatlačují vášně se
be vespolek.

EM-MV(LoTámkotrmelcem vy-, přeska
kuju. Xen. úméovivo; přes něco.

ὄχ- κυλίνδω π. -χυλίω vyvaluju; vyku
luju. pass. se. Sof. drývng z vozu. Aischl.
sxxuAModyceoaí Tivogvyvinouti, vymotati,
vyplésti se zněčeho.Xen.čx OrxTúwov-z tenat,

čx-mVÁlw, v. předch.
ἔχ-πΌμαίνω νττ]ήπ]τ 5ο; τ]ποι ΥΥ-,οᾱ

bíhám. Xen. 77s ožAxyyogz řady vychyluju
(se), odbočuju.

EMNVVÉM(od šx-xvvo-c) vý-; odbočuju;
(od pravé stopy) odehyluju se. Xen. subi.
Χύνες.

ἔχ-πυνος ο. (od xvy- Vzúov) vy- ; odboč
ný ; (od pravé stopy) odohylný. Xen. pl.o.
psích slídících.

ἐχκ-χωφόω i- %w(-xwo0-c),ohlušuju. Pl,
ἐκχεχώφωκε τὰ ὦτα--. ο]]αξ]]---,

ἐκ-λαγχάνω ροᾶ(]ιη,τα podíldostávám.
něčeho. Sof. čxAxyety růu.Bov.
č1-AuAém vyžvatlávám; vybleptávám.

Šx-AupBavw a) (něcovybraného) dostá
vám. Sof. ἀριστεῖα ἐκλαβών. -- ϐ) ρϊο]ήπιάπι;
beru na sebe (odjiného, po jiném). «) Isok,
παϊῖδας. P) Hér. za mzdu. ἐξελάμβανε ἐπὶτὴν

hiτι

n3

ἔχ-λείπω.

Ἑλλάδα ἔργα Ῥϊε]ιπα] ζω πηζᾶαρο Helladě
práce (věštní).

ὄχ-λάμπω 1. a) vy-; zableskuju; pla
menem vyšlehuju. Aischl, o blesku. Hér. o
plameni. b) Xen. T%ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον
čžékaumevzbraň právě j. zreadlo lesk vydá
vala. 9, οῦτ, ΡΙ. ἐξέλαμψε τὸ τὴς φύσεωςδἱ
xxtov zastkví se právo přírody (ve slávě).

ču-AavWavw zbavuju paměti. ed. vy
trácím, vypouštím z paměti své. Eur. šxAé
Anoy.mzcela jsem zapomněla, Sof. s gen. vě
οἱ,τοῦὸ ἐχλανθάνει πα ἴο zcela zapomínáš—.

/ οὄχ-λαπαζω n. -Axráoce, Aischl. v a0r.
ἐχλαπόάξαιτινός τινα vyrvati, uchvátiti z ně
čeho někoho.

čm-Aeaívw vy-; uhlazuju. PL.

č%-Aévwvybírám. a) vyvoluju. Xen. r0ů;
dplovovc čxAsEacnejlepší vybrav. meď. —si.
b) vymáhám. Dém. ypýuxr' čZéhecepeníze
vybral, vymohl. meď. —si, ku prospěchu
svému. Hér., att.

čx-Aeťrmw 1. a) vypouštím; mimo pou
štím, «) riněco; upouštím od něčeho (bez
děky); pozbývám něčeho. Hér. ἐχ μηχανῆς
τῆς τούτων ἐξέλιπον τὴν τυραννίδα π πάποᾶια

ὶ

těch pozbyli samovlády. Sof. čxAurstyPtovpo
zbyti života. B) Eur. d00G0gčxAeXormogprut
zbavený ozdoby, holý (ορ. κομήτης). ϱ) α)
vy- ; zanechávám ; opomíjím (řečí). Aischl.
dyAovTov mAsčorovčxAcído Aóyov spoustu 0
hromnou slov opominu. Pl. str šžEuzov.vy
nechal-li jsem co. 3)zanedbávám ; nešetřím.
τὶ πδδθ]ιο, ΤΠάϊς, ὅσα ἐξελελοίπεσαν τῆς ἔυν
ὑήκης ὅθ]ο πθsmlouvy zanedbali. Βατ. ἐχλι
melyτὸν ὅρχονΖιπράρα1 přísahy. 2.a) opou
štím ; ostavuju; zanechávám. «) (nutností)
Dém, rýv ydoxv čxAureivsvouzemi opustiti.
Hér., αἲῖ.τὴν πόλιν- (ν. ἀνοικίζω). 1 86.2]ττά
cenou vazbou seig s aco.; Ηότ. ἐκλιπεῖντην
πόλιν čeTAZxpx opustiti ms. a utéci do hor.
Χθπ. τΏν πόλιν ἐξέλιπονεἰς χωρίον ὀχυρὸνἐπὶ
TA09xms. opustivše ustoupili na místo pev
né do hor. B) (dovolenou). Hér. Zépěng 6
βουλοµένῳ παραθιδοῖἐχλιπόντα τὴν τάξιν de
úczodai—Xerx.tomu, kdo chce, dovoluje, aby
opustě své m. v řadě podíval se—. v) (nectně).
60Η,900006 u.exáxAumav—zradě mé a opustě;
zrádně měopustě. b) znf7.«) po- ; upouštím ;
pře- ;ustávám ;vy-; docházím (konce).Thůk,
νόσος ἐχλιποῦσα οὐδένα χοόνον ΏΘΙΠΟΟποθῖ
stavši žádnou dobou. Sof. ὥστε μὴ ᾿χλιπεῖν
xAéog(váv) tak že neustane (konce nevezme)
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sláva nám oběma, šxAéXorgevxůrx zaniklo
(zmařeno1850){ο,Ατς. ἐπιδυυίαιἐκλελοίπασι
náruživosti popustily, přestaly. 6)seházím ;
mizím ; ubývám. Xen. 01%v0 čxAeXovrévauτὴν

anóvzprotože sešel, zmizel sníh. Thúk. 0 %
χιος ἐξέλιπε slunečka ubylo; slunce se za
tmělo.Pl. vdvšxAslrovrx fAov zatmívající se,
zatmívání slunce.

ExAetdic, 4 (od šxXeíz-e 2), a) opuštění
(místa). Hér. ἐ,τῶννεῶν Ἡ ἐντῇ ναυμ.κχίη
ustoupení, vzdálení lodí v bitvě lodní. b) «)
popuštění; zmizení.Hér, vav roXov zmizení,
zníčení měst. G) ubývání; zatmění, Thůk.
λλίου.

ὀχλεχτός 8. (odἐκ-λέγ-ω) vybraný.
ču-Aémo vylupuju. Hér. od čxAénavvej

ce vylíhati.
ču-Aevuatvw vy-; zaběluju. Eur. pódu

T čxhevzzivere a vlny mořské zapěňujte
(veslem)!

ἐχ-λήγω 5ο8,dokonce, zcela u-, přestá
vám. s part. (č. s přechdn.)

ἐχ-λιμπανω, Eur. « ἐχ-λείπω. -ἐξελίμ.
πανον δόµους opouštěla jsem domov.

ἑχλιπής 2. (čxXuety,šxAsíro) 1. opuště
ný; opomenutý; zanedbaný. Thúk. %racw
ἐκλιπὲςτοῦτο ἣν τὸ veogiovvšemi (dějepisci)
opominuto, zanedbáno bylo to m. v dějinách.
2. ubylý ; zmizelý ; zatmělý. I'hůk. T05jAov
ἐκλιπές τι ἐγένετο slunečka čásť nějaká za
tmělou stala se.

ἐχλογή, Ἡ (ἐκλέγ-ω),ν/Ρότ. Αι.
čm-AovtCopat 1. vypočítávám. Thúk. 2.

a) roz-, uvažuju (veskrze). Hér. gaůra—.
Thůk. i meolTivogo něčem. b) domýšlím se.
Dém. s ace. part. že—.

ἔχλυσις, 4 (od šx-A0-e), vybavení; vy
svobození. Tevo<z něčeho, traď.

ἐχλυτήριος 5. (ἐκλύ-ω) výbavný; vý
kupný; spasitelný. Sof. neut. —Eur, dvý
σχειν πατρίδος ěxAuTýoovumírati na spásu
vlasti.

ču-A0o 1.a) vyvazuju; vybavuju; vy
prošťuju. viva 3%%1vozněkoho z něčeho. T1v%
τινος zbavuju, zprošťuju někoho něčeho. Pl.
pass. bvymčxhvouévyGom2očδεσμιῶν ἐκτοῦ
caducuvogduše výbavována jsoucz těla právě
J.z vazby. Aischl, šxAĎow.zovov T:v%zba
viti strastí někoho. sneď. dyn. Aischl, šág
λυσάμην Boorovs70 ur —s inf. (úsilně) vy
bavil jsem smrtelníky, aby ne—. Sof. z)703

ἐχ-μουσόω. 30 1

T ἔδησα καὶπαρὼν ἐκλύσομιαι |. 8άπι αν δσπ]]
jsemji, tak osobněji vybavím, z vězení vy
vedu. φόβου τινὰ ἐκλύσασθαι 7 Ῥάππό πό]κοΏο
vybaviti, vytrhnouti. b) odlučuju ; odstra
ňuju.Sof. číéAuca Ox.ou.óvodstranil jsem daň.
2. a)rozlučuju; rozvírám, Eur. čxAsď do
u.oúg rozvírejte draže! Sof. čxAúcemvoróp.x
rozevříti, rozvázati ústa; slovům uzdu pu
stiti. b) x) roz-; zrušuju; zastavuju; ukli
πη]α. Ὠόπη, ἐκλύσας τὴνἔριν uklidě různici—.
ἐσελύσατε τὰς παρασκευὰς τὰς τοῦ πολέμου
zastavili jste přípravy válečné. 3) ze- ; osla
buju; zemdlívám. meď. zemdlívám ; ochabu
ju. Arst. při šxrvée.

ἔχ-λωβάομαι Sof.Φα55. ἁγὼ ὑπ' αὐτῶν
ἐξελωβήθηνοὐ 1άοἆ π]ο αΚις]] ροίπργ.

ἔπ-μαίνω συδεὔα]α; τοπυσ{αἰ]πήαΒαν. ϱ
obi. koní: s- ; poplašuju. s obi. lidí: čxuňvaí
τινα δωμάτων vyplašiti někoho z domu ku
vztekání. —Sof. gótov roznítiti touhu meď.
Ἠότ. 5 800, ἐκμαίνεσθαί τι čgTia prováděti
vzteklosť nějakou proti někomu,

ἔκ-μανὺάνω a) «) vy-, poučuju se. r
něčemu. Sof., Eur. gap% Tivog od někoho.
ΑΙΒΟΠΙ.,Ἠότ. ἀπό τινος. ϐ) ΡΙ. ποιήρατα ἐκ
μιαγνάνεινὈάδηίπηπ paměti se učiti. Isok. výy
šybpav T966Tia nepřátelství proti někomu
si vštěpovati (na paměť). b) «) vyzvídám. τὶ
něco; dovídám se něčeho. Hér. črerpov.evot
škéuxdbovmav TOčóvještě se doptávajíce vy
zvěděli vše, co se děje. Šof.04 Ttvog,i pou
hé «:vogod někoho. B) ohledávám ; prozkou
mávám. Hér. ἐξέμκθονx εὗρονohledal a na
lezl jsem. Xen. s obi. πόρους.

Š-LapTUVpĚMsvědectví vydávám. Aischn.
706gTia. před někým (prostřednictvím).

ἔπ-μαρτυρία, , vydání svědectví.
Aisehn. prostřednictvím něčím.

Čx-LÁoow vy-; smazuju ; vytírám. Sof.
χηλῖδαςἐκμάξαι skvrny vytříti, vyčistiti,

ČM-peTpém yměřuju. Eur. ypóvovčxue
Tpňoa čas vyměřiti, prodlíti. med. —si.Xen.
ὅπλα.

ἄπ-μηνος, V.ἑξά-μηνος
ὄγν-μηρυομαι vy-, rozvinuju se. Xen, o

vojsku: po částech, po řadách přecházeti.
ἐκ-μϊμέομαι νγροάοΡρα](obrazem). Xen.

/ .?, ? M

ὀχ-μισὺόω ρτοπα]ίπηάπι. Χ6Π, τινὰ τινι
někoho někomu.

/ « V...
ὄχ-μουσόω(-Μοῦσα] νγ αὔιήα.Έα, Διόνυ

σοςἡμἃς ἐξεμιούσωσεντάδε Γ.πάςτγ πδ11tomu.
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ἔχ-μοχὺέω se hmožděnímvykonávám.
Aischl., Eur. viněco; nahmožďuju se něčím.

Ex-véjw ven řídím; pryč obracím, Sof.
med. 0dx ἄφορρονčxveu.ctó0a; neobrátíš na
zpět rychle nohy své?

ἔχ-νευρίξδω (-νεῦρ-ον)svalů, síly zbavu
ju; vysiluju ;vyssávám. Dém.čzvsvevoonévot,

Š“-VeÚwa)odkyvuju; od- ; uhýbám. Xen.
T zepahý čxvevcac.Bur. ἐξένευσεs inf. stra
nou pokývla, aby—.b) vyhýbám; ustupuju.
Eur. (ale aor. v, i při šx-véo!)

ὄχ-γέω (- 1. νέω. --80Υ. ἐξένευσα, 81. ἱ
předch. !) vyplouvám a) ven pluju. Thúk.
ἐχνεῦσαιτγρ]οπ{1,ϱ)Έτ. 100Υ,„vyváznouti.

ἔπ-νικάω τίἰδπβἰσίπηνγη]]κάπι, ΤΠήϊς, ο
subi. neos. a) %maotwἐχνικῆσαι η8ᾶ všechny
vyniknouti, zobecněti. b) črí T: —k něčemu
vítezně přejíti.

EM-VÍT0-T0(prs. neob., v. -víČe) VY-; 0-;
smývám.obr.Bur. s póvopóvověxvíveabych
vražďou vraždu smyl. Dém. meď.. čxvíbecdní
T. smýti se sebe něco; očistiti se z něčeho,

ἐχούσιος 3. 12. (Z Éx0vT-10g,917. ἑκών)
volnému, dobrovolnému příslušný; dobro
volnický. a) o 0s. i zosbn. dobrovolný. při
verbu řeckéadi.překládáseč. ij.adv. Thůk.
ὀλκάδες ἐκούσιοι συγηκολούδουν τῇ στρατιᾶ-
dobrovolně pluly spolu s vojskem. Sof. %u.xp
Tevody éxovotxpochybila nedobrovolně, bez
děky. b) o věci: dobrovolně předsevzatý, ko
naný; úmyslný. Thúk. zívdvvo. podniky.
στρατεία. Xen. va č.dobrovolné, úmyslnévě
ci (op. 7%dxoúotx). — substt. fem. Bof. čč
ἐκουσίαςz úmysla. Thúk. p. xi čxovotav.

ἐππαγλέομαι (od ču-mayho-) básn. a
ión. jen part. prs. pl. hrozně se divíce, Hér,
i s násl. ac—, že—.

ἔκ-παγλος 9. (ᾳ ἐκ-πλαγ-λος, Srv. čz
nA00e) obyč. básn. zarážející; ohromný.
a) o os. ivěci: úžasný; hrozný; strašný.
Sof. δείπνων ἀρρήτων ἔκπαγλ ἄχὃη hostiny
Ἀτοζπό οἩτοπιηά {ᾷ6, Χθῃ. ὅπλα ἐκπαγλότα
τα. ϐ) πάΤαπΙΗΥ. ἔκπαγλα 1]. 8άν. πάταπιηδ.
So. přirudy,

ἔκ-παιδεύω ποθ]α, dokonale vychová
vám. vzdělávám. Pl. aor.

EM-T0ÚÓWzcela zastavuju. meď. zcela u
stávám. Thúk. čEerxúcavrToúnavouustali.

čm-meCbw zcela přemlouvám. aor. Sof.,
Eur. zcela přemluviti; přijměti. i 0 subi.
neos. 7:yx někoho. s inf. aby—.

ἐκ-πίµπλημι.

ἔχ-πειραω,οῦγὅ. πιο. νΥσκαδα/α;τγ-,
prozkoumávám si; Hér. vivogvyzkoumávám,
zkoumámněkoho.is gen.věcidle někt,u 904.

ču-méAw, Sof. odx čxnéXes inf, nelze—.

ču-népmw 1.a)vy-; odesýlám,Xen.z
vá ční TLněkoho na něco. meď. «) —si. Sof.,
Xen. —9) odebírám se. Sof. ze světa; rozlu
čuju se (sesvětem). —b) vyháním ; vy- ; za
puzuju. Tive někoho. Hér., att. —Eur. (v.
čin). 2. obesýlám; vyvolávám,Sof. ἐκτόςτεῃ.
med. —si; dávámsi vyvolati Sof. ví u" čče
rývbo Ooudrov; proč mě si dalas vyvolati
z domu?

ἔχπεμφις, m (od čxréum-o), vyslání.
Thúk. T734arom.

ἔπ-πεπταμένως, ν. ἐκ-πετάννυμι.
ἔχ- περαίνω επΚοποσπι, ΥΘΑΙΥ76Ρτοτά

dím. Xen. pass. šxmeoxivevalm veskrze daří
se něco.

ἔχ-περαω 1. a) vy-: prorážím. Xen. 0
subi., neos. ἔξω διά τινος Υ6Πskrze něco. b)
prorážím ; pronikám ; procházím, 0 subi. os.
«) Aischl. vydóva zemi procházím. B) obr.
Eur. BíovšGeréoace životem prošel ; život do
Κοπα].ἐκπερᾶσαιχῦμιαTř cvupopže proraziti
vlnu nehody ; vybřísti z vlnobití nehody, 9,
a)vy-; postupuju. ur. «AMuxxxschodištěm,
po.schodech.b)postupuju; pokračuju (vchů
zi). Xen. oihomovas.

ču-népůw vypleňuju. Aisehl, čxméposiv
rgwoóXuvvypleniti, vyhubiti ms. ; -τυραννίδα θΐος
vládu násilím vyvrátiti.

ἂὄχ-περί-ειμι (-iévar) odtud obcházím.Xen.
χύχλω kolem.

EM-TTETÁVVUUU1. vy-; rozprostírám; roz
pínám. Eur. fut. čxesrTácovat 0 subi. neos. —
pass. Hér. or. δίκτυον ἐκπεπέτασται síť roz
prostřenajest.2.rozvazuju; rozpouštím.Xen.
sxmeTTAVÉVOGTozpustile, při edooxivecdu.

ἐχ-πεύνομαι (ν. ἐκ-πυνδάνομαι)ΑΙ6οΠ1.
πάντ šareúdou všechno vypovídej (na 0
tázky)!

ἐκ-πηδαω 1.a)venpádím, skákám ;vy
skakuju ; ven seřítím. Hér. čeryv δάλασσαν
do moře. Xen. vboji: vyhrnuju se (na ne
přátele), b)Eur..o vodě :vypryskovati. 2. vy
skakuju. Sof. ze sna.

ἔχ-πῖδύομαι (-πῖδ-αξ), Αἰἱδο]].τΥΡτΥ
skuju; vytryskuju; vystřikuju. obr. j. ©
zřídle,

ču-Tu7mTAv“(ex-pleo),vy-; naplňuju.1.



ὄχ-πίνω.

a) s obi, prostory a p., Xen. τοῦ πλαισίου τὸ
μέσον ἐξεπίμπλασαν čtverhranu prostředek
vyplňovali (mužstvem). b) s obi. čísla a p.
vy-; doplňuju. z) Xen. ἐξεπίμπλη τὸ ἱππικόν
doplnil jezdectvo. $) slovem doplňuju; vy
Ροτίάάπη, Αἱδο]]. κακῶν πλῆθος οὐκ ἂν ἐκ
πλήσαιμί σοι πθ]Ώοά(πιποζβίσί πονγροτδάδ]
bych,) počtu nevypočetl bych ti. —2. obr.
a) na-; vyplňuju. Ti něco; zadosť činím ně
čemu. «) Hér. Tovvóu.ověxrAŤom zákon na
plniti; zákonu zadosťučiniti. Xen. vagyvá
wg Tivdgvůli něčí—, i o subi, bohů. Bur.
4pac—kletby vy—,naplniti. B) ukojuju, na
sycuju. Thúk. τὴν αὐτίκα orhovaxizv svou
okamžitou svárlivosť, v) za vinu pykám;
splácím (j. pokutou. v. duxorT4c—).b) do
konávám ; dokonce přestávám, Eur. xívovvov
šxrAom nebezpečenství přestáti, v. i xau
πιν.ος.

čm-mtvw 1. a) vypijím. Xen, očvovčxmeiv
víno vypíti. Hér. pass, čxrémova: vypito
jest. b) upíjím, Ἀθη, οὐχ. ἐκπίομιαι οἴνουἩθ
upiju vína. 2. obr. básn. upíjím ; vyssávám.
Sof. «iu.%vivog. —i S 400. 05s,vyssávati ně
koho.

ἔχ-πιπρᾶσχω νγριοδάτάπι, Ώόπα,ρᾳ55.
-ἐκπέπρᾶται ταῦτα υγρτοάάπο]θβί--.

ὄπ-πίπτω vypadám. 1. a) z) 008.1
věci. z něčeho, Xen. ἐχπιπτόντων τῶν Ἱνιό
yov když vy-; spadali (z vozu)—.ἄκοντες
ŠxmmrTovoivbezděky spadají. Sof. s gen. dí
opov,Bur.dvrdyev áno- z korby. B)PL.oTece:
ěxnimrTeelg Tómoyvy-, vpadá do místa—. b)
z) vypadám ; vytrhuju ; vybíhám ; ven seří
tím, Xen. ἐξ olxíuc šxmecóvrec z domu se vy
řítivše, vyhrnuvše—. Hér. —ěxτῆς τάξιος
—zřady—. 3) vybočuju; od-, uchyluju se.
Χεη, ἐκπεσόντες ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰςὕλην οᾶοπή 
livše se, vybočivše z cesty do lesa—.v) ubi
hám ; unikám. Thůk. čémecov AdývaCeuni
kli (útěkem) do Athén. —šg τὸ στρατόπεδον
do tábora (zlodí). -c)a) vy-; propadám; padám.
Pl. o řečnících: odx dv ěžémecovnebyli by
propadli, padli, Dém, šžémumrec,ἐγὼ ὃ) ἐσύ
ριττον propadávals—. i 0 věci. Arst. čxním
τειν τὰς τραγωδίας že propadávají, neobstá
vají—. 6) ehybuju. Arst. čv oig uXluaT' čz
mírrv0votyoi zoryraí— chybují— (od pravidel
seucbylují-). d)vypadám; vycházím. Thúk,
ŠGT1 Ve, NANĚCO,Ἡ στάσις ἐς φίλια ἐξεπεπτώ
xe: odbojvycházel na přátelství (strana od
bojná přešla konečněve přátelství). 2. (pass.
ku 51,ἐκ-θάλλω) a) vypadávám ; vyhazován,

©ἔχ-πλεως. 353

vyvrhován jsem. «) obzl. na moři, 0 08.i lo
4δομ. Ῥή]ς, ἐξέπεσεν ἐς τὸν Auéva vypadl,
vyhozen byl (j. mrtvola) do přístavu. Xen.
τῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐχπίπτουσι
z lodí mnohé vrážejí na písčiny a trosko
tají se. oěxníwrvovzlodi vyhozený; rozbitek;
(trosečník, naufragus). Xen. —Thúk,o lodi
ěxremvoxvi« vyhozena, stroskotána, B) vy
hazuju ;vypuzuju ; vyháním, Hér. šxrírrev
ἐχ.Πελοποννήσου ὑπὸ Μήδων vyháněnu býti
πὮ6].οὰ ΜόάΠ.Χοι. ἐχπεπτωχότες τῶν οἰχιῶν
vypuzeni jsouce z příbytků svých. obzl.att,
z obce, ze země. Thúk. čxmecóvrec ÚTOT080
mXdo0vgvyhnáni byvše od lidu. Eur. čxrsceť
—„dovógvyhnána budeš ze země. p. Sof. —
Ἠότ, --ἐκ τῶν Ἀθηνέων --π ΑἰΠόη,Χθῃ, κατά

ειν TOUSX TETTWXÓTACZpět uváděti vypo
věděné.,γ) Ἠόν, ἐκπεπτωχέναι ἐκ τῶν ἐόντων
(vyhnánu býti ze svého statku ;) zbavenu
býti statku, jmění svého. Thúk, dro τῶν ἔλ
πίδων ἐκπίπτειν (odnadějí býti odpuzovánu;)
nadějí zbavovánu býti. b) w)svrhován jsem,
Aischl. doyňs z vlády. 9) vyvracován, porá
žen jsem. Xen. prf, o stromech : vyvrácenu,
poraženu býti. y) Sof. 0 08. πρὸς ἀνδρὸς ἐκ
mecetyod muže pokořenu, poraženu býti.

ἔχ-πίτνω ΊοῃπΑἱβο]]. -- ἐκ-πίπτω (v.
δήναιός).

ἔχ-πλαγείςα Ρ. τν.ἐκ-πλήσσω.

ἔχ-πλεΌρος9. τ. ἑξά-πλεῦ-ρος.
ἔκ-πλέω, ἰόπ. ο58,ὅς. ο -πλω.1. a) ven

pluju ; vyplouvám ; pryč pluju ; odplouvám.
o subi. os. i lodi, Hér, ἵ τγῦ. -- ἐκπλεῦσχι,
ión. čxrAGcou vy-; odplouti. Xen. čZérAe:
dg moAcuňoovodtud plul hodlaje válčiti—.b)
«) proplouvám. Hér, póyu čxnAGox sotva
proplouti, { 5 800. ἐκπλώσαντες ἔξω τὸν Ἑλλ
Xýcrovrov propluvše venkoncem Hellés
pont—. B) uplouvám. Ῥ]ήϊ]ς, ἐκπλεῦσαι τὰς
vv moAeutovvxůc uplouti loděm nepřátel
ským. 2. obr. Hér. ἐκπλώσαντες ἐκ τοῦ νόου
pominuvše se s rozumem. -Táv opevv SMY
sly svými.

EM-TAgtWG2. att. — čx-mAcos 3. vy- ; do
plněný ; v plné, vyrovnané míře. Xen. čyet
πάντα τἀπιτήδεικχἔκπλεω παᾷ γξεο] potřeb
Υ Ῥ]πό πάχο, Πο]πος(ῖ, ὁ μισθὸς ἔ. δυοῖν un
νοῖνmzda úplná za dva měsíce. i 0 08. xzi οἱ
ἱππεῖςἔκπλεῳ ἤδη ἦσαν εἰςτοὺς µυρίους καὶ τὰ
ἄρμ.ατα ἔκπλεωεἰς Ta éxavóv i jezdei doplně
ni už byli na 10.000 i vozy doplněny na
(celé) sto.



354 ἐπ-πλήγνυμι.

ἔν-πλήγνυμι, Ίδη Thúk,, v. ἐκ-πλήσσω,
ὀππληχτικός 8. (ἐκ-πλήσσω)a) Kzara

žení, k zastrašení vhodný ; zarážlivý ; ohro
mující (překvapením); náhle, nenadále
hrozný; strašlivý. Χοθη. ἐκπληκτικώτερός
τινι více strachu nahánějící někomu. b)
vzrušující; překvapující. Arst.

ἔππλήξις, ἡ (ἐκ-πλήσσω),zarážení; za
αἰγαδοπί; ζἀδδεπί: οἩτοπιεπ{, ΤΕΜ], τὴν πό
λινἐς ἔ, κχθιστάναι obec ve zděšenívháněti;
obci náhlého strachu naháněti. T093στρα
veÚumTogč, z vojska strach pocházející, na
háněný. Aischl. xxxdv č, nehod náhlá rána.

ἐκ-πληρόω (SIV. ἐκ-πίμ,-πλη-μι), VY-;
do- ; naplňuju. 1. a) s obi. prostory a p. Kur.
úaníox rivi Štít něčím (malbou). b) do čísla
rovného. Sof. déxwrov ěxrAnpův Oyovdesátý
doplňuje vůz (tak že deset vozů potom bylo).
Ἠότ. ἐκπληροῦσι τὰς ἴσαςμυριάδας ἐχείνοισι
vyplňují počet myriad Τουηύοπᾶπι,σὺνταύτη
τῇ νηὶἐξεπληροῦτο τὸ ναυτικὸν τοῖσιἝλλησι
ἐς-s tou lodí loďstvo Hellénům doplňovalo se
na—.p. Xen. 2. obr. a) naplňuju ; zadost či
ním. Hér. úpiv ἢ χάρις ἐκπεπλήρωται τάπαϊ
laskavost naplněnajest; vy laskavosti (za
dosťjste učinili,) jste zcela dostáli. b) Xen.
TOčXAeřnovčxrAnoadaarTenedostatek vyplňte!

ὄμ-πλῆσαι, ν. ἐκ-πίμλημ..
ἔκ-πλήσσω, -ττω, Τήϊς, 1 -πλήγνυυι,

1. vyrážím ; vy-; zapuzuju. a) s obi, 0s.
ΑΙΒΟΠΙ, κεραυνὸς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν κομ.
raouávov hrom (ho vyrazil z vychloubání,)
mu zarazil vychloubání. b) sobi. věci.Thúk,
φόβος μνήμην ἐκπλῆσσει 5ἴΤ8οΏpaměť vyrá
ží, paměti zbavuje. %Tépyýiτὸ λυπηρὸνἐ--.
rozkoš trudnosť zaplašuje. 2, a) «) zarážím ;
zastrašuju ; děsím. Tivďněkoho. často pass.
Τηνή]ς,ἐκπλήγνυσναι zaráženu, zastrašovánu
býti, att. i básn. ἐκπλαγῆναι, ἐκπεπλῆχναι
zaraženu, zastrašenu, vyděšenu býti. mw
něčím. Sof. ooBe—strachem zaraženu býti.
Thúk. čxrerAŽydaíTia strach míti z něko
ho; hroziti se někoho. B)Xen, i ἐκπεπληγ
u.évogpóBocvyražený, úžasný strach. —b)ar)
vytrhuju; rozechvívám; vzrušuju. pass.
Sof.čxrAzyňvaujový rozechvěnu, vzrušenu
býti rozkoší, —ěxrmerAnyyuévogu vytržení, v u
divení jsa; j. vyjevený ; žasna. Xen, črí vw
nad něčím. Sof, čxnérAnyuxí vřžasna divím
se něčemu. $) zarážím ; mámím ; matu. Tivď
někoho. pass. Pl. oi OixzaTai ÚO τούτων
ἐκπλήττονται 5οπἀάθοτόοἳ těchto věcí má
meni, mateni δοι. ὑπὸ τῶν ἡδονῶν,

ἐκ-πολεμόω.

EM-T0A00G,att. -πλους, ὁ (Ε1γ. ἐκ-πλέα).
a) vy-; odplutí; vý-; odjezd (plavbou).
Aischl, —Thúk. Pudlesdou τὸν ἔκπλουν τγ
máhati, vynucovati si odplutí, odjezd.p.Xen.
—b) místo výjezdu; výjezd lodní. Aischl,
ἔχπλους φυλάσσειν. -- ΤΠή]ς., Χαμ.

ἔκ-πλύνω a) vypírám ; vymývám, Hér.
meď. šxrAovacdu věc xepakág vymyti si
hlavy. b) Hér. odx čxmAúvecdmnevypírati
se (z barvy) ; nepouštěti barvy (v prádle).

ἐχ-πλώω,τ. ἐκ-πλέω.
ἔχ-πνέω 1. νγᾶεολ]α. 8) ἀθο] Υγροι

štím, i s ace. dechem něco vypouštím, pro
náším, Eur. dvudv ěxrvémy hněvem soptě.
Aisehl. xegxuvogč. ohóva hromová rána sop
tíc plamen. b) «) tězce vydechuju ; dechem
ochabuju. Arst. šxmvéovatzal čxAJovroude
chem i silou ochabují. $) vydechuju ; sko
návám ; zmírám. Sof. úmóτινος ἔχπνεῶσαι οἆ
něčeho skonati, Eur. Šxmervsvxávaczesnu
lé, 2.a) ven proudím. Pl. ἐκπνεῖ τε καὶ ἀνα
πνεῖτὸ πνεῦμιαἵ τε i dovnitř proudí dech ;
i vychází i vchází dech, b) ven duju; vy
douvám (se). Sofť.σμικροῦ γέφους ἐκπλεύσας
μέγας χει ών z malého mraku vyduvši, (vá
ním) vyrazivši veliká bouře.

ὀχπνοή, Ἡ (ἐκπνέ-ω), výdech. Eur. pl.

ἔκ-ποδών(-πούς), πθςΚ]. a) pryč od no
hou,zočí; pryč, na ot. kam i kde: Sof,ἄγετε
u. č. veďte mě pryč,č. civu, vsysvňcdu vzdá
lenu býti. Xen, Tvvogněčeho, od něčeho. τινὶ
něčemu. Hér. č. drxAAoozoda pryč se ubí
rati, — Thúk. č. crňva: duporvěcougstranou
ustoupiti obojím; ustoupiti od obojích ; ne
stranným státi se k obojím, Aischl., Xen. č.
ἑαυτὸνἔχειν stranou se držeti ; vyhýbati se.
ἐ. τινα motelodaus cesty někoho odklizovati,
se světa sprovázeti. —b) obr. Bur. 10 ady č,
šoTo Aóyou věc tvá vyloučena budiž z řeci!
--ἙΙ. Υ. ἀπέρχομαι, 1. 8, γ.

/ . v
čm-motét 1. vybavuju ; vypouštím (srv.

násl.). 2. zhotovuju; vystavuju. Hér. čx
movžoní TivógTi VYSstavěti z něčeho něco.

2 / e 2 / ιν ουν
ἐχποίῃσις, Ἡ (οἆἐκ-ποιέ-ω),τ}ροαξ{όπί,

ὄκ-πολεμέω 1. υγο]άπίπι γά]οῦπδ; za
čínám válku. Thúk, —2. dle někt. i — čx
moAeu0o. u Xen, a Dóm,

čx-m0Aepów (srv. předch!)k válce vzbu
zuju, popuzuju. rivx někoho. 700gvivx proti
někomu. čxroAeu.acw k válce popuditi, po
hnati. Hér. pass. šěxroXeuodÝvaíTi zne



ἔκ-πολιορχκέω.

přáteliti se s někým. čxreroAeu.Godm zne
přátelenu býti.

ἐκ-πολιορκέω α) ορ]όμα]ο,57186 ἀο
bývám, přemáhám. Thúk., Xen. b) obléhaje
vypuzuju; vytlačuju. Thúk. φας». ἐκ τοῦ
Ῥυζαντίου ἐκπολιορκηθείς 7 Byzantia vytla
čen byv—.

ἔκ-πομπή, 1 (oděx-néum-o), Vý-; po
sylka; výprava; výjezd. Thůk. Ancráv.

ču-movét“ 1.a)«) (pracně,) usilovně vy
konávám, vyřizuju. Eur. vávrevaAuéva—U
Ιούεπό--. Χθηῃ,προθύμως ταῦτα ἐκπονοῦντες
ochotně to (s úsilím) vykonávajíce. 3) usi
Jovně, horlivě provozuju. vi něco; horlivě
oddávám, věnuju se něčemu.Xen. čyxoxTemv
καὶτὰς πολεμικὰς τέχνας καὶ µελέτας--. τὰ
περὶ τοὺς ὣεούς-- γδοί náboženské horlivě
provozuju. —b) vzdělávám ; upravuju; VY
zdobuju. «) Eur. rérhoiciv rouchem. pass.
ὅπλα ἐκπεπονημένα εἰςκόσμον 2ρταῦὔπρτ8Υθ
πά Κ οσάοΡβό,τὰ παρὰ βασιλεῖ σἵτα ἐκπεπόνη
rm jídla u kr. upravena jsou. B)Thůk. 70
εὐπρεπὲς τοῦ Aóyou čxnovýcac zevnitřní 0
zdobu řeči upravě—. 2. a) «) vzdělávám ; vy
ovičuju ; otužuju. Pass. Xen. O%T9TAc
ATA ExTETOVÝCVOproto, že mají těla vy
ovičena, otužena, o vojínech : Šxrerovyusvot
νγονἱδοπῖ-- Επσ, τάδ’ ἡμῖν ἐκπονουμέναισωνεὖ
v tom nám vhod ovičeným; do toho nám
vhod se vpravujícím—. ϱ) vzdělávám ; vy
učuju. via někoho,Eur. aor. b) «) prací na
máhám se. Xen. oodá; řádně, Eur. čxrovety
tov pracný, přísný život vésti, 9) Χθη. πρὸς
μιάησιν ἐχπονῆσαι Ἱςvědomosti dopracovati
se.— G)namaháním, upracováním stravuju;
zažívám. Xen. va eicróvra věci požívané.
πιθᾷ. ἐκπονεῖσθαι τὴν dlxivav zažívati (při
práci namáhavé) potravu.

ἔκ-πορεύω 1. act. Eur. ven vypravuju;
vyvádím, δόµων τινὰ vyvádím, vyvolávám
z domu někoho, 2. dep. pass. vypravuju,
vydávám se; vycházím. Xen. εἰςτῆν Ἠλλά
dx do Hel., —šri Asíxv na kořist (z tábora).

ἐχ-πορυὺέω (51ν. ἐκ-πέρθω), 8) z kořene
hubívám ; vyhubuju. Eur. Tpotuv, b) s obi.
os. zcela vyhlazuju, zničuju. Sof. pass. čx
merópdyum zcela zničen jsem,

ἔκ-πορίζω 1. vy-; poskytuju; zjedná
vám ; zaopatřuju. a) při subi. 08, vovíT ně
Κοπταπόσο, ΓΙ. τροφάς. Χθῃ, χρηματα ἔκπο
otoaupeníze zjednati, zaopatřiti, Thúk. meď.
τὰ αὐτῶν ἐκποριζώμεὺα své vlastní přípra

ἔχ-ρήγνυμι. 855

VYSl po-, zřizujme. b) při subi. neos. Sof.
στέγη πάντ᾽ ἐκπορίζει přístřeší vše poskytu
16.1. ἀρετὴ ἐχπορίζουσαTávada onost zjed
návajíc dobra. 2. vy- ; provádím ; způsobuju;
páchám. Eur. ἄδικα.

ἔκ-πρᾶσσω, 1όΠ,«πρῄσσω, 1. 8) τγ]ο
návám ; vyřizuju. 0Η. τοῦργον τόδ’ ἐξέπραξα
skutek ten vykonal jsem ; xzx0v uéva zlo
veliké, Aisohl, i o zosbn. ov. b) dodělá
vám ; (k cíli) dovádím; vymáhám. Soťf.ἐξ
émonéav(s s inf, dovedli, vymohli toho, že—.
2.a)a) vymáhám (násilím). Thúk, χρήματα
šxrodání viva peníze vymoci od někoho. —B)
odplatou mstím. Eur. góvov vraždy. Hér.
meď. voy Aopiéog póvovἐκπρήξασῦαι nad Dó
rieovou vraždou se vymstiti. —b) dodělá
vám ; dorážím ; zahlazuju. Sof, šxpěční Teva
doraziti, zabladiti někoho,

ὄχ-πρεπής9. (-πρέπ-ω)a) výtečný : vy
niklý ; vynikající. Aischl. rivi n. vi něčím.
τινῶν nad některé, z některých. b) zvlášt
ní; neobyčejný. Thúk. čxrperág způsobem
zvláštním. ojděv ŠxTpeTÉGTEDOVTUWely Dic
příliš zvláštního, neobyčejného neutrpěti.

ἔκ-πρήσσω, Υ.ἔκ-πράσσω.
ἅκ-πρίω Ρί]οι οἀἵθσα]α.Ταή]ς, ἱπιρί,
ἐκ-προ-ΌὈμέομαι, Ίεη Έτ. τί ἐκπροῦυ

v.eď—: s inf, proč jsi tak roztoužena, abys—?
ČM-TUpo-Mplvwjen Eur. pass. πόλεος ἐχ

προκριὺεῖσαz občanstva byvši vybrána, vy
volena-—.

Šm-Tpo-Ti1aw jen 898, τοιῷδεσ’ ἔκπρο
mtujoxo čye vóu.edle takovéto zásady tebe
nad jiné já poctivši—.

ἔκ-πυνὺάνομαι (τ. 1ἐκ-πεύθομιαι),ο,γό.
básn. dovídám se (na otázky). Soť.šxrsúce
dovíš 66. 5 809, --τινὸς od někoho.

E%-T0pów vypaluju; ohněm vyhubuju.
Eur. yačxvčxrupadcov zemi chtěje vypáliti.
Φᾷ568.ὃς ἐκπυροῦται λαμπάσιν κεραυνίαις ]θπῦ
spálen, sežžen byl blesky hromovými.

ἔππυστος 9. (ἐκ-πυ-ν-θ-άνομαι) vyZVě
děný ; rozhlášený. Thúk. č. vevécdat vyzvě
děným, prozrazeným se státi; do hlasu dánu
býti.

ἔππωμα, τό (ἐκ-πο-, ἐκ-πίνω), πάᾷοῦα
Ρίοί;: ῬοΚά]; Ρομάν, 996,αὐτόξυλον,ΡΙ. μέγα,

ἐκ-ραίω τας. vystřikuju. Sof. rivoc
z něčeho.

8%-pÉw vytékám. Pl. o řekách.
2

Ěx-pYjyvotw1.vytrhuju ; vyrážím. obyč.
98
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pass. a) 9 08. ἐκραγῆναι α) vyřititi se; vy
trhnouti; vyraziti. Thúk. pumoav ἐκραγέν
rec či v0vAcrýoyovvyhrnuli se, vyrazivše
na Ast. (dle někt, ἐγκοαγόντες, οἳ ἐγ-χράζω:
strhše pokřik, s pokřikem). P) osopiti, osu
piti se. s/s Tiva na někoho, Hér. b) o věci. «)
Ajschl. čyvůevἐχραγήσονται ποταμ.οὶ πυρός
odtamtud vyrazí, se vyhrnou proudy ohně.
B)o ráně a p. čxoxyva propuknouti; pro
valiti se. Hér. 2. act. intr. Sof. xxd“ vu.čs
od moT'čxoýle udym u nás, proti nám nikdy
neprorazí boj(nepiftel bojující).

ŠK-PŮTTUWvyvrhuju ; vyhazuju. a) sobi.
08. «) Sof. čxpřbaíviva vyvrol, vyhoditi. pass,
ἐχριφθείς vyvržen byv. P) s obi. řečníka,
Aischn. pass. de" úudv ččsppíeyod vás byl
stržen (s řečniště), zahnán. b) s obi. věci.
ΑΙΦΟΠΙ.ἐκρίπτειν ἔπη vypouštěti slova (zúst).

ἐχροή, 1 (čxvé-w,srv. čxpo0s),výtok ; od
tok. PL pl.

Em-p006, ó (srv. předeh.), odtok, Hér. čg
θάλασσαν.

ἐχ-ρύομαι,Ῥάδη.τα]. (ᾳ πθρε7ρο
čenství) ; zachraňuju. Bur. impí.

ěm-oetm vytřasuju (z něčeho ven), Hér.
ἐκ-σημαίνω Ίθη Φ08. ἐχσημῆναι χαχόν

vyznačiti zlo; zmíniti se o zlu.
ἐκ-σμαω vytírám ; vyplachuju. Πότ.τὰ

ποτήριχ.
šm-omovdoc 2. (-oxovdý), a) vyloučený

(z účastenství, ze smlouvy, z míru). Xen.,
Dém. (v. ázoonívo 1. a, B). b) vybavený;
sproštěný (účastenství, povinností). Thúk.

ἔχστασις, 7 (ěč-i-ovy-u 3.) povstávání,
ustupování (zmísta ku poctějiného) Arst.pl.

ἐχστατιχός 8. (οὰ ἐκ-στα- ν΄ἐξίστημι)
náchylný ke vzrušení, k roznícení; snadno
roznícený. Arst. (dle někt. m. ἐξεταστικός).

ἐχ-στέλλω upravuju; vyzdobuju. Sof.
pass. —vw něčím.

ἐχ-στέφω ovinuju ; ověnčuju; ozdobuju.
Sof. pass. ixvnplo; xX4dooiv ἐξεστεμμένοι
prosebnými letorostmi ozdobenijsouce (—le
torosti ovinuté na rukou majíce). :

E1-0TpATEÓWvýpravu podnikám. Thúk.,
Xen. aor, výp. podniknouti; výpravou do
pole vytrhnouti. meď. dopole se vypravuju.
Hér., Xen.aor.; Thúk., Xen.prf. čšecroxTeů
σθαι ἆο Ῥο]ο už vypravenu býti.

ἐχ-στρατοπεδεύω α) ἰάρο τοσκ]άδόη,
obyč. med. táborem se rozkládám. Thůk.

1

ὄχ-τείνω.

ἔτυχον ἐξεστρατοπεδευμένοι ἔξω τῆς πόλεως
právě už rozložení byli vně města. Xen.
ἐξεστρατοπεδεύσατο ἰάβοτεπι τοπ]οὔ!] se. b)
Ἠόν. ἐκστρατοπεδευσάμενοι ἐς χῶρον (46
někt. čxovourevožusvo—)vytrhše táborem
do kraje—.

ἐχ-συρίττω (-(ζω), νγρίςΚα]τ. Ὠόπι, ἐκ
τῶν δεάτρων--. |

ěx-o0WGw(odtud) vysvobozuju ; zachra
ňuju. vv někoho. Sof. (v. zdTóoT0Aos).Eur.
τῶν παίδων βίον. -- ῬΙ. ἐκ τῶν κινδύνων7 18:
bezpečenství—. meď. a) —se.Aischl, vůcov
na ostr. Hér. —b) —si, Sof. 0 subi. stromů
5 001. χλῶνας,

ἐχ-σωρεύω jen Bur. vexpoiνεκροῖςἔξεσω
Φεύονθ’uoů mrtvoly na mrtvolách nakupo
valy se v hromadě.

ἕχτα, ν.κτείνω.
ἐχτάδήν (ἐκ-τεν-, ἔκ-τείνω), πθβΚ], τοζ

taženě ; rozloženě; rozprostřeně, Eur.
ἐχταῖος 3. (od čxrTo-c),Šestého dne, Xen.

ἀφίκοντο ἑκταῖοι. f
ἐχπ-τάμνω, ν. ἐκ-τέμνω.
ĚM-TÁ00W,-vro, rozřaďuju ; obyč. meď.

—se; dořady stavím se. Xen. ščerákavTo ads
seřadili se takto, Omodev TAVApuxuučáv
ἐκτόττου Ze zadu za kočáry se přiřaduj!

čm-T80vW1. a) «) vy-; natahuju. Eur.
xóumvvlas. Xen. Týv δεξιάν, τὰ σκέλη ἐκτεῖναι
pravici, stehna natáhnouti. Pl, x4Xov-lano.
Eur. vexo6v-mrtvolu na-, roztáhnouti. pass.
na-, roztahuju se ; na-, roztahován jsem.,Sof,
ἀνὴρ ἐκτέταται νύχιος πιιιὸ roztažen jest ve
spánku. Xen. éxrTadeisnatažen byv ; na-, roz
táhnuv se, 6) porážím. i 0 zosbn. Eur, šv č«
Teveťa' črog jediné porazí tě slovo. b) roz
tahuju ; rozkládám ; rozprostírám. «) Xen.
čxrelva oaXayyac roztáhnouti řady (na dél
ku; op. Babůvat).pass. čxTevavuévauroztaže
ny (řadoudlouhou) vozy. $) rozšiřuju ; šířím.
Ἠότ. περὶπολλῶν πρηγµάτων πλεῦνα λόγων
ěxreřvouo mnohých věcech delší řeč rozší
řiti, Sof, uelle čxrevů Aóyovvíce, delší roz
šířím, rozpředu řeč. Xen, šxreiva: Tod Tepi
rárToverozšířiti,prodloužiti procházky.pass.
Sof. ἤδη πολὺς ἐκτέταται Ἰρόνος πᾶ ΠΙΠΟΊΟ
času prodleno, 2. napínám. a) o) napřahuju ;
vrážím, Bur. wóXg pěv ἐξέτεινε ὃ- εἰς ἧπαρ
ξίφος stěží sice, ale napřáhl, vrazil přece do
srdce meč. (b) Xen. čxTevav T0v Úerov napí

enaje, pobádaje k běhu koně. b) o) napínám;
vynakládám. Hér. vZaav rgo0duuínvvšechnu



ἐκ-τειχίζω.

snahu, píli—. 3) napínám; rozčiluju. Sof,
pass. čatTérav..napiat, rozčilenjsem (poéva
v mysli).

ču-TevyiGm, vy-; dozdívám ; dostavuju,
Thúk. ἐξετείχισαντὸ χωρίον ἀοβίατδ Ρετ
nosť. p. Xen,

EM-TEÁEVTÁMbásn, zcela vy-, dokoná
vám; ku konci přivádím. Aischl. rád" čx
τελευτήσειν Ὀεούς Τοΐοἄθ konečně naplní bo

Ποτό, μιακρὸν υ]κος ἐκτελευτήσας χρόνουdlouhou délku času dokonče-.

ἐν-τελέω α) τ7-; ἀοἰκοπάτάπι, 908. τὸ
šovovdílo—. b) skutkem prokazuju ; prová
dím. Πότ, ἐπιδυμάηνἐκτελέσαι žádosti vyho
věti. Xen, τὰ νόμιμα ἐκτελεῖνγδοΙ zákonné
prováděti.

ἐχ-τελής 2. (-TéAoc,srv. předch.) básn.
vy-; dokonaný, Aisehl. Tdydůἐκτελῆ γε
vodou dobré aby dokonaným se stalo,

ἐπ-τεμνω Ιόπ, -τάμνω, 1. a) vytínám;
vysekávám. Sof. ἐκτεμεῖν ἔλαιον vysekati,
vykáceti olvu. b) vy-; odřezávám; odstři
πα]. Ἠπτ. πλόκαμ.ονἐκτεμ,εῖντριχός οἁςίτ]
hnouti kadeř vlasů. 2. vyřezávám ; vykle
šťuju. Hér., Pl., Xen, —pass. Xen. Úrrot
ἐκτεμνόμενοι hřebci jsouce vyklešťování.
ἐκτυηνῆναι vykleštěnu býti.

ἐκ-τεχνάομαι jen Thúk. vovóvdem čE
eTeyvýcavvotakovou chytrost si vymyslili,
zosnovali.

Ě%-T%t roztáním vypouštím, vytlaču
ju. pass. Aischl. Ma uorToĎTovýmoT čx
Taxeslyale mi to kéž nikdy nevymizí,

čm-TÍW|“ 1.vysazuju. a) zlodi na břeh,
Sof. ITorávvoc υἱὸνἐξέδηκα -- τ758ᾶ1] jsem
(opuštěného). ϐ)ἀῑδ. Έτ. ἐκθεῖναιβρέφοςτ
saditi, odhoditi zrozeňátko. ρ885, ὁ ἐκτεὺεὶς
mag odhozené dítě (prf. v. ča-xeum). 2. a)
vystavuju (k ohlášení, j. zákony). Dém.
aor. —b) rozkládám ; rozvrhuju (spisuje).
meď. —si.

E%-TI14wzvlašť,nadjiné otím. Sofpass.
ἐκτετίμηνται πλέον ποἰδπϊ]δοι větší poctou.

ἔχ-τιμος 9. (-mu) básn. ze cti vyluču
jící ; cti zbavující, Sof šxTiu.otyovémvnectící
rodičův.

EM-TÚVW1. act. a) vy-; zaplácím. vi ně
co. Thúk, úméoτινος 78 πόΚοπο, Ἠόν, ζηµίη
χίλια τάλαντα ἐκτῖσαιῬοκιία tisíc talentů
zaplatiti, aby zaplatili. —Pl., Isok. šxvioav
(ExrTsisev)splatiti, b) x) s—; oplácím. Hér.

ἐχτός. 351

svepyscízg dobrodiní. ΑΙδοΠ. τροφάς--. ϱ) ὲ,
τι ΡΥΚάπι πδδίπι, Φοῇ, πατρῷον ἐκτίνεις τιν
ἆθλον od otců zaviněným pykáš jakýmsi
utrpením. 2meď.vymstívám se.) viněčím.
Φ0Η,κατά τινος ὕβριν ἐκτίσασθαι na někom
zpupností se vymstiti (proti někomuzpupný
skutek splátkou mstivě provésti). b) viva
nad někým ; někomu Eur. πόσιν manželu—.

ἔχτισις, j (od čxri-vo), vy-, zaplacení
(pokuty). Arst.

ĚM-TITPWOYXWod rány, od úrazu vydá
vám.Hér. oženěšxTooau potratiti (odúrazu).

ἔκτοῦεν, ὑάρη,--- ἔκτοσθεν.

ἐχτομή, Ἡ, οἳ (ἐκτέμ-νω), vyřezání ; vy
kleštění. Hér. —Pl. —pl. vyklešťování.

EMTOLLAG,oV,0 (oděxrou-1), vykleštěný ;
kleštěnec. Hér.

ἐχ-τοξεύω vystřeluju (šípy) a) ven stří
lím (otvorem) Xen. b) dokonce, doposledního
šípu. Hér. pass. Ogσφιτὰ βέλεαἐξετετόξευτο
když jim šípy vystříleny byly (zásobou).

ἐχ-τοπίζω (ἐκτόπι-ος)οἀοΏγ]π/ᾳ5οArst.
ἐχτόπιος 8. (ἔκτοπ-ος)básn. odstraněné“

mu příslušný ; odstraněný ; vzdálený ; z mí
sta, odtud pryč. Sof. 0 0s.i věci. vúcaT čx
rorlxv oXóyavypravili, odklidili jste odtud
pryč plamen-—.

ἔχκ-τοπος 2.(srv. předeh.) pryč z místa,
odtud, stranou; vzdálený. Sof. o 0s. i věcí.
Zoouoa—vzdálená role. 0 08.: i cizí.

EMT0c3. (éč,« sextus,šestý) šestý. Xen.
ϱ /

Ἠψ,έρα.

čmT0Óc(od čx) neskl. 1. a) venku; vně;
ven (naot.kde?)Ex. Tivog:«)vně něčeho ;ven
ku, ven zněčeho.iobr., Thúk.šx. τινοςδυνά
υ.8ωςεἶναι nebyti v mociněčí, G)vdáli, vzdá
len, prostněčeho ;bezněčeho Sofť.ryu4Tov,
Pl.xoxáv. Sof,rodocečx. *vacmá se,jest bez
pohromy. PL. čx. ei 0) ékAuv dmodvýozsw
aÚptovprost jsi toho, abys měl umíratizítra;
nejsi nucen, abys—.) bez něčeho; mimo
něco. Sof. ἐχ. ἐλπίδος vváumygTE mimo naději
a mínění. ©)mimo něco; kromě něčeho Pl.
ἐκ. τούτων λέγειν τι Κτοπηδtoho říkati něco.b)
6η (ηαοὔ, ΚΑΠΙ9)τινὸς 7 πδδθΠο Ρο8, o čx. ru
λῶν ἐξέπεμπονἴθῦθ6η zbrány vybízela, vo
Ι8]8 ]56πι. ἵος, ΕΙ. ὃς ἂν ἐκ. θαίνῃ τούτων ἸΚάο
by z mezí těch (zákonů) vystupoval ; kdo by
je přestupoval. Sof. x. sXJeřyodstoupiti (od
slibu daného) ; vyhnouti. 2. dle někt. u Hér.
i o čse. (v. čvrog 2.)



968 ἔχτοσνεν.

ἔπτοσυεν, ἔχτοθεν(οἆ ἐκτό-ς)οϱΥὄ.básn.
a) ven odtud; zvenku; zvenčí. s gen. Aischl.
TŮpyWvčaTodEvByAdv—s hradeb ven svrhna
ho—.Mu.vagě.odmořevdáli, daleko.b)venku;
vně. Sof. č Boďvxax4— Ikáti nad strastmi.

ἐχ-τραχηλίξω («τράχηλ-ος) a) s šíje,
přes hlavu shazuju, svrhuju. Xen. aor. 0
subi. koně. b) obr. Dém. pass. čxroxywho
dva: po hlavě, střemhlav uvrhnouti sev
neštěstí.

ἔχ-τρέπω, {όπ.--τράπω 1. odvracím.a)
vwa někoho «) Βοβ,πρόςτι k něčemu. rov ěx
TpémovTaodvracejícího; odstrkujícího. —
meď. (S aor. jdnd.) odvracím, obracím, od
chyluju se. Hér. ódóv cestou. ἐκτράπονται
ἐπ᾽Ἀθηνέων ουτά{1]1,ποἩγ 111166]ςAthénám.
Χεῃ, ἐνταῦὺ’ ἐκτραπόμενοι ἐκάθηντο ἴ8πι Ἡ
chýlivše se seděli. Hér. eíxouo xi čxrp4
movrx: ustupují a vyhýbají. P)ě.r. odvracím ©
něco. Aisehl. xax' etcTivapohromy na něko
ἢρ. Βατ, ἀσπίδας θύρσοισιῬακχῶν ἐκτρέπειν
štíty před pruty Bakchovek odvraceti (z bá
zně). b) odvracím ; zdržuju. Sof. TV δρῶσαν
jednající (odjednání jejího). méď. Φοξ.τοῦ
Aóyou odchyluju se od řeči. 2. odvádím.
Thúk, τὸ ὕδωρ.

ὄχ-τρέφω 1. α) υγζίνα]α: το σᾖδία, το
výrostu Ροάροτα]α). Ἠόν. τὸ ἐκτρέφον τὴν
ῥίζαν τοῦ σίτου οο Κοχίπα]ςου{]π{vyživuje, ve
zrůstu podporuje. Eur. 3 (v. čnpós).b) do
živuju ; dochovávám. Xen. čxroépe 4 vů T0
omépu.uci; xmomóvdoživuje země semeno ku
plodu. 2) o subi. os. vyživuju ; vychovávám
Sof. čxdpéhouTevavyživiti, vychovatiněkoho,
meď.— si, účelu svému. pass. čxrToupňvo
vyživenu, vychovánubýti. Xen.,Lýs.

ŠM-TPÉYM a) vybíhám ; výběhy, výpady
činím. Xen. ἐκδραμεῖνvyběhnouti; výběh u
činiti (nanepřátely), Thúk. šxvs róXews—b)
obr. Sof. duu.dg čxdpzucův hněv překypěv-—.

ču-Tpibw 1. a) vytírám. Sof. švπέτροισι
πέτρονἐκτρίβωνπ8 ΚαπΙΘΠΕΟΙΚάπΙοπνΥ-,οὐ
raje—. b) třením vyrážím, vyvozuju ; vykře
sávám. Xen. čx Tog můo čxrořbou z něčeho
oheň vykřesati c) vytrhuju; Hér. vyv rotmy
ÉxTG Vs trávu ze země 2.a) potírám ; vy",
ζαη]αζη]α. Πό. πίτυος τρόπον ἐκτρίψειντινά
na spůsob smrku vy-, zahladiti někoho (v.
Ἱπρόρριζος). 90Η.ρᾳ55. ἐκτριβῆσεται νγ]]8
zen bude. b) Sof.čxrpřhu tov (dotříti,)nuzně
stráviti život.

ἐχ- τροπή, ἡ (ἐκτρέπ-ω), 1. οἀνιάσοπή,

ἐκ-φέρω.

©)na cestě: od-; úchylka. Xen, ční m k m.
nějakému (na rozcestí). b)Aisehl. uóyov č.
—9.,odvedení; odvod. Thúk. v08 VdxT0s.

E“-T,Vyówm. obyč. a0r. a fut. ἐκτρυχῶσαι,
-ocewvpotříti, vyhladiti. Thůk, rrvě ěkoho
miviněčím,

ἔχ- τρῶσαι, ν.ἐκ τιτρώσκω.
EM-TVTÓWvyrážím; vyobrazuju. PL pass.

οἱἂνταῖς στήλαις κατὰ γραφὴν ἐκτετυπωυ
vorpostavy na sochách řezbouvypouklou vy
obrazené.

ἐχ-τυφλόω ποθ]αο5]ερι]α. Ἠέν. aor.
ἐχτύφλωσις, ἡ (οἆἐκ-τυφλό-ω),οβἱθραπί,
(EmTwp, op0g, nejstatečnější rek Trj.

proti Danaům, syn Priamův a Hekabin,
bratr Alexandrův. Hér.

EM-pMOPÓVwEur. vylešťuju; vyčišťuju.
impí.

čn-oxivw vydávám najevo; vy-; obje
vuju a) na světlo vyvádím. Hér. šxoňvaí viva
na světlo vyvésti někoho. Sof. ci u%Tovaů
τόχειρα -- ἐκφανεῖτἐς ὀφθαλμιοὺς Ěu.00gNevy
vedete-li původce (na světlo) před oči mé—.
s part, praed. Hér. čxoxivev olxag σεωυτὸν
ἐόντα τοῦ πατρὸς οὐδὲνὕσσω οῬ]θτι]εξ 56/6,
jak viděti, nad otce nic slabším. ďep. pass.
(s a0r. -oxvňvu) vy-, objevuju se. Thúk. o
hvězdách. Sof, o os. s praed. adi, δίκαιος χα
xóg,spravedlivým, sprostým. b) vyjevuju;
vy-; ohlašuju. Hér. sxpvou TůyéwvToĎvvá
uyvvyjevitisvůjúmysl.-xivínv -příčinuSof..
-xaxá pohromy Χθῃ, τὸν πόλεμονπρόςτινα-
válku proti někomu zjevně ohlásiti.

ExpavÝýc 2. (ěxoxiva) vy- ; objevený;
zjevný. PL.

ἔχφασις, Ἡ (ἐκ-φκίνω),vyjevení; vy-;
ohlášení. Hér.

Z v Νὸ. ον)
ἔχ-φξέρω 1.a)vynáším. «) do-,přináším.

Έσ, ἐκφέρετέ µιοιδεῦρ᾽ὅπλα ΥΥ-, ἀοπάξε]ίε
} /. v =

πιά 661η2Ργαῆ ! Χεπ. φιάλας, χάλπιδας--. ἐξή
| veyze xóou.ovdonesl ozdobu. meď.— si. Pl.

ἐξφεγκάμενοι υΥποθξθο, ρᾳ55. Πότ. ὅπλα ἐκ
τοῦ μεγάρου ἐξενηνειγμένα ἱράπάδἰπί ρορτόί
né ze stánku vyneseno [ἐξ-οιστέονv, zvl.) B)
s obi. os, vy-, odnáším někoho. Xen. —obzl.
o mrtvém, Hér ščevetnouaůrov xadHáda vy
néstijeho a pohřbíti. PL.čxpépe Ἡ κατορύττει
vynáší n.zakopává,b) odnáším,«)sobi. zákla

du, odměny, vítězství. obyč. med. —si. 901.
drav čževévnou.mxAéog když bychsi (odnesl,)
dobyl slávy. Ἠόγ, ἐξενείκασῦαι.B) u-; zaná
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ším ; uchvacuju. Xen. 0 subi. koně. —pass.
donášen jsem. Hér. oi νεκροὶκαὶ τὰ ναυήγια
ἐξεφέροντοἐς τὰς Ἀφετάς πιτίγο]γ α trosky
lodni donášeny, doháněny byly k Afetám.
ϱ {10. πιο. ἐςτοὺς ἑωυτῶν ἐξοίσονται Κα βΥΥΤη
krajanům budou donášeni, donesou, dosta
nou se.—y) obr. unáším ; uchvacuju ; svádím
Sof.pass. Tp0509y)v čxpépe ku hněvu dáváš
se uchvacovati, Xen. čZeveybýva: mp0 T0—
s inf. dáti se svésti k tomu, aby—. c) vydá
vám. «) o suhi. země, půdy. Hér., καρπὸν ἐκ
φέρεινplody, úrodu vydávati. (v. i rptaxócou).
9) o subi. os. vydávám ; vy- ; pronáším. Sof.
μ.ήποτε τᾶμ’ ἐξενέγκω π]]α]ς výkladu svého
pronésti nechci, τίν’ ἐξήνεγκας Aóyovjaké
pronesl jsi slovo? —donáším ;i vy-; rozhla
ὄτ]τι, Χεη, εἰςτὸ στράτευµ.α Ve, mezi vojsko.
vyzrazuju. Ἠότ, ἐξοίσεινπρός τινα donésti
Κ πόκοπιι. -- ἐξενεῖχαι τΏν ἐπιχείρῃσιν VYZTA
diti podniknutí, obmysl. —meď.Hér. yvovmy
šťepépovromínění své pronášeli. —Υ) πόλε
wověxpépev válku vynášeti, zdvihati, začí
nati. Hér., Xen., Dém.—?. a)do- ; přivádím ;
k cíli vedu. Sof, subi. Bůoukrok (překážka
mi). PL. subi. Avoxmógstezka, b) kcílivedu,
docházím, spěju. Sof, g čgopdbovἐχφέρειav
veduorvaj. zpříma, na jisto vedou k cíli věšt
ΡΥ.-- ὁπότε ἐκφέροι δωδέχατος ἄροτος Κάγζ
by docházelo (ku konci, k cíli) dvanácté jaro.

Em-peúyw 1. pryč běžím ; od- ; ubíhám;
utíkám. a) o subi. 08, ἐκφυγεῖν, ἐκφεύξεσδαι
uběhnouti; utéci (obzl. z boje zachráněný).
Aischl., Pl, —Hér. (v. důdev). —Xen. póg
Tivwk někomu (j. ochránci). —b) o subi, věci.
Dof. (V duchém a, a-).— 2. a) ubíhám ; uni
kám. Ti něčeho (nebezpečného), něčemu.
Hér. xovyav vYvvodcovvyváznuv Znemoci.
ἐκπεφευγὼς διπλόον Φάνατον vyváznuv ze
ἀπο)]{θπητΗ. -- ΑΙΦΟΠΙ. ἐκφυγεῖν την πεπρω

μένην, Ῥ]. τὴν εἱμαρμένην.15 1η, Χε. ἐξέφυ
Vsun xaTaTeTpodÝvo:unikl, ušel tomu, že
nebyl ukamenován. b) osubi. věci. Eur. xx
πέφευγε γἢ a vyvázla z nebezpečenství, za
chráněna jest země.

ἐκ-φνίω, básn. jen pass. Aischl. ččé
φῦινται φῶτες VY-,Zzahubenijsou lechové, —
všec zničeny jsou lodi.

č»-ooBém vy-; zaplašuju; vy-; podě
Šuju; zastrašuju; zalekávám. Aischl., att.
viva někoho. —Thúk, vivá + někoho něčím ;
naháním někomu nějakého strachu. —pass.
Dof,ἐκφοβεῖσθαίviva zalekávati, lekati, dě
siti se někoho, etvex« Tivogpro něco. —is

ἔκ-χέω. 959

ὑπέρ τινος, Φο0ᾷ.ποίας καὶ Υυναικὸς ἐκφορεῖσὺ᾽
Úm€o;pro jakou asi ženu zalekáváte se?

em-gotvícow Eur. za- ; zkrvavuju ; zbro
cuju (krví, ranou krvavou). rivá T. někoho
někde na těle. rivi něčím. pass. Beou.dcčZe
povvíydyoltář krvavě skropen byl.

ἔκ-φοιτάω vycházím (ven). Hér. čxv7s
ἀκροπόλιος ἆ υγδθηταᾶι., -- ἐπὶὃῆρανἐπ' ἵπ
rov na hon na koních.

ἐχφορά, Ἡ (ἐκφέρω),3) vynášení ; vyne
sení. obzl. mrtvoly ; doprovod, průvod po
hřební. Aischl., Thúk. b) náběh ; dojíždka.

ἔχ-φορέω υγπάδίτόπι; vynáším. Hér. u)
s obi. věci. vů ypýuava ἐκφορῆσαι zboží, po
klady vynositi. 3) s obi. 08. v0ůg x4u.vovTac85
τὴν ἀγορὴν ἐκφορέουσι ΠΕΠΙΟΟΠό-- vynášejí.

ἐχκρόριον, τό (οἆ ἔκφορ-ος), ΥύΠΟ5; Ἠζ]
ἰθῖς; ἠτοάα, Ηότ, Ρἱ. 5 β6η. τοῦ καρποῦ.

ἔχφορος 9. (čxpépo) 1.pass. vynesený.
o slově, myšlénce: pronesený; pronesitel
ný; vyjevitelný, Eur. mpógviva někomu.2.
act. vy-; do-; pronášející. PL. š. Aóyoudo
nášeč řeči ; kdo vyzradí řeč.

ἔκ-φορτίζομαι, v. ἐμ-φορτίζω.
ἐχ-φράζω σ]εσπό,jasně oznamuju; vY-;

rozkládám. Aischl.

Ex-ppém vypouštím. Eur. coni. ἐχφρῶσι,
ču-copovTÍcmvy-; rozmýšlím ; rozvažuju.
ἔχ-φρων, ονος, 3. (-φρῆν οΡ. ἔρ-φρων)8)

prostý smyslů, rozumu; beze smyslů, ro
zumu; smyslem pominulý. Dém. b) Xen.
o koni: vzteklý.

ěn-pvyváva (srv. čx-geúye) ubíhati,
unikati hledím. Aischl, deou.oúgpoutům.

ἐπ-φυλάσσω básn. opatruju ; obhajuju.
ἔχ-φῦσάω soptě vydávám; vychrluju.

Aischl. o řece.

ἔκ-φύω 1. act. (bez prf., s ΔΟΥ.ἐξέφυσα)
vy-; zplozuju; zrozuju. čxodcm, zploditi;
zroditi, Sof. zatoxc. prs. i ve význ. prť. Sof.
2. med. (s aor. act. ččéovy a prf ἐκπέφυκα)
a) —se. čxoĎva: zroditi se ; zrozenu, zplozenu
býti, básn. vivoczněkoho, Ρ. ἐκπεφυκέναιτινὸς
pocházeti, pův. míti od někoho. Eur. b) x
répuxá TLpřirozeností, povahou svou (stal
jsem se,) jsem něčím. Sof.

EM-VÉW (šx-xeguuévog v. zvl. !) 1. vylé
vám. pass. Pl. důxpvu čxyeřru slzy se vy
lévají, roní, 2, obr. a) vy-; rozsypuju ; roz
hazuju; mrhám. vi něco; plýtvám něčím.
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Aischl. 0XBov.Sof. s obi, jmění ἐκχεῖ, -- δι
χσπείρει plýtvá, —rozhazuje, b) rozrušuju ;
zmařuju. PL.φᾳ55. αἱὁμολογίαι ἐκκεχυμιέναι
etotvshody zmařenyjsou, rozplynuly se.

ἐκ- χόω, -χώννυμιa)násypem, podsypem
pozdvihuju, vyvyšuju. Hér. pass. 7 móMg
ščeydody. —vyvýšeno bylo. τῆς πόλιος ἔχπε
XWGLÉVYEÚLOĎponěvadž ms. násypem po
zdviženobylovysoko- b) zásypem zanáším ;
zaplavuju. Hér. pass. -ywodůvu zaplavenu
býti. subi. x6Xroc.

ἔχ-χωρέω vy-; odstupuju. 1. a) vykro
čuju; (ven) vy-, odcházím. Hér. čxyopňomu
o nár.: vystěhovati se ; za hranice vyjíti. b)
o věci, Hér. (v. dovodyahog). 2. obr. ustu
puju. a) o subi, 05s.,Eur. ἐχχωρῆσαι χακῶς
ustoupiti bídně, s hanbou(od podniknutí). b)
0 věci, Sof, yeu.vec ἐκχωροῦσινθέρει--

. ĚMWV, όντος, ὃ. (Έε-, .ν ἑχ-ητι. -- 51Υ. 9.
ἄκων) 1. 8) ο 08, τοιπγ ; rád; dobrovolný. —
č, často j. αάτ. Χεη, ὁ ἑχὼν πεινῶν, διψῶν ἀο
brovolně lačnějící, žíznící, i v jn. pádě. Sof.
ἐμοῦ μὲν oby éxóvTognikoli po mé vůli. Dém.
τῶν ἸλλλήνωνΊρξαν ἑκόντωνπ8ᾷ Ηε]]όπγ Ρο
drželi vládus přivolenímjejich, po vůli je
jich. éxav eivousamochtě. Hér., att. —b) 0
věci: dobrovolný ; ze svobodné vůle (pošlý,
pocházející). zaviněný. Φοἳ,ἔργα.(σ. 2 ἄκων,
Í.).— 2.chtě avědomě; zůámysla;úmyslně;
schválně, Aischl, (v. úu.zováva, 2.). Hér. v.
ἐπι-λανθάνω. b).

čA- ve slž. před A= šv..
ἐλδα, ν. ἐλαία.

ἐλαία, ión. -m, att. obyč, čkáu, 4 (olea),
1. olíva, trag., att. Xen, gen. pl. šAxv. Hér.
nuém— štěpná—. 2. olíva (j. plod) ; olívka.

ἔλαιον, τό (οἳἔλαία,srv. násl.), olej dře
věný (olívový). Xen.

čAutoc, o (od ěXuí«), olíva planá, Sof,
"BAomoc, odyrog,6, ms. najihových, po

břeží Chersonésa Thr. nad Helléspontem,
Ἠιλαιούσιος ὃ. (οἆἘλαιοῦς) Elajúntský.

ἐλαιό-φυτος 9. (ἔλαία, φύ-ω) básn, olí
vami osázený ; olívosadý, Aischl, Δαλαμίς.

ἐλάσαια Ρ., . ἐλαύνω.
ἔλασις, Ἡ (ο ἐλα-ύνω),1. 8) hnaní; po

hánění, Xen, koní. —b) «) jezdění; jízda (na
koni). Xen. 3) slavný výjezd; průvod (pom
pa) ; Χθῃ. ἐκ τοῦ βασιλείου. -- G)«) tažení (do
pole); výprava (vojenská). Hér. v:vocčrí viva
něčí na někoho, proti někomu. — črotéerTo

ἑλάσσων.
ἂν

την ἔλασινkonal výpravu. ϱ) pochod. Hér.
(v. move 2. a.). —2) vyhánění; vyhnání.
Thúk. Táy švayáv.

ἑλασσόω, -ττόω(ἑλάσσω-ν)]θΏδίπι ;1Π8ή
ším; zmenšuju; zkracuju; ujímám. Xen.
μιηδὲνἐλάττου τοῦ ἀληδοῦς μιηδὲμ.είουτὰ τῶν
moAsulovnioneujímej z pravdy aniž zmenšuj,
snižuj moc nepřátel! —Isok, o subi. věci
προστάγµατα τὰ τοὺς ἑτέρουςἔλαττοῦντα Πᾶ
řízenídruhé (spojence)zkracující, častodep.
pass.i pass.: a)zlehčuju, snižujuse. Isok.
οἱτῷ βίῳ Favri čXavroúuevo, kteří svým ži
votem veškerým se zlehčuji, snižují. b) «)
menším, slabším stávám se. Pl. vivognad
někoho,nad něco; ustupuju někomu,něčemu,
B)zkracován jsem; újmu mám, snáším.Thúk.
οὐ φοβούμεῦα ἑλασσώσεσδαι περο]1πιθ 56, 7
budeme zkráceni, zivi něčím. Dém. sAxrT0ů
μιαι κατά τί τινος ἄ/ πια ππάτην něčem proti
někomu. v) odstrkován, pořáženjsem.

3 : b) /

ἑλάσσωμα, -ττωμι, τό (0ἆ ἐλασσό-ω),
zmenšení; zkrácení; ztráta; porážka. Dém,
ěx TOGOVTOVč. po tolika porážkách.

ἐλάσσων, -ττων,ονος, 2. (odneob. ἔλαχυς,
srv. ep. A4yeix. « levis, leh-ký. —comp. se
sup. čAZy10T063, —pos, smyslem 1μικρός,ὁλί
vo) 1.a) lehčí ;slabší; menší; ménědůležitý,
vhodný, Dém. x100g dgοὐδενόςἐστινἑλάσσων,
τῶν προτέρωνἐκείνωνἄ0β8,Ιγθγά (π8ᾶ ζάάποι
není méně důležita, vhodna z oněch dřívěj
ších,)není méněvhodna než kterákoli z oněch
dřívějších. sup. Thúk, παράδειγµ.« οὐκ ἐλά
yuorovdůklad (nikoli nejslabší, nejméně dů
ležitý,)nejdůležitější, nejplatnější. b)slabší;
méně πιουηύ. α) Μόγ. οὐδὲν ἔλασσον εἶχον τῇ
μάχη nic nebyli slabší bojem ; nepodléhali
bojem. (op. rAčov čyerv). Thůk. —ἐντῷ ἔργῳ
π πάρ8ςθ. -- ἱππομιχχία, ἐν Ἡ οὐκ ἔλασσον ἔ
ogovboj jezdecký, v němž nepodlehli, nepro
Ἀτό]1. β)ΤΗ], ἑλάσσωντῶν σιτίων γίγνεσῦαι
oddávati se jídlu. 2. a) menší (měrou, veli
kostí) Sof, οὔτε μείζονοὔτἑλάσσονα απὶτίοθ
ani méně, Pl. ueiČov-, škurrov věc větší—,
menší,PL. jrróv Texxi šiuvrTovméně a skrov
něji, nedokonaleji. Sof. ojx ἔλασσον %—ne
méněnež—. Thůk. ovx čAxyuorTovnenejméně;
ηθ]γίοθ, Ι5ο]ς, οὐδενὸςἔλαττον ἁμάρτημ.α Ρο
chybení (nad žádné menší,) ne menší než
Κὐδτό]ο]ῖ--, Ἠότ. περὶ ἔλάσσονοςποιῄσασθαί
m.za menší starost položiti si něco; menší
starost, péči k něčemu přiložiti; méně po
všimnouti si něčeho. Isok. uéytoTov čvčAa
ytorTevěc největší v nejmenší. b) «) menší,
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skrovnější (počtem); méně. Xen. ἀογύριον
πολὺ čkzrTov peněz mnohem méně. —u7
škazrov % u.volovcKuloevoúz ne méně než
10000 dukátů Kyzických.Thúk. Ayo šA4o
σουςπεντήκοντα πιά]ο πηόπὂnež 50. Hér,oi
ἐλάσσονεςΠιθηξΐπα, Χθῃ, ὡς ἐλαχίστους τῶν
πολξμίων λιπεῖν co nejméně nepřátel pone
chati. Bur. 70 rAsov—, T0ŮAXxacovvětší (po
díl)—,menší—.9)o čse, sup. kratičký. Thúk.
— v. BovXý 2. a. —

ἑλαστρξω (οἆ ἔλα-ύνω) Ῥάφη. 8 1όπ.ο
ním ; poháním. a) Eur. o líticích Ἱλάστρουν
u. dsí honily mě stále (sem tam). b) Hér.
pass. o loděch: čAuovocóucvu,poháněny,
hnány jsouce (vesly).

(EAdrsw, 4, 1. největší ms. Fócka u sev.
hranic, svoupolohouznamenité j.brána sou
sedního Bojótska, Hér., Dém. —2,ms. vjiho
záp. Bpeiru.

ἐλάτη, Ý, a) jedle; smrk. b) bidlo (je
dlové, smrkové); hůl. Eur.pl. (v.žvá II A,2.).

2 7 u e ,

ἐλατήρ, Ἶρος, ὁ (οὗ ἐλα-ύνω), Ῥάβη. po
Ὠαπ6ό, ΑἱδοὮ. ἵππων ξ. 208817 jezdeo.

šAdrtvoc 3.192.(oděhár-1)jedlový ; smr
kový. Bur, při oCox.

ἐλαττ.., τ. ἔλασα,
ἁλαύνω (Ίτπ, ἐλᾶ, fut., někdy 1ρτς. ἀλῶ,

-ᾱς ὅ 7 ἐλάω; 80Υ.ἤλασα, Ρ855. Ἰλάδην; Ρ14.
ἐλήλακα, Ρ888. ἐλήλαμιαι 60) 1. 9) α) ἄθηι;
poháním. Xen. sohi. Bojs, dmolx, Ἡμίονον.
1bez obi. Toůg čAavrac lidi mající hnáti do
bytek. B) řídím. Xen, VrTrovkoně; jedu na
koni. Hér. ἦλασεἐς τὴν ἀγορὴντὸ Ceiyogvjel
na náměstí s povozem, Pl, čAxůvovZouxjeda
na voze ; (řídě vůz). pass. Xen. (gr0g šhxv
vóu.evogkůň s jezdcem (,osedlaný). v) vedu.
Hér. 4Axceoroavóv přivedl vojsko; přitáhl
s vojskem. b) j.čmír.«) ženu (se); jedu. Xen.
tro na koni. —Hér. i na voze. —ičs ἀγρόν
jedu na pole. 3) o vojsku i vojevůdci: táh
nouti; postupovati; ubírati se. Xen. ora
υιοὺςπολὺ μιχκροὺςAxvve pochody (denními)
velmi dlouhými postupoval, obzl. nepřát,
ἤλκχυνενἐπὶτοὺς -- πα] Ρτοζί--, ὡς ἐλῶντες
εἰςTAGTáken vv švavriv jako by měli hná
ti, vraziti do řad protivníků, ἨΠότ,ἐλάσχι ἐπὶ
Z400g vraziti, výrhnouti na. Sardy. y)io
subi, vozu: jeti. Xen. —c) obr, 2nér. x) ženu
se. PI, móo0wdel olhooogixg čAxůvavku předu
stále ve filosofii se hnáti. 8) postupuju ; do
spívám, Hér. šgvocoůvo fAxoav až potud, až
tam postoupili, dospěli (v rozmluvě). Xen.
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πρόσωπάνυ ἐλάσαι τινὸς ΡΗΙ1ὅ ἄδ]θα]οΡο]ζτο
čiti, dospěti v něčem. —2. a) «) odháním;
odvádím. Xen. škxúvav odháněti (sobě doby
tek cizí). meď. Pl. 9XkaxToBos odehnalsi
skot (cizí). —3) s obi. os. Šof, čč ódo00r
vx. z cesty někoho odháním. —obzl.: vy
háním (ze země). Eur. vs vivx ze země ně
koho. Sof. sobi, ulxoua—. Thůk. T0ůgdva
γεῖς,τὸ ἄγος.-- ρα55. Dém.—b) x) od-; pro
háním : sem tam honím; stíhám. viva něko
ho, Sof. xžuš Ozíu.ov čXZa mne das bude stí
hati. i při subi. uřv<—hněv. pass. Aischl.
μιάστιγι θεία γην πρὸ γῆς ἔλαύνομιαιπιῖ]οτ
božskou z krajiny vpřed do krajiny stíhána,
hnána jsem. 9) zmítám. Sof. o moru j. bohu.
s obi,xóXvzmítáoběanstvem.Dém.u rt da
µιόνιοντὸ πράγµατ᾽ ἑλαύνη ΑΡΥ5η8ά Π1ήἄπο]
věcmi nezmítal, věci ve zmatek nehnal. v)
porážím ; pokořuju. Hér. 'lovíxvrozv fAu
cev Bíz lónii všechnu pokořil násilím. —o)
prorážím ; pronikám ; trápím. pass. Sof. xet
νοςλύπη πᾶς ἐλήλαται ο) ποΐθπι ΥᾶθορχΡΙ0
niknut, utrápen jest. —3. biju; tluku. Xen.
moře veslem, εἰčAxúve:vdor bylo-li by tře
ba veslovati. —4. a) ženu, vedu (věc něja
kou směrem nějakým) ; vy- ; provádím, Hér,
Pass. vEly05čXnAxvu.évovzeď vyhnána, vysta
věna. p. ziuxovxi č- ohrady—. i prs. Telyog
čAxvvóu.cvovčyTéhešaní zed stavěna u konce
jest. b) obháním.Hér.pass. ros 247%y60
σον ἐληλαμιέναι πέρι πύργον města na souši
obehnaná kolem hradbou.

ἐλαφᾶ-ᾖ- -, ἀότ, --- ἐλαφη-θ- 
čAdepetoc2. (od čXu.00-)jelení. Xen. rů

Χρέα-.

ἐλαφηῤολία, ἀότ,ἐλαφᾶβ-, ἩοπΡ8,lov je
lení, Sof. pl.

čAapY-PoALWV,vos, 6, devátý měsíc att,
konec února a větší čásť března; n. čásť
března a dubna (v první polovici slavily se
veliké hody Dionýsovy. v. Arovůotog,a, x).

ἐλαφγη-βόλος, ἀόπ, ἐλαφᾶ-β. 9. (ἔλαφο-ς,
94A-Ao)básn. jelenostřelný ; jeleny honící;
myslivecký. Sof, Ἄρτευιις,

ἔλαφος, ὁ, οῦγᾶ. Ἡ (5 ἔλνφος, νν ἑλλός
z čAvos,« jelen), jelen. fem. i: laň; laňka,
Χεη.αἱἔλαφοικαὶδορκάδεςobzl. záliba honův.

ἐλαφρός , 19.(.ν ἔλαχυς, Υ. ἑλάσσων).
1. a) lehký (váhou). Xen. ἐλαφρὸ ἐσδής. Ὦ)
σπαάπὗ. α) Ἠότ. ἐλχφρόν τί τινι ὑπουργῆσαι
snadno něco někomu ku přispění (jinému).
ϱ) οὐκ ἐνἐλαφρῷ šnomůuyvnepokládal jsem
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si za věc (snadno snesitelnou,) lehkou. v)
o os. snadný (v obcování); ochotný. Isok,
ἐλαφρότατοι καὶ μ.ετριώτατοι τοῖς συνοῦσι. -
2. hbitý; křehký ; čerstvý. Aischl. čAuopů
modi—.Xen. 0 08. (srv. εὔζωνος). ἐλαφοὰ Ἡλι
χία čerstvý, jarý věk (k válce).

ἐλάχιστος, σ, ἑλάσσων.
ἔλαχυ-ς, ποοΏγδ.ν Ῥο8., v. ἑλάσσων.
ἐλαω --- ἐλῶ, v. ἐλαύνω.

(EABO,%,ostrůvekv bažinách sev. vých.
Delty Eg., Hér.

(EAéu, j (Fe-, Velia), u Hér."YéXy,pom.
ms. v záp. Oinótrii (pozdějším Lukánsku
v již. Itálii), osada Fókajských Iónů zMalé
Asie, od5. stl. sídlo filosofickéškoly Elejské
(Xenofanes,Parmenides), jejíž stranníci na
zýváni EAcarixol, Elejští (filosofové). PL.

(EAeďTYE, ov, 6.(Fe- od EXéu) Elejan.
Ἠιλεᾶτωιός 3. (οἆἘλεάτ-ης)Τ. Ἑλέκ.-
ἐλεγεῖον, 6 (odčXeyo-c),dvouverší z he

xametru a pentametru, metrum obyč, v bá
sních elegických a v nápisech. Thúk. (bá
seň metra toho nazývána vď čAsyeta14 čAe
γεία),

ἐλεγειο-ποίός, ὁ
elegií. Arst.

ἐλεγχτιχός ἃ. (οἆἐλέγχ-ω) α) k usvěd
čování schopný; rád usvědčující, vytýka
jící. Arst. Tay dumovnuavov chyby. adv. dů
iklivě; jízlivě. Xen, b) usvědčovací; odpo
rovací. Arst, vdvujumru.

ěAsyoc, 6, žalozpěv. Eur.

ἔλεγχος, ὁ (ἐλέγχω), 1. a) svědectví;
dosvědčení; potvrzení; důkaz. Φοῖ,τῶνὸ
ἔλεγχον na důkaz toho. Eur. Aóyov čAcyyo:
svědectví, důkazy slov, řeči,Dém.τὸ πρᾶγμια
τὸν ἔ, δώσει skutek (svědectví dá,) potvrdí,
dosvědčí to. b) usvědčení; poražení (důvo
dem, slovem) ; odvod; odpor (platný). Pl.
Ě. T00 dýuaToc odpor proti výroku ; vyvráce
ní výroku (re-; confutatio.) Arst. —Thúk,
τὰ φευδῆ ἔλεγχον ἔχειγδοί lživé snadno jest
poraziti, vyvrátiti, 2. a) «) zkoumání; vyše
třování. Thúk.ret Tivaoněkom.3) zkouška.
Sof.cicč. šžov na zkoušku, na zkušenouvy
cházeje ; zkoušku podstupuje (v. ἵβλώσκω
9. 8). -- ϱ) Ῥοδθί. ΒΙ. διδόναι ἔλεγχον τοῦ
βίουvydávati počet ze života svého.

ĚAÉVYW(čAeyj 0-6. —prf, pass. obzl. ve
51ὔ.ἐλήλεγμαι) 1.a) do-; osvěděuju ; potvr
zuju ; ἄοκαπα]α, ΕΙ. ταῦτα č., Ogs ind. to do

(-ποιέ-ω), skladatel

ἐλελίζω.

kazuju, že—. b) «) usvědčuju. Tva někoho,
na někoho ; překonávám někoho (důvodem).
ΡΙ. ὅτι--, Že—.vuviněčím, Dém. ční vw při ně
čem. Xen. úmépvivogz něčeho. is part. praed.
Χεη. ρᾷ58. οἱἂν ἐλεγχδῶσι διαβάλλοντες Κίθ
říby usvědčenibyli, pomlouvajíce, zpomlou
vání—. B) viním ; kárám.Sof. oúhuž ἐλέγχων
φύλακα 8Π hlídač viní hlídače, Pl. úu.če oůč,
vás kárající; vaši karatelé, vy)zlehčuju.Xen.
movč. čAévycže zlehčující zlehěuje—. 2. a)
vyšetřuju ; vyzvídám, vi něco. Φος. τί ταῦτ'
dos čAéYeu; 00,proč to marně vyzvídáš ?
Thůk. megíTivx—o někom vyšetřuju. b) vy
ptávám se. vi poněčem, na něco; doptávám se
něčeho, po něčem, Sof. r2dyu«. —Xen. ye
oxv po krajině, na krajinu. i—ei—zdaž—. též
5809, 05.:Ἠ6ΚοΠο.Χ6Π.Υ. δικλαμβάνω 1.8, ϱ.

čAeetvoAoyta, i (-Ay05), lítostivé mlu
vení. Pl.

ἐλεεινός Ῥάφῃ.{ ἐλεινός ὃ. (ἔλεο-ς, ἐλεέ-ω)
1. a) smilování, slitování hodný ; politování,
lítosti hodný. Lýs. voviněkomu.—žalostný ;
nebohý. Aisohl. (v. eicoože, 1.a). PL 4Mog
xaiě.— b) (lítosť, žalosťpůsobící ;) lítostný;
žalostivý; plačtivý. Sof. orou.=slovo—.Arst,
φοβερᾶ καὶ ἐλεεινά ΡΤΙΡ6Υ. Ὠτοσπό1 žalÝstné.
2. lítostivý ; plný slitování, lítosti; útrpný.
Sof. ady, lítostivě; útrpně. čAervovdožy 5
útrpností pohlížeti, PL. oddšvč. nic lítosti
vého, útrpného.

ἐλεέω (ἔλεο-ς)Ηέα]τ, τινὰ někoho; še
Ἴσκι Ῥομ{οτα!, ΒΙ. ἐλεήσας καὶ οἰκτίραςτινοpolitujeapomilujeněkoho; zlítostiaútrp
nosti k někomu. ῥᾳ55. ΕΙ. ὅτι μάλιστα ἔλε-.
ndňva co největšího slitování dojíti.

ἐλεήμων, ονος, 2. (čhsé-o) lítostivý ; mi
Ἱοβτάπύ. 175. ἐλεημιονέστατοι.

ἑλεῖν, v. αἱρέω.
ἀλεινός, ν.ἐλεεινός.
ἔλειο-βάτης, Ó(-Ba-ivo), Aisehl. v ba

žinách usedlý.
ἔλειος 9. 19, (Fe-, €X05)v bažinách, mo

čálech ; bažinný ; močálový. Aischl. dóvxé,
Thúk. oi č, bažiňáci; obyvatelé krajů baži
πα{ΨοἩ. (Πέ, οἱπερὶ τὰ ἕἔλεαοἰκέοντες).

ěÁsAeĎvýkřik, u Aischl, žalný, neskl.:
běda ! č. č, běda přeběda!

ŠAEAlCM(EXEX-E,vdAaAkle) a) výskám,
u Xen, obzl. začátkem boje, T6 'EvvaAte Bo
jetlukovi. 7A4uxv zavýskli. b) běduju ; kví
lím; úpím. Eur. (ale rozd. jest ep. 8XeMČo
otřásám).
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ἐλελίχὃων, ὁ (ᾳ ἔλελικ-Όων,{ ϱΡ. ἐλελί
Čo otřásám), básn. křepce, hbitě otřásající.
Sof. ó BýBac č. B4xy106 Thébami plesem 0
třásající Bakohos; v Thébách křepké plesy
provádějící B.

Ἠλλένη, dór. v, m,deera Diova n. Tyn
dareova a Létojina, s matčiny strany sestra
Kastorovaa Polydeukova a Klytaimnéstřina,
ve Spartě mnžk. Meneláova, matka Hermi
onina, od Parida unesena doTroje a poválce
Trj. odMeneláa nazpět do Sparty přivezena.
Dle pověstí eg. od Hér. zachovaných Paris
unášeje Helenu ze Sparty zahnán byl větry
nepříznivýmidoEgypta,kde donucenbyl He
lenu zanechati a sám doTroje se odebrati ; po
válce Ty).pak Meneláos zabloudiv doEgypta
obdržel svou Helenu, již siodvezl do Sparty.

(EAevoc, věštec Trj. Priamovee, bratr
Hektorův a jn., Sof.

EAso0gG,ó (srv. čhsée, čhecivóc), lítost; sli
tování; milosrdenství; útrpnosť, Eur. č.vi
voglítosťnadněkým; útrpnosť s někým. Arst.

᾿Ἠιλεοῦς---Ἐλαιοῦς,
ἑλέ-πτολις, Ἡ (ἑλεῖν-), Ίταρ. 16Η ποπ.

a aca. sg. dobytelka, přemožitelka města;
městoborná, Eur. oIfigenii.

ἐλευνερία, Ἡ (ο ἐλεύθερ-ος,515.ἐλευδέ
ptog),a) volnost; svobodnosť; svoboda (0so
by i národu iobce); samostatnost; nepodda
nosť.att. obzl, při ústavě démokratické, Xen.
ἄνδρες ὄξιοι τῆς ἔ--, παισὶν ἐλευὈερίαν χαχτάλι
πεῖν--. 5ο, δι ἐλευθερίας ἐξελθεῖν svobodou,
svobodně vyjíti. b) svoboda; zdrženlivost
(v žádostech a p.). Xen.

ἐλευνέριος 9, ἶ 3. (od ἐλεύθερ-ος; 5ῇρςῦ.
čAevdevímv. zvl.!) 1. svobodného, svobody
hoden ; a) svobodnému náležitý, slušný ;
svobodnický. Xen. Bíog,róvos. b) «) svobodo
myslný ; šlechetný ; ušlechtilý. Pl. yaptev
κοὶ ἐλευδέριον příjemné a ušlechtilé. Xen.
ἐλευθεριώτεροι ἄ]θοβμοίπδ]δί.--ἐλευδερίως πε
παιδευµένος svobodně vychovaný. ϱ) ({ὅ
lesně) ušlechtilý; spanilý; sličný. Xen. o
lidech i koních. též comp. a sup., Xen. κάλ
λιστος καὶ ἔλευδεριώτατος πο]κτάφηδ]δί a nej
ušlechtilejší. i µορφ] ἐ,; πθἈῖ,τὰ σχήµ.ατα
εἰςτὸ ἐλευθεριώτατον ἄγουσι ΡΟΏΥΡΥK nej
větší ušlechtilosti řídí. c) štědrý. Xen. č.xi
čvevypucoů. —2. volnosti; svobody. Thůk.
Au č. Diovi ochránci svobody.

ἐλευνεριότής, ητος, Ἡ (ο ἔλευθέριο-ς),
ušlechtilost, u Arst. štědrost,
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ἐλεύθερος 8., básn.i 2. (οἳἐλευὸ-,v.čp
χοµαι, ἄἱ6πιεί, αν liber.) 1. volný (v cho
zení, v jednání) ; svobodný (op. doůAoc); sa
πιοβίαἰπύ, 008. 1οροίοἩ. Χθη, ἐλευθερώτερος
svobodnější. —čAcúdepotdr dAXAov (nezá
vislí na sobě vespolek ;) samostatní mezi
sebou vespolek. Ὠότη, αὐτόνομιοιxi č.samo
správní a svobodní. ale Thúk.v. i ávěpáno
dov. neut. sg. i: svoboda. Hér. (v. dvímuu3.
a, B).b) svobodnémysli ; šlechetný ; ušlech
tilý. PLč, žvdporos (0jinochufilosofujícím).
Sof. Aóyog. i neut, μ.ηδὲν ὑγιὲς umněἐ. φρονῶν
nic pooctivéhoani šlechetného na mysli ne
maje. 2. svobodě příslušný ; svobody ; svo
bodný. a) Πόν, ečro čXevdécoc promluviti
αγοροᾶηδ, ὑπόχρισις ἐλευθερωτέρη οἀροσδά
příliš svobodná, neohrožená (dle někt. čAev
θεριωτέρη). b) Xen. dyood č. náměstí svobo
body, svobodné(bez hluku sprostého).

ἐλευνεροστομέω (οἆ ἔλευθερό-στομ.ο-ς,
-orTou.-u)básn. svobodně úst, jazyka užívám ;
svobodomyslný, prostořeký jsem. Aisohl.

ἐλευὺερόω (οἳ ἐλεύθερο-ς) osvobozuju.
1. a) volným, svobodným činím ; z otroctví,
zpoddanosti vybavuju. s obi. 0s.i obce, země.
ΠΠήΙς,τοὺς δούλουςἠλευδέρωσαν οἱτοξΥο5το
bodili, svobodnými učinili. i od nepřátel,
ΛΊΒΟΠ]. πατρίδα, παῖθας, γυναῖκας Ο5ΤΟΡΟΠΟ
vati vlast, dítky, ženy. Dém. oůre růy Ečpor
αν nAcvdegacave ani Buboje neosvobodili

Kjste. i čAcvdepodyviva d770Tivocosvobozovati
někoho od někoho. Thúk,, Xen. —b) volným,
prostým činím, vrv vivog—něčeho ; zbavuju
někoho něčeho.pass. vybavován jsem z ně
čeho. Pl.—i bez gen. Xen. j úvyčAevdevou
Ta. duše vybavuje, osvobuzuje se. 2. a) viny
prostým činím, mám ; čistým mám,Sofť. rdv
ἐλευθεροῖ oTou% veskrze viny prosta má
ústa. b) za prosta (viny) vyhlašuju, uzná
vám, τινὰ někoho. Tivozněčeho, Eur. póvou
vraždy. i soudně: osvobozuju; za nevinna
prohlašuju; propouštím (z žaloby). Xen.
ρᾳ58. οἱἀναίτιοι ἐλευθερωῦήσονται nevinní
propuštění budou.

ἐλευνέρωσις, + (od šAevdepo-m),osvo
Ροήθηί, Πότ., ἐμεῦ ἐλευθερώσιος πέρι NA 08ΥΟ
bození mé, Π1Πθ.ΤΙήΙς, ἐπ᾽ ἐλευθερώσει ἀπὸ
τοῦ Μήδου Ἱςdsv. od Méda,

Ἐ,λευσίνιος 3. (od'EXevotg)Eleusínský.
oi 'E. Eleusíňané. —Sof. EXevovvluc Amoůg.
—+0 "E. svatyně Eleusínská, Démétřina,
v někt. ms., j. v Athénách. Thůk. (neut. pl.
V. UVOTÝPLOV).
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᾿Βιλευσίς, Ίνος, Ἡ, Ῥοπι. ms. v jihozáp.
Attice (sev. od Salamíny), posvátné nábožen
skými obřady ku poctě Démétry, jež měla
zde nádherný chrám (v. i EAsvcíwog,uvorý
ov). Xen. 'EXevotvádedo Eleusíny,

ἐλεύσομαι, γ. ἔρχομαι.
Ἐιλεφαντίνη, Ἡ, τπβ.na ostrůvku téhož

jm. v Nílu na již. hranicích Eg. (naproti
Syéně).

ἐλεφαντό-δετος 9.[ἐλέφας,9. δέ-ω)Ράρη.
sloní (ovázaný.) obložený, ozdobený. Eur.
δόµοι.

ἐλέφας, αντος, ὁ, 1. slon. Hér. a jn.— 9,
sloň ; slonovina; slonová kost (srv. předch.).

ἐλήλαχα α Ρ., . ἐλαύνω.
ἐλὺεῖν a p., V. ἔρχομαι.
ἑλίγδην (.ν ἑλίσσω)neskl. Aischl, obra

cením ; ve sloup (0 očích),
ἑλιγμός, 101. εἷλ-,ὁ (Ἠελ-, ο ἑλικ-, τ ἑ

Moc), točenina ; točenice ; zátočka ; oklika,
pl. Xen. pochodem. —Hér. křivolaké chod
by (po dvorech labyrinthu).

Ἠλίκη, Ἡ, Π15.Ῥοπι, Υ56Υ.Peloponnésu,
napřed Iónské, potom Achajské (prostřed
na sev. pobřežíAchajském, ve 4. stl, pro
padlé zemětřesením). Hér, (v. i 'EXuxovos).

ŠAmo-dpóptoc 2. (MĚ, δραμεῖν) kolem
běžíc. dle někt. u Eur.

ἑλιχτός 8. (Έε-, ἑλίσσω) básn. a) s-;
uvitý. Eur, xcoóg, b) svinutý; skroucený.
stočený, Sof. dpáxov.

Ἑλικών, ὤνος, ὁ, Ῥο]οῖί v jihozáp. Bo
jótsku. zasvěcené Apollónovi a Můsám.

Ἠληκώνιος, ὁ (οάἙλίκη, 16ὔprý nazý
γάπο Ργ]ο 1Ἑλικών), Πότ. Ποσειδεὼν Ἑ,. Ῥο8,
Helikónský, Helický, v ms. Helice obzl.
útěný,

Ἠλικωνίς, ίδος, 7, (od EXxov), Heli
kónská. Sof. vvuožyv—(dle někt, lépe Aux
πίδων).

ἕλικ-ῶπις, ιδος, Ἡ (ελίσσω, ὤψ), ράςη.
mrštno- ; 7 5{τοοΚά,996, νυμιφᾶνἑλικωπίδων
(dle obyč. ὅδ. Ἑλικωνίδων).

Ἠλιμία, η, Ἱτα]ἶπα5 π1ς.ἐόμοῦΊτη, mezi
sev. vých. Epeirem a již, Makedonskemnad
horním Haliakmonem, někdy na říši Mak.
závislá a k Mak. i počítána. Xen, —obyv.oi
Ἐιλιμιῶται. Τηή]ς,

sAtvůw lením : zahálím ; meškám ; odpo
čívám. aor. za-; obmeškati; odpočinouti.

ἑληύω.

Ἠόέτ, ὁ στρατὸς ἐλινύσας οὐθένα χρόνον vojsko
neobmeškavši ani chvíle (, bez ustání).

Aischl. s part. praed, r
ἕλιξ, imog(od Fe-, čMoco), 1. adi. 6, η,

básn. vinutý ; kroucený.; točený ; vinoucí,
točící se. Sof, £AuxegBóeckřivorohý dobytek
(dle jn.: kroutivý v chůzi). 2. subst. “, to
čenice ; točenina, a) Aischl. ὅλιχες στεροπῆς
klikatiny blesku. b) poponec ; břečtan. Eur.
VEÓTOULOG,

ἑλίσσω Ἱ εἱλίσσω (Έελ-, « siXúe) obyč.
básn. a ión. 1. a) válím; valím; Κοπλπι, 10
ποΡΌΠ.,Αἱ5οΠ]. στρόµβοι χόνιν εἱλίσσουσιτ]
rovékotoučeprachu valí, Eur. "Ee Úero1otv
eiXlocov oXóya Hélie koňmi (valící světla
kouli,) rozvláčející světla záři. Aisehl, ai
do páoc—nadyzduší světlo rozkulující, roz
šitující. πιεᾷ. --5θ. Αἱδο]1, τοῦ περὶπᾶσαν
εἱλισσομέγου"Oxexvoů ok. celé země valícího
se prouděm Ókeana. b) «) koulím; točím,
Eur. Ot oT90pouEχόρας ἑλίσσουσα sem tam
očima (koulejíc,) mrskajíc. 3) točím ; pohá
ním. Sof. zAárav lod (veslem). Eur. (v. δία
og 2.) meď. točím se; plesám (poskakuje) ;
tančím. Eur. při slavnosti Bakohovské, «
xopedemv).act. inír. točím, hrnu, ženu se.“
Eur. 790g m k něčemu. v)Eur. s ace.os.
—Apreuv plesem slaviti Artemidu. c) du
ševně. Φο, τοιαῦ’ ἑλίσσωνἰβ]οτό τξοϊ, ο {8
kových věcech přemítaje—. 2. a)vinu. vi mepí
m.něcook.něčeho.Hér. TA0xaov meoiŽTPAX
rov eihčaca— ovinuvše, otočivše.i duol vu.
Eur. ystoxag dyu.piyóvu. ruce ok. kolena—;
rukama koleno objímati. b) TETim. «) obví
jím, obvinuju, obkládám něco něčím. Hér.
medď. τὰς κεφαλὰς εἱλίχατο µίτρῃησιἨ]8Υ7
obvinuli si, obvinuty měli točenicemi. β)
motám (σ. ἱμάς). γ) otočuju; obkličuju ; ob
klopuju. Bur. órAorgéMčevzbraní obklíčiti.

"EAtovmot, ot, dle Hér. nár. Italský
v 5. stl. (dle někt. Volsci, dle jn. Falisci).

ἑλί-τροχος 9. (Έελι-, «ν ἑλί-σσω ἆ ἑλικ
T90y0g)Aisohl. odpryyec č. písty kolotočné
(koly vozovými točící).

ἄλχο-ποιός 9. (-roté-w)Aischl, ránu za
sazující; poraňující.

EA%0G,ouc,Tó (« uleus) a) vřed; rána.
Thúk. pl. b) básn. rána (« pohroma). Sof.
při plhoc zax0c.

ἑλχόω (ἕλκο-ς) raňuju ; jitřím ; hnojím,
φᾳ55. --56. (τ. ἕλκωσις.)

ἑλχύω,γ. ἕλκω.



ἕλχκω.

ÉA%w (FeX-, « vleku, prs. ἰόπ. ἵ ἑλκύω,
jmpf. eiAxov,ostt. čs. od FeAxvo-, ]. 801. εἵλ
xuox, pass, eiAxúcdyv©) 1. a) vleku, Thúk.
vedy Tiva.cElAxovxevác z lodí některé vlekli—.
pass. 0 loděch čAxóuevu.b) vleku; táhnu.
«) vivačíro někohok něčemu.Xen.i:vzhů
ru táhnu ; vytahuju, přiavaBřvou.P) táhnu;
vábím. Xen. s obi. ptáků. —Pl, i při subi.
ἐπιθυμία ἐπὶ jdovác. Xen. pass. úmŮ Tv
jdováv čAxecdouod rozkoší dávati se vábiti.
o) táhnu ; cásám. o) odtahuju ; strhuju. ἀπό
TivogOd,s něčeho. pass. Xen, EAxeodaἀπὸ
T00Pýv.aTogstrhovánu býti s řečniště. B) sá
pám; rvu. pass. Hér. dm ὄρνιδος Ἡ κινὸς
čAxvodv od ptáka n. psa býti zacásánu,
natrženu, ohlodánu.—d) váleje dělám. Hér.
čAnúcmmAivdovcnadělati (naváleti) cihel —
2. a) táhnu. «) vytahuju; tasím. Sof. s obi.
meče. 6) přitahuju. Hér. 6 %Xog—70 Údep
slunce —vodu. dr0 Tův ToTav.dvzřek.pass.
ořekách : 6AxóuevorúmOTod fAlov zbavovány
jsouce vody od slunce. b) «) natahuju ; na
pínám Hér, vů vóču luky. Xen. vag vevpáctě
tivy. B)(stahuju váhou) ;vážím ; Hér τρίτον
jurraAuvTovčAxovpůltřetího talentu váže,
váhy maje. T0 dv éAXxúcycokoli se neváží—.
v) naproti pnu, strojím; předstírám. Hér.
προφάσιας εἶλκον výmluvy předstírali,— c)
«) protahuju ; prodlužuju. Hér. éXxdcarův
σύστασινprotáhnouti, prodloužiti půtku. P)
provlačuju ; bídně trávím. Eur. Čo4v život.

EANWOME2. (čAxoc) vředovitý ; plný vře
dů, ran. Eur. ypás tělo.

ÉAxwotg, 4 (odéXxóe)jitření, hnojení se ;
hnisání. Thúk.

ἑλ-λάμπομαι zastkvívámse; světle se
okazuju ;jasně, znamenitě vynikám, Hér. čA
Auleodal vw zastkvíti se, znamenitěvy
niknouti něčím.i s ace. Ta dý m καὶ ἐπεῖχε
EAA4uecda jímž právězamýšlel iněcoskvě
lého dokázati—.

EAAGY. „,dor.= EX..
"EAAac, 4006,Ἡ, [51ν.Ἕλλην, Ελληνικός)

1. Hellas; Hellénsko. a) v hérojské době:
krajina vjihozáp.Thessalii(v panství Achil
leově) se Fthil, (Thůk.). též: celé sev. Rec
ko. b) «) Recko, Hellénsko, pokudjest pev
ninou v Evropě(proti ostrovům, MaléAsii a
jn.) Sof., Hér., att. (sev., střed. a již. Recko),
B) střední Recko a Thessalsko att. —Dém.
τὴν Ἑλλάδα καὶΠελοπόννησον,-- i čásť Re
cka toho (mimoAttiku, imimo Théby). Dém.

ἔλλειψις. 365

ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καὶτοὺς Θηβαίους καὶὑμιᾶς
(τοὺςἈδηναίους). -- γ) Ἡθι]όπβ χο, Ίνθο]ονᾶρ.
(kde obývali Řekové, tedy i s ostrovy Rec.,
s kraji Rec. v Malé Asii a jd.). ἨΠότ,ἀνανή
wara šv Tř EXAddi. —i obyvatelstvo, Thúk.
macu jE. čovdnpopópa—veškeroHellénsko—.
2. adi. . Hellénská. Ἠόέτ, γλῶσσα.-- πόλις
Ἑ,, (Φάνη,Ἄγριλος). 598.γῆ, στολή. -- Ἐττ,
στρατηγία, ναῦς. -- Χεῃ. γυνή. --151050., 995,
odWEXAdsodr ZyAwaooganikraj Hellénský
ani barbarský. Eur. vízE. %BxoBapo;;která
Hellénka n. cizinka?

ἑλλεβορίξω[οᾷ ἐλλέβορ-ος)δθπιθῖ]οί Ππο]ίτα,
léčím ; zbláznovství vyhojuju, viva někoho.

ἐλλέβοροςπ. ἑλλ-,ὁ, ὄεπιῖίορ ; ὄθπιθι]τα
(lék bláznovství, hlouposti), Pl.

ἔλλειμμα, τό (οᾶčA-Acír-o),zanedbání;
nedbalost; nedostatek. Dém. xara Tivu.Zně
čÍ strany.

ĚA-Ae(mw1. tam nechávám ; po-; zane
chávám. vi něčeho ; pomíjím, obmeškávám,
zanedbávám něčeho. Sof, uydšy čXAcremwni
čeho nepomíjeti, neobmeškávati—. Xen. ýv
τις ἑλλίπῃ τιτῶν νοµίψων ορπιθᾶΚκα|-]1by kdo,
co se týče zákonných nařízení—.i s inf, Sof.
οὐδὲνἐλλείψω τὸ μὴ οὐ πυθέσθαι ΠἱόθΙο ηθ
pominu, abych se dověděl—.pass. (tam,)
vzadu zůstávám ; dávám se překonávati.Xen,
edotv dobřečině, v dobročinění, se subi.
věci: zanechávánu, obmeškávánu, zanedbá
vánu býti. Xen. OmwgUmdšyἐλλείπηται 8ΡΥ
ničeho nebylo zanecháváno, zanedbáváno.
2. a) x) popouštím; povoluju; ustávám.
Thúk. švyr čove v díle. Sof. s part. (v. ἕρ
mw, £.). TOčAAečnov(popouštění ; nedbalost ;)
provinění; vina. Xen. eigšuč ýGer—na mne
příjde vina. P) vzadu zůstávám, jsem. T1vog
za něčím.Thúk. T dóčns za svou pověstí.
μιαλακίοςmalátností, —v) nepostačuju; ne
dostačuju. Dém. τὸ ἠδικημένον ἀεὶ µέρος ἐλ
λείψει ὅάςί, které se po každé ukřivdí, nedo
stačí úkolu svému. b) «) nedostatek mám ;
nedostává se mi. Tiv0gněčeho ; schází mi ně
co. Aisehl. ἤβης úxuxlac věku dospělého.
πολλοῦ γε χαὶτοῦ παντὸς ἐ.πιποποῦ π. γῶθο]ο
mi k tomu schází. ϐ) ἐλλείπειττινόςτινι Ἠεᾷθ
stává se něčeho někomu, Dém. ὧν ἐνέλειπε

τῇ móAe čeho se nedostávalo obci, T0 EAAet
movnedostatek, Thůk. vřs ěmovýung zběh
lostí. Xen. (v.éxrAnpów, £.).

ἔλλειφις, Ἡ (ο ἐλ-λείπ-ω), 1. σᾶ-; ΥΥΠ6
chání. Arst, nějakého slova v Υεδ1.-- 2. Π6
dostatek, Pl., op. úmeoBoXý,
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ἔἕλ-λεσχος 9. (-λέσχη) τ Ἱοτογα, v be
sedách (obyčejný,) rozhlašovaný ; do hlasu
dávaný, Hér. vů nade“ Tm čAAeoy«utrpení
někomu obyčejnou povídačkou.

“Ἡλλη, ἀότ. -λα, v. Addu.x. —Se svým
bratrem [Frixemutíkajíc na zlatém beranu
(před svou macechou Inojí) spadla v úžinu
mořskou po ní EAAfc-rovrog nazvanou (u
Aischl. πορὺμιὸς Ἀθαμαντίδος “EXAas).Mo
hyla její (u Hér. ó "EAAmgv400;) ukazována
u Paktye v sev. vých. Chersonésu Thr.

CEAAMY, mvoc, dór. dv, čvog, 6, I. mýth.
syn Deukaliónův a Pyrržin, otec Ajolův,
Dórův a Xúthův, praotec prý národa Hellén
ského, vládce ve Fthii. II. 1. Hellén, obyč.
Ῥ].(51ψ.Ἑλλάς, Ἑλληνικός) a)v doběhérojské
obyv. v jihozáp. Thessalii, ve Fthijsku.Thůk.b)Helléni;hekové.«)vŘecku; sev.,
střd. a již. v Evrópě (bezobyv. na ostrovech),
Z nichž nejznamenitější byli Athéňané a
Sparťané, — B)i s ostrovany okolními. v)
Helléni, Řekové vůb. ve kterýchkoli zemích
Xen. Ἕλληνες οἱ ἐντῇ Ἀσία. Ὠέπι, οἱἔξωΤ]υλῶνἝλληνες,οἱἔσω1 Τυλῶν(ποπιδρίςπό)Πε]
léni Zápylští (za Thermopylami k sev. na
vých. izáp.), —Předpylští (k jihu od Ther
mopyl na vých. i záp.). zavreg "Amveg zal
PxoBapor. —též i sg. (za pl.) Dém. oúre "EA
AmvogodTe BapBácou Bondýcavroc—. 2. adí.
básn. 0, %Hellénský ; Řecký, Eur. vů, ra
τρίς, πόλις, οἴκος, Φόνος.

ἑλληνίζω(οἆ Ἕλλην, IT-) 1. hellénsky,
řecký mluvím. Pl., Xen., Arst. dobře,správ
němluvímřecky.— 2. pořečťuju.Thúk.pass.
Ἠλληνίσῦησαν τὴν νῦν γλῶσσαν pořečtění,
shellénisováni byli na nynější jazyk.

Ἑλληνυωκός 8. (odἝλλην, ΠΠ-,τ. 1Ἑλ
λήνιος,Ἑλληνίς, Ἑλλάς) 1. ΗεΙ]όπεΙκή ; Ἐθο
ký. a) (vEvropě) «) (dle km.) Hér. v0 E. šdvog
Hellénský km. (půvd. v Thessallii, potom
v Dóridě po vypuzení Dryopů, mezi Oitou a
a sev. Parnássem, od 11. stl, v Peloponné
su) — Awguxovč., yévog, z něhož nejpředněj
šÍ Λακεδαιμόνιοι. (ορ.τὸ Πελασγικὸν ἔθνος--
Ἱωνικὸν ἔ., Ὑένος, z něhož nejpřednější Ady
ναῖοι). $) (v jn. krajinách). Thúk. pl. E.
ἔθνη τῶν ἐνΣικελία. Υ) (v Řecku a na ostro
vech) Thúk. 9 E. doy“ vláda nad Hellén
skem, Řeckem. 6 E. góXeuoc—válka (buď
proti Peršanům, Dém. pl., n. domácí). Hér.,
Thúk. 4 E. $aXxcox Hell, moře (Aig.) b)
všem Hellénům vůb. společný. (op. BxpBx
οικός) Ἠότ. Ἑ,. θεοί -- πανηγύριες. -- γράµμα

ἀλ-λόγιμος.

T%—δίαιτα. -- Χεη, —790704. adv. ἑλληνικῶς
hellénsky. Eur., Hér. va E. u Thúk., Xen.
dějiny Hellénské, u Dém. obecnévěci. Hell.
2. hellénsky, řecky smýšlející; Hellénům
příznivý ; vlastenecký. Dém ἑλληνικώτατος
nejhorlivější Hellén, vlastenec Hellénský.
Χοῃ. τὸ Ἡ..(τ. ἐξαλείφω, 1. 8).

ἨἙιλλήνιος 8. (οά Ἕλλην, 11.) -- Ἑλ
Amwxóg.Hér. dsot, —véuevog svatyně Hel
lénská. 

"BAAmyvic,dór. —Ἁνίς, ίδος, Ἡ (οά Ἕιλλην,
II. srv. EAAmwxóc),Hellénská. Eur., Hér.
γυνή, Aischn. móAXg.Šof. vdov.

ἑλληνιστί(ο "EXAny,II., srv. EX ývoc)
hellénsky, řecky, Xen. ovyévaurozuměti.

ἕλληνο-δίχαι, ἀόν.ἐλλᾶνο-δ.,οἱ, Ηε]]όη
ští rozsudí. u Xen. obecní sudí ve vojště spo
jenců Peloponnésských.

sAAmvovapím,i (srv. násl.), správcov
ství Hellénské pokladnice; Hell., obecné
pokladnictví. Xen. 1

sAAmvo-Tapiac, ov, 0 (-Táu-va,), obyč.
pl. správcové pokladnice Hellénské (z pří
platkův obcí Hell. od Aristeida na ostr. Dé
lu založené, r, 460. doAthén přenesené); po
kladníci Hellénští,

Ἑλλλησποντιακός ὃ. (οἆἨλλησπόντιο-ς)
Helléspontsku příslušný ; v kraji Hellés
Ῥοπίσκόπι, Χθῃ. πόλεις,

(EAAmonovrtac, ión. —(mg,6 (srv. násl.),
Hellésponták, u Hér. prudkývítr vých.(sev,
vých). v Helléspontu. J

Ἑλλλησπόντιος ὃ. (οὔἙλλήσποντ-ος]Hel
Ἱόβροπίςκύ; Χεῃ, πόλις, οἱEA—.Helléspon
tané v Asii; obyv. v krajině Hellésp. (Ióno
vé a Dóriové).

EAAúo-novTog (v. “EXm, Hellino mo
fe) 1. a) úžina mořská mezi Propontidou
a mořemAig.(Dardanelly). b) ve sm. šiřším
u Hér. i Propontis a Bosporos, tedy odmoře
Eux. až k Aig. —2. pomoří Helléspontské,
obzl.Asijské. Hér. xi vůootxai A-; p. att.

EAA“ 2. (čX-Xslr-o)a) vzadu zůstá
vající ; zadní; poslednější, Tiviněčím, v ně
čem Thúk.b) nedostatečný ; «)nevykonaný;
nevyplněný. Thůk. T0 č. vů γνώμης ΠΘΥΥ
plnění vůle. 9) nedokonaný ; neúplný. Arst.
T%č. ěmureAstyneúplné dokonávati.

čA-A0ytL0c 2. na slovo vzatý ; slovutný;
slavný. Pl. mi cogie pro moudrost; mou
drostí.—



Ἠλλοπία,

Ἠιλλοπία, ión. —(n, st. jm. části sev.
Euboje.

čAAóG 3. dle někt. Ἡ. 90Η, ἑλλοῖς ἰχδύσιν
mrštným rybám (dle někt. němým-—).

8A-Aoyůtw(srv. násl.) nástrahou stíhám.
Pl, zivá někoho.

ἑλ-λοχίζω ν τά]οίο číhám ; nástrahu
strojím. Eur.

ἑλ-λύχνιον, τό (λύχν-ος),Ἰποῦ (ν1116]:
hořák. Hér.

ěAoc, ró (FeX-,« vallis) nížina mokrá;
bažina; močál. Hér. ég rmy λίµνην ἐοῦσαν č.
dojezera (jež bylo vlastně močálem,) močá
lovitého, —zůoav Alyurwrovetvu č. všechen
Egypt že byl bažinou. oi zeoi TAč. olxéovTE
kteří v okolí bažinatém bydlí (vDeltě na ba
žinatých pobřežích). 'Thúk. —Xen. PaXy
οικὸνἕ.

"EAog, 76 (FeX-, srv. předch.), ms. pom.
v Lakónsku, vých. od ústí Kuróty.

čAniCe (Ἠελ-, οἳ ἐλπίς, 51Υ.ἔλπομαι), 1.
a) naději, čáku mám ; nadívám se (fut., aor.
nadíti, nadáti se) s inf, fut., zř. s inf. a0r. —
Ἠότ, πάγχυ ἐλπίσαςχαταλόσειν-- Ῥ]πό παάὄ]θ
nabyv, zcela se nadáv, že zruší—, Xen. ἐ.
ἐχείνους ἐλθεῖν ἄν-- ἀοπ{άπα, Ζθ οπ] ὉΥ přišli—.
též-s Ag, Oxwc s ind. fut. —že. Thůk., Sof. —
g. v. doufám něco, Xen. τὰ μέγιστα ἀγαδά
největší dobrodiní. —rivi v něco. Thúk. v?
τύχη ἐλπίσας ve štěstí složiv naději, důvě
fiv. —pass. Thúk, duv T%ioyvpóTaTu 6X
mlóu.evavaše nejsilnější naděje; nejsilnější
pomoci, v něž vy skládáte své naděje—. b)
čekám,očekávám (iněčeho zlého). Sof,xaxdv
uicov zlé sudby.— 2. tuším ; hádám ; domní
vám se. aor. nadíti, domysliti se. s inf. prs.
n.fut. že—.Aischl., Sof,, Hér. —Thúk. τὸν
πόλεμον ἐλπίσας µέγαν ἔσεσῦὃχιοζά]οο παᾶάν,.
domysliv se, že veliká bude. — i S ὡς--.
Thúk, οὐκ ἐλπίσαι, og čv s opt. —nenadátí
se, že by—. Hér. i: oůx éXniox u“ s coni.,
po vedl, čs. i s opt. nenadáti se, že by snad-—.

ἁλπίς, ίδος, Ἡ (Βελ-, οἆ ἔλπ-ουαι), 1. α)
«) naděje ; čáka. Sof. ἔχ᾽ἐλπίδα měj naději!
— Xen. čXrldug Xéyev o nadějích mluviti.
s Inf, fut. n. aor. 1prs. že—. s gen. buď: na
děje něčeho, v něco. Thůk. owrnotas. T0Ď
νχυτικοῦ. Ηότ. ὑμέων το τάς; ο τάς. Ρ. ἶΡ1οΠ.
poss.Thúk. ai úp.éTEpuEXridecnaděje ve vás.
—D.: něčí; někoho; něčeho. Thúk. 'E)Ay
vov, Hellénů. revíxc č. chudoby, chudých
naděje, -póBov naděje bázně, bázlivých. i

ἐμ-βαίνω. 367

s praep., Thúk. €. čs vivx naděje v někoho.
Xen, šyTv, v někom. $)i0s. Thúk. úuet, »
póvy €. vy, jediná naděje—. v) zosbn. 'EAníg
Naděje. Sof.—b) očekávání (i něčeho zlého);
předtucha. Sof, xaxa č. s inf. fut. zlá před
tucha, že—. (v. i Bxíve 2. a, y.). 2. nadání;
očekávání; mínění. Sof. 70 ἐλπίδα mimo
nadání. dr" EXrid0cproti nadání, ὑπὲρ ἐλπίδα
nad očekávání.

Ἠλπίς, ν. ἐλπίς1. 8. Υ.-
ἔλπομαι (.ν Ἐελπ-ίς, 51. ἐλπίζω), básn.

a lón, nadívám, domnívám, domyšlím se; tu
ším. s inf. že—. Hér, i s inf, s Zv—že by—.

(EAvpíu, i, ms. ve vých. Arkadií sev. od
Mantineje.

"EAvnou, oč,nár, std, v sev. záp. Sicilii,
dle Thúk. potomstvo Tr). —

ἔλυτρον, τό (FeX-, « eiA0-o), obal ; oko
lek. Hér. při vodě: nádržka ; cisterna. 0906
σεινč. Auvy kopati kotlinu pro jezero.

ὀλύω,τ. εἰλύω.
ἀλῶ, τ. ἐλούνω.
ἕλωρ, τό (Ἠελ-, «»ἑλεῖν),básn. jen nom.

a ace. sg. (a pl.) vzatek; lup. Φο8,οἰωνοῖς--.

ČL- před u, B,7, o, Ú= ἐν-,
ČL-AVTOĎ, fem. -Je ©, ión. ἐμε-ωυτοῦ ὅ

(. ἐγώ, αὐτός 1. ᾱ, α) jen sg. maso. a fem.
v gen., dat., a00.; pron. pers. refl. 1. 05. «)
vztahuje-li se k subi. též věty (hl. n, vedl.):
sebe ©. Xen, éuxurvovščanavů sebe (sám)
oklamuju.Hér,Atyev oxímTu ἄν µε ἐμεωυτοῦ
etvexevpravil by někdo, že mluvím pro sebe,
ku prospěchu svému. —at. gen. poss, j.
attr, mívá člen příslušného subst-va před
86ΡΟ1,Χθῃ. ὡς ἀπιὼνἐπὶ την ἐμαυτοῦ ἀρχήν
hodlaje odejíti do satrapie své. i se substt.
členem neut, Sof. φράσαι θέλω τὰμαυτοῦ 0
známiti chci věci své (vlastní). B) v závislo
sti vztahujíc se ksubi. věty hl.: mne; poss.
gen.: můj. Xen. golav Ἱλικίχν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν
ávauévo ; jaký věk až mne dojde, mám vy
ὀκάγταί2 Ρόπι, τοὺς λέγοντας τούτῳ τῷ ἔδει
ρῆσδαι, τὸν Ἀριστείδην ἐκεῖνον,τὸν ὁμιώνυμ.ον
éuxuvrToůže řečníci toho obyčeje užívali, t.
onen Arist. a jmenovec můj (Dém. starší).

ἐμ-βαίνω I. mtr. (s ar. dvéBnv,fut. -Bý
coua) 1.a) vkročuju ; vstupuju ; vcházím.
ϱ04, ὅπως γῆς μὴ ᾿μβαίνῃς ὅρων 80Υ5 ΠΘΥΊΤΟ
čoval na hranice země, Hér., Xen. eicrhořov
na loďku ; na koráb. ión. i att. pouhé supxi
νειν,ἐμβῆναι, éuBýcesdmuvstupovati, vstou
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na voze stoje, jeda. Eur. díoso0:<—na trůně
vozu sedě (Helios). b) Aisehl, Oxiu.covévéBy
Ileocv yeveždas napadl km, Pers. 2. Xen.
εἰςTV zívdvvov€.donebezpečenství vcházím,
se vydávám. Dém. δἼμος ἐν σὐτοῖςτοῖς δεινοῖς
καὶφοβεροῖςsu BeByxazlid jsa uprostřed sa
mých nebezpečenství hrozných—.II. fact.
jen ve (fut. a) aor. sigmat, act. duPňoní τινα
εἴςTupřivésti někoho k něčemu. Hér. €<o00v
vidu ku přemýšlení,

ču-BaAAw 1. a) x) vhazuju ; tam házím,
vrhám. Pl. su.puXeřyviva €igΦρέαρ, εἰςἅμαξαν
vhoditi někoho do studně, do vozu, na vůz.
Thůk. 709—oheň (na loď). Xen. 7xXuvovtz
ro čuBaAAcvuzdu koni vkládati, dávati.
pass. éuboAXhevaÓymXuvocvkládá, dává se-.
$) v- ; předhazuju ; předkládám. Xen. (grow
χιλόν, ořrov—píci, pokrm, 1) vkládám ; po
dávám. Sof. yečoďrm ruku někomu. b) v-;
zarážím. «) zastrkuju. Xen. τὸν µόχλον ζά
voru. $) narážím; tepu; biju. Thůk. vec
ἐρβαλλόμεναι (ὑπὸ τῶν πολεμίων) 1οᾶἱπατά
ženy jsouce—. v) Xen. Aya éuBoXetv(Tou)
rány zasaditi (někomu),ranami zmrskati ně
koho. i pouhé éupBoAety.c) vrážím ; vháním;
ve-; uvádím. «) Xen, sig Tac čonuc dudahety
do léček vehnati (zvěř). 6) Xen, duBaXovvo
ἅρυα εἰςτοὺς Αἰγυπτίους νταπ!ν, τθΏπαν vůz
mezi Egyptany; vraziv vozem do Eg. —
Aisehl. ovpárevu“ éuBaXov vojsko přived;
s vojskem přiraziv, vtrhnuv—. v) uvrhuju;
přivádím. Tevzels 71 někoho do něčeho. Xen.
sigTZ yaAerarvarva do největších tísní. Dém.
εἰς χαχὸν ἐμβαλεῖν αὐτόν do neštěstí uvrci
56Ρ6.εἰς ἔχὃραν- τινὰ ἄο πάδΗ ρΥϊτόβ{ί πόχΚο
πο; ζάδ41ανα) πα πόΚκομο,ἆ) τ]]άάάπι, α)
Pl. évéduXeT0 uév vloživ (do básně) slůvko
sice. 9) v-, ukládám (v mysli). »eď. Dém.
τοῦτ εἰς TovvodyEubaAčodouto v mysli ulo
πμ, vštípiti si. Υ)u-; předkládám. Xen. ců
Tv šyĎahe reol roúTov, zórTEpov—2—ty nám
ulož, předlož (na uváženou) o tom, zdaž=,
ὅἷ--. ἐνρβαλεῖνπερὶ τούτου βουλὴνεἰς τὸ στρά
vevy%vložiti-o tom poradu na vojsko—. repí
TivogÚřpovuložiti o něčem hlasovati ; před
ložiti něco na nález, na rozsudek—. 8) Xen.
AóyovmeptTivog(předložiti,) pronésti,ezačíti
řeč o něčem, — e) «) vkládám ; vštěpuju;
vzbuzuju ; rozněcuju ; působím. Sof. (v. ut
σος). ΧεΠ. στρατιᾷ προδυμίαν ἐμβαλεῖν voj
sku horlivost vštípiti, vzbuditi.p. erdvulav,
ἔριν i ἔριδας, Φιλονεικίας. Ὠόπι, φιλοπραγμο
cuvnv.—B)vpouštím; sesýlám. obzl. při subi,

piti na loď, na lodi, Sof. ἐν ἀπήνη ἐμθεβθώς
by

ουμβολ/ή.l

x

Ροῇμα, Ἠόν. ἐπεάν σφι ὁ εὸς φθονῆσας Φόθον
suBaXy %PBoovrýv—když by na ně bůh ze zá
visti strach pustil, seslal n. hrom. Sof. o
Athéně éu.baAodoavócov seslavši nemov, 2.
j. intr. a) «) vpadám. Xen. du.BwXetyεἰςτην
adgxy vpadnouti do země. éuGxAXewmot ἐν
zvvioucútok činiti na protivníky; napadati
protivníky. p. Thúk,, Hér. —i: τοῖς λοιπαῖς
(vzvolv) svédaAhovna ostiní úkok dinili. —9)
ohápu se. vii něčeho, obzl. vesel. Xen. i
pouhé 8u.BxXAevo plavcích.: veslovati. —b)
o řece: vpadati ; vtékati. slz Trdo něčeho.

ἔμβαμμα, τό (οἳ ἐμ-Αάπ-τω), οπιάδΚα;
jícha. Xen.

μ-βάπτω v- ; na-; omáčím.Xen.
ἐμβάς, άδος, Ἡ (51ν. ἐμ,-ῥαίνω,ἐμβάτης),

střevíc (nízký, hrubý, na horním nártu za
vazovaný). Hér. wiβοιωτίαι ἐρβάδες bojótské
střevíce (ženské, z kůže červené).

ἔμβασις, Ἡ (ἐμ-βα-ίνω, 51Υ.ἐνβάς), ἔ1δ
padlo; chodidlo, Eur, u zvířete dtymAosč.

ἐμ-βατεύω (-βατος, ἐμι-ῥαχίνω),8) Υκτο
čuju; vstupuju. Sof. zaurpídogdo vlasti. b)
vykračuju (si), Aisehl. vi po něčem. Sof. tva—
kde—.

ἐμβάτης, ου, ὁ (ἐμ-θα-ίνω. 81π. ἐμβάς),
vysoký střevíc (s holínkami) ; bota ; skorně.

ἐμβάφιος 9. (ἐμ-βάπ-τω) οπιαὅθοί, Χεῃ.
To €. míska.

ἐμ-βεβώςα Ρ., ν. ἐμ-βαίνω.
ἔμ-βιῤβάζδω a) tam vpravuju, u-, přivá

dím, vivě někoho; kážu někomu tam vstou

ha

piti. Xen. ἐμβιθῶ rozkážu tam (na lodi).
εἰςτὰ πλοϊχ τοὺς ἀσθενοῦντας ἐνερίρασαν na
koráby nemocné naložili, i med. Xen. éu
βιβασάμενος αὐτοὺςεἰς τὰς ναὺς ΥΤᾶΥ51]8 π8
lodi—. b) u-; navádím; vedu τινὰ πδ]οΠο;
návod dávám někomu. Χθῃ.εἰς τὴν δικαιοσύ
vyvku spravedlnosti.

ἔμβλεμμα, τό (ἐμ-βλέπ-ω), ΡοἈ]θᾶ {8πι,
Xen. ční v k něčemu ; pl.

ču-PAEmTOa) pohlížím tam ; vzírám. Pl.
ἐνέβλεψέ µοι τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀμ.ἠχανόν τι Υθ
zřel mi do očí pohledem nevýslovnýmja
kýmsi. Xen. —b) obr. Sof, moťčuBébacu— ;
kam zrak obrátivši— ?

ču-Boáw a) pokřikuju. Xen. rivi na ně
koho. b) vz-; vykřikuju. Thůk. čuPožomu
vz- ; vykřiknouti, o vojsku.

šuboA“, 4 (ču-B4Xo, 2.), a) z) vražení;
vtržení; vpád; útok. Xen, 9) srážka, obzl.
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lodí (narážkou zobákem železným); naráž
Κα. Αἱ5οΠ1. ναΐοισιν ἐμβολαῖς lodními sráž
kami. p. Thúk. v) i: zobák lodní. (j. šu.Bo
Xov). Aischl. pl. gavaAedpor. —Thúk. —b)
x) vchod ; průchod ; průsmyk. Xen. šuBoXy
φυλάττειν. P)vpád ; vtok ; ústí. Hér, To00o
ταυ.οῦ. c) x) náraz; úraz; trhlina (lodi na
ταὔεπό). Χθη. ἐμβολὰς ἐχούσητῇ τριήρει--. ϱ)
nástroj narážecí, uThúk. beran (bořící);taran.
TOmooéyov TS čuBoXňepřední část berana.

3

ὀμβόλιμος 9. (ο šuBoX-ov)vložený. a)
Hér. uv— měsíc příbytný, hrudný (ποσειδεὼν
ὁ δεύτερος), οΌγδε]πὂ το ἁγα]όπι τοοθ vklá
daný (vlastně sedmkráte v 19 letech) u Hel
lénův. b)Arst.čuPóAu.x zpěvy vložené(v drá
matě); vložky ; vsuvky.

ἔμβολον, τό (ἐμ-βάλ-λω, 81. ἐμβολή),
vražené; vložené ; vrážka ; vložka. 1. a) zá
vora. Eur. — b) klín země mezi dvěma fe
kama ; okřídlí ; ostrožna. Hér. —Tův yopy6.
c) klín vojska (řad klínu podobný). Xen. —
2.a)iošuBoXoc: čelo lodní okované; zobák
lodní(železný). Aischl, ; Hér. (v. 4roorTpěou,
1. a), Thúk. —b) hlaví (sloupové). Eur., v.
διάδρομος.

ἔμβολος, č, v. ἔμβολον,2.a).
ču-Powyu, neskl. v krátkosti; zkrátka

řečeno ; slovem. Pl.

čn-Potdyc 2. (-Bold-o). a) pádný (hmo
tou, tíží) ; hmotný ; těžký. Pl. (v. Pxouc1. a,
«). Hér., Pl. comp. hmotnější; těžší. —b)

ctěžký; obtížný. Aisohl. «xxóvzlo, pohroma—.

ἐμ-βριμαομαι(.» Botu.óou.o)tam frkám ;
do-; přifrkuju. Aischl, o koních.

ču-dpovTám a) ohromuju ;hromem oma
muju, děsím. Xen. pass. čy.Bpovrnůsihro
mem poděšen byv. —b) obr. Dém. pass. ču
PeBoovrňcda: ohromenu, pomatenu býti.

ἐμβρόντητος 9. (ο šu.-Bpovrá-e)ohro
mený. Dém. čuPoóvryrepomatenče !šílenče!

ἔμετος, ὁ «(οἆ ἐμέ-ω »νvomitus), blití;
ἀάτεπί, Hér. pl. dávidla.

čtétm (Fe—,« vomo) pliju (silně) ; bliju ;
dávím ; vrhnu. PL.; Xen. prs. a impí.

ἐμε-ωυτοῦ ἆ,, Ἰόπ.--- ἐμαυτοῦ ὅ.
ἐἔμ-μανής 9. (-μαίνομαι, STV.pavíx) zbě

silý ;.zběsnělý ; šílený. Aischl., Eur., Pl.
ἐμ-μάχομαι tam bojuju. Hér. ečtov

ἐπιτηδεότατον ἐμμαχέσασθαι τογίπᾶ πθ]ρῖ
hodnější ku svedení bitvy, abychom tam
svedli bitvu.

F. Lepař, Nehomérovský slovnik řeckočeský.

ἐμός. 369

ἐμ-μειδιάω παπιίτάπηse. Xen.
ἐμμέλεια, ión. -λείη, j (od ἐμ-μελῆτς).

souzvučnosť; obzl. nápěv; píseň taneční;
skočná. Hér. «dAřomučuueXcínv zapískati,
zahráti skočnou, k tanci.

ču-ueAfúz 2. (-véhoc) souzvučný; pří
slušný ; slušný ;řádný. obzl. adv. Pl. šuu.cXOc
mavrov čyev slušnou měrou všeho míti ; řád
ně ve všem býti opatřenu,č. διδάσκειν 5111
ně, za slušnou cenu, lacině učiti. čup.che
ovépmcšya příslušněji, slušněji jest, se má.

ἔμ-μέμονα αΡ., ν. πάόβ].
ἔμ-μένω 1. ϐ) α) 5θ-; υγἰτνάτόπι, τινὶ

v něčem ; zůstávám v, při něčem. PL.76 λό

ye v řeči,ve výroku. i s dat. 09., Ε1. ἐμμεί
νατέ μοιοἷς ἐδεήθηνὑμῶν υγ ανο]ίθ, ἀοςίο]ἴθ
mi v tom, zač jsem požádal vás. —ču.u.évety
νόμιοις,ὄρχοις,ouvdýza věren býti zákonům
«, zůstávati při—.Xen., Isok. —zř. čv vw,
Thůk. šuuevely v Taig σπονθαϊς τὸν ἐνιχυτόν
že vytrvají ve smlouvách τοῖς,ϱ) ρά5η. ἐμμά
μονα stále rozhorlen, rozčilen jsem. 90,
subi. oopýv.— b) o subi. věci. vytrvávati;

(stále) zůstávati; stále platnýmbýti. Hér.
ix, Thúk. orovězí. Xen. o zvycích. —

Thůk. prf. čuuevévyzev zvykem zůstalo. Twwi
někomu.— 2. tam trvám, zůstávám, obývám.
Xen. ἐνέμενονἐνTotgroAloy.xoiv zůstávali ve
svých městech. Thůk. zAečoTovypóvov čvě
u.evavNejdelší čas zůstali (v zemi).

ěL-MLeTpoc2. v metru ;veršovaný ; v řeči
vázané. Pl.; Arst.

ἔμ-μηνος 2. (-μήν) ν παδρίοί; ταδρίδπί,
Φα,--ἷεράο,
Šp-Wyvopt vměšuju;vplítám. Soť.ἐμμί
Zet Tivě Bož vmísiti někoho v ryk válečný
(aby ho vybavil vítězstvím).

ἔμ-μισὺος 9. το πιπᾶδ; τα πσᾶα; ηά
jemný ; najatý (za mzdu). Thúk.

šupový, % (ču-uévo), setrvání, PL τοῦ
xxxo0Uve zlém ; stálé trvání zla,

2 3 / v
ἔμμονος 2. (ἐμ.-μένω, srv. předch.) vy

trvalý; stálý ; ustavičný. Xen. 0 08.; i O4
νοια, τὸ πείθεσῦαι.

ἐμόςὃ. (ἐμοῦ, . ἐγώ. »νπιθτ5,πι], ππεῖτ)
1. nerefl. můj. —Jest-li attr. slova zcela
určitého, jež není praed., mívá č. (j. 005,ju
T8906,úuěTs00g) att. (nikoli ep.) vždy člen
substantiva před sebou, aťjest před svým
subst., ať za subst. — 0 čjLógΞ-- οὑὐμός; τὸ
ěuóv == Toduov). ale voc. obyč. bez členu,

24
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Xen. zadec šu.oí,dítky mé ! —a) ve sm. subi.
Xen. ὁ ἐ.έρωςπιά touha. οὐδὲτήν všum fo
χἩν ἑωρᾶτε απὶπιό ἆπδε neviděli jste. neut,
substt, PI. T6 v čuov οὐδέν μοι διαφέρει co
do mé osoby, co se týče mne, nic mi na tom
nezáleží, nesejde. pl. vě éu.«mé věci, jmění;
můj stav ; jak to se mnou jest. Sof., Xen. —
i substt. fem, Thúk. %ču má vlasť. —b) ve
sm. od?. Sof. —zótog po mně touha. Pl. čmi
διαβολῇ τῇ ἐμῆ λέγει πα οβοδοτόπ{ πιό (40Υ
mne osočoval) mluví. p. Thůk. —Xen. eývot«
xai Wx 77) čuň z přízně a z lásky ke mně.
ἡ ἐμὴ δωρεά dar mně daný. 2. zefl. k 1. os.
sg. «) v též větě při verbu urč.: svůj. Xen.
ἐπαιδεύθην οὕτως ὑπὸ τῆσδε τῆς ἐμῆς πατρίδος
vychován jsem byl tak od této své vlasti,
ĚTOUVÝAGOLTYVĚVÍV Za GTVOLMxypřisahám
ti při svém a tvém přátelství. P) v závislosti
(obzl. při inf. n. part.): můj. Xen. Toúu.ovvů
ρας οὐδεπώποτε ἠσδόμην τῆς ἐμιῆςνεότητος
dodevécTEpov yvyvóu.evov0 svém stáří nijak
nikdy jsem nezpozoroval, že mého mládí
slabším se stávalo.

ἔμπᾶ, Ῥάρη.--- ἔμπας.
ἔμ-παίζω 1. po-; zahrávám (si). zi

v něčem ; něčím, Eur. —Sof. i Agpodíra. 2.
posměch, žert mám, (si) strojím, činím. zi
z někoho; posmívám se někomu. Hér.

“ν/
ču-matm vbijím ;vrážím. Sof,obr.čuraie

τί μοι ψυχἢ ὄμμια ἀοτάσα,připadá mi na mysl
nějaký obraz—.

EL-TRÁÁoow vmetávám. med. —se; za
motávám, vplétávám se. Hér, čy čoxecuve
smečkách. —Thůk.

Ěu-TGÁLYa) nazpět; nazpátek. Sof. při
uédec. Xen. Todu.mogevsoda, dméva nazpá
tek ubírati se. odeházeti. i eigroůu. nazpá
tek. b) naopak; opačně. «) Aischl. shora
dolů ; naspod. Eur., Xen. —.3) protivně ; na
proti. Thúk. 8x rody. 4—Zprotivné strany
než jak—. Sof. č.Aéye:naopak, opačně mluví.
Xen. s gen. (v. šnéAxa, f.). ©)jiným, rozlič
ným směrem, Hér. f:cav Ta ču. j Auxeda
uóvot Šli jiným směrem, jinudy než L.

ἔμ-παρ-έχω volnostiposkytuju. Thúk.
s inf. aby—.

ἔμ-πᾶς, 1ἐμ.-πᾶ (6Ρ. ἐμ-πης) οῦγδ. Ράρη,
1. ve všem ; veskrze ; ovšem ; každým řádem,
Sof.—2. přese všechno ;přece. Aischl. (obzl.
při přípustce), Sof. při xaímso s part., n.
xei s Ind.

ἐμ-πάσσω γ-; ροβ}Ράτάπι,ΒΙ. ἐμπάσαι

ἐἔμ-πίμπλημι.

τῆς τέφρας posypati popelem; vsypati po
pelu.

ἐμπεδορχέω (ἔμπεδ-ος, Opxo-c) stálý
jsem, stojím, vytrvávám v přísaze ; přísahu
pevně, věrně zachovávám. Hér., Xen. prs.

ἔμ-πεδος 9. (-πέδο-ν) 1. αρονπόπύ ;Ροτ
ný; stálý. obyč. básn. α) ο08. ἶτξοι, 9ο,
ἔ, τινι pevný, stálý v něčem. Eur. óoxo«.
neut. j. adv. Hér. or. čumedov vévev pevně
trvati, tkvíti. adv. Sof. Aóyovečuédus elpy
xévo slova skutkem utvrzena míti. b) stálý ;
věrný. Soť, vévev šumédou opovýuaci trvati
s věrnou myslí, se stálou věrností. 2. stálý ;
ustavičný, Sof. movoc.

ἐμπεδόω (ο ἔμπεδο-ς, Ἱπαρί,ἠμπέδουν)
pevně držím ;pevně, věrně zachovávám. Xen.
ooxoucpřísahy ; stálý jsem v přísahách. τινὶ
někomu. —orovdác, Pl. ὑποσχέσεις. Χεη. ἃ
λέγουσιν. M

ἐμπειρία, ἡ (ο ἔμπειρ-ος)a)zkušenost;
πρόΠ]οβῦ.Ε]. (ν. τριβή). Ὠόπι, ἐμπειρίαν τινὸς
κτήσασθαι 7Κιβοποβή ν něčem nabytisi. i
pl. Thúk. b) znalosť ; známost. TMO:něčeho.

ἔμ-πειρος 9. (-πεῖρα) 1. a) zkušený. α)
Κίατύ Ζκαβ]]. ΑΙ6ΟΠΙ].κακῶν ποᾗποά. β) Ζκτ
šený ; zběhlý. vevocv něčem. Sof. oi č. zku
šení (lidé). Thůk. TočurewóTepovvětší zku
šenosť. b) znalý. v:vogněčeho, někoho. Hér.
ἔ, τῆς ἐκείνου Ouxvotacznalý, povědomý smý
v
šlení jeho. Xen. oi č. znalci. čumetpwgTuvog
ἔχειν známost s někým míti; znáti někoho
z obcování. 2. ve zkoušce obstálý ; zkušený.
Thůk,vřsc.

čp-meAaČw 1. přibližuju. Sof.pass. ču
πελασὺἥναί τινος přiblížiti se k něčemu.2.
intr. —se; setkávám se. Sof. vvi s někým,

ἐμ-περι-λαμβάνω ν ἰοπιῬο]αρι/α, Ρο
stihuju. Arst.pass.

ἐμ-πεσεῖν α Ρ., Υ. ἐμ-πίπτω.
ἔμ-πετάννυμι {απι, ν ἴοπιΡτο-, τοπθβ/

rám. Xen. τὰ δίκτυα ἓνχωρίοις,
ἐμ-πηδαω παραδάπι;γΚκαϊκα]α.Ἠότ. ἐμ

renoňoníTm vskočiti (,skokem obořitise) na
někoho.

ě-70Y)poG2.zmrzačený.Hér. pl. otělích.
—fem. mrzačka.

EpL-TUMpaÍvopat (-mwgó-c) rozhořčuju
se, Hér. part. prs.

ἔμ-πιμπλέω, Ἠόν. --- πάξΙ.
ἐμ-πίμπλημι (im-pleo) 1. naplňuju. a)

s obi, prostory, α) Χ6Π.τὰ ἐχπώματα-- Ροῃά
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ἔμ-πίμπρημι,

ry—. meď. —si. ΕΙ. ψυκτῆρα. β)Ὀόνη. οὐκ ἐμ.
πλήσετετην δάλατταν τριήρων; πᾷαπεπαρ]πί
te moře loďmi válečnými? —b) obr. Tivá Ttvos
πόΚκολοπόδίπι, Ρ], ἐρώτων, ἐπιδυμιῶν. φόβων,
cičoAov—chtíči žádostmi, strachy,přeludy—
Χεη. αἰθδοῦςἐμπλῆσαι τὰς ψυχάς studem na
plniti duše.— též s part. PL. 8uzerXýxaci
ὑμῶν τὰ ὦτα διαβάλλοντες--οδοδπ]ίοθ. Ἠότ,
τέρψιοςἐμπιμπλέει τοπΚοξ{παρ]ἤπ]θ--. ῥᾳ565.
Xen. aidoůgdverluAavro studem byli napl
ňováni. durAmodývauOaxpýov Tě Guuora na
plněnu býti slzami v očích; naplněny míti
proudem slz oči. 2.,a)nasycuju. Pl. gurAý0av
TecT Gdu.aTAnaplníce (do syta) těla. medď.
apass.—se, Hér.isdat. dueMvo xuprů su
miumAáuevotrévovým plodem naplňujíce se.
Xen. aor. surAmodřva nasycenu býti (v. 4
7006, f.).—b)ukojuju. Xen.duzurAdg dav
TovTy vváuyv ukojuje nadějevšech. pass.
—se (do syta); nabažuju se. s part. (jež č.
obyč. se opisuje). Xen. πρὶνΚῦρος ἐμπλησ
θείη Vypv až by se K. nabažil honby ; až by
se do syta, do své vůle nahonil. ὑπισχνούμε
νος ox éveriumAovonemohl se dosti nasli
bovati. Eur. uucáv oůToTsurAncdýcouou vu
vaťxacnenávist svou k ženám nikdy neuha
sím ; nenáviděti žen nikdy nepřestanu. —

ἐμ-πίμπρημιῖ- πιμπράωπαρα]α]α; 78;
sžehám. Hér. oixýuxva οὔτε κατέβαλλε οὔτε
éveríuvoy příbytkův ani nestrhoval ani ne
παΡΏΙΟΥΕ].Χεη. ἐνεπίμπρων τὰς οἰχίας Ζ8Ρ8
lovali domy.—svéroncav zapálili. pass. Hér.
τὰ οἰκήματα ἐμπεπρημένα ΡΗΟΥΙΚΥ5οὔἄθηγ.
--{αἱ. οὔτε τὰ ἱρὰοὔτε τὰ ἴδια ἐμιπεπρήσεται
ani svatyně ani příbytky (soukromé) zapá
leny, sežženy nebudou. —aor. Xen.éverpý6
ΘΊ νεώς.

ἐμ-πίνω vpíjím ; παρίῃ{π 5ο, Ἠότ τοῦ
αἵματος ἐωπίνει Κτγο 56 παρ{]{.

ἔμ-πίπτω (51ν.εἰσ-πίπτω) 1. a)o0. vpa
dám; vrážím «) (úmyslně) nepřát.i přát.
τινὶ do něčeho ; v něco ; na někoho. Sof, xáu
mímrTaoTéyy a vrazí v komnatu. Xen. éuxe
σὼν τοῖς πολεµίοις γραᾶπαν, vraziv, udeřiv
na nepřátely. io zvířatech. Xen. ἵπποι ἐνέ
mumwTovAAXAouc. B) (bezděky) vpadám ; v-;
narážím etc v1do něčeho. eťgTivx na někoho.

Xen. ἐνέπεσονεἰς τοὺς ἐν τῷ ὄρει καὶ φεύγον
TEGAoxovro —narazili na vojíny na hoře—.
ἐνέπιπτον εἰςτὰς προφυλακάς πατάἄθι1 πᾶ--.
--ὥσπερ εἰς ἐνέδραν εἰς τὸ στρατόπεδον ἐμ.
πίπτειν -- αραβα{1,ϱ)ο τδσοίΧεπ, οσοΖ{οἩ:εἰς

τὰς τάφρους ἐμπεσεῖν ἂο příkopů spadnouti,

ἐμ-πνέω. οτι

se svaliti. 2. obr. a) 00s. «) (úmyslně) vrá
žím; hrnu se; kvapím. Hér. ode surecav
τὰ πρήγμωατα ἄνευ vóou pohání přikvapiv,
úprkem věci bez rozvahy. Eur. éurrecely čic
žotvvehnati se, pustiti se, prudce dáti se do
hádky. Dém.cic Aordopiav.B) (bezděky) upa
dám ; dostávám se (nenadále). Pl. ἐπειδὴ ἐν
ταύτη τῇ ἀπορίᾳ ἐνεπεπτώκη když už v této
nesnázi jsem zabředl—.Dém. éurérTToxεἰς
Aóyougdostal jsem se křečem; octl jsem
se uřečí—.b) ověci. na- ; připadati ;vnikati,
s dat. os. Xen. τοῖς Ἕλλλησι φόβος ἐμπίπτει
na Hel. strach připadá. Aovra vzteklosť po
padá, zachvacuje někoho. Dém. ἀθυμία. -
obzl. osubi. nemoci. Xen. votexvýveciv,Thúk.
1 ἐς την πόλιν dvémecevdo města přikvačila.—
i s ace. Eur. Oewvocἐαπέπτωχ ἔρως τῆσδε
στρατείας Ἑλλάδκ ἨἈτοππάτουΊα Ρο této vý
pravě uchvátila, pojala Hellénsko.

ἔμ-πίτνω básn., jen prs. — su-nínTo.
Sof. viva napadám někoho.

čp-mTAdootwzaplácávám ; zapleskávám ;
zacpávám ; zadělávám. Hér.éurAaoocav, 40T.
šurAácu zacpati, zadělati. rivi něčím.

ἐμ-πλέχω a) v-; zaplétám.pass. Sof.
πλεκταῖς ἑώραις ἐμπεπλεγμένη ΞπεὂΚοι ΡΤο0
vazů zadrhnuta (vzapletených,zadrhnutých
provazích vpletena). Eur. Ἠνίαισινἐμπιλακείς
v otěžích zapleten byv. —b) obr. Aischl. su
πλέκων αἰνίγματα splétaje hádanky. pass.
gumAeydýcsodou εἴςτι vpletenu býti do—.

EL-TAE0G,att, šu-mXeoc 2.—a) naplněný.
τινος πξδίπι, neut, pl. šuzAcx.— b) Sof. Ouuu
č. oko plné ohně, bystroty; oko jiskrnaté,
bystré.

ἐμ-πλέω v tompluju. Hér. ἐνέπλεοντού
T0101(eAototor)pluli na těch korábech. Thúk.
ol sumAčovrecmužstvo lodní.

ἔμ-πλεως, v. ἔμ-πλεος.
ἔμπληκτος 2. (ἐμ.-πλήσσω)1. 8) zaraže

ný. Xen. o zajíci: vyplašený. b) potrhlý;
zbrklý ; nerozvážný. Isok. čurAýxTes. —
Thúk. 70 šuzXýxrec 60 zbrklá prudkost,
kvapnosť. 2. vrtkavý ; nestálý. Sofť.φῶτες ἔ.
Ρ]. πολὺ frTrovč.mnohem méně vrtkavý.

ἐμπληξία, %(odšurXnxT-0c)potrhlost;
zbrklost; nerozvážnosť.Aischn.

ἐμ-πλῆσαι α p., V.ἐν-πίμπλημι. -
ἐμ-πνέω 1. τάθομπ]α; vnukám. Xen.

ἀρετὴνἐμπνεῦσαιmužnosťvdechnouti, vnuk
nouti. subi, 4sóc. 2. dech vnímám, popadám
(a vypouštím) ; dýchám. Eur. Boxyův07 Bío

24*



312 ἔμ-πνοος.

Tověu.vvémvčekrátkým už životem, dechem
dýchaje ještě, P). šwonms,Avšuzvée pokud
jen bych dýchal.

ἔμ-πνοος αἲ. -- πνους, 2. (-mvoý)dech
(v sobě) mající, dýchající. šru č. sivu ještě
dýchati. Eur., Hér., Thůk.

ču-modiCm 1. nanohou poutám, svazuju.
Ἠόν, ἐμποδίσαντες τοὺς µάντιας 98 nohou
spoutajíce hadače—.pass. v0 iotov ἐμπεπο
OtouévovTOdg600; dobytče (obětní) spou
táno jsouc na nohou, majíc nohy spoutány.
2. (srv. impedio, čuódt0g ἐμποδών) 8) α)
závadou zdržuju. viva někoho ;v cestě, na zá
vadu jsem někomu ; vadím, překážím něko
mu, Xen.šurodíle 4AAovs překážeti sobě
vespolek. šveródilov rov malovra zadržoval
jsem bijícího; zabraňoval jsem bijícímu.
pass. zdržovánjsem ; zabraňuje se mi. Pl,
s inf. s v, abych ne—.9)io subi. věci Arst. .
Tů šumodtčovra věci překážející; co vadí. —
b) sobi. věci, Sof. pass. yai copai vvěua
šuodiLovrou i chytré úmysly jsou poráženy,
přicházejí k úrazu.

ἐμ-πόδιος 9. (-πούς, 519. ἐμποδίζω, ἐμ.
zodov) přednohama,v cestě ležící ; závadný,
οῦγό, ογόοἰἐμπόδιονεἶναι, γίγνεσθαι, γενέσθαι
na závadu býti; závadou se stávati, státi;
překážeti, překaziti. Thúk. s inf. v tom,
aby—. Xen. i 08. č. col 6 Zeúg závadou, pře
kážkouti Z.

5 LN o, / , v
ἐμπόδισμα, τό (ἐμ.-ποδίζω),πόναᾶα,Ρἵδ

kážka (vyskytující se, činěná). Dém. zivi
někomu,

čutodtopnóc, č(srv. předch.), překážení.
ATSt, vii něčemu.

ču-m00WV (-xo0ůs) neskl. před nohama,
1. v cestě ; na závadě ; na překážku.č. eiu—
jsem. att. o subi. os. i věci, voviněkomu, ně
čemu ; bráním, zabraňuju někomu, něčemu.
710g v něčem. Xen. i ro s inf. (bez neg.)
aby—. i τὸ μή s.inf, aby ne—. i ví č. μη οὐχί
s inf.co vadí co překáží, aby ne—? (guid ob
stat, guominus?). 2. a) u cesty; na blízku.
Hér. ó č. ywóu.evogkdo (v cestu) se namane,
oei —po každé. b) Hér. vo č. cesta, kterou
kdo má ještě před sebou; další cesta. —x
davóv, —bezpečná,

ču-motěw 1. vdělávám ; vkládám. a) Hér,
ἐμιποιέωνἐς 73 Movoxtov yoyou.0vvkládaje do
básní Músajových věštbu, Arst. ToJT0ἐντοῖς
πράγμασιν ἐμιποιητέον ἴο ἴἴερᾶ γο příběhy
vložiti, vbásniti. ϱ) Τά], χρόνουδικτριβῆν

ἐμπορία.

ἐμποιῆσκαι(času průtah vložiti;) průtah ča
su v tom, zatím způsobiti. Dém. ypóvous ču.
motelyvole modyua.civ (doby vkládati do vy
jednávání;) průtahem věci zdržovati. 2. a)
vkládám (na mysl) ;vnukám ;vštěpuju. Xen.
αἰδῶ, φόβον τινὶ ἐμποιῆσαι uctivost, bázeň
vnuknouti, vštěpiti. i 0 subi. věci. Xen. Ta
μιὲνὕβριν, τὰ δὲ σωφροσύνην ἐμιποιεῖ {ο 1Ραγ
nosť, ono skromnosť vštěpuje, vzbuzuje.—
15 οβΙ. Ἰπῇ{,Χθῃ. ἐμποιῆσαι τοῖς στρατιώταις
dxolovůyréov etvouvnuknouti, vštípiti vojí
nům myšlénku, že nutno následovati—. i ©c
s opt. (po vedl. čse.) —že —. b) způsobuju,
zařizuju tam. Isok. dúvauv TorxÚTněverotn
σεν ὥστε 5 inf. moc tak velikou tam za
řídil, že—,

ἐμπολαω (οά ἐμπολή. -- Ρ1. ἠμπόληκα)
obchod mám, vedu ; kupčím. 1. a) na—; za
kupuju; kupuju. Sof. ἐμπολῆσας koupiv.
čumoA%TEypucóv nakupujte zlata ! — b) za
kupuju (slovy); získávám (přemlouvaje).
Sof. ooéva mysl. —2. a) prodávám. Tivů ně
koho zaprodávám Sof. čumoXndeí; zaprodán
byv.b) «) prodejem, v prodeji zisk mám ; vy
dělávám ; tržím, Xen. mAetovčuroXňom více
utržiti. b) výdělek, užitek dávám, nesu ; vy
náším. Sof, xépog čumoXžm zisk nese, při
náší něco,

ἐμ-πολέμιος 9. (-πόλεμ.-ος)v čas války;
ve válce ; válečný, Hér. v%č,pooty ve válce.
(ορ. εἰρηναῖος).

ἔμ-πολή, ἡ (-πέλ-ω) οὐθλοᾶ, Χαπ.: ϐ)
koupě.εἰς ἐμπολήν πα ΚοἩπρῖ;Eur. prodej, b)
zboží (obchodní).

ἐμπόλημα, ó (od čuroXá-o),výdělek
obchodní ; Sof. odměna ; mzda.

ἐμπόλητος, ὁ(οὰἘμπολά-ω), Π8οπροηΥ;
koupí přidaný. Sof.

ἔμ-πολιςρεως, ὁ, Υἰ6ᾷobci usedlý; ob
ὅαη; krajan. 906,

ἐμ-πολῖτεύω v též, v jedné obcijsem,
Thúk. oi ἐμπολιτεύοντες (spoluobčané ;
krajané,

ἐμπόρευμα, τό (οᾷἐμπορεύ-ομαι),ποοῦί;
koupě. Xen.

ἐμ-πορεύομαι (Α1ν. ἔμπορο-ς)1. πᾶ οθδίι
se ubírám ; putuju. Sof. čévyvčr do ciziny.
2. obchod vedu, mám. Thůk, šuopevóuevou.

ἀμπορία, ión. —(n, 1, (0d šuop-og, srv.
ἐμπόριος) a) obchodnictví ; obchod. Hér. xar'
ěumogímvza obchodem. Thúk. — b) zboží ob
chodnické ; koupě. Xen.



ἐμποριχός.

ἐμποριχκός3. (oděu-mop-0c)obchodnický;
kupecký. PL. Téyvy.

ἐμπό plov, 70, V. ἐμπόριος.
ἐμπόριος 8. (οἔ (πορ-Ος,Τ. ἶἐμπορία)

obchodní ; tyhový. 0 č. skladiště (zboží ob
chodního). Hér. vů č. vů čmiVaAkooys —při
moři,pom. att. vůb. místo obchodní, trhové ;
tržiště; trh. v Attice nejdůležitější Pei
raieus. Isok. —Dém. a švTý ywpa tržiště,
trhy domácí.Eu. vl. j. mnohých měst ob
chodních v zemích pom,

éu-mopoc 2. —1. básn. pocestný ; pout
ník. Sof. pl. —2. a)obchodník; kupec (ve
velikém. srv. xmmAog),PI., Xen. —b) básn.
obr, Eur. xxx%šu.r0p0g Bílovže mrzce prokup
čila život svůj.

ἐμ-πορπάω (-πόρπη)přeskami, sponka
mi za-, u-, spínám. Hér. pass. etuuvx čve
merooTéaTooděvy měli sponkamispiaty.

"Ejumovou, 4, příšerné strašidlo, jež mo
cí Hekatinou dovedlo na se bráti rozličné
způsoby. Dém.

ἐμ-πρέπω (mezi některými) vynikám;
předčím. Hér, impf, Sof. čumoémovoxvKys
σινnadělenou, stíženou nad jiné hořem.

ἐμ-πρῆσαι, ν. ἐμ.-πίμπρημι.
ἔμπργσις, ἡ (οᾶἐμ-πίμ,-πρη-μ), 28-; spá

lení; požár. Hér.
čn-mpooWe(v) 1. místně. a) na straně

zpředu ; napřed; vpředu. Xen. goosvecdu č.
postupovati vpředu (před někým). č. Ttvog
vpředu něčeho; před něčím. 0 š. přední. Ta
š. čdve« národové v přední části (citra). %č.
Evopory přední Evrópa (ok. Ponta Bux.). —
substt. Xen. oi č. buď: vojínové přední (před
jinými téhož vůdce), n.: nepřátelé naproti
stojící. voůc č. vexdv.—τὸ č. před; předek;
přední čásť. vtvoc něčeho. obyč. bez gen.
s předl. Xen, ora čx Toůč. postaviv se zpře
du, vpředu, vpřed. —b) obr. ΤΡ]. πρόιδι ἔτι
εἰςTOč. postup ještě ku předu, dále (ve zkou
mání) ! —Dém. š. εἶναιτῶν πραγμάτων ΥΡῖθ
du událostí býti; událostem zpředusměrdá
vati (op. áxoXovůsiv).2.0 čse: napřed; před
tím ; dříve. s gen. dříve před něčím.ὁ č.dřev
ní; dřívější; předešlý, PL. ypóvoc. Xen. %č,
rpocfBoký dřívější útok. va č. důxpva. —

ἐμπρόσυιοςο. (ἔμ,-προσὺῦ-εν)Ῥϊθδπίπια
příslušný ; ρἵεάπί, Ἠότ. πόδες, Χθη, σκέλη.

ἐμ-πτύω v-; vyplívám. Hér, šer. doně
čeho.

ἐμ-φορτίζω. 913

ἔμ-πυος 92.(--ν πύ-θω) Ἀπὶδανγ ; vřed
παίἡ ; γχοάοσ{ϐύ. Φοᾷ,θάσις-- ΠοΠ8,

ἔμ-πυροςοϱ. (-70o) v ohni. 1.a) zápalný.
čuruoa oběťzápalná. Sof., Βπτ, -- ἔ. τέχνη
věštecké umění ze zápalných obětí. b) va č.
vůb. oběť (jakákoli). Sof. —2. a) ohnivý:
s ohněm zacházející. Pl. č. véyvy ohnivé
umění; umění s ohněm zacházeti (k svému
prospěchu). —b) ohněm, bleskem poražený ;
spálený. Eur. č. míwTevexp0;bleskem pora
žený padá mrtev.

ἐμ-φαγεῖν, ν. ἐν-εσθίω.
ἐμ-φαίνω tam, v tom osvěcuju, jevím,

objevuju. Xen.pass. půs čvzdr ἄλλα φαι
vóueva mapéyevm světlo v sobě, seboujiné
věci světlými, zjevnými činí. meď. ču.oaive
ταί τί τινι ]6ογί 56 πὅοο v někom, při někom.

ἐμ-φανής 2.(-oxv- ve φκίνω, 81Υ.ἆ-φανης)
a) v soběsvětlý, jasný, zjevný, zřejmý. So.
κατyo Todu.oavézpo den (sebou jiným)
světlý, jasně zářící. b) «) jinému ve tvář,
před jinými jasný, zjevný ; zřejmý. Sof. ὄψει
aúvov ču.oxvů uzříš ho tváří v tvář. p. přl
ἰδεῖν,-- οὐδαμιοῦτιμαῖς Ἀπόλλωνἐ. nikde po
ctami Ap. není (zřejmý, zjevný,) zjevně
oslavován. B) vůb., všem, přede všemi zjev
ný ; veřejný. Yen. vů čoya, xvýuarva. Thůk.
Bíx. substt. neut, zjevno ; jevo. Hér. č%τοῦ
ἐμφανέοςἀπεστήκεε 7ου ηὸbyl odpadlým, od
padl. Xen. v 6 ču.oaveďna jevě ; zjevně.εἰς
rodu.. lévouna jevo jíti (s něčím). adv. zjev
ně; zřejmě; veřejně. Sof,, Hér., Xen.

ἐμ-φανίζω (ἐμ-φαν-ής, impf. ἐν-εφάνιζον)
a) světlým, zjevným činím ; jasně určuju.
Χθη. ἄστρα τῆς νυκτὸς τὰς ὥρας ἐμφανίζει
hvězdy dobynoční zjevně určují, ukazují. b)
na jevodávám ; vy-; projevuju. Ἀθη. τοῦτο,
ὅτι-- ἴο,76. -- též olhuvdvariuv.

ěu-pepY 2. (-oéo-w,blízko se nesoucí)
případný. o os. i věci zivi k něčemu, k něko
mu; podobný něčemu, někomu. Šof. 0 08.,
Hér. vuvíT. někomu něčím, —Xen.

ἐμ-φέρω γηάδίπι, Φοξ,ἐ, τωί τι vytýkám
někomuněco (dle někt. ěuoopety).

ěu-ooĎoc 2, strachu nahánějicí ; straš
livý; hrozný, Sof. $sxí. o Bumenidách.

ἐμ-φορέω ν-; ταπάξίνάπι,Hér. meď.-se.
τινὸς πδδίπι; příliš užívám něčeho. (u Šof.v.

ἐμ-φέρω).
ěu-popriCm (-pooric) na loď (kupeckou

j. zbožína prodej) nakládám, Sof.pass. šk



dT4 ἔμφραγμα.

Ἰωπόλημιαι κἀμ.πεφόοτισµα, 766]8 zaprodán
a ze zisku zrazen jsem (dle někt. «4xre06p
z1ou.wa na zisk vydán jsem).

ἔμφραγμα, τό (ἐμ-φράσσω),zácpa; hráz.
Isok. obr. č. TrávyduxoTyuárvov hráz proti
přestupkům, proviněním,

ἐμ-φράσσῳ, -ττω σᾶ-; Ἱποράτάπι; ZA
brazuju. o subi. věci, Thúk. αἱνῆεςτὸ µετα
G0eiyověuopákucm lodi prostoru střední mě
ly zahradivše ji. Dém. obr. T00T'šupodrra:
T0 ovTóu%to zacpává ústa.

ἔμ-φρουρέω tam hlídám, obyč. pl. o vo
ji: posádkou býti (někde). Thúk.

ἔμ-φρουρος 1. a) tam na hlídce, na strá
žl. č. eivo. posádkou býti. Xen. pl. —b) ve
Spartě dle Xen.: veslužbě vojenské ;dospělý
vojín. 2. adi.ó,%, hlídaný (stráží, posádkou);
posádkou osazený. Dém. roóAeu.

ἔμ-φρων, ονος9, (-φρήν, οΡ. ἔκ-φρων) 1.
při smyslech ; při rozumu. a) živý. Sof. čT
ž. ještě přismyslech. Xen, Cx č.bytosti ži
vé. b) při zdravém rozumu; zdravým roz
umem opatřený (op. šílený). Sof., Aisehl.—
2. rozumný. Soť. (op. u.©po5).PL. —Arst. re
ot 71. v něčem, io umění, vlastnostech. —
comp. při véyvy.

ἐμφύλιος 2. (ču-ouAoc)témuž kmeni, ro
du příslušný; soukmenný; sourodý. Soí.
mase. pl. soukrmenovci; sourozenci.ἶ αἷμιαἔ.
krev soukmenná. iy% č. země soukmenov
cův, oteovská,

ἔμ- φῦλος 2. (-o5Ao-v,srv. předch.) sou
kmenný ; sourodý. Sof. —xiux prolití krve
otcovy ; prolitá krev otcova. Hér. —orTáow
různice (v kmenv obci,) domácí ; odbojob
čanův. p. básn.

ἐμ-φυσιόω (-φύσι-ς)vrozuju ; vštěpuju.
Xen. čuovoidcníTií v vroditi, vštípiti ně
komuněco.

ἐμ-φυτεύω τοσα]; vštěpuju. Sof, dle
někt. 700 uoureudsvTog vlastnosti, povahy
vrozené.

ELPVTOG2, (od ču-pů-e) A) «) vrozený.
Sof. πατρὸς ἔ. xiu.x otcova krev vrozená (dě
tem). G)vrozený ; přirozený ; vštípený. Xen.
αἰδώς, Φόβοςἀνθρώποις. -- Ῥ. Πόπι, πευῖ. Ρ].
ϱ) vštípený, vnuknutý (později od bohů, ni
koli naučený). Hér. uavrixý,.

Ěu-pÓw 1. act. (S a0r. čvénvoz, bez prť.)
vrozuju.«) vsazuju ; přitvořuju. Xen. 0 bo
hu 3Acoxcidxgšu.oJam že—přitvořil. 8) vště

ἓν.

Ῥα]ᾳ. Χθη. ἐμφῦσαιἔρωτα, λογισμόν vštípiti
pud, rozum. 2. medď. (s a0r. act. ἐνέφῦν, Ρ1{,
ἐμπέφῦκα) α) ντοσα]α, vštěpuju se. vvi ně
komu. Hér. oióvog šupůeva: dvůpůnToZávist
vrozuje, vštěpuje se člověkovi. Xen. xxxí«
ěx Tivoc—Špatnosť z něčeho— (vedle ἐγγίγνε
oba). $apa0c čuouceTa: smělost vštípí se—.
Sof. šuoůvat opevívštípiti se, vštěpenu býti
ΠΥΦΗ.Ῥτ{, 9ο, τἀληδὲς ἐμιπέφυκέτινι ΡΤ8Υ
davrozena, vštípena jest někomu.Eur. τὸ
udpov. —b)«) vnikám. Ἠότ, ἐμφῦσα οὐκ ἀνιεῖ
zakousnouc se nepovolí—. 3) přidřžuju se.
Sof. ču.půvaívimpřivinouti se k někomu.prf.
utkvěl jsem ; jsem jako přirostlý. Hér. 4et
ρες ἐμπεφυκυῖαι Ίσαντοῖς ἐπισπαστῆρσι 1106
jako přirostly byly na držadle.

šu-$0Y0G 2. (-bvy“) dech, duši, život
mající; dýchající; živý (op. žbvyog). Sof.,
Kur,, PL. —substt. neut. živočich, Hér. šu.
φύχου κεφαλή.

Év básn.i eiv, ve slž. čy- předy, x,y; EA
před A; ču- před u, P, 7, ©,Y. (« eig,in. —v.
ičví, ču) prokl. I. adv. básn. aióu. 1. a) vnitř.
tam. Aischl. šv děxxodix oréve. vnitř pak.
Φ04, χῶρος, ἐν (ἐν) o ÓTVPOÓpog VsócM., tam
pak (dlí)ohňonosný bůh. šv8"ἄλοχοι-- ἃ ἴ8πι
manželky—. č. někdy takové žy se překládá
předložkou v-, při- spojenows verbem (tmé
sis). Sof. šv —axňbac (tam) vraziv, přikvá
čiv—. b) mezi nimi. Hér, goXAů vexufpwx, ἓν
δὲzal Tóds mnohé důkazy, mezi nimi pak
i ten—, šv dě 04 xzí— mezi nimi pak právě
i—; mezi nimi pak obzl.—.2. očse: v tom;
při tom; zároveň. Sof. ἐν δὲ πᾶς ἐρεστώδη
Špóu.ozv tom tu naplnila se celá dráha—.II.
praep. sdat. 1.a)o místě. «) ve; vnitř. Sof,
ěvdóu.otovvv domě, eiyAudou dóuorgv příbytku
Hádově. někdy i bez dat. při gen. poss. čv
ἍἌϊδου u Háda; v Hádově příbytku. Sof. čv
T080dvapó; v domě, v příbytku toho muže.
PL. čv Apippovoz v domě Arifronově ; u Ari
frona. G) na (s loc.) Hér. čyZxAxutw na Sa
lamíně, Xen. ἐν πεδίῳ na rovině. čv yWpx
v krajině. v) na; po. šv δεξιᾷ, -ιῇ (τ. δεξιός,
dpiovepóg).d)u; při. Xen.čy $uhárry u mo
ře; při moři. p. čv Edécíve Ióvre. —Hér.
+ čvIAuravžo: uayn bitva (u Plataj,) Pla
tajská, b) «) ve (s loc.) ij. na ot. kam? ve
(s ace.) ; do; obzl. při yevécdou, meosty,det
vau,βαλεῖν,λαθεῖνο. -- Χεη, ἐπεὶἐνταῖς []λα
ταιαῖς šyévevokdyž se dostal do Plataj. (v. i
γέγνομαι, 9.α,ὃ). Soť.ἐνχεροῖν στέφη λαβεῖν do
rukou, v ruce—.zř. přisubstt, Thúk. sv τῷ



©V.

Πειραιῷ τῶν νεῶν καταφυγή útěk lodí (na za
chráněnou v Peiraju,) doPeiraja (v jihvých.
Korintsku). β) při motečabor.Hér. ἐνxépoei
(v zisk,) za zisk pokládati si; ve, za pro
spěch—. —ěvvóue —ve, za zvyk si bráti;
zvykemsi činiti, (v. iždax), též s adi, neut.
Ἠότ, τά τε ἱράκαὶτὸ ἴδια ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο
i svatyně i příbytky (soukromé) ve stejné
vážnosti měl; i se svatyněmi—stejně naklá
dal. odxἐνὁμιοίῳἐποιεῦντοnepočínalisi stej
ně. (v.ičAxooog 1. b, B,; čyupó<).v) ve (s loc.);
mezi (s instr.); u. Sof. čvT9WT01gMezi prv
ními. čvOeoče. Xen. čv Iléooxug mezi Perša
ny; u Peršanův. i: v Persku. Thúk. ovou«
μέγιστον ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις -- 1871 všemi
lidmi ; u všech lidí; na celém světě. PL. u«
λιστ ἂν ἐνἡμῖν εὐδοχιμοῖτε--ᾱ πάξ--. Χθῃ.ἐν
τοῖς στρατιώταις ἀτιμότερος Ἱ VOjÍMů—.Ač
vsv, κατηγορεῖν ἔν τισιν mluviti, žalovati
u některých, mezi, předněkterými. att. (v.
i Oňpoc,2,a,y,). Xen. Aéyeodau,καταλογίζε
σθαι ἔντισιν počítánu býti mezi některé, k ně
kterým. —ión. a att. často pouhé neut. čv
Toďei při mase. i neut. adi, sup. daleko; ob
zvláště; zvláště; přede všemi; ze všech.
Thúk, šv τοῖς mpáro: Adyvator daleko nej
prvnější—, přede všemi první—. oT401 čv
ToďgrowTy rozbroj ze všech první. Hér. roů
το ἐντοῖσιPeoTavov to obzl, nejvíce řízením
božským—. Thúk. dvňo ἐντοῖς μάλιστα καὶ
ἐκ πλείστου ἐναντίοςτῷ δήµῳ muž ze všech
nejprudší a nejdávnější odpůrce lidu. c) «)
ve (s loo.), se (s instr.) Hér., Xen. év ὅ
πλοις Υοzbrani; se zbraní. Hér. sv ésdňr v
oděvu. p. Sof. — Xen. dv dodóvot βιοτεύειν
v hojnosti život tráviti, v dmoplxetvouv ne
snázi býti. B) deltyviva čvvev vázati, poutati
někoho v něčem, v něco, něčím. pass. Xen.
ἐνπέδαις, ἐνσιδήρῳ δεδέσθ-κιv poutech, v že
Jezích svázánu, ukovánu býti. p. Hér.—y)
Soť. ev dodaAuořepv na své vlastní oči,
vlastníma očima patře, ale jinak ἐν ὀφθαλ
μιοῖςἔχειν τινὰ π8 οὔ{ο] mítiněkoho (aby ne
mohl činiti něco nemilého). Xen. —i s do
plňkem k adi.: ve (v. dxýu.ov). d) «) při
substt. citu, vášně: ve ; se (s inst.) Sof. dv
mévbe ve smutku (0 zemřelého). Hér. el oi
ἐνdový govis inf,jest-li muto s potěšením,
Ρο οπα{!, Ἠβο--, ΤΙ ήΙ, ἐν ὀργῇ, ἐναἰτίᾳ ἔχειν
τινὰ v nenávisti, v podezření míti někoho. B)
o zaměstknání, PL.v véyvy, ev orhocopimetvau
s uměním, s filosofií zabývati, zanášeti se.
Χεῃ, ἐντοῖςλόγοις, ἐνToúTe s řečmi, s tím za
bývati, zaměstknávati se. dyTG σίτῳ přijí
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dle—. Hér. oi dvovci yevóp.evoukteří do bá
snictví se zabrali. Thúk.oi évτοῖςπράγµ.ασιν
mužové v řízení, ve správě. Sof, oi sv TéAe
mužové (v úřadě,) vrchní představení. Hér.
(ve Spartě obzl. o králi a eforech), y) o moci.
ve, na (s loc.); při. Sof. év σοί ἐσμεν το {τό
moci jsme. att. čv vuvíTÍ GTL VDěČÍ moci ně
cojest; na někom něco jest, záleží. i s inf,
č. bud též inf., n. aby—, i při ytyvovou, Thúk.
ἐνταῖς ναυσὶτὰ πράγματα ἐγένετο π1οᾶδοἩ
závislou stala se moc; v loděch složena by
la (veškerá) moe. —d) o okolnostech. Soť,ev
Šervotev tísních ; ve strastech, Xen. ἐνπολ
M)dropi« ovregu veliké nesnázi jsouce, vě
zíce. Thúk. gy © čav.évv čem jsme, vězíme. —
2. a) očse, ve (s loo.), za (s gen.) att. ἐντού
τῳ τῷ χρόνῳτἴοπι ὅβθ.Χδη. ἐνTotoivYv.éoxu.
—PL. évT Txoóvrv přítomné době. att. ἐν
o buď: zatím, co—,n. ve hl. větě (« xi ἐν
roúve) a zatím. Thúk. ἐνorovdvi; za přímě
ří. b) o příměrnosti ; po; dle. Thúk, čvvóuw
Χαταδικάσασθαί τινος po zákonu—. ©) «) 0
prostředku n. příležitosti: ve (s loe.); ze ; při,
Thůk. dvémoToAuigtove ze zpráv víte, v 0ig
úmédeka v čem dokázal jsem. —v ᾧπερ ὁλιγ
αρχία ἀπόλλωται ΡΙϊ ὅεπι ρτάνδ--, ϱ) ο Ρῖ
čině: při; pro, Thúk. ἐντῷ ἀγγέλῳ-- ῬτοΡο
sla- ; vinou poslovou—.(v. i xadédox). —ITI.
ve slž. 1. a) ») vnitř; ve- (čv-eruu,ἐγ-γίγνο
UX, ŠYKUITOG, -ZOLÁ0G, -RE00G, -U.ST005). B)
θ-; ἆθ-; Πᾶ-(ἐμ.-ποιέω, -πνέω, -θάλλω, -βι
βάζω, ἐγ-γράφω). Υγ)τθ-; ο-; ΥΥ-, 8- (ἐν

ύω, -- 2. δέω,-τείνω, ἔν-οπλος, ἐν-σχευάζω,
ἐμ,-πίμπλημι). Τ8-; Ἡ [ἐμ,-πλάσσω).ϐ) x) tam ;

do- ; Na- ; po- (ἔγ-κειμιαι, ἐν-ίστηρ.ι, “οικέω, Éu
u%xyou%,ču-T0p0c). 3) vy-; mezi; před (8u
Φχίνω; -πρέπω;-πόδιος, ἐν-δείκνυυι). v) me
zi; vespolek (čv-opxog1. b., —orov0o0:b). 2,
a) «)na-; za-; při(éy-xAsta, -yplurTo, -7Mvo,
κάμπτω; ἐν-έχω). p při tom (έγ-Υηράσκω,
ěv- 1. dé-o). b) ) při- ; blízko (8u.-o80%g).B)
tam ; vzadu ; za- ; po- (8X-Actro).

ἕν, ν. εἷς,

ἓν-αγής 9. (-ἄγος) poskvrněný (vinou) ;
proklatý ;substt. proklatec; prokletec, Hér.,
Thúk. (v. 4Xrýptoc).

ἔν-αγίζω (srv. 4yog)a) na očistu obětuju
(mrtvému, jemuž za živa jsem ukřivdil);
tryznu, hrobní, zádušní oběťdávám (na oči
stu, na smířenou). Hér. vi. b) u hrobu po
otu dávám, činím. (parento); k poctě tryznu
dávám. Hér. τινὶag Joe. někomuj. héróovi.

(ορ. ἀθανάτῳ θύειν).
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ἐν-αγκυλάω (-4yxÚXy)řemenem zadr
huju, na smyčku za-, uvazuju. Xen.

Év-wyXoGadv.(-žyy00,čyji) nedávno.att.

ěv-4vW vháním ; u-; zavádím. obyč. obr.
1. a) poháním ; navádím ; pobádám ; ponou
kám. «) Hér., Thúk. rivněkoho rivi něčím.
sní. :aby—.B) i při subi. neos., Hér. ἐνῆγόν
σφεας οἱχρησμ.ί-- ΡοράάαΙγ 16 νξδίργ..--15
ὥστε s Inf. tak, aby—. b) u-; při-; za- ; svá
ἀίπι, Ἠότ. θεόν, ὅστις µαίνεσθαι ἐνάγειἀνδρώ
mougboha, jenž by k šílenosti zaváděl lidi.
2. €. T popoháním, podněcuju něco; přiči
ňuju se, usiluju 0 něco; tlačím, naléhám na
ηξοο, ΤΠή]ς,ἐνῆγοντὸν πόλεμο, τὴν ἔξοδον.-
ἐνῆγεπροδυμότατα τὴν στρατείαν--.

čv-avWwvíCopattam, tu v zápas se dávám,
pouštím; tam zápasím, závodím, bojuju.
Thúk. évxyovioxodau fam v zápas, v boj se
dáti; tam boj svésti. Hér. s dat. úv.čyvoů%sva
vomedyua: s vámi fu v zápas se nedám./

ἐν-αίΌρειος — ἐν-αίὃριοςdle někt. u Soí.
Vjasnu; za jasna.

3 m

εν-αιμος ». (--αἱμ.-α,81Υ.ἄν-αιμιος) Κτεγ
natý, krevný Hér.

2 / bY 3 y

Švatpw (< čvapa. —impf. čvoucov,med.
Aischl. jvaípovro) básn. a) porážím ; ubíjím.
Dof. svaípov. Eur. Vřpac čvatosv. — med.
Aischl, jvaípovro poráželi se. b) vyvracím ;
hubím. pass. Sof.πόλις ἐνψίρεταιπιδεῖοάσ,
hubí se.

2 7 v? , v νο ..
ev-atotoc 2, přízní nakloněný ; příznivý,

Sof. o bohu, vedle fAaoc.
2 / , + v ,
έναλις (.ν ἐννέα, SIV. čvaToc) devětkrát.

(srv. násl.)
9 / ο > v ,

čvamto-YíAtot,ión. sivzx1—,3, devětkrát
tisíc ; devět tisic.

3 / ., ,
ἄναλοσιοι ὃ., 16. εἶνα--(ᾳ ἐνχ-χμτιοι, ἐν

věa—,SIV. é-xavóv) devět set.
3 / , P 2

EV-A%00Wnaslouchám ; naslýchám. Sof.
Sen. xdvaxoúcou.cvvóov a 1a-, vyslechně
me nářky (dleněkt. κἀπακούσωμενο ἐπ-ακ-).

čv-aAtoc 3. (-4A-c) obyč,básn. a) na mo
1; námořní; námořský; mořský. Aischl,

70pot. Sof. Acoclid námořský (plavecký, lodní)ideóc,t.Poseidón.b)umoře;pří-; po
mořský. 11, ἐναλίαχθών, Αὐλίς,

ěv-xAAač (-4XXácco)neskl. v jinačení;
zaměňováním ; střídavě. Hér., Isok.

čv-xAAaoow zjinačuju ; vy-: zaměnuju.
meď.— si. Sof. ví vivog něco za něco. dep.

Fa<

ἔν-αντίος.

pass. vzájem obcuju. Thúk, ἐναλλαγῆναίτινι
sejíti se, v obcování vejíti s někým.

čy-4AAopaua) ve-; vskakuju. Sof. sdat.
TŮXucsvýkavo ku dveřím vskočil. Xen. mezi
některé —(bez dat.). —b)obr. vrhám, řítím se,
Aischl. o subi. boha. zavri yévetna celý rod.
Sof, spředl. č τὸ κείνουκρᾶτ᾽ ἐνήλαῦ”ἡ τύχη
na hlavu jeho svalil se osud.

ἓν-άμιλλος 9. (v zápase) rovný: att. Til
někomu. Pl. oúcv vtipem. Isok. i adv.

ἐν-αμμένοι, ión., V.ἐν-άπτω.
ĚV-UvTU(žvra, obyč.ep., zastaralý instr.:

předem, « dvrí) neskl., básn. v předu; na
proti; před sebou. 904.

ŠVAVTLÓOJLAL(Od ἐν-αντίο-ς. -- 801, Ίναν
τιώθην, prť. ἠναντίωμιαι) dep. pass. na odpor
stavím se; odporuju. a) o subi. 08. Til ně
komu (činem n. slovem). s nf. s v. (pomy
šlénce posit.) opírám se, odporuju, bráním,
παυταὔτ]α, 07 ηθ--. Ρ1. ἠναντιώῦην ὑμῖνψ.η
δὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς νόμοὺς Opřel jsem se
vám, abyste ničeho nečinili—. po myšlénce
negt. obzl, ve futuru. s inf, (is členem) s u%
oů,buď: aby ne—;n. že (s posit. ind.) Aischl.
οὐχ ἐναντιώσομαι τὸ μὴ] οὐ γεγωνεῖν-- πθοᾶθ
pru, abych ΠΘΟΠΠΔΙΠΟΤΕΙ--,τίς ἐναντιώσεται
μὴ]οὐχὶἜρωτος εἶναι σοφίανkdo bude popíra
ti, že tojest Erótova moudrost? (nikdonebu
de pop.).—s ace. vi v něčem odporuju. Thůk,
prť.ἠναντιῶσθαίτινί τι, jednati, smýšleti na
odpor někomu v něčem. Thúk. a Xen. i gtvog
v příčiněněčeho; strany něčeho. TŽ ἆπα
γωγῆς strany odvedení; aby se neodvedlo-.
b)i o subi, věci. Sof, mvedu' gvavrtoúu.cvov
vítr odporující, odporný. Hér. εἰκαὶἐναντιω
dývaí m Béha byť i něco na odpor vstoupiti
chtělo; byt i překážka nějaká se nahodila—.
19 1ΠΕ,ΡΙ, ὅ µοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράτ
rei co mi zabraňuje věci obecné konati. rt
v něčem.

ἐν-αντίος 8. 9)α) v předu naproti; přede
tváří; před očima. s gen. Pl. ἐναντίον πολ
Av Aéyev přede tváří, u přítomnosti mno
hých—; před mnohými. p. Xen. B)naprotější ;
protější ; naproti—. pl.. naproti sobě. Thůk,
s dat. —substt.fem, protější, protivná strana.
v) (směrem) opačný. Pl. ódóc(v. 4Ťac, 8)
ace. neut. pl. rávavria (v. drrooTpéno1. b. P)
—b) «)nepřát.: vpředu, zpředu, zpříma, na
proti. s gen. n. dat. Sof.“ExropocMYsvavrioc
naproti Hektorovi z příma vyšel. Πόν. ἐξ
švavrímczpředu naproti. att. ἐξ ἐ-τίας Z pro



ὀναντιότης.

tivné (nepřátelsky) strany. Xen,ol €4č, ne
přátelé naproti (čelem) postavení. 6) vůb.
protivný ; odporný; úporný; nepřátelský.
mviněkomu ; něčemu—.substt, mase. odpůr
ce ; nepřítel, Thúk. 8.ra čýu.e odpůrce lidu.
(v.1 εἶδος, 1. Β, ϱ). ἐναντίοι σπονδαϊς odporní,
nepříznivi smlouvám. v) často o věci: opač
ný; zcela rozdílný ; protivný. neut. opak;
protiva. Sof. díxai xi ráv. spravedlivé a
tomu protivné, a opak toho, často Pl. j. évi
ἑκάστῳ τῶνἐ. ἓν μιόνονἐστὶν€. jedné každé
protivě jedna jediná jest protiva. i sup. dvav
τιώτατον ἔχὃρα φιλία nejkrajnější protiva
nenávist přízni. Toův.ace. naopak. p. neut.
pl. Thůk. is gen, někomu, něčemu. adv., Pl.
ΓΤηνελόπηςἐναντίως 2ΡἈξοβειη ρτοίί Ῥόπε]ορό
opačným ; zcela jinak než Pénelopa. —(v. i
1 1. b.).

ἐναντιότης, τος, Ἡ (οἆἐναντίο-ς],Ρτοί1γ
nost; odpornost; odpor; protiva. Pl.

ἐναντίωμα, τό (οἳἐναντιό-ομαι),ο4βοτο
vání; příhoda odporná ; překážka. Thúk.

ἐναντίωσις, ἤ [οὰἐναντιό-ομαι),Ργοὔτοη
ství; Isok. pl. odpory ; rozpory.

ČV-ATU-T)ME,ión., v. ἐναφίημι.
ν-απο-δείχνυμαι οκασα]α,Ἱοποβίπι5ο

mezi—. s dat. pl. —některými, Hér.

EV-UTO-WVÝONWna tom, tam umírám.
čy-am0-xÁdw na tom zlamuju. Thúk,

ἐναπεκέκλαστο na tom zlámalo se. .

čv-x7-ÓAAVu tam zahubuju. med. Xen.
a0r. tam zahynouti, pojíti.

čv-«uTo-víČe v tom, tam 0-, umývám.
Hér. meďd.—si. T0ůc700x.

ĚV-4TTW 1. vetkávám ; vrážím ; vpravu
ju; navazuju. Xen. —ed. na-, ovazuju si.
Hér. prf. Asovvéxcčvauuévor Ivoviny měli na
sobě ; Jvovinami oděnibyli. 2, na- ; zapaluju.
Xen. šváýmzapáliti (j. dům a p.).

ἔναρα, τά, básn. zbraň odňatá (nepříteli),
vítězná ; kořist. M

ěv-apy“s 2. (- « 1. doyós) v lesku; ve
světle ; světlý ; jasný ; zjevný ; zřejmý ; pa
trný. Aischl. βάξις, Sof.Xorg. —Dém. ve
419σαφής. -- ν praed. č. j/adv. vxž d' čvavyns
tu.coogvítězí tu zřejmě líbeznost—. adv. jasně;
zjevně ; jistě, Sof., Hér. Pl.

ἐνάρεες, oi,dle Hér. u Skythů :polomuži
(řec. dvdpóyvvou),tělem sice malomoeni,ale
duchem zběhlí hadači.

ἐναρίζω (odčvxs-x)básn. odzbrojuju (za
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bitého, přemoženého). za- ; ubíjím. Sof. obr,
pass. vůž ἐναριζομένα noo (odzbrojována
jsouo,) dodělávajíc, mizíc—.

ěv-uprůém vpočítávám;pokládám. Sof.
ὑμᾶς ἴσακαὶτὸ μ.ηδὲνζώσας ἐ. τάς πτοντα{αίς,
j. byste za živa mrtvolami byly, si vážím.

ἐν-αρμόττω, -όζω νρταν]α ;vkládám;
vetkávám. Eur. šyj0g vvi čvaou.0couzbraň do
něčeho vetkati.

ἐν-άρχομαι (-ἄρχω) začátkem, napřed
obětuju ; zasvěcuju ; k oběti přináším. Eur.

ἐναταῖος 3. (od čyuT0-c)devátého dne.
EvaToc 3.,ión. elv-.(dle někt. att. šyvavos.

m švvém,STV.čvaxic) devátý. Sol., att.

ἐγ-αυλίζω (-αὐλίζομιαι)act. jen Sof, tam
stanem jsem; tam odpočívám, přebývám,
noclehuju. obyč. medď.tam zdržuju se, pro
dlévám. Hér. výxvu ἐναυλίζεσθαι, ἐνχυλίσασ
botam noctráviti, stráviti. p. Thúk.—Xen.
dep.pass.ěvavicdývu noclehem sepo-, roz
ložiti tam.

1. čv-«vAoc, básn. 1. a) m. vnitř proví
vané ; dutina; roklina; úval, Eur, Avoyevé
τορεςἔναυλοιDiovy pěstounky, rokliny. 2. v
roklích bydlící. Eur. Aovreg (srv. násl.),

ϱ. ἕν-αυλος 9. (-αὐλή) vnitř, dovnitř by
τα. 90{, 0Ρ. δυραῖος.

ἐγ-αυξάνω tam, vnitř rozmnožuju, 102
něcuju. Xen. ἐπιθυμίχν ἐναυξῆσαι.

ἐν-αὔω (- « «ůo-c)rozžehám ; zapaluju.
Hér., Xen. gůo Tmm—oheň někomu; ohnědá
vám někomu.

ἐν-αφ-ίημι, Ἰόπ. čv-am-, tam spouštím,
strkám. Hér. aor. čvarŽze.

ĚV-04MvWv- ; zakousávám. Bur.švozxety
T zakousnouti do něčeho.

ἐν-δατέοµαι 1. naděluju ; hojně dávám ;
sypu. Sof.pass.vů σὰβέλε« θέλοιμ’ ἂν ἔνδα
Telodoutvé střely, přál bych, aby sypaly se—.
9. 8) rozděluju hanou, výtkou. Aisehl. dig
τοὔνομἐνδατούμιενος Ώ8dvé jméno rozděluje
výtkou. (£. Πολυ-νείκης); hanlivě jm. roze
bíraje—.b)poděluju kletbou; proklínám. Sof.
οΡΙ. λέκτρον.

ἐνδεής(1. ἐν-δέ-ω.-- ποπι. pl. neut. čvded)
1. potřebný ;nedostatek mající, vuvocněčeho,
ΡΙ. τοῦ mAetorov čvdecíenejvíce nuzní, Pl.
συικροῦ τινος ἐ.εἰμι πάντ᾽ ἔχειν πὅοο Πά10 ΤΙ
schází, abych všecko ππδ]. (5. ἶπαρρησία).
Τά]ς, τούτου ἐνδεᾷ εἶναι(ἴομο ἄθ ποᾶοβἰδίοις
jest;) na tom že to schází. Xen, οἱἐνδεέστεροι
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βίου νδ(δί ποᾶοςδία[ε] zboží mající; nuznější
πὈοζπα. τούτων ἐνδεεῖςἐσόμεῦα {οΏοπεᾶοβ{8
tek míti budeme. 2. a) nedostatečný. o) ne
dokonalý; neúplný. Pl, Téyvyč.790gT umění
nedostatečné k něčemu. ἐνδεῶς λέγεσθαι ne
dostatečně vykládánu býti. (ορ.ἱκανῶς).Γπή]ς.
ἐνδεεστέρως ἢ πρὸς τὴν ἐξουσίαν παἀος{αίθξ
něji než jak možno bylo (dle možnosti). Hér.
εἴτοι φαίνεται ταύτῃ ἐνδεέστεραεἶναιτὰ ἡμέ
Teoxroňyv.ava jeví-li se ti po té stránce po
někud nedostatečnou býti naše moc—.Thúk,
τῇ παρασκευῇ ἐνδεήςpřípravou nedostatečný.
B) vadný. Xen. ἐν τῷ σώματι ἐνδεὲςἔχειν 18
těle vadu míti. b)x)nerovný ; nesrovnávající
Se, č. Tivognerovný něčemu; na zad, vzadu,
pozadu za někým, za něčím. Thúk. rs Ovvá
uewe švdsd mpěkounerovné silám vykonati;
méně vykonati než možno (silám). Xen. yéve:
oúdevocčvocůcrodem za nikým, neustupuje
πίζοπια. { 5 80ο. Χεῃ. ἐνδεέστεροίτι ἡμῶν Ρο
někud nerovní v něčem nám ; hodně vzadu v
něčem za námi. Pl. čvdetorepóv čaví TÍ Tivo
hodně daleko jest něco od něčeho; nedosti“
huje něco něčeho. Sof. odděvἐνδεὲςποιούμενος
nic vzadu nenechávaje. B) nedostatečný ;
slabý. Sof. coů ἐνδεέστερος tebe slabší. PL. švy
δεεστέρωςέχειτι slabším jest něco ;nevyrov
ná se něco—.v) Špatný. Sof, rů κρείσσω μηδὲ
τἀνδεᾶ λέγειν lepší, nikoli špatné zprávy dá
vati. ©)malý; nepatrný, Thůk. τοῦ ἐνδεοῦς
Zerg péosvpro nepatrnouújmu,ztrátu
nevrlým býti.

ἐν- δεῖ, v. 1. ἐν-δέω.

ἔνδεια, Ἡ (ἐνδε-ής; αἱ6517. ἔκ-δεικ), att,
1. potřebnost; nuznosť; potřeba. Pl, š. xm
ἐπιδυμία potřeba a žádost, Xen.č. rav olhov,
2. nedostatek. Pl, (op. úrsoBoAy).Xen., Igok.
ἐ,τῶν καθ’ Au.éoxvnedostatek denních potřeb.
Ατβῖ,ἔ.τροφῆς. -- Ὠόπι, διšvdetv pro nedo
statek.

ἔνδειγμα, τό (οἆ ἐν-δείκ-νυμι),kázání ;
projevení, Dém, e)votuc.

ἐν-δείχνυµι1. α) tam (,meziněkterými)
zjevně u-, okazuju. «) na oslavu, na chlou
bu. Aischl. alyuáv žezlo. —meď. —se. Pl.
švdsitachu xxi xaAkomiozobo(na odiv) 0
Kázati a pochlubiti se. 6) na oko, licoměrně
ukazuju (pokrytsky) předstírám. obyč,meď.
τινὶ, Ὠέπι, τῇ πόλει καὶτοῖς ἤδεσι τοῖς Ἡμετέ
οοις οὐδὲνἂν ἐνδείξαιτο οροῖa zásadám naším
nicnemůže předestříti..i:lahodím někomu.
Dém.part. prs. b) «)veřejněna jevo dávám ;
obyč. meď. Hér, vyvyvůumysmýšlení své. —

ἐν-δέχομαι.

prokazuju ; osvěděuju. Xen. eůvorxvsvou ná
klonosť, oddanosť. p. φιλοφροσύνην.Πόπι,πάν
τα τρόπον τὴν δυσµένειαν ἐνδειχνύμεῦ’ αὐτοῖς
každým způsobem svou nevoli na jevo jim
dáváme. 3) slovy oznamuju ; ohlašuju. Sof.
πρὶν ἂν ἐνδείζω, τί δρῶ dříve než oznámím
(vrchním), co mám činiti. ©)udávám (soud
ně), k soudu volám ; poháním.Pl. (v. drdyw
2.). Dém. viva ὡς προδότην--. 2. a) 0-; do
svěděuju ; dokazuju; dovozuju. obyč. emeď.,
často att, —PL, vodo švdečou, oTi—to dokaž,
Že—.ἐνδείχνυμαι, ὡς-- ἀογοπα]τι,ζθ--. ἰs part.
praed. v nom. Xen. —ixavocAv,jak, že sehop
ný jest—, b) přemlouvám (důvodem) ; napo
mínám. Pl. παρακθλευόµενος καὶἐνδεικνύμενος
pobádaje a přemlouvaje—.

ἔνδειξις, ἡ (οὰ ἐν-δείκ-νυμι), 8) veřejné 0
Καποτάπή: Ατβῦ, ---εὐδχιμονίας οκαποτάπί ϱ]8
ženosti na odiv. b) půhon (k soudu, obzl, člo
věka bezectného, práv občanských zbave
ného,jenž se odvážiljednání jemu nepřísluš
ného). Dém. ἐνδείξεις καὶ dřřrvoval půhony
po činu i při činu.

év-0em4«. neskl, pl. jedenáct. —V Ath.
oi €. jedenáctipání, správcové soudní, jimž
bylo míti dozor ve věznicích a bdíti nad vy
konávánímtrestův usouzených.atť.

ἑνδεχαταῖος 8. (οἳἐνδέκατο-ς)1119 ἀπ6;
v Ji dnech. Thůk.

ἐν-δέχομαι, ἴόπ.--- ἐν-δέχομαι,
ἐν-δελεχής 9. {-- « δολιχός)πᾶ ἄ]οιπθ; ,

neustálý.Xen.adv. neustále; vjednomkuse.

ěv-08|40, v-; zastavuju ; zahrazuju. Hér.
ἐνδείμας τὸς διχσφάγας zahradiv—. ἵ

šy-dectóot Eur.pravicíberu,objímám,
—dle-někt. vpravo obcházím. obi. Bouoóv.

ἐν-δέχομαι, lón. «δέχομαι 1 a) na se be
ru ; přijímám ; podstupuju ; podnikám. Hér,
ταλαιπωρίας. Ὠόπι, výv xivizv, b) přijímám ;
k sobě připouštím. Hér. sťoi švdekuluTodró
στασιν ἀπὸ ᾿Οροίτεω zdali by mu přijali od
stoupení od Oroity ; zdali by ochotně mu od
stoupili od Or.—. PL. (v. AAotocis). 2. a) x)
přijímám; schvaluju. Hér. dvšodc Aóyous
slova muže—. ojx €. TovAóyovnesohvaluju,
nevěřím té pověsti. 3) přijímám, vi něco;
svoluju na něco; vcházím v něco. Thúk, oddě
TaĎra dvedéyero ani na to nesvoloval. b) o
subi. věci, o) švdéyerní Ti 11 připouští něco
nějakou věc ; dovoluje něco něčeho, k něče
mu ; něco činí možnou nějakou věc. Thúk. s
obi. λογισμ.όν.Ὠόπι, ὅπως τὰ πράγωατα ἐνδέ
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εται ]. τὸοϊ to připouštějí, toho dovolují.
9) často att. čvdéyerat volno, možnojest; lze,
s inf., bud veviněkomu ; n. Teva aby kdo—. p.
u Thůk. 1 bez τινα. -- οὐχέτι ἐνδέχεται-- už
není volno, dovoleno, aby—. %zw0AAdčvdéye
ται což často možnojest; čehož mnohé pří
pady jsou možny. Dém.ergo čvedéyeTorapů
τοὺς Faoóvrag zauo0g bylo-li to vskutku
možno dle tehdejších dob. T%ἐνδεχόμενα vě
ci možné, Xen. ἐκ τῶν ἐνδεχομένων ἆ ἴολο, 60
možno jest. Dém. švdevouévacdle možnosti.

1. sv-dém, 1. act a) v tom, při tom po
třebný jsem. Tivogněčeho. att. často Neos,
ἐνδεῖν tom, při tom potřebí jest. Ttv0c něče
ho; při tom nedostává se něčeho, —schází
něco, rivi někomu. s inf, s ocve— tak, aby—.
Xen. zoXhdy dvéde αὐτῷ, ὥστε ἡμέρας σἵ
Tov ÉRÁGTOVevěcha: mnoho při tom scházelo
jemu k té míře, aby na den potravy každému
56 ἀοβία]ο, (οΡ. ὑπάρχειτινί τι ν zásobějest
někomu něco). —Dém. z0000eť K tomu jest
třeba, čvdetpři tom jest nedostatek ; veskrze
nedostává 5ο, Χθῃ. ἑώραπλείονος ἐνδέονpozo
roval, že obšírnějšího výkladu jest třeba—.b)
nedostatečný, nerovný jsem. obyč, o věci:
ŽvOstTÍTee NEToVnojest něco něčemu.s acc,
= v něčem ; něčím. Pl. 70X) čvdsťmnoho, ve
mnohém nerovno jest. (následuje žavivoxv
AórTeoovjest Špatnější). 2. dep. pass. při tom
potřebí mám, potřebuju. vivo: něčeho ; v, při
tom, nedostává se mi něčeho, schází mi něco.
Hér., att. —i sace, neut. Xen. εἴτίςτι δεόµε
νος yvoímseznal-li by kdo, že něco mu schází
(ještě). Xen. T05 gxvT0g ἐνδεήσεται, ὥστε-
všeho bude míti nedostatek, tak že—.aor, sve
den τίς τινοςπθᾶοδία]οse (přitom)někomu
něčeho ; nedostatek nastal někomu v něčem.

2. év-dém 1. a) vevazuju. Hér, zi čyvim
něco do něčeho; obvazuju, obvíjím něco ně
čím, sy xxAáum stébly, stéblím. b) V-; U-;
připoutávám. Pl. pass. o duších ἐνδεδῆναι
cigcdu« vpoutánu býti v tělo, gvdodvrau€ig
τοιαῦτα dy vpoutány bývají v takové pova
hy (v těla takových povah). 2. a) při-; za
vazuju ; připoutávám, Bur. meď. —si d0x01g
svonoauéva T0Givpřísahami zavázavší, při
poutavši si manžela. b) x) svazuju ; svírám;
ἀοππου]α. Ἠόν, ἀναγκαίῃ ἐνδέειν τινὰ 5 1Π1.
nutností doháněti někoho, aby—.pass. —év
dedeu.évov—jsoucesevření. β)ἐ, τινά τινι Υρ]ό
tám, vnucuju, vpravuju někoho do-něčeho.
Sof. yáuov Arx dvoňox ve zhoubný sňatek
vnutiti.

ὂν-δίδωμ.. το

ἔν-δηλος 2. podobou,sebou, v sobě zjev
ný; zcela zjevný, zřejmý; patrný. Sof, švonAx
καὶ σαφἢ(ν. ἄρα). att, ἔνδηλός ἐστί τις ποθ]α
zjevný jest někdo;zcela zjevno jesto někom.
obzl. s part. že—.—Thúk. isup. ἐνδηλότατ
nejzřejměji, nejrázněji.

čy-Ov)j.oc 2. a) mezi lidem vlastním; v
zemi vlastní; ve vlasti; v domově. Thůk,
dvonuóravo:nejraději domameškající ; peci
γά]κογό (ορ. ἀποδημηταί). Χει. τὰ ἔνδημα
statky ve vlastní zemi, domácí, b) Thúk. ai
č. doyxí domácí úřady.

ἐν-διαιτάοµαι vnitř, tam přebývám.Hér,
2. «

ἐν ἱρῷ ve svatýni. —Xen,

čy-01a-TÁ00Wtam rozřaďuju, rozestavu
{π. Πόσ, 801, ἐνδιατάξαι.

ἔν-δια- τρίβω α)έωη ὅας ἑτάπίνα; tam pro
dlévám, meškám. Thůk. —i ypóvov ἐνδιχ
vpřboučas prodlíti, pomeškati tam. Xen. 0
subi. zraku ἐν xx)Xoře€. na kráse prodlévám,
se kochám.— b) ustavičně zabývám, zaměst
knávám se. ἐνδιατρῖψαιdo toho se zahloubati;
to zaměstknáním si oblíbiti. PL.

čv-dt0W|u 1. a) z) do ruky dávám ; podá
τάπι, Χο, ἐνδοῦναιἔκπωμ.α, Φιάλην τινὶ-- Ῥο
dati—. 5) odevzdávám. Pl., Isok. éxvrTovEv
δοῦναί τινι sebe odevzdati někomu, —v moc
něčí, —do vůle něčí. Thúk., Xen. dvětdóvau,
dvdodvat7X vydávati, vydati ms.(i zrádně).
Thúk. s obi. Te zoxyuxTa— správu obecní
odevzdávati. b) «) do- ; přidávám ; přičiňuju.
j. v řeči. Arst. dvdodvarzxi cvvábou přidati a
spojiti, B) o subi. řeky, Hér. svatdovrog T00
ποταμοῦ ἔχοντοςδὲοὐδαιμῇἐξήλυσινΡοπόγα
dodává, nahrnuje vody stále f,, nemá pak
nikudy odtoku. c) =) podávám ; na jevo dá
vám ; okazuju (na sobě, v sobě) ; prokazuju.
Hér. δικαιοσύνην καὶ πιστότητα ἐνέδωκαν
spravedlnost a věrnost na jevo dali. ἐνδιδόναι
uo)Xaxdvojdév neokazovati malátnosti nic,
zhola. $) podávám; přičiňuju; zjednávám.
ΤΠή]ς, οὐκ. ἐνδώσομεν πρόφασιν οὐδενὶκακῷ
vevécdonepodáme záminky (k výmluvě) ni
komu, aby zbabělcem se stal. Dém. čv évdů
Zau9óvpodá-li (on) příčinu. y) io subi. neos,:
působiti. Thúk, Adyoreaowov évot0000xšky
tavka křeče (přičiňujíc,) působíc. 2. a) dá
vám ; při-; popouštím. «) do-; po-; svoluju.
Hér.dcov dvéšexav ai v.oťoocojen připustily,

dovolily sudice. 3) popouštím (povolností,
slabostí) ; povoluju. vi něco ; povolný jsem v
něčem. τινὶ πᾶδεπια. Τη ή]ς, ὅ τι ἂν οἴκτω ἑν
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dave v čemkolibyste lítosti povolili, se pod
dali—. ei Tu ἄρα μᾶλλον gvdotev zdaž by t.v
něčem více povolili, více povolnýmise stali,
více slevili—, mplvv. Evdodvatnež by obec v
něčem povolila, se poddala. i bez ace, Thůk,
TG veyevyuévo dvětdóva. události se poddá
vati; pro událost povolovati, v) i bez dat. 0
chabuju. Thúk, παρὰ ἰσχὺντῆς δυνάμεως ἐν
διδόασιν ΡΤο(ίsíle své moci ochabují; (ačmoc
jejich jest silna dosti, přece och—.).Omg
umdšyEvocouev abychom(v ničem,) nic ne
ochabovali,—b) z) ustupuju (v boji). Thúk,
ὥς ἐνέδοσανkdyž ustoupili (« úrerdpysuv).
P) (v rozmluvě) 8. T povoluju něco ; Te m1
povoluju, za pravdu dávám, ustupuju něko
mu v něčem. PL παίζων--.

ἔν-διχος 9. (-δίκη. οῬ. ἄ-δικος) 8) ΥῬτά
vu; v pravdě; pravý; pravdivý.Sof.(v. darro).
praed. rar" ἔνδιχ s̓ioňodouto že j. pravdivé
jest řečeno. b) «) po právu; spravedlný;
spravedlivý. Sof. πίστις důvěra. cyxyaí. —i
σαΡ.ῷ0{, τὰ πάντωνἐνδικώτατα ZeVŠeChpráv
nejspravedlivější. adv. pos. poprávu; spra
vedlivě, B)00s. spravedlivý ; hodný, Sof. op.
χαχός.

dící; soused při stole; stolník: stolovník,

ἔνδοῦεν (odgv-Go-v)a) zevnitř ; zvnitřku.
trag., PL., Xen., b) uvnitř; vnitř. Xen. τοὺς
ἔ. πάντας ἐξῆγεkteří byli uvnitř, ty všechny
ven vedl.

čy-d046W (odep. Šorý: dvojí strana ; roz
paky) na rozpacích, v pochybnosti jsem;
rozpakuju se; váhám, Thúk.i s inf, oi év
dotálovvecrozpačití; rozpační; nerozhodní.
pass. švěovodůvouo subi. věci: pochybným
státi se.

ἐνδοιαστός 9. (ἐν-δοιάζω) η ΤΟΖΡΑΙΥ
vzatý ; obyč. adv. s rozpaky ; s pochybností;
nerozhodně. Hér., Thůk.

ἐνδό-μῦχος 9. Ῥάρῃ, uvnitř v koutě,
skrytý. Sof.

ἔν-δον(-δέ) v tom tu, tam ; vnitř; uvnitř.
a) vnitř domu; doma. Xen. oi č. ovveckteří
doma jsou.i oi č. —č. éyet T. doma míti něco
(v zásobě). Lýs. σον ἡμῖνἔ. rů uvai bylo
nám, měli jsme doma,v pokladně 7 min. Sof.
1 Ráox č. díurra všechno domácíživobytí. rů
Š„= Távoovvěci domácí ;domácí hospodářství
(vp. Tů če). —B)v městě. Xen.oi č. ὄντες.
—1:ve tvrzi. v) Pl. yůg č. uvnitř země,

šy-80g062, (-dóč) 1.a) naslovo vzatý;

čv-d(pptoc, 6 (-d(pp-0c), přisedlý ; příse

ἐν-δύω.

slovutný ; slavný ; vzácný, Xen, τῶν ἐνδοξο
τάτων ποιητῶν. Dém.vedle νώριμος.-- Χθη.
ἐνδοξότερος εἰςτὰ πολεμικά 51οτα{ηζ]δίἹς τά
lečnictví, b) slavověstný. Xen, oiovós. —?.
dle podoby ; dle zdání ; pravdě podobný. Arst,
T%č. podobnosti (pravdě); domysly pravé.

ἐνδόσιμος 2. (srv. čv-dídouu 1. b, «) při
daný. Arst. τὸ čvdóciu.ovúvod (v řeči). pl. —
ve zpěvu: úvod; začátek (po předehře; srv.
προαύλιον).
„ Kvovplov, ovog,mýth. kr. v Kárii n.v

Elidě, n. lovec n. pastýř v Kárii, miláček
Selény, která prý, odnesši'si ho dojeskyně
v Kárs. pohoří Latmu, tam uspala v líbezný
spánek věčný.

ἐν-δυναστεύω tam mocnýjsem.a)Aischl.
ἐχείνοις čvovvaoTEVGACMezřtěmi podržev svou
m0c. b)Xen. švduvacTede $orTss inf, mocí svou
provedl to tak, že—., ©

Šv-00vW (srv, čý-000 2.) vnikám ; vnořu
ju se.ri do něčeho. Hér. dg δώρηχκαἐνδύνουσι
to j. brnění si obkládají; tím j. brněním se
odívají.

Šy-0VoTVYÉMv neštěstí jsem. Eur. čv
ŠVoTVYŽEN rToúvoux do neštěstí upadnouti
jménem.

ἐνδυτήρ, %006,O(odšv-00-e), básn. oblé
kač. Sof. č. gérvAockrášlící, ozdobné roucho
(jež člověka hezky šatí, zdobí).

EvOVTOG2.(od čv-dú-o) oblečený : za oblek
vzatý. Eur. substt. neut, veBpídocčyev iépdv
čvavrovjelení maje posvátnou kůži(při slav
nosti Bakchově) za oděv.xpx0g švduv4obaly
masa (t. kůže člověčí, dle někt. : z masa obal
kostí, t. j. maso j. obal),

ἐν-δύω 1. act. (s a0r. -έδυσα, bez prť.)
oblékám. vivá Teněkobo v něco; vystrojuju

| někoho něčím. švddcx:obléci ; vystrojiti. cr0
Xýv, omAx. 2. med. (s aor. act. -έδυν, a pr.
«δέδυκαv. i čv-ddvo)tam vnořuju se, vnikám.
a) oblékám si. Ti něco ; —se v něco, do něče
ho; oblékám, odívám se něčím. Eur. čvddvau
aroXýv odíti se šatem. Hér. xxrůmepbe Tod
θώρηχος χιθδῶνα švededůxcesvrchu na brnění
měl sukni oblečenu. —xwbovagelotvéovcsukně
vlněné. Xen.s ο1, στολήν, ὅπλα, θώραχα ἃ Ρ.
ϱ) οῦτ, α) Χθῃ. λόγοι ἐνδύονται ταῖς ψυχαῖς
řeči vnikají do duší. Pl. ἢ µισανθρωπία ἐνδύ
εται ČZτοὺ σφόδρα τινὶπιστεῦσαι ποτ ]{ἀάπ]οίτί
vzniká(,vluzuje se) z přílišné důvěry v ně
koho. $) Xen. čvddvat slz T. pohrouziti se v
něco; oddati se zcela něčemu.
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ČVEVYSÍYa p., V. φέρω.

ἐν-έδρα, Ἡ, záloha (insidiae), a) m., kde
vojsko skryté číhá na nepřítele ; skrýše zá
Ιοὔηί. ΧεΠ. ἀνίστανται ἔκ τῆς ἐνέδραςpovsta
nou ze zálohy. b) vojsko záložní. Xen čZoví
στησι την čvédonyven vyvede zálohu. c) ú
klad, nástraha záložní. Xen, švédoxvrovad
µενοιzálohu si učinivše. —Thúk. pl. č. xi
καταδροµαί zálohy a náběhy (výpady. srv.
παρασκευή).

ἐν-εδρεύω (ἐν-έδρα.—impf. švýdpevov,a0r.
švýOpevox)a) e) zálohu činím ; zálohou kla
du, stavím. Xen. ἐνήδρευεν ἐν ταῖς χώμιαις πά
lohu (vojsko záložní) rozestavoval v dědi
nách.meď. ἐνεδρευσάμενος--zálohu si učiniv,
položiv.3) v záloze jsem, číhám. Xen. ἐνεδρεῦ
aa v zálozevy-, počíhati. b)vůb.: číhám (vi
da nejsa viděn). Xen. čvýdosves.pass. vyči
hován jsem; zčíhané (j. ze zálohy) lapán,
ohytán jsem. τινὶπδδίπι,

ἔν-εδρος 9. (-880x)Sof.usedlý; usazený.
ἔν-έζομαι (-ἔζω)básn. u-; posazuju se.

Aischl. s ace. vi v něčem.

ČVEČNALa p., ión., v. φέρω.
ἐν-ειλίσσω, ν.ἐν-ελίσσω.
ἐν-είλλω Thúk. navaluju; nahrnuju;

παρίτάπι, τὶ ἔν τινι něco do něčeho.

ἔν-ειμι (1Πῇ,-εἶναι) 1. a) vnitř, tam jsem.
a) osubi. 08. 1věci, buď zivi n. šv vm Hér.
ὅσοιἐνῆσαν ἐν τῇ πόλι kolik bylo na hradě.
Thůk. i čvňoxv «4rTód: uvnitř tam byli. Pl.
ποιήυ.κτα, ἐνοἷςπολλαὶ νουδετήσεις ἔνεισι,-- Ἡ
nichž mnohánapomenutíjsou obsažena.part,
Eur. (v. šyvpáee. 1. a, a). Sof. TořgAdyotg
ἔνεστιν- κέρδος τ ἴθὀεολ jest zisk—. 3) du
δεγηὅ, ομγό, ἀαΐ, Ρ1. ἐνῆσαναὐτῷ αὗταιαἱ
δόξαιbyly v něm tyto domněnky.p. čmorýuy.
Xen. o0o<. —zř. šy Tiu Sof. (v. Apng3.). Pl.
šv. čv—jest ve—. s dat. neos., Thúk, ovaowv

švéceodmuvý yvoum různice že nastane ve
smýšlení. b) mezi tím, za tím jsem, ucházím,
Thúk. y oóvocšvécvačas ujde, uběhne. 2. 8)
tu, po ruce. Xen. 0x čvěvTp00x0ugNebylo tu
záminky. Dém. čz váv švóvrov dle toho, co
tu jest; dle okolností. Ὦ) ἔνεστι,ἔνιτινι s inf.
Jjestdovoleno,volno, možno někomu—.též Tiv%
sinf.,aby kdo—. Dém. oů%ἔνεστιν αὐτῷ νῦν
etzety není jemu volnonyníříci; nelze—. oů%
ἔνι ὃ) αὐτὸν ἀργοῦντα ἐπιτάττειν τοῖς Φφίλοις
není volno, aby kdo, sám zaháleje, ukládal
přátelům—: nesmí nikdo, sám zaháleje,
ukládati—.

981

čv-elow vřaďuju ; vplítám. pass. Hér. ἐξ
dvdspízev čvstouévav megoGyolvovg Z prutův
opletených dokola provazy.

ÉVEMWi čvezev, ión. někdy att. siv- (dle
někt. z vyex«) praep. s gen., obyč. postp.,
někdy i před gen. příslušným, zř. od gen.
odloučenoslovem jn., (ve slž.) neslučná.1.
a) o podnětu a příčiné skutečné: pro; ze;
za (s ace.) při os. a zosbn. k vůli. Xen. 50
vnolacčvenevxoXáČenpro ničemnost trestati,
Pl.é. ἀδικήμ.χτος τιμωρεϊῖσῦαι.-- ἀθυμῆσαιἕ.
rv veyevapévovzmalomyslnětipro události
20Π]6. Ὠόπι, οὔτ΄ ἔχθΌραςοὔτε συχοφαντίαςἕ.
ani z nenávisti ani z udavačství—. rAcoveží
ac č.zlakoty—. Xen. éxeívovvexevjemu k vů
Η. αὐτὸ τοῦτο, οὗπερ αὐτὸς ἕ--. Ριάτὸ π {6
příčiny, pro kteroužto sám—. b) o úmyslu
a účelu.: pro. PL č.τῶν ἀγαῦ ῶν ΡτοἀοΡτο--.
Xen. gívogč. éuxvdaveve; proč jste se učili?
Ῥ]. τοῦ ὅ.dpíxov ; proč jsi přišel? Hér, τῶνὸ᾽
sív., iva s coni. proto, ΔΡ7--. Ρ. 5 ὅπως οΡῦ, -
Thúk., Xen.: iva—, ToúTov č. —sinf. Xen.
τοῦ ἐπαινεῖσθαι č. aby chválen byl; pro
chválu. —2. o platnosti obmezené : pro; co
na něčem ; pokud se týče něčeho, pokud na
něčem záleží. Hér. εἴν.τῶν χρημάτων ἄρξεις
ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος Ροξιά πα Ῥοηόσίο]ι ζά
leží, vlády nad veškerou Helladou dobudeš.
Χοῃ.ἕ. γε τῶν ὀφθαλμ.ῶν co by bylo pouze na
očích—.Dém. č. ye Vypioutov— aspoň ve
dle nálezů ; co by bylo na nálezích.

ἐν-ελίσσω, ión, šv-erA-,0-; zabaluju; ob
vinuju ; zahaluju. Hér. meď. v iuavim čvet
MÉdu.cvogv hounizabaliv se. Pl, pass. ἐνει
λιγμένοι τοὺς πόδαςεἰς πίλους πια]ίοῬ ζ8)816
ny, obvinuty nohy v pokrývky (plstěné).

čv-epém, Hér, še vi bliju, dávím do ně
čeho.

ŠVEVÝMOVTU(čvvén- nonaginta) neskl.
devadesát. Thůk.

ŠVEVYMo0TÓG3. (srv. předch.) devade
sátý. Thúk. šTogTpírov xx E—.

ὀνένωντο α p., ión , v. νοέω.
čveóc 3. němý ; hluchoněmý. Xen.
ὀγ-έπω, τ. ἐν-νέπω.
čv-epyaČopou 1. vdělávám; včiňuju,

vpravuju si, mocí svou, a) Xen. zi rotz dvopi
ov něcodo soch—.pass. Xen. ei u γλῶτ
vx évapy4žody kdyby jazyk (nám) vnitř ne
ΗΣΙτιό]ηδη. Ὦ) Σεπ. τὸ πείὃεσθαι τοῖς νόµιοις
ἐνθργάσχσῦαι τῇ πόλει Ῥοβ]πᾶποβὴ ζάΚκοπὔπη
vštípiti obci, Isok. oódovzivi—strachu něko
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mu dodati, nahnati. 2. vydělávám si (1 han
bou). Hér.

ἐνεργεια, η (οἆἐν-εργ-ός)a) o) účinnost;
úsilná činnost. Arst. č. δόξης περί τι ἀδ]ηπό,
rázné pronášení mínění o něčem. B)j. βρι
ra básnická : živé zobrazení (myšlénky; vyš
ší stupeň metafory). Arst. b) výnosnost.
Αιςζι Ἡ ἐ. τῶν τοιούτων καὶἩ χρῆσις Υ/ΠΟΒ
nosť takových věcí (zboží) a užívání jich.

čvepvém (od év-soyó-c)a) účinný, úsilně
činný jsem ; rázně jednám. Arst. při rpxr
τειν. 9) živě zobrazuju. Arst. o subi. slov,

ἐν-εργός 2. -ἔργο-ν) 1.a)«x)v práci 9
v díle ; zaneprázdněný. Hér. č. BovAóu.evotcí
vat chtíce býti v práci; hledajíce práce, za
městknání. 9) Xen. obzl. o zaměstknání vo
jenském: hotový,připravenýkdílu; činný.
πορεύεσθαι,ὅπωςεὐθὺςἐ. ve postupovatitak,
abyste ihned hotovi byli k dílu. évepyovχαὶ
mebouevov čyev orodrevua k dílu horlivé
a poslušné míti το]ςΚο, ἀπὸ τῶν ἵππων ἐ. 0
bratní v boji na koních. ἐνεογῶς μαχεῖται ΏΟΙ
livě, ústlně bojovatibude.y)samočinný. Xen.
ζῷα ἔμφρονάτε καὶἑ. bytosti živé a samočin
né (op. *xtvyvog).b)výnosný ; plodný ; úrod
ný. «) vř, xepx vzdělaná země, krajina.
Xen. úmoTivogod někoho. y©dpxsčvepyoůcrot
sty καὶπαρασχευάζειν krajiny úrodnýmičini
ti a upravovati. (op. doyóc). B) ojmění vůb.
τά τινος ἰδίοιἐνεργά, τὰ τῶν πολιτῶνἐ.-- πζδέ
jmění zvlášťvýnosné, jmění občanů výn,—p.
Isok. —Xen. 74 dovýpem.2. pracní; dělní;
k práci, kdílu ustanovený, Hér. ýučoy—den
dělní, všední. —

ěvepde(v) i věode(v) (od ἐν, »ν ἔνεροι) a)
básn. zevnitřku, zvnitř(nahoru); spod; ze
spod. Aischl. č. €5o©c zespod, z podzemí na
světlo. s gen. yůgě. zvnitř země ; z podzemí.
b) i ión. uvnitř; vespod; spodem; dole.
is gen., Aisehl, č. vywovogxexpuy.péva—u
vnitř země—.ibez gen. básn. dole ; v podze
mí. Sof. of č. vzxooí dolní, podzemní nebožtí
ei. τοῖς σοῖσιναὐτοῦ νέρθε κἀπὶ γῆς ἄνω svým
vlastním v podzemi i na hoře na zemi. —
Πότ, Αἴγυπτον τὴν č. Měnetog část Egypta
pod Memfidou. dv v0 čvsobeTv Oppůwvce
lou čásť pod obrvím. 2. obr. Sof, Ttvogč. dv
pod mocí něčí jsa; někomu podroben, poní
žen jsa.

ἔνεροι, oi (od dv, « čveode), obyč. básn.
(vnitřní ; spodní ;) dolní; podzemní. Aischl,
BoctAedcvěpov kr.podzemních.srv. švéoTE004.

δν) ὁcve W.

ἔνερσις, Ἡ (ἐν-είρ-ω),Thúk. vražení; ve-;
zastrčení. Ttvocněčeho.

ὄνερταρος, obyč.νέρτερος 9. ἵ 2. básn.(ku)podzemípříslušný; podzemský. Aisehl.,
Sof. —eoi. podzemští bohové. %νερτέρα Όεός
podzemská bohyně (Persefona). —Eur. veg
τέρου ({επι.) "E)MOvac:-véoTeno:buď: podzem
ští bohové; n.: podzemští stínové, nebož
tíci (v. i dAúryTos). :

ἔγ-εσνίω ν-; pojídám. Xen. aor. éuow
veďvpojísti; najísti se. —7ipojísti něčeho.

"Ἠινέται,ν. πάς].
Ἐννετοί,oi (Fev-,Veneii.) Veneti; Ene

ti. Hér. 'DAupiv "E.; 1: E. oi švτῷ (τῇ) Ἀ
dolyVeneti Adrijští, km. Slovanský, už v 9.
stl. usedlý v zemi od sov.a sev. záp. pobře
ží Adriátského k Alpám; zabýval se orbou,
chovem dobytka, obzl. koňstva, též obcho
dem mezi Italií a sev. vých. zeměmi, (Jistě
'E. býlo všeobecné jm. Slovanů vůb. od mo
ře Adr. až k Balýjckému ; asiod 4.stl., když.
Slovanéjižňí kmeny keltskými odtrženiby
li odSlovanů severních, 'E. zůstalo jménem
SlovanůvAdriátských. Odtěch pak rozdílni
jsou ep. Everot v Paflagonii Asijské).Eur'od
Ἐνέται má πώλους ᾿Ἠνέτας οἵοὙεποίςκό
8 πώλων Ἠνετᾶν.

ἔν-ετός 2. (od (čv-í-y-p) dle někt, u Xen.
navedený. úz70Ttvogod někoho.

ἐν-ευδαιμονέω ν ἴοπι,zár. blažen jsem.
Thúk. aor. zár. dojíti blaženosti, o

Šy-EVdOxtpÉmv tom slavný jsem, slávy
nabývám. Dém.

ἐνεχὺῆναι αΡ., Υ.φέρω.
ČV-ÉYVpOV,76 (-čyupó-c), upevnění ; u-;

pojištění; zástava; základ; rukojemství.
Hér. úmodemvůva:č. vi za zástavu vyhlašo
vati, dávati něco. Dém. šyevě. τινος Π18]6
rukojemství něčeho—.

čv-6yw 1. a) tam, tu držím; zadržuju.
obyč. meď. —se,při subi. os. ineos. Hér. vý
TAY švévecda:smečkou zadržovánu býti; ve
smečce váznouti, Xen, gveyouévovTV TeX
TÓvToďgGTAVpOtponěvadž štíty zadržovány,
zachycoványbyly (na kolích,) koly. Pl.išv'
τινι ν ηξὂθπι, ἐνσχέσθαικαὶ ἀντιλαβέσθαι ουζ
ci: zaplésti a zachytiti se. b) obr., obyč.
meď. α) Ἀπτ,. φιλοτιμίᾳ ἐνέχεται οὐϊζάᾶος/ί
jímán jest, ἶ5 ἔντινι. Hér. ἐνδώματι μεγάλῳ
čvěyccdou, čvovécha: v udivení velikém po
hrouzeti se; udivením vel, pojímánu, poja
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tu býti. ϱ) ΕΙ. σὲ ταῖς αἰτίαις ἐνέξεσθαι Ζθ το
výčitkách uvázneš ; že výčitkami budeš po
stižen. Hér. (v. žyog 2. a,).— 2.a) uvnití
mám. Hér. yóXovvwvztek na někoho-; zá
ští k někomu-—.b) vrážím ; vnikám, Xen. «i
αὐγαὶ τοῦ φέγγους--.

dv-Čedyvuu, básn. spřahám; svírám;
svazuju. a) Sof, viv čodbpu ποδοϊῖνἐνζεύξας Ίιο
v kotnících nohou, mu kotníky nohou sevřev,
svázav, spoutav. —b) Aischl.čv πηυ,οσύναις
τινὰ čvledčouv pohromách někoho sevříti.
Sof. v. dvayxm, 1.8, P.

ἕν η, τ. ἕἔνος.

νηβητήριον, τό (ἐν-, jBá-o), Hér. m.
k požívání rozkoší ; m. rozkošnické,

EVÝAuTU,Tů (čv-eXa-Úva), básn. (t. čóXu)
vražená dřeva, druhu všelikého; obzl. a)
lati řebříkové (do nichž vraženy jsou stu
padla). Eur. čvyAárov Badox. — b) zákol
níky. Eur.

ἐνήνεγμαι, ἐνήνοχα,Υ. φέρω.

ἔνθ-α (οἳ ἐνϱυγ. ἔνθεν). 1. ἄεπιηδέ. 8) ο Τη.
α) tu ; tam ; zde. Xen, č. dý tu tedy. PL.
vév—ě.détu—, tu pak; zde—,onde. Xen. č
vi ě. někde. p) (na ot. kam?) tam. Thůk.
ΡΙΐ πέµπειν. b) 0 čse: tu; tehdy. Xen.č. δή
tehdy už; tu tedy. 2. rel. a)o m, «) kde. Sof.
att. i po subst. Xen, čri v0v Aóoov,ἔ. Ίσανοἱ
moXéuto.k vrchu, kde—. io os. Xen. πρὸς
τοὺς ἀἄλλοὺς, ἔ. τὰ ὅπλα ἔχειτο Ἱςοβἰαἰπίτι,
kde—. š. 0 kde už—, B)kam. Soť,, Xen. —b)
0 čse. zř, kdy—. Xen.

ἐνθα-δε, před samohl. i dv9dě“ (srv.
švdév-ds) 1. (tamtu ;) tamto ; tamhle. a) (na
ot. kde ?) tamto; tuto; zdeť, (op. čxet). «)
(om. v prostoře) při εἶναι,καταλιπεῖν a p. att.
Thúk. TR čxei—, τὰ ἐνθάδε tamější věci—,
zdejší věci. Pl. cic Tov č. Tówov na toto m.
zde, u nás (na povrchu země proti hlubině
mořské), Eur. čxet—, vů d' čvdbádetam (na
onom světě), ale co na tom světě jest—. Sof.
οἱκάτω,οἱ ἐ. Ῥοάπεπιπί---, zdejší, zde na zemi
žijící. — B) (o okolnostech). Xen. č. o)x ᾱ
morTov tu; v případě tom—. Sof. i s gen. ἐν
9ά9᾽ ἤδη τοῦδε τοῦ πάθους xuod tak hluboko
už v této nesnázi vězím. —b) na ot. kam?)
©) o m. semhle; sem, att. při šAĎety, rAeřy,
dyxyečva p. Dém, čzstdev č. odtamtud sem,
B) o okolnostech, Sof, 6 ὃ) ἐνδάδ ἥκων αἱθ
kdo tak daleko, na taková m.došel,dospěl
2. o čse (pochybné) v této chvíli ; na místě;
teď, Sof, xdríxč, ihned na místě, —

čv-depunívo. 383

ἐνν-α-δί (ἐνθαδε-ί) ἴτ, zde právě. Dém.
při πρᾶξαί τι,

ἐν- 0 ἄχέω Sof. Όρόνοις--πᾶ 5ἰο]οί5θά(πα,
trůním, usazenjsem.

ἐνδᾶχησις, θλὰ ἐνδακέ-ω), 898. ἡλίου
διπλῆ č. na slunci dvojí posezení (za den, t.
při slunci ranním a večerním).

ἔνθα-περ, Ρβάπο i odděl, ἔνδα πεο,
obyč. rel. a) kde právě. Xen, čvOpet, č. na
hoře, kde pr.—; tam, kde pr. Soťf.,Hér.,
Xen.— b) kam právě. Sof.

ἐνναῦτα, Ιόπ., ν. ἐνταῦθα.
ἐν-νεάζω (ἔν-εο-ς) τππκπαή Ῥούβκό

mám ; bohem nadšen jsem. Hér.
čvdev (od ἐν, srv. čvůa) 1. demmnst. a) o

m.) odtud; tam odtud. obyč. č. xaiě. s té
ioné strany ; sobou stran. Hér., Thůk., Xen.
—Sof. č. závůev odtud i odtud, (odevšad). i
s gen.. Xen. č, xaiě. Tř Ód0Us té ioné stra
ny cesty. —Xen. č. év— č. dé s té str,—, soné
str.; tuto—, onde. B) Pl. περιξσχίζοντο ἔ. καὶč.dokolarozcházelisesemitam(odtudi od
tud). —b) očse.: odtud; od toho čsu; po
ἴοπι,908,τὸ ὃἔνθεν další věc, jednání. 2. rel.
odkud. Xen. cig τὸν σταῦθμ.ὀν,ἔ. ὥρμηντο πᾶ ἴπα
stanici, odkud vytrhli, — i: tam, odkud.
Xen. ččovot š. Šlovot TAἐπιτήδεικ. —Hér. č.
ἐγένοντο-, οὐκ jmorTéxrToodkud vzali původ,
to nevěděli (nikoli intrr !)

čvdév-če demmnst. a) tady, tam odtud.
Aischl. č. 7790;—s ace, tam odtud ku—. Xen.
č., čvda— tam odtud, kde—. Dém. tady odtud
(při dreAaúvo). PL. č. roděv odtud odněkud.
Χθῃ. τινὰς τῶν ἐ. ἑταίρωνπροσλαβώνπδ]ίεγό
z druhův tam odtudpřibrav—. b) očse. básn.
od tohoto čsu; potom tu. Sof. rávbévos další
věci, události.při eidévau,ὁρᾶντοὐνθένδε, Sof.
potom tu. Eur. hned na to. —

čvWev-Tep, odděl. š, so. Xen. odtud, od
kud právě—.

ěy-180G9,a)o0s. «)bohem(vnitřnaplně
ný,) nadšený. Aischl. s dat. č.Aoz. nadšený
Areem. Sof, č. yuvařec nadšené— (při slav
nosti Bakchovské). Pl. čvůcov morňoaíviva
TepógT.nadšeným učiniti, nadehnouti někoho
k něčemu. B)šílený ; zšílený. Eur. čx[Jxvóc,
'Exara<— od Pána, od Hekaty. —b) o věci.
Arst. čvůsov4 rofmougz nadšení, z boha po
chází básnictví.

šv-wepuatvo pohřívám; vzněcuju. Sof.
ἐντεθέρμανται mód, dle někt, čxreb— T0z
níceni jsou touhou.
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ἔνυετος 9, (ἐν-τί-η-μιι) vložený ; vloži
telný ; vpravitelný ; vštípitelný. básn. u Pl.
vomua.

ἐννεὔτεν, ἰόπ.,τ. ἐντεῦθεν.

ἔν-ὑηρος 9. (-dp) zdivočelý; rozjitře
ný. Sof.ros.

čy-bvýo0xw tam umírám, Sof. ἐνθανεῖν
tam umříti.

ἐνὈ ουσιάζω (κ ἐνθεάζω, Ε1Τ.ἔν-θεος), α)
v nadšení božském jsem ; nadšen, rozčilen
jsem ; u vytržení (mysli) jsem, Pl. vůovot
άσοαιnadšením roznícenu, uchvácenu býti.
Arst. —9) bez sebe, šílený jsem.

ἐνὺουσίασις, ἡ (ἐνθουσιάζω), παάδοπ{;
nadšenosť. Pl. pl.

ἐνν ουσιαστικός 8. (ἐνθουσιάζω)k nad
ἄρποςᾖὶπάρμσ]πύ.ΕΙ. 5550, πθι, ΠΙΥΒ1παά
šená.

ἐνθουσιαω --- ἐνθουσιόζω,β). Χθπ,

ἔννρυπτος9. (οἳἐν-δρύπ-τωπαᾶτοῦι| 1)
nadrobený. va ž. věci k nadrobení, k παπιά
čení; pečivo (všelijaké); buchty; koláče.

ŠV-WDILÉOLLU(-4dv.0-5), dep. pass. a) na
mysli si přemítám, rozjímám ; v úvahu si
beru; u-, rozvažuju si. att., obyč. s ace.:
něco ; uvažovati oněčem. švůvundňÝvav úva
hu vzíti; uvážiti, švredůumu.zuváženomám;
uvážil jsem.Thúk, švebuuodvrovYvξυμφοράν
na mysli měli, uvažovali nehodu.vdvucřodau
vý níova uvažovati s důvěrou. Dém. švůvuy
dva zni Rovloxodu TAmoZyu.aTarozvážiti
a rozmysliti si věci. 5 πάς]. ὅτι-- 76. Ἐ]. -
Τηή], οὐκ ἐντεθύμηται Όράσειἀπίστῳ ἔπαι
o0uevogneuvážil, jak, že smělostí nespoleh
livou se vynáší, pyšní. b) č. vivogmysl 0
bracím k něčemu ; myslí svou přihlížím k
něčemu. obyč. s gen. neut. Pl., Thůk. r0ú
των; --ὦν.

ἐνθύμημα, τό (οἳἐνθυμέ-ομαι),π8 πιγς]ἡ
přemítané ; u-; rozvažované ; rozvážené: a)
=) myšlénka, úvaha vyjevená. Sof. Távů.
vám0codúvahy projevené odtebe. 9)myšlén
ka; úmysl. Xen. op. čoyov.—b) x) úsudek
(obzl.zkrácený,lišící se odsyllogismutím,
že jeden ze dvou členů příslušných k závěr
ku se zamlčuje: zámlka). Arst. —B)důvod.
Sof. od Buiž Távů. nikoli nepatrny důvody. —

čvdopypoavtxác 3. (od čydůunuz) Arst,
a) v úsudcích (zkrácenýcn) zběhlý ; úsudků
milovný. b) o věci: úsudkům vhodný, pří
hodný ; úsudky hojný. dnTopsřu.

ἐν-ίημι.

Ž ο > 7 v

ἐνθῦμησις, Ἡ (οἆἐνθυμέ-ομιαι),πταζοτά
ní ; ὅτι--, ἄθ--, (51Υ. násl.)

— 7 κ - 2

ἐνδομία, ἡ (srv.násl., -Šdu-6c), uváže
ná. Thúk. gc č- na uváženou—.

2 p .
ἐν-θ Όμιος 9. (-θυψιός).8) τ, π8 »τᾶο]. 90,

τί ὃ) ἐστί σοι τοῦτἄ,; ο0 pak jest ti to na
srdci? neut, Hér, ἑ. οἱἐγένετο ἐμπρήῄσαντιτὸ
ipóv. K srdci mu přišlo, srdce mu dojalo, že
zapálil svatyni. €,ποιῄσασῦαιk srdci připu
stiti, vzíti si—,b)nagmysli ; v paměti ; strasť,
žal působící ; strastný ; žalostný, Sof.

ἐν-δωρδκίζω v brněníodívám;obrňuju.
Xen. švredooaxtouévo: obrněnijsouce—.

čví, dle někt. trag. — čv.(srv. násl.).
ἔνι --- ἔνεστι. V. ἔν-ειμι.

A . > / Σο
ἐνιαῦσιος ὃ.1 9. (οἐνιαυτ-ός), α) τοδπί;

na rok, Βπτ, ἐνιαυσίαφυγή. 59Η.χρόνον τρίµη
vovzáv. dobu tříměsíční a roční (1 roku a 3
měsíců). Thúk. ἐνιαυσίαἀρχή. Χεπ.-ία ὁδός.
8]6 ἐνιαύσιον (ἔθπι.) ἐχεχειρίαν;-- σιοι σπονδαί.
Thůk. —b) každoroční. o) (vždy po celý rok
stejně). Eur. €. xúxAoc—kolo (v oběhu slun
ce). —B) výroční. Hér. dový -m 0 slavnosti
výroční—.

/ ς v v v
ŠVtaVTOC, 6, oběh času. att, obyč.: rok

ἔτος). τοῦ ἐ. 71006; τοὔπ6, κατ’ ἐνιαυτόν τοῖς
co rok; každého roku.

čwauxf) (dle někt. -%, -čvmor,srv. násl.)
někudy ; v některé strany ; někde ; na někte
rých stranách. Hér. i s gen. v Kůmpov-,na
Kypru.

čvwyo0 (srv. předch.)někde. PLv ně
kterých případech ; někdy (op. zavrayod).

ἐν-ιδεῖν α Ρ., τ. ἐν-οράω.

ἔν-ιδρόω tam potím se. Xen, čwĎpěcu
tam napotiti se (cvičením).

ἐν-ιδρύω tam zakládám, stavím, Hér.
med. čmopioxodau Bouoúg tam založiti, vy
stavěti si—.

ěv-(GWu-; posazujn. Pl. act. —se. rivi
na něčem.

ἐν-ίημι 1. α) τεξύ]άπι; vpouštím ; vhá
ním. Xen. j. v boji o jezdci : čvíz odděvφειδό
υ.ενοςτῶν ἵππων Ζ9πο (Κοπό,) 56, πΐο nešetře
Κοηί, Ρ. τοὺς ἱππέας ἐλᾶν εἰςαὐτοὺς ἐνέντας(ἴ,
ἵππους) 407 ]αζάοογό πα πό hnali úprkem ko
ní. b) obr. v-; poháním ; navádím. Thúk. 5%
τορας émévre; řečníky navádějíce. 2. s obi.
věci: a) x) vpouštím. Xen. évíncíT1τὰ φαλάγ
για κατὰ τὸ δῆγυα νροαδ{δ]!πόσο-- uštknu
tím. 3) tam pouštím, vrhám. Hér. ἐς τὰς



"Evwývec.

Thůk. svýcewπρ ἐς-. ϐ) vnukám. rovíT ně
komuněco ; sesýlám, v-, dopouštím na ně
koho něco; obyč, o subi. boha. Eur. gvstgἐλκ
poXyAcoxv vpustě na něho lehkou šílenost.

3 M - ,Ewývec, ión., v. Aiudv.
ěvtot 3. ión. a att. někteří. i s gen. Hér.

švtot TV GTPATYVÁV.Xen.ἔνικ τῶν ἁρμάτων--.
též : šv% čariv, X 00x dywvioréov některé vě
ci jsou, ve kterých-—,

3 / » v
EVLoTE(od čvo-t), někdy ; druhdy. att,
9 - , e ν sv .. ,
Ἠινιπεύς, 0, £. v již. Thessalii, pravý

přítok Péneja.
? 9 ο ,

Év-U7tTTEVWtam jezdím (na koni). Hér.
ἐπιτηδεότατον χωρίον ἐνιππεῦσαιπθΡἩοᾶ
nější m. k rozložení jezdectva, k jízdě.

ἐν-ίστημι 1. act. (se slžt. aor., bez prť.)a)
tam stavím; v-; postavuju. Hér. τούτοισι
aTýAas dvícry—těm sloupy postavoval, po
stavitidával—. b)přistavuju; přidávám.Xen.
τοὺς ἵπποχόμους εἰςτοὺς ἱππέας pacholky k
jezdcům. 2. meď. (s aor. slžt.) a) u-, sesta
vuju, skládám si; pořizuju. Isok. éveorno4
umyAóyovsložil jsem si řeč, čoyovévíoTauat
dílo skládám. b) «) podnikám. Dém. zo%y
uarvxpráce, věci. B)způsobuju.Dém. 0 Tor0ů
τον ἀγῶν svovyoapevogkterý takovou při
způsobil. 3. meď. (S a0r. act. -éorny) 4) 0 08.
«) tam stavím se; v-, postavuju se; nastu
Ρα]α. Ἠότ. ἐνιστάμ.νος ἐς την ἀρχήν πᾶβῖι
puje na vládu, na trůn, se dvojím nom.
ἐπεὰν ἄλλος ἐνίστηται (ἐνιστῆται) βασιλεύς
když „by jiný nastupoval za krále. —3) na
odpor stavím se; odporuju. Thúk., Arst. b)
o subi. věci: nastávati. Dém. 6 70T svaTac
móXeu.ogválka tehdy nastalá. 4. prf. act. 8)
0 os.nastoupiljsem ;ustanoven jsem ; stálý,
stále jsem, Hér. Uuépdiv BuoihéxdvaorcGru
že Sm. za krále nastoupil—. ofo ἐνεστεῶτος
BaaiXéogdokud ty stále jsi králem— ; za stá
lého kralování tvého—. b) évécvnxéTi «) na
stalo něco;něcojest nastalým. Xen, zeplTv
EVEGTYNÓTOVFOZYUÁTOVOvěcech nynějších,
ΑΤΕΊ. κατὰ τὸν ἐνεστεῶτα Χαιρόν ἀἱθ παβίἰαἰό
příhody ; dle nynější potřeby. Dém. ἐνειστή
κει πόλευιος válka byla nastala (nastalou).
évěavyxé vovím nastalo něco někomu; za
městknán jest někdo něčím. Hér, B)něcojest
na odpor. PL, τὸ τῶν πολλῶν πιίηδη{ οῬθοπό,

πόλις ἐνιέντες πῦρ ἀο τηδδί vrhajíce oheň.

9 A v.. .
sV-0YW (gv-ézm), zadržuju ; zachycuju.

med. —se ; váznu. Hér. op. rooBxivo.
3 7 é , ,

ἐνναξετΏης; ὁ (οἆ ἐν-νχ-ίω), Ῥάδη. τι Ὠόπι,

ἐν-νοξω. 385

pl. ἐνναέται οργγα{ε]ό (αἱἐννα-ετής 2. ἐννέά,
šrog, básn, devítiletý).

šy-vat, básn, 1. tam bydlím ; přebývám.
ΦοΙ. 2. καχκοῖςἐνναίειν Υ pohromách žíti. Sof.

ἔννατος γ. ἕνατος.
ἐννέα (ἐ-νεξα, čpředs., „ novem, neun,

devět) neskl, devět,
évveu-mat-demMm,neskl. třináct.

Ἐϊννεά-κρουνος, Ἡ, Devitizřídlí;Devíti
studní; posvátnéstudánky najihových.stra
ně Athén blízko Ilissa, aždo Peisistratovců
nazývané KaXAuppóy,.

ěvveú-Auvoc2. devítinítní; -pramenný.
Xen. žpxug.

ἐννεά-μῄνος 9.(-μήν) devítiměsíční; po
devátém měsíci. Hér.

"Evvémodol,ai,Devíticestí, v.Au.oíroX.
ἐννενηκ +, lépe čvevyx-.
ἐν-νένωχα,, α. Ρ., Ιόπ. οἐν-νοέω.

ἐν-νεόω, Ίθι 808.χἀννεώσασθαιλόγους-
(καὶἐν-, 815. ἀνα-νεόω), 16ὔ{ὅτεβρο]θ]ς οΏπο
viti řeč.

ἐν-νέπω, (6Ρ. ἵἐν-έπω 7 ἐν-σεπ-ω. » in
sec-e, « sag-e) trag. jen prs. aot. vypoví
dám ; povídám ; vypravuju ; mluvím. vi něco,
Tep0gviva k někomu mluvím.is pouhým ace.
os. mluvím k někomu; (oslovuju někoho.)
ale i: o někom. Sof. Ayorac špuoxe; zůrov
vě pac čvvémeiv—0 loupežných mužích on že
vypravoval, říkals. —sezávislým inf. obyč:
aby—. Sof. ἑ. σὲ τῷ κηρύγμ.ατι ἐμμιένεινΡοτ{
dám, abys při tom ohlášení trval. i dat, os.
Eur. duwoiv oépemvčvvémov robům povídaje,
přikazuje, aby donášeli—.

čy-voém 1.a) smyslem, smysly pozoru
ju, znamenám. «) Xen. čvvoste,čvda—; zda
pozoruješ, kde—?čvevónoeδὲαὐτῶν, ὡς a Zpo
zoroval na nich, že—.B)é. 11pozoruju něco;
všímám si něčeho. Hér. vo 88 ὀλίγοι ἐννενώ
κασι (-νοῄχασι), τοῦτο-- ὅθλο pak málo kteří
si povšimli, to—. b) «) poznávám (z pozoro
τὰπ{). ΕΙ. αἰσθέσθαιτι--, ἕτερόντι ἀπὸ τούτου
ἐννοῆσαι, ὃ ἐπελέληστο 5ΠΠΥΒΙΥpojmouti ně
co—,druhouvěc nějakou z toho poznati (dru
hé věci se domysliti), kterou měl zapome
nutou. G) poznávám ; pochopuju ; rozumím.
Pl. ἐννοῆσαι,ἃ λέγω Ροο]ορί{ί, co pravím. —
εἰἐθέλεις ἐννοῆσαιτὸ χολάζειν, τί ποτε δύνα
ται--. chceš-li poznati o trestání, coasi zna
mená—. Sof. δέδραχα ποῖον ἔργον; οὐ γᾶρ ἐν
voa—vždyťnerozumím. zř.dep. pass. ur.
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s Ῥατί, Ῥταθᾶ, ἐννοοῦμαι φαῦλος οὖσα nabý
vám poznání, že jsem na omylu. 2. na mysli
mám. a) «) Bur. évvooduaíT: na mysli své
imám obraz něčeho ; zřím v duchu něco. —B)
pře- ; rozmýšlím ; roz- ; uvažuju ; rozjímám.
dep. pass. si, u sebe. Hér., ἐννώσαςτὸ λεγό
μενα uváživ ta slova—, Sof, ἐννοεῖντοῦτο, ὅτι
na mysli míti to, že— Xen. svvooúuevot,ὅτι
uvažujíce u sebe, Že—.évvondévTEg,ola πά
σχουσι καὶ ὅτι νῦντεὈναίη ὁ ἄρχων τοστάὔ]νδε
si,jaká utrpení mají a ženyníprý mrtev jest
vládce—. b) starosť (na mysli) mám. Xen.
ἐκεῖνοἴσωςἐννοεῖτε, πῶς ἂν τοῦτο Ὑένοιτο ΟΠ1
starosť máte snad na mysli, jak by—.i dep.
pass. Xen. Zduvvýdmogy čvvoovy.svor,μ.η οὐκ
šyotev—na mysli klesli, starost majíce (obá
vajíce se,) že nebudou míti—.též: ei—.zdaž—.
Ἐπτ. τέκνων ἐννοουμένηπέριο své děti starost
majíc; své děti majíc na mysli. c) «) ob-;
zamýšlím. 0Η, ἐννοεῖςἩμ.ᾶς προδοῦναι; zda
zamýšlíš— ? —9) vymýšlím. Xen. cxomávy00
δύναρ.αιdvvoňoaím. ohledávaje nemohu vy
mysliti, nalézti něčeho. %čAAmvTivů gvvevo
Ὠκέναι δοχεῖςὁδὸν zoclrTO ; či jinou nějakou
cestu lepší že jsi nalezl, se domníváš? v)
básn. umýšlím ; umiňuju. Šof, s inf, súce
Get T. zbožně jednati v něčem.

ἔγνοια, %(od čvvo-oc),a) myšlénka. Xen.
ἔ, αὐτῷ ἐμπίπτει πιγδ]όπ]α πια Ῥγϊραάπθ. 1)
rozmysl; úvaha, Xen. č. ἡμῖνἐγένετο úvaha
nám vznikla, se namítla—.

čy-vonoc 2, v řádu; dle řádu, zákona,
práva ; řádný ; slušný ; zákonný ; spravedli
vý. Sof. oúx švvou« neslušné; nezákonné.,
Bur. 04x ἔννομοντὴν δίκην nespravedlivou
to pokutu—. Thůk, čvvoua mstoovrau dle zá
kona trestáni budou. Xen. čvvou«,způsoby
Ἰά]οηπό (Υθᾷ1εεἰθισμένα). τὰ ἐννομιώτατα μ.]
s inf. práva nejsvětější, aby ne—.

ἔν-νοος, αἲῖ,«νους2. rozmyslný; rozum
ný ; rozvážný. Aischl. op. výjtoc. Sof, ἀνῆρἔ.
—Eur. ytyvou.u č. přicházím k sobě; smyslů
nabývám.

ο 9

SVVULU(Ἠεσ-νυμι, « ves-tis. —prf, pass.
εἶμαι.-- 816Υ.ἀμφι-έννυμι), básn, halím;odí
vám. Sof, τὸν ἀεὶκατὰ γᾶς σκότονεἱμένος Υδξ
nou pod zemí temnotou zahalený (zemřelý).

ἐν-νυχεύω (-vóE), básn, tam nocuju;
v záloze (noční) jsem, číhám. Sof,

ἐννύχιος 2. 13.(oděvvvy-oc)básn. noční
mu příslušný ; noční. Sof. ἐννυχίοιςμαχοναῖς
nočními nástrahami. ἐννυχίαν τέρψιν ἰαύειν
noční rozkoší odpočívati.

ἔν-νυχος 2. (-výč) básn. a) v noci;
noční. Aisehl. ode. b) Soť. š. "Audacpán
temnoty (podzemské) Hádes.

ἐν-νώσαςα Ρ., Ἰόπ.οἐν-νοέω.
čy-0010c 3. i 2. (-ód0c)na, při cestě; ná-:

přícestní, cestní. Sof. dvodtaVsócrozcestní
(na rozcestí) bohyně, t. Hekata, Aischl. ἐν
odlovs ouu.BóXove(věštní) znamení cestní, na
cestách, Xen. va dvódi«tenata na cestě.

čy-owmémtam bydlím; obývám. Sof. éy
οικήσεις Týv móJiv obývati budeš v městě.
Ἠότ, τοῖσι ἀπικνευμένοιαι ἔδωχε πόλιν ενοικῆ
σαι -- ἄαὶ πιςδ. Ἱς οβᾶσοπί. Ῥ. ΤΠπήϊς, ἐνοιχεῖν

κ ορύτάπ{. Χ6Π, ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας
Ἕλληνας τὴν γῆν odnímati zemi Hellénům
tam bydlícím (usazeným).oi EvorxoUvrecobyv.
(tamější),

EVO[MT)SLG,7 (0d ἐνοικέ-ω), οβαπεπί (07
tem). Thúk. raoavou.os.

čv-omíce tam usazuju (bytem). Thúk.
med. dvomucáv.evo.tam se usadivše. Hér.
dep. pass. dvovxtcdytam se usadil,

ἐν-οικοδομέω a)vstavuju; stavbouvpra
vuju. Thúk. zvAldudvoxodopnuévnyxax—
bránku špatně vstavenou, v-, zadělanou.
b)tam stavím, buduju. Thúk.s obi.Tetytou.«.

čy-0m0c 2. tam obývající, 6, obyv.; sou
sed; občan. %obyvatelka ©. Aischl, KoAXyí
δας γὰς ἔνοιχκοιπαρθένοι Κο]δβκό ποπιό οϱ}
ταἰε]βίτο, Ρ8ΠΗΥ-.ΡοΜ,πάτρας Θήβης ἔνοιχοι
vlasti Thébské sousedé, občané. p. Thůk.,
Χεη. -- 908,{οἶτα Νεμέας ἔ.Nemejský obyv.

ἐν- οπή, Ἱ-(-ὄψ, ἔπ-ος, εἰπεῖν),Ῥάδη. Ἠ]8
hol; hluk; ryk. Eur. dyoAAXópeva:Úsov v,
Dovytatoi Boaig évoračcí Te—ve Fryžských
zvucích a hlaholech.

čvoTALoG2, (od švorA-og) k ozbrojenému
příslušný ; v ozbrojení,Xen. foav v pudu
πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυῦμόν Κτάδα]ϊ ν τοππιότα
dle rozměru tance zbrojnického (vojínův
ozbrojených).

čv-oTtAoc 2. ozbrojený. Sof., Eur., Xen.
--τινὶ πᾶδίπι,

ἔγ-οράω α) τ-; Ῥοπίτάπι: Ῥομ]{δίπι, τινὶ
na někoho ; zrak naněkoho upírám. Xen, ἐνε-
ώρας or. b) obr. pozoruju ; shledávám, τὶ
něco. —často at. —Ttvl n. ἔν τινι ηᾶ někom.
1: v něčem. Hér. i Tětv šv Ttw.něco pro ně
xoho (někomu) v něčem. Hér. etoevo K ροῖσον,
ὅτι οἱ ἐνορῴη ἐν τοῖσι ποιευµένοισι Ἰάπαι 96
Kroisa, co by mu (škodlivého) pozoroval



ἔν-ορλος.

v těch případech. i s part. praed., Thúk. og
ἐκ τῆς ναυμαχίας τι πλέον ἐνεῖδονσχήσοντες
dle toho, jak z lodní bitvy zpozorovali, shle
dali, že nějaký větší prospěch budou míti. 1
při dat., Hér. ὀνορέω ὑμῖν οὐκ.οἵοισίτε ἐσομέ
νοισι πολεμέειν Ῥοσοτα]α πα νά», ζ6 πορπἀθίθ
s to, abyste válčili, i s Omwg,Xen. Orc dv
τις τείχη ἕλοι, οὐχ. ἐνορᾶν μοι δοκῶ ]αὶς ὉΥkdo
hradeb dobyl, nedomnívám se pozorovati.

ἔν-ορχος 2. v přísaze. 1. a) přísahou za
vázaný. Sof.—ojdevínikomupřísahou neza
vázaný. Pl. švopxov dv (µε) ποιησαίμ.ην μ.ἠ
s inf. zapřisáhl bych se, že ne—. Sof. čvooxóv
τινα Věcda přísahou někoho si zavázati. b)
Thůk. ©g ἔνορχοι OvTEcxuTA T0— předstíra
jíce, že přísahou společnou (gv)vázání jsou
ve příčině—, 2. zapřisáhaný ; přísahou s-—,
potvrzený. Sof. s gen. δεῶν ἔνορχον δίκαν
právo dokládáním se bohů (přísahou skrze
boby) stvrzené. Aisehn. T0ůg čoxous, ἐν οἷς
ἔνορχον ἣν τοῖς dpyoiosw p“ s inf. přísahy,
v nichž byl závazek společný dávným před
kům, že ne-—.

ěv-opyYtc, ó, varlaty, moudím opatřený ;
moudní; nevykleštěný., Hér.

ἔνος π. čvoc,3. (« sen-ex) starý; pře
dešlý ; minulý. Dém. vy xaůνέα(ημέρα)5ἴωτγ
a nový den; poslední a první (t.j. den, kdy
se končí poslední čtvrťměsíce a začíná první
čtvrť nového měsíce).

ἐν-ουρέω. Ἠόν. čs r. močím do něčeho.

ἐν-οχλέω (πιγέ, jv-oyAovy),att. nádav,
nátisk činím. viviněkomu, na obtíž, obtížný
jsem někomu, něčemu ; překážím něčemu.
Xen. τῇ εὐδαιμονία. 18ος. τοῖς ἀκούουσιν,
Πόπη, 8 zdowvévoyAeřco všem jest proti my
sli (op. πρὸς fdovýv doru). Xen. i s ace. dáv m
ἐνοχλῇ Aug tížilo-li by co nás. —pass.
nátisky snáším ; obtěžován, znepokojován
jsem. Xen.

ěvoyoc 2. (dv-éyo) att. v tom zadržený.
a) zavázaný. Dém. vóue zákonem ; poddaný,
podrobený zákonu. b) «) obtížený ; stíhaný.
Ὠόπι, ταῖς ἀραῖς kletbami. —B) stíhaný;
obviňovaný ; vinný. vevi něčím, Xen. πᾶσι
τούτοις ἔ. ἣν vším tím byl vinen. Imk. v%
τοιαῦτα κατηγορεῖν, οἷς ἔνοχοι τυγχάνουσυω
ovvecz takových činů žalovati, jimiž právě
jsou vinni. Lýs. č. v vý dravový stíhán,
obviňovánjsa přísným půhonem, Arst, xur«
Tovvóuov č. podle zákona vinen.

3 / νο .
ἐν-ραπτω νξίτάπι, Ἠότ, ἐνερράψατοἐς-

ἕντασις. 28η

všil si do—. Eur. pass. évepokoy UYVĎvŠIL
byv do stehna, do boku.

/ NLA « v .

ἔν-σείω «) v-; zatřásám, aor, zatřásti,
zamáchnouti. Ti něčím. Sof.(v. dyxavuoxýr
Te). P) viřásám; třesa vrážím, vháním.
Sof. očůovδι ὤτων κέλαδον ἐνσείσχς πώλοις
ostrý svištot sluchem vpráskna koním. (éy
O žaeroev V. při celo).

év-oyuofvw v, při tom naznačuju, obyč.
med. tím na jevo dávám. Xen, voůro to—.pl.
znamení si dávati (vespolek).

Šv-omevalw u- ;vystroju (Šatemn. zbro
1}; οάίιτάπι,Χθῃ, ἐνσκευάσαιτινὰ ὡς κάλλιστα
vystrojiti—. pass. Hér. ἐνεσκεύαστο οὕτω
oděn byl—. p. Xen. o jezdcích. — Pl. oč« 0%
εἰώθασιν ἐνσχευάζεσῦθκι οἱ ἀποδιδράσκοντες
jakými právě oděvyse přestrojívají zběhové.

ĚV-0mYjmTW1. a) vpírám; napřahuju;
vrhám. vi něco; házím něčím, Hér. 6 εὸς
dvécunbe Béhogés—bůh udeřil bleskem do—;
b) uvrhuju ; sesýlám. —voůcóvTovbůh seslal
nemoc na někoho. 2. znír. vrážím ; tam va
lím se. Ηότ. λίθοι ἐνέσκηψαν ἐς-- Καππθη7
vrazily, se přivalily do—.

Ěv-0x1ppów u-; zatvrzuju. Xen. pass.
ἐνσκιρρωὺῆναι παἰντάποι 1.

ἔν-σπονδος 9. (-σπονδή) Υ úmluvě. a)
v příměří; úmluvou, příměřím chráněný.
Eur. Ee č. b) mase. společník smlouvy;
(smlouvou spojený). Thúk. mii někomu,
s někým ; spojenec něčí. Eur. i o bohu.

čv-oTáCmvkapuju ; vlévám. Hér. pass.
ἀλλά οἱδεινόςτις ἐνέσταχτο iueoog—ale v něm
hrozná jakási vzbuzena, roznícena byla
touha—.

EvoTWctc, 1 (v. čv-íovyuu, 4.) a) nastou
pení. Aischn. čč dpyňe č. vivo od začátku
provádění něčeho. b) odpor; námitka (in
stantia). Arst.

ἐνστάτης, ου, ὁ (τ. ἐν-ίστημι 4. Ε, P.)
básn. odpůrce ; protivník, Sof.

ἐν-στέλλω,τ Ἠότ,,ν. στέλλω.
ἐν-στρατοπεδεύω tam táboremležím,

Thúk.aor. tam táborem stanouti, se položi
ti, Hér. meď. —eúeodou—se klásti,

ἓν-ταμνω, ión. = ἐν-τέμνω.
čy-TAvŮw v tom natahuju; napínám,a)

ob- ; potahuju. Hér. évrxvýcxs (Úpóvov) po
táhnuv. b) Hér. vě rvóču.dvravýovo: luky
hodně napínají.

EVTAOIG,7)(dv-relvo), vepiatí, PL č. τοῦ
οὖν



388 ἐνταῦνα.

Jemstousic Tov zůxAov vepsaní, vkreslení ob
razce do kruhu.

ἐνταῦθα, Ἰόπ.ἐνθαῦτα (ο ἐν--, 51. ἔννδα
1. ; dvdáde), demnst. neskl. a) tamto. α) (na
ot, kde ?) tuto; zde, αἲζ.ἑ. εἶναι,μεῖναι Ἰαπαῖο,
tam býti, zůstati. s gen. -na, v něčem. B)
(na ot.kam?) tamto; tam; sem. při Ίχειν,
dy, réurev a p. v) (o okolnostech)tuto;
tu. PL. ἐ. ye aspoň v tomto případě. Xen. při
ἀδικῆσαι. Nof. €. δἡ κακὸς φαίνει φίλος ν ἴοπι
právě—. b) o čse: tuto; tehda; tehdy ; ten
kráte, 8. 0%)tehda už, tedy—. i po čsových
vtách n. part. Xen. srsi—, €. když—,tehdy—.
Thúk. éreAbav—, €. OY—.přišed—, tehdy už—.

ŠVTAVVÍ— čyradÝu-. tutohle ; semhle.
Pl. καθιζόµ.ενος ἐ, posadě se-—,

ἐνταυν'οῖ (οἆ ἐνταῦθ-α). α) ἑωτηΏ]ο; sem
hle ; tamto ; sem. PL. při ἀναβιβάσασθαι 86Πι
k soudu. Xen.č. učy—,š. dé—.sem na tu stra
nu=, tam na onu stranu, 9) tuhle ; tuto. Pl.
při rápac—.

čv-TÁpL0G2.(-T49-0c) při, u hrobu ; hrob
ní. Sof. švraoix hrobní oběť.

ἔντεα, ἔντη,τά (-ν ἐντύνω)stroj. Aischl,
švrn díopovpostroj vozní, koňský,

ἐγ-τείνω 1. a) v-; po-; obtahuju. Hér.
ἐνέτεινετὸν Ὀρόνον Ῥο-, obtáhl stolee (koží).
b) vtahuju; vpravuju; vkládám. vi elgτι
něco do něčeho, v něco. «) PL. εἰςτὸν χκύχλον
T0 ywplovčvradýva, aby do kruhu obrazec
byl vpraven, vepsán, vkreslen. 8) PL.got
UATA EiGTA ZUÝZPÍGUATA čVTElVovTE básně ke
zvukům citary upravujíce. čyTelvacT0ůgT0Ů
Aicárou Aóyousupravě ve verše (veršem)
Aisópovy bájky.— 2. a) natahuju ; napínám.
Xen. med. vTóža čvrelvacůa. svůj luk na
pnouti. p. Eur. —pass. «) Ἠότ. τὰ τόξα ἐν
verauéva luky napiaty. Xen. T%čvretvóueva
καὶτὰ ἀνιέμενα 00 896napíná a co se uvolňu
16, ϱ) Ἠότ. γεφύρας ἐντεταμένας Πιοβίγ παίᾶ
ženy, položeny (op. AsAuuévag). b) obr. «)
Aischn. čvreváuevoc TYvoovýv Napiav svůj
hlas. 9)napínám ;namáhám. meď.—se. Xen.
ŠYTETAUÉVOLCÍGTOčpyOv (napiati jsouce,) hor
livě se majíce k dílu; horlivi k dílu. čyrevx
uévoc horlivě ; s horlivostí ; snažně ; úsilně,
—3.a)natahuju ; poháním. Xen. čyrstvevTG
Avovet táhati, poháněti.opratí (koně). b) na
přahám ; na- ; zaměřuju. Xen. TAnydgšvérat=
νονἀλλήλοις τάπγ vespolek si zasazovali.

9 / , . P

ἐν-τε'χίζω tam zdím, buduju, stavím.
18ο], ἐν ταῖς πόλεσιν ἀκροπόλεις ἐντειχίζειν

ἔγ-τεχνος.

uvnitř měst vyšehrady budovati, stavěti,
Xen. góAsucč. města obezdívati, opevňovati.
Pass. VTETEVYLOLÉVOVTEČ)(0gUpevněnou pev
nosť. Thůk. meď. móXegvrevy toau.cvotměsta
obléhaná obezdíce (aby jich dobyli).

ἐν-τεχών, τ, ἐν-τίκτω.

ἐν-τελευτάω, Thúk ἐντελευτῖῆσαιZÁT.
skonati.

ἔν-τελής 9. (-τέλος) a) «) dokonalý ; bez
úhony ; bezůhonný. Sof. Boůc,B) neporuše
ný ; zachovalý ; zcela dobrý. Thúk, óxA«.b)
úplný ; celý. Xen. μισθός: Ὠόπι, δύναμις
branná moc úplná.

ἐν-τέλλομαι(-τέλλω) α]άάάπι; παζίσιι
ju ; při- ; rozkazuju, veviněkomu. obyč., 1ón.
a att. Hér. (v. ἐντολή.) ἐντέλλονταιἔτι ζῶντι
poselství vkládají na něho ještě žijícího. —
s inf. č. buď inf. při témž subi., n. aby—.
0688. Ἠότ. αὐτοῖσιἐντετάλδαι ὑποχρίνασθαι
jim že uloženo, aby odpověděli, —odpověděti,
Ta čvreraAuéva,Eur. vávv. uložené ; naříze
né ; rozkazy.

ĚV-TÉLVW,ión. -Tauvo. a) vřezávám ;
vrývám. Ἠότ, ἐντάμνωνἐν τοῖσιλίθοισι γράµ.
wara dávaje vrýti do kamenů písma. pass..
ἐνετέτμητο ττγίο bylo. b) zatínám ; zařezá
vám ; zabíjím. Thúk. %po. héróovi oběť;
—obětuju.

EVTEpoV, TÓ (čvT-óc, čv), obyč. pl. vnitř
nosti; střeva (intestina). Xen.

ἐντεταμένος, -νως,Τ. ἐν-τείνω.
ἐντεῦνεν, Ιόη.ἐνθεῦεν (.ν ἐνταῦθα,srv.

ἔνθεν 1.) 16η ἄειππσί. a) o m.: odtamtud;
tamodtud ; odtud. přiáráyev, ἀπ-, ἐξελαύνειν;"
ἀπιέναι a p. b) očse: odtud; od této chvíle;
na to ; potom. Sof. závreDdev (xi čy-)a potom.
τἀντεῦνθεν ἀθ]δί věci (od této chvíle). Xen.
τούν. co potom bylo. ; o věci pozdější, další,
Thúk. i po větě čsové: wc—, č. jak, když-=,
potom—.©)) oprostředcích, zř., Thúk. rov
πλεῖστον τοῦ βίου ἐ, ἐποιοῦντο Πθ]νδί5ί čásť
živobytí odtud (z loupeží) si vydělávali. 3) o
přičině : odtud ; tedy ; proto; pročež. Xen.

čyTevWev-Ítamodtud právě. Lýs.

ἔντευξις, Ἡ (ο ἐν-τευχ-, V.ἔι-τυγχάνω),
setkání, setkávání se; obcování; rozmlou
vání, Isok. rivi s někým. Aischn. s gen. Dr
λίππου 1οὔπι]πτα s Fil. —Arst. %'T00gToůc
zroAAoúsč.mluvení, řečnění k lidu obecnému.

ἔν-τεχνος 9. (-τέχνη. οΡ. ἄτεχνος) Υ
mění; s uměním spojený; umělecký. Pl. 4.“



ἔντη.

š. copix umělecká moudrosť. Arst. neut. věc
umění,

ἔντη, τ. ἔντεκ.
ὂν-τήκω νπΙΏ rozpouštím. Sof. pass.

s prť. act. —se, obr. švraxŽvat TG oiety roz
plynouti milováním. uřoogmo.Xudvčvrěryxé
u.otzáští staré rozlito, rozvlněnojest ve mně.

ČVTÍdór. u Thúk. = čicí.

šy-Tíd" 1. a) vkládám.Eur. zoXůvco
xóouov ěvdýce Táee hojnou ti ozdobuvlo
žím do hrobu. medď.v—,nakládám si. Xen.
ἐνθέσθαι τι čig TO meAořovnaložiti si něco na

Κοτάρ. --εἰς ἁρμάμαξαν. b) dodávám. Dém.
σιτία ἰσχὺν ἐντίθησι ΡΟοΚΙΤΙΗΥsíly dodávají.
9. obr. dodávám ; vštěpuju. Xen. góBov Tui
ἐνθεῖναιstrachu někomu dodati, nahnati.
Dém. vody rozum vštípiti. PL., v. dy.oXoytu.

ἐν- τίκτω 1. vrozuju. Hér. οἱἰχθύεςἔντε
xÓvVTEGWUčGTV iAúv— ryby vpustivše jikry
do bahna—.2. obr. Eur. T0ravodoyov EvTíxTe
Κύπρις ἐν ταῖς σοφαῖσιν ošemetnosť zrozuje
K. v ženách chytrých.

ἔν-τῖμος 9. (-τιμή) α) το vážnosti; ve
ο]; νάζθηύ ; τζάςοΠΥ;οἱδπγ. (ορ. ἄτιμος, Ἡ
Dém. ddožoc). Sof. rivi někomu. u někoho.
τοῖς ένερθεν ἔντιμον (Ἠτεοκλέα) νεκροῖς ku
poctě jeho u podzemníchnebožtíkův. Xen.
ἐντίμως ἔχειν παρά τινι νο νάζποεί býti u
někoho. oi švry.ot vážení ; vznešení. —b) 0
τόοΙ. α) Βο0ῇ.τὰ τῶν δεῶν ἔντιμ ἀτιμάσασ᾽
ἔχε οο τι Ρομᾶ το οἱ],{ο 1ηζ]τ ποποἰδη{! Xen.
ἔ. καὶ ἐλευθέριος ὁ βίος vážený a svobodný
život. čvrunóv<. vzácného něco, B) Arst. cti
prospěšný. neut. pl.

ἐντιμότης, Ἴτος,Ἡ (odčv-T1y.0-c),vážnost;
vznešenosť. Arst.

ÉVTUYLA, TÓ(čv-Téu-vo), vřez; nářez;
vrub. Xen.

ἐν-τοίχιον, τό (-τοῖχ-ος), Xen. malba
(ης οἶδηῦ,) πάςίδηπά, τοῦ τὰ ἐ. γεγραφότος
jenž —vymaloval.

ἐντολή, Ἡ, (ἐν-τέλ-λομαι), ηδϊίσθπ{; pří
kaz ; rozkaz. τας, -- Πέν. ἐντολάς, τὰς Ax
ρεῖός οἱ ἐνετέλλετο πηαχίσθηί,]οὔ Ὦ. πια παϊ]
zoval; rozkazy, jež —rozkazoval. —Xen..

ἐντομή, ν. τομή.
ἔντομος 9. (ἐντέμ-νω) zařezaný ; zaříz

nutý. Hér. švrou.«oběť(zabitná) ; žertva. δύο
παιδία ἔντομα črotnoe dvě pacholata zabil
v oběť.. goteJvrecoběťvzdávajíce, konajíce-,

ἔντονος 2. (čv-reívo) a) napiatý. obyč.
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obr. prudký. Ἠόν. τὰς γνώμας ἐντόνουςτη]
nění prudce, urputně zastávaná. Thúk. švro
vog prudce. Xen. —Aéyev,b) vzpiatý ; zpup
ný. Eur. σπλάγχνον mysl.

čvTÓTLOG2. (od šyrom-o0c)k tomu m.pří
slušný. PL. —dgoíbohové tu usedlí, domácí.

ἔν-τοπος 9. α) πα τη, ; přítomný; blízký.
Sof. b) domácí. pl. sousedé. Sof.

ὀντός (οἳ ἐν, 511.ἔνδον. -- οΡ. čxTóc. zcela
rozd.jestěvre« !) neskl. 1.místně.a) (kde ?)
uvnitř; vprostřed, «) vů ἐ, τοῦ σώματος
vnitřní části těla. p. Thúk. —Xen.č. Todia
τίου τὼ Jeřoe čyemvvnitř šatu, v šatě (pod
šatem) obě ruce míti. 9) uvnitř domu, sta
vení a p. Thúk. č. xoúýau uvnitř skrýti. čx
τοῦ ἐ. ἐς TYVmódy z vnitřní strany zdí k mě
stu. č. ve m. ščodev vnitř i zevnitř (zdí). v)
o zemi, vodě a p. Thúk. č. roAX0ůyoptou TE
πόλεως vnitř veliké prostory města—. Pl.
oúd. č. 7oXXoů ani zdaleka. Thúk. ai č. vůec
lodi vnitř, ve přístavu. Xen. rorau.v č. u
vnitř, uprostřed mezi řekami. ©) vpředu.
mivocněčeho ; před něčím, Hér. č. vo5 [Ióvrov
před Pontem. Hér., Thúk. č. AAvoc—.Hér.
τὰ č. Moxsdóvov čdvex národy před Makedo
ny (se strany Peršanů ; tedy: národy vých.
od Mak.). b) «) (kam?) vnitř ; dovnitř. Xen.
č. eiotévoedovnitř voházeti. Ovavč.vevoveda
až bychom dovnitř (země) se dostali—. č. T0
ξεύματος γίγνεσθαι ης dostřelenou přichá
ποῦ (ν. 1 ἀχόντισμια). ἔλάμιῥανον ἐ. τῆς φά
λαγγος Ρτα]1do středu šiku. Thúk.č. ποιῆσαι
τι 4ο středu, dovnitř vpraviti něco; zaříditi,
aby něco bylo ve středu, uvnitř, j. 70040Tewov.
i med. Χθη, ἔ. πλαισίου morýoaodaí viva do
vnitř čtverhranu si někoho vpraviti. 6) obr.
Hér. č. sourdi yvecdou sebe přemáhati. odd"
ě. šuewvT0Ů ciue aniž jsem při sobě, při smý
slech. 2.a)očse: ve (s loe.) Thúk., Xen.
ἐ, εἴκοσιν,ὀλίγων fusov ve 20, v několika
dnech. b) očísle, Xen. ž. roúrov mezi těmi;
v počtu těch.

ἐν-τρέπω tam obracím. 1. a) Hér. óxwg
čvrpéfeav vě vůrTakdykoli by obrátili záda.
b) meď. obracím se! prodlévám, Sof. umď'
ěT čvrperu.cOu a už neobracujme se, nepro
dlévejme ! 2. evrpěrouxí Tivogobracím se na
někoho, na něco; všímám si, dbám někoho,

. něčeho. Sof. ὧν ἐντρέπου μιηδέν jichž nevší
©mej sinic. i bez gen. μ.ηδὲνdvroamc nic to
ho si nepovšimni! —Pl., Xen.

3 'A , ,

čV-TpE9w tam vychovávám. Eur ἔντρα
φῆναί τινι vychovánu býti v něčem.
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ὀντριβής 9. (ἐν-τρίβ-ω) vetřelý; otrlý.
ě vi zběhlý, činný v něčem. Sof.

čy-TpiPw natírám; naličuju. Xen. zw
někoho. med. —se. ipass. čvTEvowévY Úwu.v
Wo natřena, nalíčena jsouc-—.

ἔντρίφις, 4 (odčv+rpíB-w),natření ; nalí
čení. Xen. Jpou.xTOgbarvou.

/ e . 4 . ?

ἐντροπή, i (ἐντρέπω),obrácení(se); obr.
pozornost ; zření. Sof. čvrporyv % φροντίὸ
GetT1vocpozornost n. pečlivost obrátiti k ně
komu.

ěvTpopoc 2. (čvrpéno) básn. tam vycho
vaný. Eur, 6 ZoXuvuivocč. vychovanec Sala
míny.Sof. uóydo č.trýzni navyživenou daný.

ἓν-τρυφάω tam hovím si. Xen, švrpvoř
σαι rozmařile pohověti si.

ἓνγ-τυγχάνω 1. a) narážím. Tui na ně
koho; na něco; zastihuju někoho, něco; při
cházím (j. náhodou, maně), padám na něko
ho, na něco, Xen.ei roAeuoucšvreúke zda ne
narazíš na nepřátely. Thúk. ὅτῳ ἐντόχοιεν
na kohokoli padli, Xen. very yxvovT4Ppots
přicházeli ku příkopům.i bez dat., lze-li jej
snadno doplniti. Thúk. ol vrvyóvrec kdo se
namane ; kdo se k tomu přihodí, Xen, 0 ἀεὶ
švrvyyávov kdo po každé se přihází. b) po-;
setkávám se. vvi s někým. Pl, zxAAtovívim.—
OTAAvdel čvrvyyávo s kterým bych po kaž
dé setkával. scházel se, obcoval, Sof. Tot0ú
τοις καχοῖς č. s takovými nehodami potká
vám se. 2. přicházím k něčemu : a) dostá
vám něco; dostává se mi něčeho. Xen. doví
GTOsnidání. b) nalézám ; shledávám. Hér,
1 s gen. λελυμένης τῆς γεφύρης ἐντυχόντες τοῦ
bouraný nalezše most; shledavše, most že
strženjest.

ŠVTVVO(« švrex)básn. vy-; přistrojuju.
Ῥτχ, ἐντύναθ' ἵππουςčpu.o1 přistrojte koně
k vozu!

Ἠνυάλιος, ὁ, a) Hlučník; Hřmotník;
Hluko-; Hřmoto-; Bojemil; Bojetluk. pří
jmě Areovo ; u někt.ios. samostatná, rozdíl
ná od Area. Thúk. i r0 EvuZkov svatyně
Bojetlukova. b) i švváAoghřmotný boj. Eur.
κοινός. |

ἐν-υβρίζω ν tom, tím potupuju. Sof.
VY?

ἐνυβρίσαιτινί Tv%potupiti něčím někoho.
2/ e e

ἔν-υδρις, ιος,(αν ὕδωρ,m vydra), vydra.

ἔν-υδρος, 2. (« ὕδωρ) 1. ve vodě; vodní.
Sof. výu.pa. —b) zavodněný ; vodou naplně
ný, hojný. Xen.

ἐξ-αγγέλλω.

ἐν-υπ-αρχω ανπήἤ jsem. Arst. 79
vnitřní obsah ; co tu jest už.

čv-OTovt0c2. (-Úrv-d<)ve spaní; ve spán
ku ;ve snách, Aischl, čvorvícevoavracudTaWV
bs vidění zjevů ve snách, obyč. substt.
neut. zjevení ve spánku, ve snách. Hér, dwv
τινὰ ἰδὼν ἐνυπνίου τἰάδπί nějaké uzřev ve
snách.

ἐν-υφαίνω vetkávám. Hér. pass. Ču
ἐνυφασμέναobrazy vetkané.

᾿Ἠνυώ, οὓς, Ἡ (81Υ. Ἐνυά-λιος), Ἡλαδ;
Hřmotka ; Hluko- ; Hřmoto- ; Bojemila ; bo
byně války, společnice Areova. Aischl,

ἔνωμοτ-άρχης, ου, ὁ (ἐνώμοτ-ος,-μοτ
(x), rotník; vůdce, předák roty (Lak., asi
25—36 mužův). Xen.

čvwLoTÍM, 7 (od čváu.oT-0g),přísežnictvo
(obyč. zástup vojínů Lak. přísahou v nej
užším spolku spojených ; nejmenší sbor ve
vojště Lak.) rota ; roj (ve starší doběasi 15
mužů) ; dle Hér. dvě roty činili jednu tři
cítku ; později dle Thúk. činily čtyři roty,
dle Xen. dvě roty jednu padesátku ; dle jn.
počtu rota měla 25 n. 32 n. 36 můžův a 4
roty činily jeden 9Ρ9Υ(λόχος).

ἐν-ώμοτος 9. (-ὀμο--, 7 ὄμνυμι) ρϊ(καζ
ný ; přísahou zavázaný."Sof. čpxo1gč. přísa
hami přísažný. Eur.Ýsov č.bohům přísažný.

ἐξ, V. 8x.

EG(ze aFeč, « sex, šest, sechs) neskl.
šest (ve slž. před samohl. £—, před x, z, T:
éx—,před ostt. souhláskami a často i před
F snásl. e: 65x- (v. ἑξα-έτης).

ἕξα-, τε ε1ὔ.,τ. ἕξ.
č$-avysAla, %,ohlášení ven (k nepří

teli); vyzrazení. Xen. pl. vyhlašování; vy
zrazování.

čč-avyséAAwvyhlašuju. 1. a) ven hlá
sám (cose dělo vnitř) ; oznamuju ;vypravuju.
Xen. ἐξήγγειλε τοῖς φίλοις τῆν κρίσιν--, ὡς ἐγέ
vero vyhlásil přátelům o soudu—, jak se
udál. b) vyjevuju (druhé straně). «) doná
ším ;vyzrazuju. Xen.ἤν τις ἐκεῖσεἐξαγγείλη,
ac donesl-li, vyzradil-li by kdo, že—.ἐξαγ
γέλλει--, ὡς συλληφὺήσετοι.--ἵ8 part, praed.
Xen. ei μὴ ἐξήγγειλε τῷ Ἀγησιλάῳ προσιὸν
τὸ στράτευυι« ΚάΥΡΥποδῦγ! vyzradil Agési
laovi, že přichází vojsko—. Dém. oi rávv
ἐξαγγέλλοντες ἐκείνῳ παρἡμῶν ΚἐαΥίγᾶεοηπο
donášejí jemu od nás. —3) odpovědí hlásám.
Hér. pass. s oi vTudvušEnyvéhdyjak mu,
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40za odpověď bylo oblášeno—.2. a) (veřejně)
vy-, rozhlašuju. Sof, —da, odvexa—všem,
že—.Hér. —S ag sind., n. sinf, n. s part.
praed. —meď. «) horlivě rozhlašuju. Hér.
ἔχαστοςἐς τοὺς ἑωυτοῦἐζαγγελλόμενος každý
svým občanům, mezi svými občany—.9) 0
soběvyhlašuju; veřejněslibuju. Sof,vi něco.

ἐξ-άγγελος, Ó,vyhlašovatel (toho, cose
dějevnitř); výpověda. Thúk.—vedrámatech.

ἐξάγγελτοςο (oděíxzyvé-ho)vy-;ohlá
šený ; vyzrazený. Thůk,

č$-wytvém jón, vyvádívám. τινα čc—ně
koho (od někud) do—.

ἐξ-αγιστος,».(-ἆ Čo) z posvěcenívy
loučený ;nedovolený (právem božský m); za
pověděný ; hříšný. Sof.

čS-avopeÚw (jenprs. a impf., v.ičé-ečrov)
vypovídám ; vyzrazuju. Hér. Tp0gviv%τι ηζ
komu, před někým něco.

šs-avotalvw zdivočuju; rozhoršuju.Pl
zivá vm někoho něčím (srv. násl.).

čg-ayptów (srv. předeh.) zdivočuju. 1.
zpustošuju. Isok. pass. vór06 šžnypiwuévog
m. zpustošené, zpustlé. 2. po- ; rozdraždďuju.
Eur.,Hér.číxypidonívia rozdrážditiněkoho.

ἐξ-άγω (ορ. eio-xye) 1. a) «) ven vedu;
vyvádím. obzl. do boje, obi. TO oTowTEVUUA
p. Xen. ἔγνω ἐξαχκτέον εἶναι ἐκ. τοῦ κόλπου
uznal, že třeba (aby se vytrhlo,) vytrhnouti
z úvalu. $) ij.dntr. vyjíždím; vycházím;
vypravuju se. Xen, čáňyev del €igπρονοµιάς
vyjížděl vždy na picování, eig Π. ἐπὶΌηραν
na hon. aor. vyjeti; vytrhnouti; vyrazili.
v) med. se subi. čou«. Xen. 4. Xeuxověbýysro
spřežení bílé (vůz tažený od koní bílých)
vyjíždělo.—b) vedu, vyvádím na popravu, na
smrť. Ἠόν, ἐξῆγον (ὡς) ἀπολέοντες (αὐτούς)
vyvádělije chtíce je utratiti, popraviti. Xen.
i pouhé ἐζῆγον «dróv. ©) vyvážím (zboží a
Ῥ.). ρᾳ58. ΤΗΚΙ, τάλαντα ἐκ τῆς πόλεως ἔξα
Ὑόμενα, Ατςί. (5. εἰσάγω 1. ο, ϱ).-- 2. 00.
a) s obi. 0s. «) do-, vyvádím, vedu j. k cíli
(z prostory překážek). Sof. (σημεῖον)ὥς µε
TÝVěC,TY ὁδὸν ἐξήγαγ' εἰςτόὸ ἄλσος zname
ní, že mě touto poutí dovedlo do toho háje
(j. k cíli). B) vy-; při-; svádím. Thúk. čs
τοὺς κινδύνους, pass. Xen. od" Ac čbývdm
Ótoxewvani tak nedal se svésti, strhnouti na
pronásledování, p. s črridecdau. b) s obi,
věci. med. (dyn.)u) Xen. véhova škayayéchau
čx vivocsmích vypraviti, vylouditi z někoho.
) ΣΝάΚ.μικρὰἀθλα µεγάλας δαπάνας-- ἐμά

ἐξ-αιρέω. 991

vsvou malé odměny veliká vydání (sebou)
přivádějí, o) Xen. pass. vd Údwo čááyevm
τάφροις voda odvádí se-—.

ἐξ-αγωγή (τ. ἐζ-άγω. -- οΡ. εἰσαγωγή)
a) vyvedení; νγτάᾶδηί. Χεπ. τοῦ ἰππικοῦ.-
výprava; výjezd—.b)vyvedení; vyváznutí;
vyplutí (z mělčin, v. dropém, 2. a). c) vyve
zení; vyvážení; vývoz (do ciziny). Hér. čr
ščavovi na vývoz.

ἐξάδ-αρχος, ὁ (οἳἑξά-ς,ἡ, šestka, odsč),
šestník ;vůdce, předákšesti mužů(ve voji).

ἐξ-άδω ἀοπρότα/α. Pl. o labutěch.
ἐξ-αείρω, lón., v. ἐξ-αίρω.
ἕξα-έτης π. ἑξ-έτης 2. (-ν Έετος) šesti

letý. Lýs. ace. stéry—.
ἐξ-αὈροίζω tamodtudshromažďuju,shá

ním. Eur. meď. —si. s obi. vojínův.

ἐξ-αιμάσσω, -ἄττω zakrvacuju ; dokrve
bodám. Xen. Úro0vχέντρῳ.

ἐξαίρεσις, ἡ (odšaupé-m), a) vynětí; vy
brání. Hér. voů Abou kamene(ze zdi). b) vy
pitvování ; pitvání, Hér. záv todv obětí ; vy
bírání vnitřností z obětí.

ἐξαίρετος 9. (οἳ ἐξαιρέ-ω,81. i násl.)
a) vyňatý; vymíněný; vyloučený. Thúk.
ἀπέχτεινον καὶ ἐξαίρετων ἐποιήσαντο οὐδένα
zabíjeli a vyňatého, vyloučeného neučinili
si nikoho, Dém.9x. b) vybraný ; vyvolený.
Hér.oos. (v. žroxotvo 1.8). -- ἄρουραι.Isok.
τιµαί. Χ6η, ἶχρήματα věci j. dary vybrané
(nad jiné podělené), zvláštní.

ἐξαιρετός (srv. předch.!) vyňatelný.
Ἠότ, τῶν λίθωνἕνα ἐ. εἶναιἐκ τοῦ τοίχου όηι
Šlog—že z kamenů jeden vyňati lze ze zdi
snadno.

ἐξ-αιρξω (51. ἀφ-αιρέω)1. vyjímám ; vy
η{πιάπη,8) συπᾷ Ῥετα, «) Πόν, ἐξελεῖντὴν
κοιλίην, zův vydůvvyňati, vybrati—. Xen. zd
ἱερὰἐξηρημέναvnitřnosti obětní vyňaté, vy
pitvané. 6) vynímám z lodi ; vykládám, obyč.
med. Hér. šžeXécda:oopria—vykládati zboží
από, Τ]ή]ς, τὰ σκεύη πάχααί. ---στον ἐξαιρεῖ
obou obilí (z lodí) skládati. —Xen. TGdyw
vtua— zboží (dovezené) vy-, skládati. v) vy
prazdňuju. visašco ; vnitřku zbavuju něco.
pass. Hér. xéoxu.0<ἐξαιρεόμενος ἐν Αἰγύπτῳ
xoulČerou čeZvotmvhlíněné nádobí jsouc vy
prazdňováno v Egyptě dováží se do Syrie.
b) «) vynímám. Ti šx Tivogněco z něčeho.
Hér. pass. čru čx τοῦ ἐνικυτοῦ τὸ ἔαρἐζαραί
oyvm že z roku jaro jest vyňato. 3) vyjí
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πιάτο; τΥ-; οἁ]ιδπήα, Χθῃ.γυναῖκας ἐξαιρεῦτε
ἄεηγ υγ Ιπδπ]{α. ὅτι γυναῖκας ἐξαιρετέον εἴη
že třeba ženy vyloučiti. —i ve sm. potupném.
Χοη, τοὺς τοιούτους ἐξαιρετέους εἶναιἐκ τῆς
oTpa-Tiágtakoví že musí býti vyloučeniz voj
ska. v) vybírám (poctou zvláštní); vyhra
zuju ; vyvoluju. Tiví71někomuněco ; zvlášť
uděluju—. Hér. ré BuoihéáLTeuévex ččekóv
králi úděly vybrav, vyhradiv. Xen.rhy δεκά
την, nvTĚ AróXAovščeřkov—vyĎali, vybrali.
často meď. Βοί. ἐξείλεῦ zůr vybral sobě,
s dvojím ace.; Xen. —pass. Hér. yěpedoot
jv TÁĎEἐζαραιρημένα výsady jim byly tyto
zvlášť uděleny—. χῶρος ἱρὸς ἐξαραιρημένος
Ilocedéewm, posvátné vyvolené Poseidóno
vi. Xen. Ta τεμένη τὰ τοῖς 9εοῖς ἐξηρημένα
obvody bohům vybrané, zasvěcené. 8)meď.
dostávám. Sof. δῶρον τινὸςἐξελέσθχι dar od
někoho obdržeti, dostati. 2.a)odnímám ;ode
bírám. «) obzl. meď. —si; uchvacuju.|Sof.
μη ξέλη τὰ φίλτατα πεοἀθ]πιί πε]πι]]6]δί
Hér. δρα, βασιλέοςδρηπέτηνὙενόμενον,ἐξ
pěcodemuže—(nám) odebíráte, uchvacujete.
—TiváT. odnímám někomu něco; zbavuju ně
koho něčeho, i s dvojím aco. 0s., Eur. eťTíg
με την σὴν θυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται bude-li kdo
mi tvou dceru odnímati—.ρᾳ5ς Ἠότ, ἔξαιρε
dévrec τὸν Amuoxýdex pozbyvše, ztrativše
Démokédea—.i ve sm. příznivém. Pl. úvůpů
πους ἐξαιρεδένταιςἀδικίαν ὑπὸ τοῦ διδασκάλου
lidi zbavené nespravedlnosti od učitele. 3)
odnímám ;odklizuju ;vyhlazuju. Χθῃ,ἐξελεῖν
ÁMMAovTv dmorlav odkliditi, vyhladiti
vzájemnou nedůvěru. Isok. Tacδιαφοράςrůz
nice. i s obi. živt. Eur. Wřouc čEamet zvěry
odklizuje, vyhlazuje, potírá. meď. dyn. Pl.
ἐξελέσὃαι τὴν διχβολήν odkliditi osočení,
pass. ΡΙ. ἁμαρτίας ἐξηρημένηςΚάγᾷΡοΚ!θ86]ς
jest odklizen, odstraněn—. b) «) odnímám ;
dobývám. Thúk. zó)uv ččeAetyměsta dobyti.
Dém. č vův ččauoeřmísta, kterých nyní do
bývá. $) vyvracím ; vyhlazuju. Hér. πόλιν
ščeAetyměsto vyvrátiti, vyhladiti, ztrosko
tati. ©) «) přemáhám ; překonávám. Thúk.
ἵνα Apyelouc ččéhocí aby— překonali, pře
mohli. $)vyháním; vypuzuju. Hér. r0ůc xaT
οικηµένους ἐξαιρέειν ἴῶπι αβαἸοπό υγ ηάπδίΙ.
d) vybavuju.ἐξ-αίρω,ión.-usloo1.a)vy-;nad-; po
zdvihuju.«) Sof. xoůmovἐξάραςπόδα π]α]ικα,
hbitě nadzdvihnuv nohu. Tivěněkoho. σῶμά
τινος tělo něčí—, Hér. ἐξαείροιςμιν παίει ἐς την

rv vyzdvihnuv jej hodí jím o zemi. Xen. če
T0gT0VAxyw ččňoe—vyzdvihl, povznesl—.

—

ἔξ-αχούω.

vy-; odnáším; vyháním. dyn. med. Pl. při
subi. rožóva. —b) Hér. s obi, zdi. —pass.
τείχεος τοῦτο ἐξηείρετο--zdi část ta vyvyšo
vána byla—. 2. a) x) vy-; povyšuju; vzná
ším ; zvelebuju. Hér. via někoho. i oizímy,
maToYv,čoyov.L)zvyšuju ; zvětšuju. Sof. meď.
s obi, vógov(nemoc vinou svou). vy)zveličuju ;
nadsazuju. Aischn. mogyua. — b) α) vy-;
poháním ; ponoukám ; povzbuzuju. Sof. v'g
σ’ ἐξῆρεν οἴκοῦεν στόλος; ]Κό Ἠπεπί ἰὅ Ῥο
hnalo z domova? Eur. č ©čávípe θανεῖν ο0
tě k smrti pohání. 9) zdvíhám ; pozdvihuju ;
τοπ]αἴπ/τ. 9908,ἠδοναῖς βίον-- rozkošemiživot
(ze sklíčenosti pozdvihovati, povznášeti,)
rozveselovati, — μένος ἐξᾶραι 1178], hněv
vzedmouti, rozjařiti,

šE-atotoc 2.i3. bezmíry ; nad míru; ne
smírný ; náramný. Xen. žveu.og, Oy.B30t.1Φυ
γη ἐξαισίκ.

ἔξ-αἱστόω (-ἄκιστο-ς) ΑΙ56Π1.zcela vy-,
zahlazuju. obi. vévos.

SE-0WTÉMa) vy-; požaduju. rwvaněkoho;
za vydání někoho. Hér., Xen. —Sof. ὅς u.ἐξ
τει TAT00<jenž mě vyžadoval od otce ; jenž
za ruku mou žádal otce (mého). meď. —Si;
vyprošuju si. give někoho (aby mně byl vy
ἀόπ). Ἠότ, εἰ πρόσχηµα Ἰμέας ἐξαιτέονται
jestliže záminkou za vydání naše žádají—.
b) vi vyžaduju něčeho ; žádám za něco. Šof.
ouixoóv Za málo—. vivá v. někoho žádám zá
něco. sinf.aby—. meď. —si. S0f, ὥσπερ ἐζαι
voúueda jak právě si vyžadujeme, Bur. viva
úmĚoTuvocu— někoho pro někoho, aby ne-.

ἐξ-αίφνης, πος[], ἐξ-απίνης,
ἐξ-αχέομαι 1. utišuju; odklizuju. Xen.

Tas čvdslucvii nedostatky něčím odklizuju,
odstraňuju. 2.vy-;0-; spravuju. PL.T%iu.«

| na šaty (vetché) zaplatávám, zalatávám.
... ἑξάχις (οἳ ἕξ) ποςΚΙ. šestkrát.

ἑξαχισ-μῦριοι 9. δοφίκτάίο ἄθεθί ἡΠδίο
-- 00.000.

ἑξαχισ- χίλιοι 8. δθείκιά! ἡἱείο--- 6.000.
šč-amovríCe 1. vyhazuju; vymršťuju.

Xen. ra δόρατα ἀΐθτος,1 τοῖςδόρασι,παλτοῖς
ἐξακοντίζειν ἀἴοτο],Κορίπιῖ οὔ{πά házeti, me
tati. 2. vyhazuju ; rychle pohybuju. Eur. a)
τῆς γῆς λευκὸν κῶλον ἐξακοντίσαι ze země
bosou nohou (rychle) vyraziti. ϱ) ὅσαςγενεί
ou yědoug čínzóvricx 00 jsem se ku bradě
(otcově prosíc) rukou navztahovala !

ἑξαχόσιοιὃ. (ἕξ, 51. δικκόσιοι)600.
3 7 , Z 2% m
ἐξ-ακούω vy- ; doslýchám. šGxx030z:do



ἐξ-αχριῤόω.

slechnouti, T. něco, něčeho. Φο8.ὑπό τινος
od někoho.

čč-ampotBow důkladně, jistě vyřizuju.
Sof. zdčaxoÚBácn Aóyov a s jistotou vyří
diti zprávu.

ἐξ-αλαπάζω vysiluju; vyprazdňuju;
vypleňuju. Xén.ei zóXuvččahumáčousv— vy
pleníme.

ἔξ-αλείφω (pass. prí. ἐξ-αλήλιμμαι, 801,
ἐξ-ηλείφθην, 11. ἐξ-ηλίφην) 1. τΥπιασυ]α. a)
λόγον. 15οἷς. ἶ 5 οἙ]. 08. Χθῃ. τινὰ ἐχ. τοῦ κα
ταλόγου ΠόΚοΠο ze seznamu—. Thúk. čx
παντὸς τοῦ Ἠιλληνικοῦ ἐξαλεῖψαίτινα z veške
rého příslušenství Hellénského vymazali,
vyloučiti někoho,pass. ořečiččaupňva vy
mazánu, zavrženu býti. Pl. —b) vy- ; zahla
zuju; zahubuju; zrušuju. Isok, orMxcčču
λεῖψαι přátelství zahladiti, zrušiti, Eur.
rwa— někoho zahladiti, zahubiti. pass.
ščaAeodňvu vy-, zahlazenu býti. Aischl.,
Eur. —Hér. impf. při εὐδαιμιονίη. —2. za-;
namazuju; natírám. pass, a) Hér. T00co
µατος τὸ ἥμισυ ἐξηλείφοντογύψῳ těla svého
polovici natíránu měli sadrou. b) Thúk. %
ἔτυχεν οὖκ ἐξαληλιμμένον τὸ τεῖχος Κἀθ Ρτά
vě neměla obmítky zed—.

ἐξ-αλίνδω(-Εαλ-, «νεἴλλω,srv. ἀν-είλλω)
vyvaluju. Χθη, ἐξαλίσας τὸν ἵππον πΠΘΟΠΑΤ56
vyváleti koně,

ἐξ-αλλαγή, 1 (srv. násl. a), vý- ; zámě
na. Arst. vouárvov slov. —b) pře-; promě
na ; proměnění, PI. Tv voutu.vv.

čE-aAAdootw,-ro zjinačuju ;změňuju.
1. a) směrem změňuju ;jinam obracím. Xen.
τὸν dpóv.ov běh—. TevógT. od někoho něco od
vracím, Thúk. vůyyůu.vociv.b) «) Arst. u
κρὸνěčaJAdvrev malou odehýlku činiti ; má
lo se odchylovati. 9) (změnou, směrem), 0
pouštím. Eur. ččaAXdžac' Edpůrzav (n. Bý
odrTav) opustivši—. 2. vy-, zaměňuju. a) Ti
něco. «) při subi, 08s.Ατβ{. τὸ ἐξαλλάξαι τὰ
ὀνόματα zaměnění slov. Soť. med. —si. Twví
T. s něčím něco; střídá se mi s něčím něco.
κακοῖσι5 nehodami. pass. Arst. ovou.aἐξηλ
λαγμένον 5]οτο vy-, zaměněno. —B) při subi.
σδο. Ατβῦ, λέξις ἐξαλλάττουσα τὸ ἰδιωτικόν
mluva zaměňujíc všednosť. b) odplácím ; od
měňuju. Eur. ydpu.36

ἐξ-αλλομαι a) ven se vymrskuju; vy
skakuju (z, s něčeho); Xen. seskakuju
(s vozu) i xaT4 Telrovg se zdi. b) «) odska
Κυ]α. Χεπ, ἀναστὰς ἀνέκοαγέτε καὶἐξήλατο-
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a odskočil, 8) Sof. obr. dařu.ov,ivččýko (ščý
Xov) božstvo, kam jsi (od cíle) odrazilo! —
c) vyskakuju; vzkakuju. o koni i: vzpínati
se. Xen. —též ἐξαλλομένων τῶν vpoyův když
vyskakovala kola—.

čE-AÓoxt básn. pryč ubíhám, unikám.
Eur. rž zoť' čžahůče Týyac; kudy asi uběh
nu nehodám? ἐξηλύξαμεν σπαραγµέόν. Πηθᾶ.
SOÍ. ὡς ἂν μῆνιν ἐξαλύξωμαι dede abych od
sebe odvrátil Ὠπότ--,

čs-apaupTávw 1.a) odcíle uchyluju se;
cíle chybuju (se). s Ρατύ.Χεῃ, ψ.ῆτι παίοντες
ščau.dorouev abychom snad bijíce, nechybo
vali (se cíle). b) obr. míjím se s cílem; po
chybuju; chybně jednám. Xen. s part. Šov
Aevópu.evocK. S0Í. δρῶν--. pass. PL. Ἡ ἔξαμαρ
τανοµένη πρᾶξις ἄνευ ἐπιστήμης ]εάπάπί
chybně konané Ῥαᾳ τδᾶοπηί--, Χθη. ἐπειδὸν
ἐξαμαρτηθδῇ Ta vocýuova— když při nemo
cech pochybeno bylo (léčením). 2. chyby,
viny dopouštím se; proviňuju se. Aisohl. ἐς
deoúg proti bohům. p. Isok. mepidzoús. Xen.
Tepl T u.čyLoTAVEvěcech nejdůležitějších,
nejsvětějších proviňovati se, viny se dopou
štěti, i sace. pouhým. Sofť.οὐδίκαια ἐζαμ.κρ
rávetynespravedlivými skutky, proti právu
ohybovati. Xen. (v. dxoúatos), i s part., Xen.
διατοίβων--.

ἕἔξ-αμαρτία (Αν. Ρϊεάομ.) Ρο, ἡ Ζαμ.
pochybení ; provinění.

ἐξ-αμάω a) vy- ; po-; sežínám. básn.
s obi, déo0gúrodu. b) vysekávám ; vymycu
ju; vyhlazuju. Sof.pass. yěvovgŠavvos jí
Cavččnumuévogs kořenem rodu veškerého
vyhlazen.

ἐξ-αμείβω Ῥοπι/έτῃ (οποάθπι). ἐξαμ.εἴψαι
pominouti ;pro- ;přejíti. Aischl. πρῶνα. Β1,
ὕδωρ, Χθι. Μακεδονίαν.

ἔξ-αμελέω παποάπάτάώπι,Ἠότ, τῶν ἑωυ
τοῦ ἐξημεληκώς δυύοἩ νδοί ποθ]α zanedbav,
nedbalý.

éčá-pETpoc 2, šestiměrný; šestistopý.
Ἠότ, ἐν ἔπεσι ἑξαμέτροισι 7ο τθιβίοΏ ὄθβίι
měrných, —stopých(po 6 daktylech, z části
i spondejech). p. ἐν ἑξαμέτρῳ τόνῳ ν δεβί]
měrném slohu. Arst. ἐν ἑξαμέτροις ν δθρί]
měrech ; v šestistopích.

ἑξά-μηνος 1 ἔκ-μιηνος9. (-μ.ἠν) ὄες ἡτηδ
síční, Sof, éxvu..ypóvo. Šestiměsíční doby.
Hér. %éž. (t. Óox) šestiměsící; polotetí.p.
Χεῃ. τὸ ἑξάμ..

Ἐξαμπαῖος, ὁ, dle Hér. jm. Skythské,
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ř.Ipod dot (Svaté dráhy). a) hořký pramen,
přítok již. Hypania v kraji Skythův oráčů,
4 dní plavby od moře. —b) krajina ok, příto
ku a), na hranici mezi Skyth. oráči a Ali
zóny mezi Ť. Borysthenem a Hypaniem.

č6-aÓvw, básn, med. odsebe odvracuju.
Aisehl. vocovcTivi nemoci něčím.

ἐξ-αμφοτερίζω (-ἀμφότερ-ος)ΕΙ. έξημ
Φοτέριχε τὸν λόγον πα obě strany vydal řeč;
nerozhodnou odpověď dal; rozpačně odpo
věděl.

ἐξ-αναγκάζω 1. vynucuju ; násilně vy
puzuju, vyháním. Xen. rýv dpylav πληγαϊς
lenosť ranami. 2. donucuju. rrvx někoho. Sof.
i při subi. neos. j. T%čoya. —1 sinf.— pass.
Ἠέτ, ὑπό τινος ἐξαναγκαζόμενος něčím jsa
donucován.

ἔξ-αν-ἄγω vzhůruvyvádím, obyč.pass.
pouštím, vydávám se na (šíré) moře. Sof,
ývíu ἐζανηγόμην když jsem se vydával na
moře. čžuvayděvauvy- ; odplouti. o subi. lodí
ilidí. Hér. zevrexaidenu Tv vev T0ÚTOVŠTV

γον ὕσταται πολλὸν ἐξαναχδεῖσαι 15 z lodí
těch právě poslední daleko za osťatními vy
plulo. uerů τοῦτον ἐξαναχθέντα po odplutí
toho; když ten (odjel po lodi,) odplul-.
Ἰ στράτευµ.κ.

ἔξ-ανα-ζέω, ΑἱδοΠΙ, ἐξαναζέσει χόλον
vychrlovati bude (vzhůru) vztek.

ἔξ-ανα-κρούω Ἠόέν. μπε. τῇσι Xorrýat
(νηυσὶ)ἐξανακρουσάμενοι 5 οβ{αἡπίπηϊοάτασίτ
še (odbřehuzpět na šíré moře)-.

čo-ava-Tvém opět si oddechuju. Pl. ččx
ναπνεύσας-- oddechem zotaviv se.

ἐξ-αν-άπτω αΊοταzavěšuju. Eur. rí m
v0gněco na něco.

ἔξ-αν-αρπαζω Eur. pryč uchvacuju,
unáším. Eur.

ὀξ-ανα-σπαω vzhůru vy-, odirhuju.
Έτ. ἐξανασπάσαιτί τινι Baďoov vytrhnouti
něco něčím ze základův. Hér. T%dy%Auarva
ἐκ τῶν βάθρων ἐξανασπδν sochy z podstav
kův odtrhovati.

ἐξ-ανα- στέφω vyvěnčuju; zcela ověn
čuju, Eur. Θήρσον κομ.ήτην ἐξανέστεφον Ρταΐ
hustě ověnčovaly,

ἔξ-ανα- στρέφω Ίτας. να]ιᾶτα vytáčím,
υγντασίπι, ΑἰβδοβΙ,ἐξανέστραπται βάθρων-
vyvráceny jsou ze základův.

„-č$-ava-ywpém 1. zpět ustupuju. Hér,
(v. dvvorvóc1.£.). 2. č. m odstupuju od něče

ἐξ-αν-ἰστγμ..

ho; vytáčím se z něčeho. Thúk. 7%sionuéva
z přípovědí.

ἐξ-ανδραποδίζω zcela porobuju,podro
buju. sobi. lidíi měst; meď.—si. Hér., Xen.
fut. med. ve sm. i act. i pass. Hér. ὡς δή
ἐξανδραποθδιεύμενοιτοὺς Leyeňrvac jako by už
si měli podrobiti Tegejany. ὡς ἑσσωὺδέντες
škavdoamodiedyvouaž budou poraženi, že sta
nou se otroky. —Isok.pass. ἐξανδραποδισθη
ναι podrobenu býti.

ἐξανδραπόδιοις, Ἡ (ἐξ-ἀνδραποδίζω),Ηότ,
porobení; zotročení, |

ἐξ-ανδρόομαι (-ἀνδρόω) vy-, 'dospívám
(v muže, věkem), Eur. prs., Hér/prf, ἔξαν
Opouévogv muže vyspěv-.

ἐξ-αν-ευρίσχω ορδί νγπαἰότώτη,νΥπιγ
šlím. Sof. ou xdčavsvoloxec jaké asi věci
opět vymýšlíš— |

ěč-av-6y ©básn. obyč. med. na sebe be
ru; vydržuju; snáším. s part. v nom. (č.
přechd.) n. v ace.: jak, že—. Sof. ZXytor' dv
ἐξανασχoluňvxAov nejholestnějtbych snesl
slyše—. Bur. xl vadra matdug ščavéčevu
πάσχοντας; 8 ἴο,jak dítky trpí, snese?

2?
ἐξ-ανὺέω 1. vyrážím; vykvétám, a)

Aischl. 500g ččavdodca pýcha vykvétajíc,
ἀοβρίνο[ίο--, Βατ. ὡς αἱμιατηρὸνπέλαγος ἐξ
ανθεἵνἁλός ἰα] že krvavě proud moře vyráží,
vykvétá. b) Thúk. cóu% ἕλκεσιν ἐξηνὺηκός
tělo ranami (rozkvětlé,) poseté. 2. květ vy
vážím, vydávám. Xen. %y7 číxvdojca země
květy vydávajíc—.

ěč-av-(vjjuw1. a) vzhůru vypouštím, vy
sýlám; ze sebe vydávám. Eur. ččauvýnevů
(ze sebe) vydala země—.xoúvyv čžavýxοἴνου
dcóg pramen vyrazil (ze země) vína bůh. b)
ven vypouštím, vysýlám. «) Eur. dúpcove
šZavelou yegdv pruty vysýlajíce, vyhazu
jíce z rukou. 9)Sof.pas opůvěžavýza kletby
vám oběmavydal jsem. 2. a) vy- ; po-; pro
pouštím; ponechávám. Eur. Ἑλλὰς βαρβά
ρουςščavýcea—barbary ponechává (volné bez
boje). b)2mér. u-; popouštím ; povoluju. α)
Sof. při subi, žra—. 8) s gen. Eur. opyůs
ἐξανείςοἆ Ἠπόνα πριβ{ὅ, ustana.

ἐξ-αν-ίστημι 1. act. (s fut. a aor. slžt.,
bez prf.) a) s obi. živt. z) vzhůru vy-, po
stavuju, pozdvihuju. Eur, ἐξαναστῆσαιγόνυ
pozvednouti koleno. Sof. Toůc$avovrac čZu
vaoT“oevzemřelévzkřísiti. 9) povstati kážu
(ze sedadla a p.) vivěněkomu ; nutím někoho
ναἰό, ΡΙ. ἐξανκστήσαςτὸν παϊὸκ rozkáže
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hochovi vstáti. i s obi. vojínů v leženía p.
Xen. ojx Avἐδέλοιμι ἐξαναστήσας ἀναγχάζειν
tévu nechtěl bych povelem „vzhůru“nutiti
je, aby šli—. v) vyvádím. Xen. (v. ἐνέδρα,b).
Ἠέή, ἐντελλόμενοςἐξαναστῆσαι ἐξ ἠδέωνΠ]αί
ονας καὶ παρ) ἑωυτὸν ἀγαγεῖν πἰκ]άᾶα]ο Ίπα,
aby vyvedl Pajony ze sídel jejich a k němu
přivedl. ©)vyháním; vypuzuju. Hér. To»g
Κάρας ἐξανέστησαν ἐκ τῶν νήσων-- τΥΡιᾶ!{4
z ostrovů. Xen. vd dypíu ččavováva: zvěř
(z brlohů) vyháněti. i se subi. zosbn. Sof.
τόδ᾽ ἄνδρας ἐξανίστησιν δόµιων ἴοπιαᾶθ νΥΒά
ní z domů, pass. Aischl, ἡ πρὸς δάµιαρτος
ἐξανίσταται δρόνων; πᾶαῦ οἳ manželky vy
háněn, svrhován jest s trůnu? b)s obi.věci.
Ἠότ. πόλιν ἐξανιστάναι,ἐζαναστῖσχι πιβ. Ρι
stošiti, zpustošiti (vyhnáním obyvatelstva).
2. meď. (s aor. bezpř. act.) a) «) vzhůru po
stavuju se, vstávám ; povstávám; zdvíhám
se. PL, odev čČavécry odkud (ze sedadla) po
vstal, Xen. ččovíovavroAéyovrespovstávali,
pravíce—. ččavacrac oeúya povstav, vysko
ὄϊτ--. ἰ ὁ ἵππος ἐξανέστη kůň zdvíhl se. —též
ve το]ξ{ὅ, Χθη, ἐξαναοστάντεςἐπίθδεσὺςτάτι]ι
še, zdvihnouce se útok učiňte. %)zdvíhám,
odebírám se; odcházím. Hér. ščavxorTémuev
ἐχ TS vře odejděme ze země ! i ve sm.pass.
vyváděn jsem. Hér. čí ἠθέων ἐζαναστάντες19
sídel svých vyvedeni byvše—. v) vyháněn,
vypuzován jsem. Ἠότ, ἐκ τῆς Ἱστιχιώτιδος
šáuvécvyúno Koduetov z Histiajska vyhnán
byl od Kadmovcův. b) o zemi a p. pustošenu,
pleněnu býti. Hér, číuvacrácn πάσης1]ελο
ποννῄσου ὑπὸ Δωριέων Κάγδ (οργτα/ε]είτα
zbaven,) vylidněn byl veškeren Pel. od Dó
riův—.

ἐξ-άντης 9. (-ἄντη) bez nákazy ; vyba
vený ; zachráněný, Pl.

če-uvTÁémvyčerpávám (až na dno). Eur.
ἐξηντληκέναι Tuněco míti dokonce vy-, pře
trpěno. (kalich hořkosti míti dopitý.)

ἐξ-ανύτω,ν. πό],
šc-avůw, prs. častěji šZ-uvýTo,a) «) vy

konávám ; vy-; naplňuju. Sof. décux záko
η. Χεῃ.εἰ μὴ αὐτὸς ἐξανύτοι]ος{]1ᾷεby sám
nevykonával—. 3) vy-; pořizuju. meď. —$i.
Eur. šáuvůcacda: 7x9%Tivocvymoci, vypro
siti si od někoho. —v) o Foibovi: k pořízení
ukládati; fut. uložiti (zvěstovati, co se má
poříditi, vykonati). obi. o€0<. —b) x) cestu
vykonávám. Eur. δρόµ.ονἐξανύσαι ΡόἩ vyko
nati, i bez 8.0, Ἠότ. πανήµερον πλέοντες ἔξα

x
,výovot.Šrí Znm40u po celý den plujíce do

razí, dojedou k Sép—. i o subi. lodi šáavýcu:
šx— č<—doraziti, připlouti od—do—. Sof. čEo
νύσαιμόρῳ τὰν χάτω πλάκα dojíti smrtí do
podzemníříše. 3) se zdarem docházím. Eur.
ἐπεὶμόγθων τέρµιατ᾽οὐκ ἐήνυτου-- Ῥοπόταᾶῦ
lopot cílů jsem nedocházela-—.

ἕξα-πάλαιστος 9. (-παλαιστή) šesti
dlanní; šesti dlaní. Hér. vůyvs.

šč-anm-aAAácow vy-; zbavuju; vy-;
αρτοδύυ]ια.Β1γ, ἐξαπαλλάξαι κακῶν τινα 128
vitinehod někoho;vybaviti,vytrhnoutizne
Ποᾶ--.Φᾳ55. 80Υ.097ὅ. ἐξαπαλλαχ ὃῆναί τινος
vybavenu býti, vyváznouti z něčeho. Thúk,
ἐξαπαλλαγῆναι ρτοξΏ 56.τῶν εἰρημένωνΡἵή
Ῥοσξαί ετύο. {αΐ, Βο6,ἐξαπαλλαχδήσεσδαι.

ἐξ-απατάω zcela obluzuju, oklamuju,
podvádím. viva někoho. Pl. u% %vu.deσφήλη
ἐξαπατήσας aby nás nezmátl oklamaje-—.i
s dvojím ace. Xen., Dém. čžuzarňoní vivá v:
oklamati někoho ν πἔδαπι,150]ς.οἱ ἐξαπατῶν
Te; podvodníci; Ροξ]αάαδ, -- ρᾷ55. ἔζαπα
τηθῆναι οξαιπάπα býti. Eur., Xen, rivi ně
čím ; Xen. vi v něčem.ší vuvýcsodu ve sm.
pass.

ES-AmÁTY), (srv. předeh.), oblouzení;
oklamání ; podvod. Xen., Dém.

ἐξαπατητιχκός 8. (οἆ ἐξοπατόά-ω)ορ]1ᾶ
ný ; klamavý ; podvodný. Xen. 7:vogněkomu;
na někoho.

ἑξα-πεδος 9. (-πεὸ-, 515. πούς) šesti
stopý ; o šesti stopách, Hér, ooyuvý.

ζ-απ-εῖδον Sof. šáxmeldoucvodtud za
hlédli, zočili jsme.

ἑξά-πηχυς, ποπί.-γυ, 661. -χεος (ἄ]ε
někt. u Xen. ποπί. ἕξ-πηχυ), δθδμ]οζείηί,

ἐξαπιναῖος ὃ. (9. 51π. ἐξ-απίνη-ς) ππ6Π8
dání přihodilý ; nenadálý ; neočekávaný.
Xen. šoodor. adv. znenadání; mimo nadání,
naději; příliš náhle, Thůk.

ἐξ-απίνης {ἐξ-αίφνης,neskl, znenadání;
mimo nadání, naději; znáhla. trag. obyč.
ἐξαίφνης. att, ὄας{ζ]1ἐξαπίνης. Dém. ci ἐξαίο
νης στρατεῖαι nenadálé, náhlé výpravy. —
i při part. : ihned. PL.ščalovna4robavodvro:
ihned po úmrtí jeho; jakmile zemře—.

ἕξα-πλάσιος, Ἰόπ. ἑξα-πλήσιοςὃ. (81.
δι-πλάσιος) ὥθεῖοτοπάβορπύ, τινὸς něčeho;
šestkrát větší než něco, Hér.

ἑξά-πλευρος 2. (SIV.δί-πλεθρος) šesti
plethrový; šesti stostopí. Hér, orádtov,Eur.
ἔκπλεῦοος δοόυιος(στάδιον).



396 ἕξα-πλήσιος.

ἕξα-πλήσιος, ν. ἕξα-πλάσιος.
ἑξά-πολις, Ἡ, šestiměstí, dle Hér. spo

lek šesti měst Dór. v Malé Asii; když asi
v 6. stl. ze spolku toho byl vyloučen Hali
karnas, ustanovilo se pětiměstí Dór.

8Eamo--όλλυμι 1. act. (s a0r. -úAsox)
zoela vy-, zahubuju, utrácím. Βο6.ἐξαπώλε
Gacze světa jsi sprovodila. 2. mmeď.(s prť.
act. -OXoA«)zcela zahubuju, vyhlazuju se;
vyhynuju ;vymírám. Hér. šfŽazoXaAaocizcela
vyhynuli.

ŠE-aTo0-0TÉÁAm odtud, od sebe vypra

vuju,vysýlám. Dém.epist. pass. ἐξαπεστά
λη τὰ πλοϊκ.

ἐξ-απο--ουείρω trag. zcelapotírám, vy
hlazuju, zničuju. Aisehl, ἁπάντων ἐξαπέ

Φὂειρανβίονveškerých zničili, zmařili život.
Sof. ajTov ἐξαποφδερῶ jeho ze světa vy
hladím.

ἐξ-άπτωτα-, navěšuju. a) τὶἔχττινοςněco
(z něčeho,) η8 ηὅρο, Ἠότ. ἐκ τοῦ ἵππου na
Κοπὂ--. ἐξάψαντες ἐχ. τοῦ νηοῦ σχοινίον ἐς τ
τεῖχος η8-, přivázavše k chrámu provaz až
ku hradbě; natáhše provaz na chrámě za
vázaný až ku hradbě—. Επτ, ἀμφί τινι ἐξάψαι
zgémAovna někoho navěsiti kolem roucho;

odíti někoho rouchem. b) přivinuju. Eur.
adu.x tělo. o prosících : vóvact ke kolenům.

88-"αραίρηται a p., lón. od čú-uém.
ἐξ--αργέω zcela zanedbávám, zamešká

vám. Sof.pass. čoyu δρώμεν, OÍZÉTἐξαργού
ueva skutky konané, užnezanedbávané.

ἐς-αργυρίζω (ργόρι- ov),v. násl.
ἐξαργυρόω (-ἄργυρο-ς)ión. — att. ἐζ

αργυρίζω. za stříbro (vyměňuju, ) prodávám,
zpeněžuju; na peníze svádím. Hér, vč Zub
GEXTS OÚGÍMSἐξαργυρῶσαι polovici jmění
zpeněžiti. —Thúk. ἐξαργυρίσαι.

ἐξ--αρεσχεύομαι (odἐξ-αρέσκ-ομικιsnaž
ně zavděčuju se (milosti, přízně si vyža
duje). Xen. rot; ὃεοῖς,

ἐξ--αρέσχομαι. (-ἀρέσκω, 2.) zavděčuju
se (milosti, přízně si vyžaduje). Xen. g0ig
WeolePvwv.

ἐξ-αριὺμέω VY-;spočítávám.šánodu
σαι spočítati. Hér. g0y arourTóv. — 1 vedle
διατάξαι. 15οἷς,ἅπαντας ἐξαριδμῶν τοὺς χιν
λύνους- vypočítávaje—.

ἐξ-αρχέω a) silou, mocí vy-, dostačuju.
2) o subi. 05. s part. Χεῃ. πῶς ἄν τίς ποτε
ἐξαρχέσειετύραννος χοήματα ἐκτίνων; 18] ΡΥ

ἐξ-αρτύω.

který kdy dostačil tyran peníze opřácett?Pl. ἐμοὶ σὺ ἐξ̓ αρχεῖςκαὶὁμολογῶν καὶ υ.αρτ
ρῶν mně ty dostačuješ l potvrzuje l Svědče.
i „S ace. Xen. Tad ὁ φίλος πρὸ τοῦ φίλου
ἐξήρκεσενtopřítel za přítele zmůže. 9)o subi.
věci. Xen. čζαρχκεῖνσφίσι τὸν πλοῦτον πρὸς τὸ
διαπράττεσθαι že vystačuje jim bohatství
k tomu, aby prováděli—. part. dostatečný.
S0Í. b) vůb. čEuoxeťví vim dostačuje, vhod
jest něconěkomu (ku spokoj enosti); spoko
jen jest s něčím někdo. Hér. ἐξήΕἤρχεεἡμῖν Ἡ
συχίαν ἄγειν bylo nám vhod mlčení zacho
vávati. Dém. ci λέγειν δικαιότερ᾽ ἐξαρχεῖ--ἂο

stačují-li vám řeči o věcech spravedlivěj
ších- «ΕΙ. θίος τοῖς ἀεὶ παροῦσιν ἱκανῶς καὶ
ἐξαρκοούντως ἔχων život na svém vždy přestá
vající a dosti mající.

šgupnýc 2. (číxoné-e) a) zcela dosta
tečný; hojný. Aischl.:πλοῦτος.b)dostatečně,
dobře spořádaný. Sof, va Távdovčíζαοχῇἢτι)ῶ
abych věci domácí pořádně upravovala.

ἐξ-αρκούντως, Ψ. ἐέ-αρχέω, f.
ἐξ--wpvěopat dep. med. i pass. zcela zapí

rám. Hér. číxovýcucůní mzcela zapříti něco.

ἔξ-αρνος 9. (-3
v něčem, Hér. du
píral, že ne—.

ὄξ-αςonátovychvacuju; vytrhuju.Eur.
ἐξαρπάσαι Ti Ex ve9v vytrhnouti, vyrvati
něco z rukou (něčích). Hér. RAD| Two; od
někoho (násilím), Dof.med. oi včvἐξηρπασ
μένοισπεύδουσιti uloupivšesi chvátají.

on) zapíravý.PLm
4"
ὥς ἔ. ÚVs Inf. hrozně zaLV

ἐξ--αρτάω zavěšuju. a) Eur. vov4Tτωντοῦ
τεκόντος ἐζαοτωμέčvyna kolena otcovazavě
šujíc se, 19095za ruku. b) spojuju. med.—se,
Xen. ἐζκοτήσεταιτῆς ἰσχύοςspojí se shl.
vojskem, Thúk. čžfovyTa τὸ ἄλλο „plov
spojena jest ostatní krajina. (STV.i šánoTŮu).

ŠS-%0oTÓWvystrojuju. a) upravuju ; opa
třuju. obyč. opeď. —si. Thůk. τὸ ναυτικόν
Ιοᾷφίνο.ἀπό io; z něčeho.pass. Eur. č$xp
τυµένας πώλους vystrojené, upravené ko
níky. Aischl, Zxúdou 765zouotyčζηρτυμένοι-
luky opatření (ἀῑ6πόΚ,,ἐξηρτημνοιodčup
τάω majíce luky navěšeny). Hér. —λογάσι
τε νεηνίησ,καὶκυσίοραὔδη], provázeni jsou
ce i vybranýmijinochy ipsy—.b)upravuju;
opatřuju; zařizuj u;„uchystávám, obyč.meď.
--δ]. ΤΛάΚ. τὶ ἐς τι 1 πρός τι něco na něco,
k něčemu. 7%z zv τοὺςἐξηοτύοντοčἐςτὸν
móAeuovpřípravy se své strany zařizovali
na válku. Aischl. s inf chystám se—.pass.
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Ἠότ,πάντασφι ἐξήρτυτοἐςτην χάτοδοντῶθ jim
bylo zařízeno,připraveno, hotovo k návratu.

ἔξ-αρχος, ὁ, přednívůdce ; předák, obzl.
v choru; chorovod. Eur. Ἡρόμιος. -- Ὠόπα,
S příhanou. ἔ, καὶ προηγειευιώνpředzpěvač a
předtanečník ; předák ve zpěvu a tanci.

šE-apyw a) vystupuju j. přední ; předák
jsem ; započínám ; zavádím. vi něco; před

cházím v něčem, Eur. ἔξαρχ΄ ὅρκον předří
kávej přísahu ! Sof. se dvojím ace. ci u" OČ
ἀεὶλόγουςἐ ἐξῆρχες kdybys mi tak vždy řeči
začínala, zaváděla ;; kdybys se mnou tak vždy
do řečí se dávala- Xen. ἐξάρχειν, ἐζάρζειν
roužva začínati, začíti píseň válečnou;; před
zpěvovati pís. vál. (tak, že potom jiní též
zpívajjí). Arst. 40 Táv ἐζαρχόντωντὸν διθύ
oxujbovod předzpěváků dithyřambu. meď.
začínám. vi něco ; zač. si činím S něčím (tak
že věc bývá důležitější). Εντ, ἐξάρχου κανᾶ
začínej(s) košíky ; přinášej košíky k začátku
oběti! Xen. raďva šžo χεσδε zpěvemváleč
ným začínejte| Γ---ϱ) Ε.τινὸς předníjsemv ně
čem ; pův. jsem něčeho. Xen. πετροβολίας 7γη
ἄλλου τινὸς--.

ἐξ-ασχέω 1. οἈγδ. básn. vystrojuju ;
opatřuju. Sof. λουτροῖς τέ νιν čodřrníT ἐξή

σχησανi koupelí hoopatřili ii oděvem.2 vy
ovičuju. Xen.36468.ταῦτα πάνταἐξησκημένοι
v tom všem vyovičeni, ἱππεῖς.

ἐξ-αυαίνω vysušuju. Hér. čveu.ogvd ἔλυ

τρατῶν ὑδάτωνἐόdo vítr nádržkyvodvysušil. pass. v%"84 oc%číxuávům stromy
uschly.

ŠE-aVěÁw básn. hlasem vydávám ; vy
hlašuju; vypravuju. Sof, οὐδὲνσοφόν.Ἐπτ.
ᾠδὰς ὕμνον τ᾿Ἀσιάταν ἐξαυδάσω písně a ná
pěv Asijský zapěju. i Tivxs part. vyhlašuju
o někom, že—.

ἔξ-αυλίζομαι Χθη, ἐξχυλίζεταιεἰς χώρας
vystěhuje se do vsí (s vojem).

ἐς--αυχεω, trag. a) chlubně vy-, ohla
šuju. Sof.s“SnÚL0Vvs inf. fut, s čv ohlašoval
jsem, že bych asi—.b) důvěřuju, bezpečuju,
dušuju se. Sof. 0) roůr' Avčánůym0%nebyl
bych se tím zadušil—s inf. že—.

ἐξ-αφ- αιρέω pryč odnímám. Sof. meď.
ἄγπ. ταῦῦ ὁ δαίμων ἐξαφείλετο ἴοΡὸς πάφ]]
ně urval.

ἐξ-αφ-ίημι pryč vypouštím,vysýlám. a)
Βοῦ.ρα55. ἐξαφεῖται voddýve vyproštěn jest
Ztohoto, b) vypouštím (metaje); vymršťuju.
Xen. šáxosivu gxXróvvymrštiti kopí.

1. ἔξ-ειμι. 397

Š6--αφ-ίστημι Ίδη meď. básn. ζαφίστα
μιαἱτινοςodvracuju se, nstupujno odněčeho.
Sof. πράξεως od skutku, činu. Eur. λόγων
ustupuju od řečí; odvolávám řeči.

S apropůn. v. ἐξ-απ-εῖδον.
ἐξ-εγγυάω zárukou, ručením vybavuju,

pojišťuju. pass. Dém.ší onyyvnu.évo:zárukou
pojištěni.

ἐξ-εγείρω τγ-; νἆ-; probuzuju. Tivěně
koho, meďd. --56. 801. ἐξεγρέσθαι (dle někt.
ἐξέγρεσδαι)vzbuditi; probuditi se; procit
nouti. Pl. —p. aor. pass., Hér., Xen. ἐξη
vše probuzen byl; probudilse.

ἐξ--εδεδιήτητο, Y.ἐκ-διαιτάουχι,

ἔξ--80poc 22. (-ἔδρα) 8) pryč, vzdálen od
sídla. Sof. oůx č. ἀλλ' ἔντοπος ἀνήρ není da
leký od místa, ale blízký—. Eur. č. ywovóg
daleko odsídelní, otcovské země. b)obr. Bur.

λόγοι παραλλάσσοντες ἔξεδροι opeváv řeči po
míjející dráhy zdravých smyslův.

ἐξ-εἴδον vy-. prohlédljsem. 904,ἐξιδοῦ,
ὅπα πράξεις vypozoruj si, jakým směrem
budeš jednati.

ἐξ-ειδώς α Ρ.,τ. ἔξ-οιδα.

ἐξ-ειχάζω 1. a) zcela podobnýmčiním ;

zpodobuju,pass. zpodobňován; vyrovnáván
jsem. Twwiněčemu. Xen. (v. ἀχίνητος{. ) 9)
přizpůsobuje. Xen. ἐξεικάζουσιν αὑτοὺς ταῖς
úmovovíxu;přizpůsobují se službám. 2. zcela

připodobuju, přirovnávám, ví vim něco Kkně
čemu. Aischl. šénxacuévog vim přirovnáván
k něčemu.

ἐξ-είλλω, ν. ἐζ-ίλλω.

ἐξ-εἴλον α Ρ., ν. ἐξ-αιρέω.
ἔξ-θίμι (-εἶμι, -lévou,z části i fut. ku

ο]. ἐζέοχοµαι)1. ϱ) vy-; odejdu; -cházím,
Φο0Ε,οὔ ποτ ἔ̓ζει τῆσδε τῆς χώρας nikdy ne
vyjdeš z této země, ΕΙ, ἐξιέναι ἐχ.γῆς εἰςφῶς
vyjíti ze země na světlo. očxowevz domu. Xen.

miVpav—na| hon. častoatt. ovojsku. Thůk.
šítévau8x77s UxeMac vyjíti, vytáhnouti, Vy
trhnouti ze Sic. —vyraziti. Xen. čx T00 čpů
UXTOG2 hradby. šáňoxv odeházeli. Dém. oů
vol čátóvTessami do pole táhnouce. s ace.

pouhým. zi postupovati po něčem. Xen. (v.
ἀμφίαλος.) Thúk. ἐκδήμους στρατείας οὐκ
ἐζῆσαν ΏαζαἈταπ]όπί τ/ ΡρτατΥnevycházeli.
b) o subi. věci. a) Xen. tvy ὅποιἔξεισιstopy
kudy vycházejí. B) Hér. os 0 ypóvocčσήμαjak
doba docházela. —2. obr. sg vi—na něco vy
cházeti ; něco podstupovati. Sof. (v. šAsyy0g

2

em
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2. a,B).is ace. pouhým, Soíf.πολλοὺςἀγῶ
νας ἐξιώνdo mnohých zápasů (vycházeje,) se
vydávaje, pouštěje—,

2. ἔξ-ειμι (-εἰμὶ, εἶναι) 16η το 3. os. se.
čZecn. ©. vybývá ; volno, možno jest; lze
obyč. sinf, —zi někomu(č. též inf.). n. riva—

aby někdo—.praed. bývábudv dat.,buďv ace,
Χει. νῶνσοιἔξεστιἀνθρὶ}Υενέσθαιnyní ti volno
mužem se prokázati. Ῥόπι, ὑυῖν εὐδαίμιοσιν
ἔξεστινγενέσδαι vám blaženýmilze státi se,
Ἑή]ς, ἔξεστινὑμῖνφίλουςγενέσθαι το]πο τάπι
přátely se státi, též appos. v ace. při dat.
Xen. ščson © ὑμῖνλαβόντας ὅπλαεἰς τὸν αὐ
τὸν ἡμῖν χίνδυνον ἐμβαίνειν Υο]πο pak vám,

abyste, chopice se zbraně, do téhož nebez
pečenství jako my se vydávali. —šóňybylo
volno, lze. acc, part. ščóv—když jest, bylo
volno, lze—.

ŠE-EČTOV, a0r. k ἐς-ερῶ.
ἐξ-είργω, Ιόπ. ἐξ-έργωa) vy-; odlučuju.

«) vyháním, rd někoho. Dém. částovov.B)
vylučuju; za- ; zdržuju ; obmeškávám.obyč.
pass. Thůk. τολέμοις οἰχείοις ἐζειρ"Ὑόμενοι

válkami domácími jsouce zdržování, obmeš
káváni. T νόµω ἐξείργοντοzákonem (byli
vylučování,) to jim bylo zabraňováno. v) i
při subi. neos. Sof, Aóyog ἐξείργει T. Ťeč vy
lučuje, odnímá něco ; —vadí,překáží něčemu.

b) svírám ;donucujn; doháním,pass. Hér.
ἀναγκαίῃ ἐξέργομαι nutností doháněn jsem.
siní. -abych i 1ἐςἱστορίηςλόyovco do vy
pravování; (vzhledem,) v příčině vypravo
τόπ{, ὑπὸ τοῦ νόμου ἐξεργόμ,svoz mocí zákona
nucen jsa.

ἐξ-είρηκα a p., V. ἐξ-ερῶ.
ἐξ--elpoptat, σ. ἐζ-έροιιαι.
ἐξ-ειρύω, V. ἐξ-ερύω.
ἐξ--είρω (1. εἴρω,70618τοσᾶ.jestěc-e ιτ”

ἐξέρομαι) vyřaduju vystrkuju, Πόν.,ἐξεῖοαι
την zččoxvystrěiti ruku.

ἐξέλασις, Ἡ (οὰ ἐξ-ελα-ύνω), 1. α) ΥΥ-;
odjetí; výjenů; odjezd; odchod. Hér, j Baoc
Aéogč. ἐκ Θέρμης odjezd králův z Thermy.
9) výjezd Myprůvodu; průvod (slavný, král.).
Χεῃ.τῆς ἐξshoe Ἡ σευνότης.-- 2. vyhná
ní; vypuzení; vypovědění. Tev0gněkoho. Hér.
Ěx TůS výsov Z ostr.

ἐς-ελαύνω 1. ) νΥ-; οἀτάδίπι,Ἠότ, τὴν
στρατιἠν vojsko. b) často bez obi. vy-; od
jíždím ; ode-, ubírám se. «) Hér. čí«ἤλαυνεἐ ἐς
ýdex TA čavroů ubíral se do vlasti své—.
Vhůúk.ojezdcích. —často o vojevůdei. Xen.

ἐς-ελέγχω.

σα εὖνθενΆ Όρος ἐἐζελαύνε. σττοῦ υιὸν ἕνα παρασς τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύρατι
odtud K.ubíral se pochodemjediným para
sangy tři s vojskem seřaděným.-- εἰςlé
roc do Pelt, —dt4 Auvčlas, —Ppvyta. Lý
dii—,Frygii—. 9) vyjíždím v průvodu(slav
Πόπη).Χεῃ. ἐξήλασε Ἐδρος ἐκ τῶν βασιλείων
vyjel— z hradu král, 2. vy-; zaháním ; vy
puzuju.a) Xen. zů WyplačísARyčx—sic—zvě
ry vyhnati ze—do—.b) s obi.os. «) od-; za
háním. Sof. ywovos ze země. Thúk. i medď.

—si; od sebe. ἐξελάσασθαι ἐκ τοῦ µετεώρου
zahnali si pryč s výšiny. —ExTG 09x% pryč
ze země (nepřřátely). B) vyháním (někohoj j.
psance) ;vypuzuju; vypovídám.Aischl. če
λασέν με χαπέχλῃσε δωμάτων vyhnal mě a
vyloučil z domu. Sof. κἀξελήλακεν πάτρας £8
νγοῦοοταὶ σ οἱδἵηπγ,ΕΙ. -- ἐκ τῶν πόλεων
z měst. pass. Sof. vůs or ἐξηλαυνόμιην76
země když jsem (byl vyháněn,) prchal. Hér.
ἐξελασθέντεςvyhnáni byvše. 3. vybíjím ; sbí
jím ; stloukám. a) Hér. šdyeřro σίδηρον,ἐξε
Axvvóu.evovdíval se, j. železo se sbíjí, buší.
b) Hér. Ἡμιπλίνθικχ ἐκ χρυσοῦ ἐξήλαυνε Ῥο]ο
cihly ze zlata (slitého) dával sbíjeti, dělati.

ἔξ-ελάω, {π0. Ἱςἐξ-ελαύνω.

ἐξ-ελέγχω α) α) σοσ]α,jistě 0-, dosvěd
čuju, dokazuju. Pl, ročró ye šEnhykausy,
oT:—to aspoň jistě dokázali jsme, že—.P)
usvěděuju ; Sof. rývde Xuhov zal xpřvexáé
λεγve tuto vezma iVvyšetřuj 1 usvěděuj l na
jevo vynáším. zeva n. Ti někoho, něco (co

dosud bylo tajno, neznámo). Sof. AN odče
λέγξων αὐτὸν ἔστιν α]6 ]οπὔ vyjeví, vyzradí
ho, (ten ještě) žžije. Thúk, pass.d %půot; del
ἐβούλετο, ἐξηλέγχὺη ἐςτὸ ἀληδές co povaha
jejich stále obmýšlela, vyjeveno v pravém

světle, vyšlo na světlo pravdy.ho s part.
praed. Xen. ixavodgἄλλους ἁμιαρτόνοντας ἔξε
λέγξαι schopnýjiné (za chybující, že chy
bují,) zchyb usvěděiti.pass. Dém.Φίλιππος
πάνὺ’ εἶνεsx ἑχυτοῦ ποιῶν ἐζξελήλεγκται Fil.
usvědčenJest, oFilipovi (dokázáno,„Jnajjevě
jest, Ževše jen pro sebe činí. v4 τῆς οἰχείας
ἀρχῆς καὶδυνάμ.εως χακῶς ἔχοντ' ἐξελεγχδη:
σεται 0věcech jeho vlastní říše a mocivyjde
na jevo, j. zle se mají, j. zle s nimi. b) pře
konávám, porážím (důvodem) Tuvěněkoho;
dokazuju někomu nepravdu (že se mýli);
porážím (vyvracím) míněníněčí. obzl, často
uPL οἴουταίμιςταῦτα αὐτὸν εἶναισοφόν, ἃἂν
ἄλλον εἐξελέγξω pokládají mě v tom samého
za moudrého. v čem bych jinému dokázal



ἐξ-ελευὺεροστομέω.

nepravdu, v čembych jiného (důvodem) po
razil. A0yog,© ue zal Ry παῖς ἐξελέγξειε, řeč,
kterou by mě i chlapec porazil. pass. úro
σοῦ ἐξελήλεγμιαι τούτῳ τῷ λόγω οἳ tebe po
ražen jsem tou Τθδ{.--ἐξελεγχδήσεται Ροτᾶ
žen, překonán bude.

ἐξ-ελευνεροστομέω, Φοξ. κάξελευδε
ροστομεῖςa jazyku uzdu popouštíš; a bez
uzdně mluvíš.

ἐξ-ελεύσομαι, Ψ. ἐξ-έρχομαι.
ἐξ-ελήλυῦα, ἐξ-ελδεῖν8Ῥ., 7. ἐξ-έρχομαι.
ἐξ-ελίσσω, -TTWvy-; rozvinuju. Eur.

ἐξελίξας περιβολας σφραγισµάτων rozvina zá
vitky pečetí—. Xen, ččehíku. τὴν φάλαγγα
rozvinouti šik (tak, aby řady zadní postou
pily vedle předních).

ἐξ-έλχω τγ-: provlékám. Sof. vzadu,
zvolna vleku. móda—.

ἐξ-όμηνα, V. ἐκ-μιαίνω.
ἔξ-εμπολάω α) α) υγρτοβάτόπι, ρα55.

Hér. ἐξεμπολημένων (ἔξημ.--)σφιπάντων Κάγζ
jim (od nich) vyprodáno bylo všechno—. B)
zaprodávám. Sof, pass. (v. šu-oogriCe). b)
prodejem vy-, utržuju, vydělávám. Sof,ččeu.
πολήσει xépdogutrží, vykupčízisk,

ἐξενᾶγει, v. ξενᾶγέω.

ἐξ-ενειχθείς a p., ión., Υ.ἐκ-φέρω.
čc-er-40w, a) (zpěvem,říkáním) zažeh

návám. Pl. poh črádav, čes ἂν ἐξεπάσητε
třeba zažehnávati, až byste zcela zažehnali.
b) uchlacholuju ; ukrocuju; zmirňuju. Sof.
pass. čásmáčovrooůcry dávají se uchlácho
liti, ukrotiti v povaze.

ἐξ-επ- εύχομαι, Sof.áčemedkachmsinf,
a při tom vychlubiti se, že—.

ἐξ-επίσταμαι a) vyrozumívám; zcela
vím. eů n. xaAG<—dobře. Hér. úc— že—. Tiva
o někom. vi 0 něčem. i s part. praed, v aco.
—jak, že—.Sof, ic s part. —tak jistě, jako
by—. b) zcela umím. Soť. s inf. —Pl. šéem
στάμ.ενος τὸν λόγον zpaměti uměje řeč. Sof.
učAhovš. viva lépe znám, poznávám někoho.

čG-em(TYčecneskl. zcela zámysla, úmy
slně ; s jistým úmyslem. Pl.

ἐξ-εργάξομαι 1. a) «) vy-; dokonávám.
τὶ. Χθη. ἔργον ἐξεργάσασθαι dílo udělati. a0r.
a prf. i pass. Hér. čreí Te oi ččevydody 7
Ayo když už jím dodělána, zhotovena byla
loď Argó—. B) vykonávám ; způsobuju (něco
dobrého n. zlého). Pl. T%péyisTa xAx%,yu
δὰ ἐξεργάζεσδαιπο]νδίδίσ]α, dobrapůsobiti.

ἐξ-ερημόω. 999

08, ἐκείνητούργον 9 ειργασμένη ona, jež
ten čin υγ ΚοπΒ]8,τοῖς τοὖργον ἐξειργασμένοις
těm, co ten činvykonali. Xen, rávavrím T0ů
Tov čěepyálecdm opak toho vykonávati. i 0
subi. zosbn. Dém. εἰ τὰ τῆς τύχης ἡμῖν καὶ
τοῦτ' ἐξεργάσαιτο ΚάΤΡΥπιος οξπάα πόλη i to
způsobila—, často prf. pass. obyč. neut.,
Sof., Hér. uabův čr" čepyaouévotot poznav
až po skutku vykonaném. r čšepyaouévocí
ἐλθδεῖνpřijíti, když bylo už po všem. Zoegávet
λαμπερὸν ἔργον ἐξεργασμένον Sófaném stkvě
Ι/ ὅϊῃ νγΚοπάπ. ὡς τοῦτό σφιἐξέργαστο Κάγζ
to jimi bylo vykonáno- i a0r. ἐξεργασθέντος
xxx00 TocoúTovkdyž bylo vykonáno zlo tak
veliké—. y) ἐξεργάζεσδαί rivá v činiti něko
ho něčím. b) «) vzdělávám (pole a p.). obyč.
pass. Hér. dyp0geů čžepyaouévos pole dobře
vzdělané. Ρ. χώρη Κτα]ίπᾶ--, Χθῃ. χ ῶρος ἔξειρ
ὙασμένοςἹη. Υζᾷδιαπό,Τά], γἢ ὅσῳ ᾱ
μεινονἐξείργασται země čím lépe jest vzdě
lána. B)provádím. Pl. Tv TéyvnvzxAůc své
řemeslo pěkně, Xen, prf. med. ópá ač(τέχνην)
ščevyzouévov pozoruju, ty že řemeslo jsi
zdokonalil. i φας. αἱ τέχναι ἐξειργασμέναι
cicív řemesla zdokonalena jsou. c) způso
buju ; vymáhám ; zjednávám. Eur. rxr/p. —
1 ο subi. věci. Isok, ai Oxmava TV TOLoúTOV

οὐδὲνčEeoválovro: peníze vynakládané nic
takového nezjednávají. 2. dodělávám; zahu
buju; usmrcuju. a) (zúmysla.) Hér. čžep
Υάσατο τὸν ἀδελφεόν, τὴν ἀδελφεήν παλαβ!1,
usmrtil bratra, sestru. b) (i nevolky.) Hér.
iva ud ščspykon fuéce abys nezahubil nás
(nerozvážně jednaje), i ο τξοί. Ηόγ, τὸ ἡμέας
οἱόντε ἔσταιἐξεργάσασθαι 60 Πά5 ἀογεᾶθρza
hubiti. pass. Eur. ščepydovcda je s námi
konec !veta po nás!

ἐξεργαστιλόςὃ. (ἐξεργάζοµαι)5οἹορηύ
κ υγκοπάτάπ{, Χεῃ. ἐξαργαστικώτατοί τι
vognejschopnější k něčemu ; nejusilovnější
v něčem.

ἐξ-έργω, lón. = ἐξ-είργω.
ἐξ-ερεύγομαι νγο]τ]α]α 5ο,Ἠότ. ο ἴεος

Araxu: στόμασι ἐξερεύγεται τεσσεράκοντα
vychrluje se do čtyřiceti ramen ; roztéká se
ve čtyřicet ramen.,

č$-epevvám (vyčichávám;) vypátrávám ;
vyzvídám, Sof. vi něco, Eur. aor. vypátrati;
vyzvěděti.

ἐξ-ερέω, v. ἐξ-ερῶ.,

ἐξ-ερημόω vyprazdňuju ; spustošuju.
Sof, čísonucx vévoc(učiniti pustým,) do
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400 ἐξ-έρ(ουι).

konati rod; nechati rod vymříti (0 posled
ních potomcích),

3 / ba „

ἐξ-έρ(ομαι, ϐΡ. ἐς-είρομιαι, V. 2. εἴρω 9.)
básn. 6 80ΟΥ.ἐξηρόμην α Επῖ.ἐξερήσομαι, 7θ-,
vyptati se, Sof,Ti po, o někom.owr0gEe
ρἤσομιχιτίνῶν xupeďvyptati se chci, jaká pří
hoda nyní jest muže (Tí owT706—).—omuži,
jaká jeho příhoda—.

ἐξ-έρπω α) τγ]όσάπι; τοπ 5ο Ρ]απίπι, 598,
b) odlézám ; loudavě odeházím ; odtud se lou
dám. Xen, o vojsku.,

ἐξ-έρρω Eur. ἔξερρεγαΐας τῆσδε pryč (se
kliď) ze země té!

ἐξ-ερύχω, οο{, οὗτος τό Vsκείνωνχάκ
ἐξήρυκε ἰεπῦ Ῥοβτοπιγ οἆ πὶοΏ Ῥοολάπθᾗοί
odvracoval.

ἐξ-ερύω, Ἰόπ. ἐξ-ειρύω vytahuju. Hér,
ἐζειρύσαι vytáhnouti (z vody, z úst).

ἐξ-έρχομαι (fut. obyč. 1. ἔξειμιι,zř. ἔξε
Aeúcou.xu)1. a) «) ven ubírám se; vy-, ode
bírám se; vy-; odcházím. básn. Tivog,obyč.
šmTivocz něčeho. Sof. rňode ytovog ἐξῆλθεν
z této země οἀεᾶε]. ἐκ τῆσὸ ἕδρας ἔξελδε
z tohoto sídla odejdi! Pl. Exτῆς πόλεως ἐπὶ
Θεωρίαν ἆ πιδεία πα Ῥουύ. Χθη.ἐξέρχονται ἐπὶ
την dýpav vycházejí na hon.— obzl. ovojsku.
Ἠότ. ἐξεληλυθότας ἐκ Zreaorng že vytáhli ze
Sparty. Xen. ἐξέρχονται σὺνδορατίοις odebí
ΤΑ]{56 5 Κορἰπϊ, τῶν οὐδέποτε ἐξελθόντων
z těch, kteří ještě nikdy se nevypravili do
Ροἱθ.{ 5460, Ἠότ. ἐπείτε ἐξῆλθον τὴν Περσίδα
ydony co jsem vyšel z Pers. krajiny. —žorvu
z města vyjíti; ms. opustiti. —Xen. $7Adov
ἐξόδουςεἰςτὴν freov vyšli výběhy, výpra
vami dovnitř země; podstoupili výběhy, vý
pravy do—.3) i o rybách. Hér. ἐξελεύσεσῦαι
ěgvv vyjíti na zemi (z vody). b) o subi. věci.
x) vy-; u-; docházím; uplývám ; pomíjím.
Ἠότ, ἀλλά οἱἐξεληλυθέναι τὸν χρόνον αἱ9 ἄθ
πια ἀοδ]α τι” ἆορα (πα {ο--ἐξήιε). 5οΕ.τίς χρό
νὸς τοῖσὸ ἐστὶνodčeAnAvdag; Která jest doba
tomu uplynulá? PL. y vóvor,ὧν ἐἔξελθόντων--,
doby,po jichž uplynutí—. Xen. š$eAAudórog
ἤδη voj umvósač uběhl už měsíc. Thúk. zi
σπονθδαὶἐξεληλυθέναι že příměří už došlo. β)
vycházím ; vy-; naplňuju se. Xen. dprbuog
οὐκ. ἂν ἐλάσσων ἐζέλθοι Ῥοῦδί (vojínů) ne
menší by se naplnil, sehnal. v) o osudu, 0
snech a Ρ. Πόν, ἐζεληλυδέναι τὸν τοῦ θεοῦ
χρησυόν 6 νᾶξίρα Ροία vyšla, se naplnila.
Φο, ἶ μή μοι Φοῖρος ἐζέλθη σαφής aby mi F.
(svou věštbou) nevyšel zjevným. Hér. vy

ἐξ-ετάζω.

ÓduvččeXMAvdévovidění že se naplnilo. 2.
a) «) vycházím; vystupuju. Χοη, ἐξελθεῖν
ἐκ τῶν παίδωνvystoupiti z pacholetství, eic
ToůgčoýBovymezi jinochy (do třídy jinochů
postoupiti). p. eigvoůcτελείους ἄνδρας. B) vy
cházím ; stávám se. Sof, oůx dv ěčékdou ἔτι
mor XAXocnevyšel bych už nikdy j. jiný;
nestal bych se už nikdy jiným (v. i čAevdeota).
b) «) vycházím ; veházím ; nastupuju. Sof.
ἐξῆλδον ἀἄεδλ ἀ̓γώνων vešli ve svízele zá
pasů ; vydali, pustili se—.3) Thúk. čmirAet
oTovččovovru vycházejí, ženou se za pro
spěchem co největším. —) o věci, Sof. x
τὸ δύσφορ’ εἰ τύχοι κατ ὀρθὸν ἐξελδόντα,
πάντ᾿ ὃν εὐτυχεῖν {πθοάγ, ]9ς011ὅ9Ρ7 Ρτάτέ
na pravou cestu vyšly, nastoupily, všechno
bylo by šťastno. —©) «) z mezí vycházím,
vykročuju, vystupuju ; zacházím ; zabíhám.
Sof. cod ysig τόδ ἐξελθόντος ἀνόσιον στόµα
ty tak daleko když zaběhl jsi bezbožnými
ústy. B) provádím. Thůk. T0 roAů T00 čovou
šE?Adov(dle někt. čreč—) většinu díla pro
θά]! ἃ μὲν ἐπινοήσαντεςυ.Ἡ ἐξέλθωσιν ο0 α
smyslivše by neprovedli (—ěneč—).

ἐξ-ερῶ (σ ἐξτερέω, 817. ἐξ-έρομαι, -- Ρ1:.
ἐξείρηκα,pass. gum, fut. pass. čáenoýcouu;
a0r.,act. dle význ. šš-eřrov) fut. a) vyřknu;
vypovím. Sof. i vyložím (vedle čo povím):
Xčkelonxac co jsi vyřkl, vypověděl. Thúk.
dnoBela ččezetvzevrubně vypověděti.pass.
χαὶ τὀὸ᾽ ἐξειρήσεται; zdaž i to bude vyřčeno,
vypověděno ? b) č.ví Tivxvypovím, rozhlásím
něco o někom (s chválou). a0r. πολλὰ πρὸς
πολλούςμε δὴ čEečrac, og—mnoho u mnohých
o mněsi rozhlásila, rozkřičela (s hanou), že—.

čč-epwTáw Eur. vyptávám (se. srv. čE
Ép-oum S a0r. a fut.).

ἔξεσις, Ἡ (od ἐξ-ί-η-μι), Πότ. Ὑυναικὸς Ě.
propuštění ženy.

ἔξ-εστι, v. 9. ἔξ-ειμι.
ἐξ-ετάζω (- θά5π.ἔτε-ός π9 σετεοςὈΜΠΥ,

skutečný. »» εἰμὶ. -- Ἱπρί, ἐξ-ήταζον, 801.
—ýraox, fut. ἐξετάσω, Ἡ Τ5ο]ς,ἶἐξετῶ ©) 1. ο)
a) (v bytosti) zpytuju, zkoumán, zkouším. v
něco; ohledávám, vyšetřuju něco. τινὰ ΤΥ-,
prozkoumávám, zkoumám, zkouším (ohledá
vaje) někoho. Ken, τοῦτο ἐξετάζει ἢ πόλις šv.
ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμ.κσίαις to vyšetřuje
obec při zkoušení archontů. Pl, ἐρήσου.αιαὐ
τὸν καὶἐξετάσω καὶἐλέγέω tázati se ho budu
a zkoumati a usvědčovati. ἑ. καὶ ἐρευνᾶντινα
prozkoumávati a zpytovati někoho. Dém. č.
TIA R90gTVX,77905u Zkoumati, posuzovati



sr,
ὀζέτασις.

někoho dle někoho, dle něčeho. též Ti rap%
Tu—něco vedle něčeho; přirovnávati něco
k něčemu (zkoumaje).—pass. prozkoumáván,
zkoumán, zkoušen jsem. obzl. Pl. —B)vyzví
dám. vi něčeho, něco. Teva71 z někoho něco;
0-, vyptávám se na něco někoho, něčeho na
ΠΣ]ζοιη.ΕΙ. ἐάνττιςσὲταῦτα ἐξετάση] ος[11790
kdo tebe na to se optal. ἶπερί τινος ο πόδεπι
i bez obi., Sof. u7 xořve,uj čéraČe nepátrej,
nevyzvídej! b) «) pro-; přehlížím ; sečítá
vám (prohlížeje). obzl. s obi. vojska. Xen.
ἐξετάσαι στρατιὰν μᾶλλον ὀρδῶς prohlédnouti
vojsko s větší správností. Thúk. τὸν πεζόν
pěchotu. B)počítám. TiváTtvav někoho v, me
zi některé, Dém. v πρώτους ἐξετάσαι τοὺς
čxKopivdovovyóvrac v něž za první vpočítati
vyhnance z Korintha. πάντας ἐξετάζειν
všechny vypočítávati.— 2. vy-; 0-; u-; do
kazuju; osvěděuju. Isok. odděv yeťoov čZe
τῶμεν 0 nic slaběji toho dokážeme. Dém.
PASS. Og Av ἐξετασῦείη μ.άλιστ ἀχκριρῶς 8ΏΥ
se to dokázalo, potvrdilo s nejjistější urči
tostí—. dxpBůz ujrTodmávr ščeraodýcevm
určitě oněm vše se okáže, vera Tv unděv
ZdiumxóTovčZerálechm mezi nijak neprovi
nilými se okazovati, osvědčovati. i s part.
Ρ/894. (ὅ. πθ08.) καὶλέγων καὶγράφων ἔξητα
ζόμην τὰ δέοντα οἸκαπογνα]ο,osvědčovalo se,
žejsem i mluvili navrhoval, čeho bylo třeba.

ἐξέτασις, j (čEeráČe),a)zkoumání; zkou
šení. ΒΙ, -- Ώόπι, τινὸς πδδσθ]ο, -- πᾶσαν ἐξέ
Txotv Auupbaverevšelikou zkoušku (před se
berte,)čiňte; všelikým způsobemzkoumejte!
b) pře- ; Ῥτο]]ίάΚα, αἰν. ἐξέτασιν ποιῆσαι, -
rovýcaocdo prohlídku učiniti, zaříditi, —si
učiniti, předsevzíti. ᾶθῃ. -- ἐν τοῖς ὅπλοις
prohlídku (vojska)ve zbrani. (v.i dordu.0c1.b,
x) Thůk. č. orAov prohlídka branná, branné
pěchoty. —emwv—jezdectva.

ἐξετασμός, ὁ(ἐξετάζω, srv. předch.)vy
zkoumání. Dém. TŽ čypxg vy-, narovnání
nepřátelství.

ČTETAOTYC, 05, Ó (srv. tři předch. sl.)
zkoumatel; zkušebník, Aischn, vedle ἆπο
στολεύς.

ἐξεταστιχός ὃ. (5ιν. ὄτψἹῖροᾶσῇ.ϱ|.)
schopný ku zkoumání, zkoušení. Arst. (v.
čxovaTixog)Xen. č.vivo; zkušebník, znalec
něčeho.

ἑξ-έτης,τ. ἑξχ-έτης.
ἐξ-ευλαβέομαι οραἰιπὸ τοποσπάτάπη,ΡΙ.

τὸ δεινὰ καὶτὰ uý—.

F Lepař, Nehomérovský slovní řeckočeský.

»„ἐς-ηγέομαι.

ἐξεύρεσ C, M)(ěžsvo-(ox),vynalezení „Hér.
τινὸς něčeho.

A / 37 7 .

ἐξεύρημα, τό (ἐξευρ-ίσκω),a) vynález ;
nález. Aischl,— Hér.i: nález, výpověďvěšt
by. b) výmysl. Sof. Kpéovros ráč—.
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ἐξ-ευρίσχω 1.a)vyslezuju; vyhledávám.
ččevpetyvyslíditi ;vyhledati. Ῥ]. τὸν διχφδεί
oovra. b) vyhledávám ; vybírám. Hér. —xrý
νεχ τὰ κάλλιστα dobytčata nejkrásnější. 2.
a) o) vynalezávám ; aor. vynalézti ; vynajíti.
Sof. vóuBov vynajíti—. B) vyzkoumati, vy
mysliti něco, Aisehn. ἐξηδρ᾽ἐπ᾽ἐμοὶδεσµόν
vymyslil na mne ῬΡοπ/ο.--μηχανήματα, ἀριῦ
µόν.-- Χθη. παιδιὰς ἐξηύρισκεν--. ΡΙ. οΡ. µα
δεῖν. -- b) shledávám. Sof. s ace. praéd. cč
σωτῆρα podvov ččevploxouev v tobě jedi
ného spasitele shledáváme,

ἐξ-εύχομαι vyslovuju přání ; dopřávám.
Eur. s inf, aby—.

2 / 217
ἐξ-εφ-ίημι tamvysýlám, trag. meď. vý-,

za-, posýlám rozkaz; rozkazuju.s inf.
ěč-6yw vynikám ; vyrážím. (srv. čáoy0%).
čč-EDw vy-; u-; dovařuju. Hér.
ἔξ-ηβος, ὁ, πjinošství, z mužství vyšlý.
ἐξ-ηγέομαι 1. a) «) vůdcemjsem ; cestu

ukazuju. Šof. ἡμῖν πᾶσιν έξη οὖμενος Ὠάπι
všem cestu ukazuje. y©oovčáyy04x na
πι. γάς Ροτοάι. Ἐν. ἐξηγοῦσύ µοι γέρωνγέ
ροντι buď ty mi vůdcem, průvodcem-—. b) «)
odtud vpřed vyvádím ; j. vůdce předcházím,
vedu. Hér, ἰέναιπάνταὸ τῇ ἂν αὐτὸς ἐξηγέ
Ἴται aby šli všichni, kam by je sám vedl.
Xen. ἐξηγήσομαιεἰς τὴν Ἑλλάδα ἀοτοᾶτ τάς
4ο Ἡθ]]αάγ. ΤΜή]. τοῖς ἐκεῖξυμμάχοις ἐξη-'
γούµεῦα tamějším spojencům vůdci jsme,
vévodíme. (dle někt. čuuudyovs). B) i s ace.
Thúk. vůdcovstvím řídím, spravuju. Ile)o
πόννησον. γ) 1 s gen. věci. Xen. ἐζηγεῖτο τῆς
πράξεως τὔᾶοσπι ϱΥ]ν ]θάπάπί ; řídil jednání,
c)a)j. průvodce prokazuju. Xen. dyaboóvTe
něco dobrého, prospěšného. TA oTpaTEVLATI
vojsku. 3) první u-, zavádím, TtvíT. někomu
něco. Hér, Ἕλλλησι Μελάμπους ἐστὶὁ ἐξηγη
σάμενος τοῦ Διονύσουτό τε ὄνομα καὶτήν ὃυ
címvHellénům Mel. první uvedli jméno Dio
nýsovo i oběť. 2. a)«) j. vůdce poroučím,
ukládám. Hér. gorýcovot ToĎTo, TOŘv xsivog
šenyémvo budou činiti to, co by on poroučel,
ukládal. 9) návod dávám ; radím. 0Η, κχλῶς
ἐξηγεῖ G4uo. dobře radíš ty mi. Hér. výv ἐξη
γησαμένην τοῖσι ἐχθροῖσιτῆς πατρίδος ἅλωσιν
tu, jež poradila nepřátelům dobytí otčiny,
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402 ἐξήγγσις.

jež —návod dala k dobytí otěiny. Hér. 6%
čEmysonuže, raď, radu dávej! b) vy“; roz
kládám ; vy-; ohlašuju. Sof. ἐκηγεῖτο s͵ inf.
vykládal, vyhlašoval, že—.Aischl., τὸν ἄθλον
(v. ἀμφί, ΠΠ.Β. ϱ). Πόν, τὴν ἔλασιν ἐἐξηγεόμε
νος 0 výpravě vykládaje. —Xen. obzl. při
subi. vávo—.

ἐξήγῆσις, ἡ (οἆ ἐξηvš5-0u.x1),návod ; pou
čení; výklad Thůk. Ttv0g0 něčem.

ἐξηγητής, οὗ,č (odἐξηγέομαι), a) návod
ce; rádce. Hér. Toyyu.%Tovdyzbáv věcí do

brých, b) a) vykladač; hadač. Hér. b)v Ath.činyyyvaívykladači obřadní (obřadů posvát
ných, rádcové v očišťování z hrubých pro
vinění a v jn. věcech náboženských ; bývali

3, vždy potvrzování včštbou Delfskou),
ἑκήκοντα (ἔξ- sexáginta) neskl. 60.
ἐξηκοστόςὃ . (οἆ ἑζήκοντ-α) šedesátý.
ἐξ-"χω 1. 8) dospěl, došel jsem (odzač.

do konce) Sof, vorxůryv μὶν ἐξήχεις ὁδόν ta
kovounám došel, dokonaljsi cestu.bjo subi,
věci. «) Xen. ὁχρόνοςἐζῆκεν ὅδς ἀοδθι, πΡΙ7
nul. Hér. doba, lhůta došla, vypršela, 3)Hér.
ἐξήκειν|μιοιτὸ χρηστηρίον76vyšla, senaplnila
mi věštba, 2. obr. tam došel jsem. Soť.XM
v ἐξήχεις δακρύων dosti, kam ]18ὶdošel v sl
zách ;dostužj jsi 56 πᾶς]τα]. ἐξήχεις,ἵναφχνεῖς
dospělj jsi tam, kde ukážeš-.

ἔξ-ήλασε α Ρ., v͵. ἐξ-ελαύνω.

ἐξ-ᾖλυον, v. ἐξ-έρχομαι.
ἐξ-"λυσις, ἡ (σ. ἐξζ-έρχομαι), a) východ;

σγΙ]Μ. Ηόν, οὐκ ἔχοντες ἐξῆλυσιν ἐκ τοῦ ᾱ
oTe0gnemajíce (východu z města,) kudy vy
jíti z města. b) u řeky: odtok (v. švšídovu
1, b, B.).

ἐξ-"μερόω planosti zbavuju;vyplaňuju;
vymycuju. Hér. rov χῶρον ἐξημερῶσαι τα]
vymýtiti, vysekáním lesů vzdělati.

ἐξ-ηνἐχὺην α Ρ., v. ἐκ-φέρω.
ἑξῆς (ἕξ-ω, v. čy-o) neskl. souvisle ;

v jedné řadě. a) vedle. Eur. č. κάθησο, — b)
dle řady; vřadě; řadou, Thúk. πάντας ἑ.
Dem. xp mávT' dvdo č. má každý muž po
řadě,vůbec,

ἐξ-ηύηνε, σ. ἐζ-αυχίνω.
ἐς-- op vyhojuju. Hér.č:čunoduevocAx

βεῖον- zcela vyhojiv=.
ἐξ-ιδοῦ α Ρ., Τ.ἐξ -οράω.

ἐξ-αδιόομαι (-ἴδιο-9) osvojuju, přivlast
ňuju si. Xen., Isok, šŽidtocacbu osvojiti,
přivlastniti si(statek obecný).

ἕξις.

ἐξ-ιδρύω νγ-; πδαπα]τα. Φοξ, στῆσόν µε

κἀξίδρυσον zastav měa usa !

ἐξ-ίημι ο)) ae)vy- propouštím. med. Hér.
υναϊκκ ἔξεο ženu svou propust, vypud!—

G) sobi věci. Bur. ἀθρόν ἐζιεῖσαΡόπιι vypou
štějíc, vydávajíc; pěndu soptíc. Hér, šíteřot
vypouštějí. Šx Tivógm1Jněčeho: něco.* v)obr.
U. καλος, h)— b) se suhi; zosbn. α) Eur ἥλιος
ἀκτῖγοις ἐξίῃσι —vysýlá. 3) Hér. govau0g
ἐξιεῖ ἐς τὴν ὃάλασσαν. A vtéká, se vylévá
do—.Thúk. Xuvy šámowěs—jezero vlévá se

do—.též ποταμιὸς asi magá m ř. vyléva
jíc se,vpadajícamἐς-ιησάµενος, ν.

ἐξ-ιχετεύω. σος ἐξικέτευσε5 inf,vypro
sil, abych—.

čEmvéopau 1. a) ) odněkud dostávám
se, do-, přicházím, Φος, ἐξίκοιτο-ὲν τάχει αὖ
sipř ijde v rychlosti! Aisohl, čfmxécdu790g
medtxdostati se,dojíti k rovinám. —též z pou

-1%0 T078

hým aco. dojíti něčeho, až k něčemu. $)-do
cházím; do-; zasahuju. Xen, τινὸς někoho,
ὅπλω 8 p. zbraní—. b) o subi. zosbn. «) Xen.
o očích: čmimAstorovčíZtuveloba do největší

dálky do-, zasahovati. p) obzl. osubi. zbraní,
střel a p., Hér. doovróževux ččuxvécropo

kud střela luku dosahuje. p. Xen., též ooev
δόναι ἐπὶβραχὺ ἐξικνοῦνται praky na malou

vzdálenost (nedaleko) dosahují, donášejí, 2.
obr, a) ) docházím ; dosahuju, Hér. čcovdu
νατός εἰμι ἐπὶ μ.ακοότατον ἐξικέσυῦχι ἀκοῃ
pokud jsem s to, abych co nejdále do minu
losti doslechem (na základě pověstí) dosáhl,
vystihl. též s part, iorTopémv—vyzvídaje do
píditi se, vypátrati. S gen. Ἄρῃ, τῶν καλῶν
τε κάγαθῶν ἔογων ἐζιχνεῖσυχι ἆοκοπβ]οςδἱ
skutků dostihovati. 3) do- ; vystačuju. Hér.
T905vóv Žebkov k úkolu ; Thúk. vi —ku pro
vedení něčeho ; provádím něco, a0r. při čoye
τάναγκαῖχ skutkem nutné věci provésti. b)
se subi, věci. «) Xen. šáuvsřrní m1€igpaodbóv
vystačuje něco na mzdu. Pl. subi. χρηματα
peníze, jmění vystačuje. G) prospívá něco.
Xen. €igεὐφρονύνηνku potěšení,

ἐξ-ιλάσχομαι τοθ]α ααπιζα]α εἰ,ἐξιλά
cao+a: zcela usmířiti si. s obi. boha. Hér. or.

ἐξ-ίλλω π,-- εἴλλωvyvaluju; vyhrnuju.
Xen. o psích. 8$fXXovomvů f/vy vyhledá
vajíce, vyčenichávajíce stopy.

ἔξις, ἡ (515.ἕξ-ω.τ. ἔχ-ω), 8) u) jmění;
chováníse: živobytí. Xen. úyisivý. —9)jinění;
způsob; vlastnost; povaha; stav. P. obzl,



ἄπδθνηί, ἔχειν ἕξιν τὴν αὑτοῦ držeti, udržo
vatisvou vlastní povahu (otělu iduši). Isok.
—Ps Úvyňe. — Arst. δικαιοσύνη ——xx αἱ
ἄλλαι αἱτοιχῦται ἕξεις—a ostt. takové vlast
nosti. b) schopnost, PL. τὴν σὴν čím svou
schopnost.

ἐξ-ισόω 1. a) vyrovnávám; zcela rov
ným činím; «) Sof. čírsáoní mivůTm zcela
rovným učiniti někoho někomu. ale —r4o0e
τοῖςἐμοῖςκακοῖςvyrovnati tyto (dcery) mým
bídám (aby mně byly rovny bídami). $) s obi.
πόσο].808. κἀξισώσαντε ζυγά ἃ oba vyrovna
1ΐ98 ]πα (Κοπ{); --ἀοβίανδε 5ο vedle sebe (jí
zdou v závodě). —pass. ἐξισοῦταί τί τινι ΥΥ
rovnává se něco něčemu. Sof. čZioeTéoyvy
rovnati se musí. b) počtem vyrovnávám.
obyč. pass. čZisododa:vyrovnávánu býti.
vim“někomu, něčemu. Hér. — 2. vyrovná
vám se (jednáním), zcela rovně jednám, si
Ρροδίπάπι, Τμ ήά]ς,ἐξισώσαντες τοῖς ἄλλοις αζί
níce to zrovna tak, j. ostatní; jednáním vy
rovnajíce se ostatním. Sof. nýrnp, uyrpi ©
oúděvšZrcoťmatka, ale matce v ničem se ne
rovná, nic rovného, příslušného nečiní.

ἐξ-ίστημι 1. αοἲ. (5 a0r. slžt., bez prť.)
odstavuju. a) Eur. ἐκστῆσχι φρενῶν (τινα)
zbaviti smyslů někoho. Xen. 09 ooovetyš21
orTáva.rozumu zbavovati; o rozum připra
vovati. b) Arst. odyracím (v řeči odvěci). 2.
meď. (s aor. act. bezpř.) a) od-; ustupuju.
α) Χθη,. ὁδῶν ἐξίστανται z cest, na cestách
ustupují, veviněkomu. 8x T00 nécov ze stře
du—. Hér, čxorávrec Tňg6009 zastavivše se
na cestě. —B) obr. Sof. col éxav čxovýcouz
tobě rád ustoupím, povolím. —s gen. Dém.
ἐχστας τῆς ὀρὺῖς καὶOtxatxc0000odchýliv se
od přímé a spravedlivé cesty, Thůk, ó xúT0g
εἰμι καὶοὐχ.ἐξίσταμαι -- a neuchyluju se (od
zásad svých), neměnímse. Ρο, χαρδίας-- τὸ
δρᾶν αβίαρι/α οὗ ἀπιγε]α svého (srdce—)
k jednání; měněúmysl svůj odhodlávám se
jednati. voůg šálorTava: rozum odstupuje. 0
pouští (lidi), mizí (op. péva). v) o subi.
zosbn. Sof. ἐξίσταται νυκτὸς κύκλος τῇ ἡμέρᾳ
ustupuje noci kruh dni. b) —T:vocx) ustupu
ju od něčeho; zříkám se něčeho. Thůk. do
„< velitelství. B) pozbývám něčeho, Eur,
ExoTÝvaOsevávpozbyti smyslův. —yvou.x—
rozmyslu. Isok. oůx šáčorTycxvzdráv nepo
minuli se (smyslem). Xen. Tv uxdyuXTov
ččlovTavrx:naučení pozbývají, zapomínají. —
ἐξιστάμεὴκ, τοῦ τὰ δεινὰ ἀνχλογίζεσθαι Ρο
zbývajíce Šmyslu,schopnosti, aby nebezpe

ἔξ-ολος. 403

čenství uvažovali, —©)ἐξίσταμ.αέτινα ustu
puju předněkým; varuju se, ubíhám něko
ho. Sof, xvo z bázně. 3. prf. šíčovnxx. 4)
v dáli, (pryč,) stranou stojím. «) odstávám.
Eur. (v. šdox,f.). B)od-,vystoupil jsem; vy
stouplý jsem. Tivogz něčeho; nemám úča
stenství v něčem. Isok. vořs Tv 70Xur:xGv
šícoTyxÓcineúčastným ve správě obecní. b)
Χθῃ.ἐξεστηκότα πρόσωπα změněné, vyjeve
né, zděšenétváři. cjodehylný rozdílný jsem.
Arst. rAčov více—,

ἐξ-ιστορέω zevrubně vyzvídám ; vyptá
vám se, Aischl., Hér. aor. Eur. fut,

ἐξίτηλος2.(1 ším) a)vyšlý; zmizelý.
ἐ. γίγνεσδαι, γενέσθαι zmizelým se stávati,
státi. «)aor. vyhynouti. Hér. o rodu, vymří
il. 5) v zapomenutí, v nepamět přicházeti.
Ἰβο]ς. (ορ. φανερὸνγίγ.) Hér. aor.— přijíti;
z paměti vymizeti. b) Hér, ošatě barevném:
vyšlý (jenž barvu pustil).

ἐξιτητέον (1. ἔξτειμι, 817. ἴτης) Χεῃ. οὐδ᾽
ἐ. εἶνχιŽe ani vyjíti se nesmí.

ěg-tyveúm slídě vyhledávám. aor. a fut.
vyslíditi. viva někoho. Eur.

ἐξ-ιχνοσχοπέω («ἴχνο-ς,σκοπό-ς) Φοἵ,po
stopách vyhledávám (gr0uc koní. med. dyn,
part. Otůxeovx4E- sleduje a vyhledávaje—.

ἐξ--ογκόω 1.nadívám.Hér.pass. rávra
čkoyuwrovše bylo nadito.2. nadouvám.pass.
obyč. prf. a plgpf. a) part. větrem (pohodl
ným) nadouvaný ; obr. vydařilý. Eur. yxísewv
rořotyččvynouévog radovati se z pohod zda
řilých. b) Hér. nadutý (pýchou) jsem ; na
dutě, hrdě vypínám se. g4T9x svou vlastí,

ἐξοδείᾶ, Ίοπ.ἐζοδηίη, Υ.πάς].
ěgočlm, dle někt, ión. -Oním(srv. čE-o008)

vycházka, výprava polní. Hér. pl,
čg-odovmopém. Sof. ven vycházím. ové

vm 2 příbytku.
ě3-000c, /, východ. 1. a) «) m. k výcho

du; cesta ven, pl. Sof, (v. θυρών). Xen,
ἁμαρτόντες τῶν ἐξόδων zmýlivše se ve vý
chodech. B) iu řeky, Hér. č. čs θάλασσαν
východ, odtok k moři. b) východ; odchod.
Eur. šáodovO:dóvarrivi odchod (volný)dávati,
povolovati někomu. Xen, z905 Tyvě kod
chodu, Sof, —ipl. přijedné os., Eur. šeč4ó
δοις ἐμαῖς Ρῖί loučení mém. 2. vycházení;
vyjití; vypravení, a) «) výprava (vojenská,
polní). Hér.; att. b)výběh ; (výpad ;) nájezd.
Μο. ἐξόδου; ἕρπεινxevázna výpravy ubírat
se liché, marné, —č. OXebpix.Xen. číAbov
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404 ἔξ-οιδα.

ἐξόδουςεἰς τὴν ἤπειρον γγάαΙὶ se na nájezdy
dovnitřní země,b) průvod (slavný). Hér. r
ἑκάστῃččóče. 3. a) vyjití ; ukončení; konec.
«) Thúk. σπονδὰς ἐπ᾽ἐξόδῳ εἶναιže smlouva,
příměříu konce jest. ϱ) ἔ. τῶν λόγων konec
řečí. Pl. —Arst. konec; závěr, poslední čásť
drámata. b) PL. Afdy čmorývns č. zapome
nutí jest vědomosti(vyjití,) mizení,

ἔξ-οιδα νγ1νδὰδι jsem (až do Ίκοπος);
zcela, dobřevím. trag. — Sof. s inf. že—;
též s part. praed. δανουμένη ἐξήδη že zemru,
dobřevědělajsem. —úo' ἡμ.ῶν δν ἐξειδὼς
mhéovod nás nic nezvěděv více. part. též
S gen. ὧν ἂν ἐξειδὼς xupě čehokoli právě do
bře jsem vědom.

š$-oxém a) do sídla (jiného) přenáším.
Πή9. ἐξοικῆσαίτι εἰς-- Ῥϊεπός αι, vystěhovati
něco do—.b)zcela osazuju. Thúk. pass. ččot
κηὺἥναι zcela osazenu býti.

ἐξ-οιχήσιμος, 6 (-olxeno-e),k usídlení
vhodný. Sof.

ἐξ-οιχίζω πο ε{ά]αvyháním, vypuzuju.
Thúk. aor.

ἐξ-οικοδομέω do-; přestavuju (pojiném).
ἐξ-οιμώζω Sof, vyvzdechuju. ἐξώμωξεν

oly.wyagAuypasvyvzdechl vzdechy truchli
vými; zalkal Ikáním truch-. γόοισιν-- πάζ
kem povzdechla, zalkala.

ěč-otvótwvínem spíjím. Eur. ἐξφνωμένας
vínem spité.

ěč-otoTéov, Eur. —órAu móAu vyvésti
musí obranu město.

3 / , /
ἐξ-οίσω, v, čx-pépo.
ἐξ-οίχομαι pryč ubírám se, odcházím.

Dof. čšotym —odoházíš.
ěč-oméAAwvyrážím. obyč. intr. a) Hér.

o lodi štoxéhAer če—vyrazí, vrazí do—; uvá
zne v—.b) Isók. 0 os, čžoxeřAoueigi naraziti
na—; octnouti se (nemile) v —.

šE-0ALoVávwz-, sklouzávám smekám se,
/ W: > /

ἐξ-όλλυμι (ἔαβ{δᾗ1:ἁπ-όλλυμι). 1. act.
(bez prť.) vy-, zahubuju ; zničuju. a) iva ně
koho (ibez usmrcení, tělesně i duševně).
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ἘΙ. ἐξολλύναιἀνθρώπους ὥστ᾽ ἐκπονηρῶν χρη
στοὺς ποιεῖν zahubovati, zničovati lidi tak,
že—. Eur. Κύπρις ἐξόλλυσί we. —b) s obi. vě
ei. Dém.rv πατρίδ᾽ ἐζώλεσαν--7Α-,ππρί]11,
2.prf.ščókoXa zahynul, zahubenjsem. Sof.

čč-opitAémvenku, veřejně obeuju. Xen,
mavrTodxnočs os. všelijakými, Eur. med. čv
oyho v davu se proháním,

ἔξ-ορχίζω.

ἐξ-όμῖλος 9. πιῖπποοὐοθγόπ{; πθοβγδε]
ný. Sof. čévov čč. Bxaugcizinců neobyčejný
krok, příchod.

ἐξ-ομματόω (-ὄμμια) ἹςῬομ]εᾶι τγ/88
ἄνία. Αἰςοβ], σήµκτα ἐξωμμάτωσα.

ἐξ-όμνυμι, α) οἀρϊίαπα/ᾳ. Φοξ, ἢ ᾿ξομεῖ
TOu cidévu ; čiodpřisáhneš, že nevíš? —b)
odmítaje přisahám, (něčeho nechtě přijati
přisahám) s inf. že— (obsah přísahy a zár.
příčina odmitání). Dém. — meď. přísahou
odmítám odsebe. vi něco.Dém., Aischn.aor.

čG-0|1010Wa) vyrovnávám; zcela rovným
činím. meď. si. Sof. odotvsvou povahu; zce
la rovnám se svou povahou. b) zcela vy-,
napodobuju, podobným činím. «) Hér. číop.ot
εὔντες τὸ εἶδος vypodobujíce postavu. — B)
přizpůsobuju. Pl. ἐξομιοιῶναὑτὸντῇ πολιτείᾳ
přizpůsobuje sebe k ústavě.

ěG-op1ópyvojuvy- ; otírám ; otíraje vpra
vuju, vtiskuju. meď. Pl. ἐξομόρξασθαίτι εἰς
rv Vvyývvtisknouti něcododuše. Eur. und
šGouóože, ueoplav Týv oův čuoí a nevtírej mně
bláznovství své (j. nákazou).

ἐξ-όν, ν. 9, ἔξ-ειμι.
še-oveěCm 1. hrozně vyčítám, Tivím ně

komu něco. Sof. xxx« —hrozně zlé výčitky
činím, Bur. 2. s potupou vyslovuju. Eur.
TóAumyx.

ἔξ-ονομάζω vy-; propovídám,Eur.
ŠG-omtowev zpozadí ; od, ze zadu. Xen.
šE-onAlCe vystrojuju; vyzbrojuju. aor.

vystrojiti, vyzbrojiti. Xen. ieréxg. —Hér. —
med.—se. Eur. —Xen, též: ve zbroji upra
viti, uchystati se (na pochod).

ἐξοπλισία, ἡ (čáóruo-c), přehlídka vy
zbrojených. Xen.

ěgorAtotc, 9 (ěkorMZa), vystrojení ; vy
zbrojení. Xen.

ἐξ-οπτάω νγραἱα]α. Πότ, ἐξοπτῆσαι κά
μινον,ἀμφορέαςvypáliti pec, hrnce,

ἔξ-οράω, v. ἐζ-εἴῖδον.
ἕξ-οργίζω popuzuju ; rozdražduju. Xen.

πρὸς τοὺς πολεµίους Ρτοῖ--.
ἐξ-ορθόω νγρπππ]ας napravuju. Sof,

τὸν σὸνἐζόρδουπότμον svůj osud napravuj,
hleď přímým, šťastným udržeti!

ἔξ-ορίζω a) vypuzuju (za hranice). Pl.
dypóvnra čkopiCevhrubost vypuzuje, vylu
čuje. b) Bur. meď. κακόν τινος ἐξορίζεται zlo
od někoho vychází (j. z hranice).



ἐξ-ορχίξω.

ἐξ-ορχίζω, Aischn. = ἐξ-ορχόω.
ἐξ-ορχόω παρϊκαΏπ]α; Ῥϊῆσαµοι zava

zuju. viva někoho. Thůk. —Hér. s inf. fut.
že—. Ý uěv —že jistě—. T0 Στυγὸς ὕδωρ při
vodě Stygy.

ἐξόρχωσις, m (od ἐξ-ορκό-ω), závazek
přísežný. Hér. vivo; k někomu, s někým.(v.
ἀφοσιόω, Ť.).

ἐξ-ορμᾶω 1.a)x)vyhrnuju; poháním.Tv
někoho. Hér. ra)uv zpět. trag. obyč. act. čněr.
amed.vyhrnuju se; ven sehrnu. Eur. xXý
pov ččópu.«ven ze dveří hrň se, spěchej ; —
obyč. do války, do boje. vytrhuju ; vyrážím ;
vypravuju se. Sof. ár olxwvEVduGἐξορμ.ἄ
u.evoghned už zdomova se vypravuje. Xen.
οἱἐπὶτὰ ἐπιτήδει« ἐξωρμημένοι kteří pro po
travu se vypravili (byli vypraveni). —ds8o
ἐζωρμῶμεν πεζῇ semvypravovali jsme se
pěšky. $)meď. přihrnuju, hrnu se (odněkud).
S0Í, dedpoπροσστείχόντα κἀξορμιώμενον 86]
krokem kvapným se hrnoucího.— b) vy-;
pobízím ; pobádám. Thúk. τοὺς Λακεδαιμο
νίουςἐξώρμησελέγων-- νγ)ίά1, pohnal (kjed
nání) mluvě—. Xen. —rwvaεἰςτὴν ἀρετῆν -πδ
koho ku statečnosti, 2. s obi. včci. a) «) od
rážím. Thúk. oi ἐξορμῶντες vady kteří lod
odráželi, poháněli. 9) vyrážím, čnír. 90,
o nemoci: čŠópunze vyrazila; vy-; propu
kla. b3 Eur. zav ἐξόρμα, σεῖεχαλινούς Πᾶ
zpět zatahuj, zatřásej opratí !

ἐξ-ορμίξω z přístavu poháním, pouštím.
Eur. obr. čžoouícm zó0x z místa pohnouti
nohou.

ěG-oppLoc2. ven z přístavu. Eur. ἔπλευσεν

Κρῆτας č. vyplul z Kréty z přístavu-—.
ἐξ-ορύσσω, -ττω, 8) vyrývám ; vykopá

vám. pass. Xen, ourá. —Hér. rov ἀεὶἔξορυσ
σόμενονχοῦν vždy vyrývanou, vykopávanou
hlínu. b)vyboduju ;vypichuju. Hér. čáopůčau
τοὺς ὀφθαλμούς ΥΥΡἱολποι{]--.

ἐξ-οσιόω νγενδοι]α, Έτ. meď.—si. obi.C ysvěcuju, Eur.me

στόμα.
ἐξ-οστρακίζω (hlasovánímstřepinovým)

vypovídám, z obce vylučuju. v Ath. —ěčo
, GTpaxzioouTiv%Vyobcovati, z obce vypovědě
ti, vyhostiti, vyloučiti někoho. Pl. —Hér.
ἐζωστρακισμένος Υγοβοοτάῃ.

ἐξ-οτρύνω vybízím; pobádám ; ponou
kám. Thúk, ční Te k něčemu, Aischl. při
subi. ty.800g.

ἐξουσία, Ἱ (ἐξόν, 2. ἔξ-ειμι), 1. a) vol
΄ o

nost; zvůle; plná vůle. Pl., Xen, čZovotav
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τινὶotetv, plnou vůli někomu dávati. Xen.
i —rapěyev poskytovati. Dém.č. ytyvevat Tu
v volnosti, zvůle dostává se někomu. s inf.
pouhým, n. 5τοῦ--. Ώόπι, μετὰ πλείονας ἔξου
σίας λέγειν 9 τδ(δ{ το]ποςίῖ--, b) zvůle (ve
sm. zlém). EL. ἐν µεγάλη ἐξουσία τοῦ ἀδικεῖν
vsvéchonabyti hojné zvůle páchati křivdy.
—ÚTčovalac zal vpupňs od zvůle a rozma
filosti. —2. obyč. u Uhůk. a) x) mocnosť;
moc. zAoúrToumoc bohatství. πλούτῳ καὶ ἐ
čouclx bohatstvím a mocí. 3) moc ; možnost.
πρὸς τήν čE.podle své možnosti. b) hojnost;
obih ; blahobyt; zámožnost, δύναμις καὶ ἔ,
moc a zámožnosť.

ἐξ-όφναλμος 2. s vysedlýma, vyvale
nýma očima. Xen. vd č. eivar vyvalené oči
míti—. Srv. x01A-004—.

ěG0Y0G2,(čŽsyo) obyč. básn. vyniklý;
vynikající; výtečný. Aischl, s gen. vyni
kající nad—.nejvýbornější ze—.Eur, šóy og
obzvláště ; nade všechny,

ἕξ-πηχυς, ν. ἑξά-πηχυς.
ἐξ-υβρίζω 1. Ἠτᾷδ, γαραρπό 5ουγ Ρίπάπι,

si počínám. aor. zhrdnouti; zpupněti. Hér.
Αἴγυπτον τὴν šžvBoloacav Egypt zhrdlý.
Thúk.č τόδε ἐξύβρισανk tak veliké hrdosti
se vypnuli. č. gevi hrdnu z něčeho. Thúk.
εὐπραγίαις--. Χθῃ. ὑπὸ πλούτου ἐξυβρίσαι ΡΤο
bohatství zhrdnouti. 2. hrdě, zpupně vyr-,
provádím, pronáším. Hér. 84V9p1ceπαντοῖα
provedl, spáchal všelijaké zpupnosti, zpup
né kousky. Sof, rád" šávPpíle. tak zpupné
hany pronáší.

ἐξ-υπ-εῖπα, Ἐπτ, τί µοι ἐξυπεῖπας-
s inf. proč mi náhle namlouváš, abych —?

ἐξ-ύπερὺς Sof,se shora.

ἐξ-υπηρετέω ἀο]οπορ posluhuju. Sof.
fut. —Lýs. zpodůu.cosTimčS- horlivou služ
bu něčemu věnuju.

ἐξ-υπτιάζω nazad obracím, otáčím.
Aisehl. duua. —

ἐξ-υφαίνω α) νΥ-; ἰκάνάπι, Ἠόν, ἐξυ
oňvat pěčoogutkati roucho. b) Xen, čžuoxvó
μεναvypl plásty jak se (upletávají,) táh
nou, dělají.

ἐξ-υφ-ηγέομαι, Ίοπ Sof.čěvonyod odtud
napřed (přede mnou) postupuj!

ἔξω (οἆ ἐξ, ορ. εἴσω) 1. 9) (καιἢ) τοη;
Ρ1Υὅ.α) ΧθΠ. ἔ. πέµπειν, φέρειν. Βο8. ἔ. ἐκρῖψαι
ven vyvrhnouti. s gen. Χθῃ, ἀπαγαγὼν αὖ
TdvT; ÓdoUč. odved ho ven, pryč z cesty,
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ἔ, βελῶν ἀπεχώρει ἆἀος{χθ]α (ven) ustupoval.
οοῇ,«γῆς, ΑΙ56Π].-θόµων. Hér.isx s gen,
1ΡΥϊτοιρα: ἐκ τῆς ταφῆς νέκυν ἐκφέρειν ἔ.
z hrobu mrtvolu vynášeti ven. —(ace. při
šše přísluší k verbu. v. ἐκπλέω,πλέω). β)
obr, 9604.θεσμιῶν ἔ. péooum z dráhy příkazů
vybočuju. Isok. čuxuT0vč.φερόμενοντῆς συµ.
µιετρίχς, ᾖθ sám se odchyluju od souměr
Ποβ/]. Ωόμα, τοῦ πάσχειν κακῶς ἔ. γενήσεσὃε
(ven) z příkoří se dostanete, vybavíte. —b)
(kde ?) ven; venku; pryč; vdáli. «) vně do
mu, chrámu,a p. (ale v též zemi). Xen. č.
sivouvenkubýti. of čvdov—,o! č. kteří uvnitř
—,kteří venku jsou. s ϱεΠ. Ηότ.ὅπλα ἔ. προ
xetueva T0Ů vyoů —vně chrámu, před chrá
mem. ij. attr. T0 č. uéo0c τῆς οἰκίας Υπδ]δί
čásť budovy. — Thúk. šri rů čže po okolí
(vně táboru) 9) vně země; v cizí zemi; vdá
li; pryč. Sof. č. vpíBesPlovvdáli (od domova)
tráví život. č. fAouev v cizině bloudil jsem.
Thúk. οἱ oíXo: Tdv č. přátelé vyhnanců.
Dem. ráče Tůvávadův zevnější z prospě
chův (j. vážnost u jn. obcí). v) vně; za;
Hér. Ἡ ἔ. στηλέων θάλασσα Ίῃοἵθza sloupy
(Πέτα]ς]εονγπι!).ἀα]θζο; τα]. ΕΙ. 5. ῥεῦ
ua ščoTáTo proud nejkrajnější, c) o čse. «)
Xen. ývíxa č. μέσου Ἡμέρας ἐγένετο ΚάγΖ ἀο
ba přes poledne, po poledni nastala. ϱ) τ. Ἱ
Axia (1. a, $.)— 2. a)a) mimo. Xen. rxp7A
dev č. T00 EdwvÝU.OVZÉoaTOGpřešel mimo le
vé křídlo. 6) mimo; kromě. Hér. č. ceů kro
mě tebe. Xen. úmoyvodu. =,č. δὲ τούτων τὸν
ἄξιον τιµ.ἠσω.-- kromě toho zasloužilé (vo
jíny) poctím. Hér. č. %vo—vyjma to—. b)č.
vivóg«) prázdný, prostý, bez něčeho Bof.č.
βαρείας αἰτίας ἐλεύθερος z těžkého obvinění
vyproštěný. Thúk. čpy« č. Táv ἀθίκων činy
prázdny, beznepravostí. B)prázdný něčeho;
nepříslušný něčemu. Thúk, %AA«xἔ.τοῦ πολέ
u.oujiné věci válce nepříslušné, neválečné,

ἔξω, τ. ἔχω.

ἔξωνεν (οἆ ἔξω, srv. elgeJev) a) zvenčí;
zvenku. Xen. při mooctévau..b) obyč. venku:
attr. i: vnější; zevnitřní. «) Hér. oi č. lidé
venku stojící (před radnicí). Aischl. TáSw
dev věci vnější. Pl, role č. τοῦ σώμ,κτος Ίθ
vnitřním částkám těla. Xen. č. Táv orAwv
vně tábora; před táborem. B) Dém.oi č. A0
vorřečivedlejší (vnější, nepříslušné k věci).

ἔξ-ωὺέω vy-; odstrkuju. 1. odrážím; za
πόπίπι, ΤΗή], τὰς ναῦς ἐξέωσάντε πρὸς τὴν
vův zad Oišpůeav lodi (nepřát.) zahnali k ze
mi—, též ἐςτὴν γΏν. 2. s obi,os. a) «) vypu

ἔοιχκα.

zuju; vyháním; obzl. ze země, Sof.vů (ibez
gen.) Hér. pass. šžvdécchu čzτῆς χώρηςΥ}
háněnu býti ze—.B) odstrkuju (na zad). Sof.
glT0ŮSδίκη νικῶντας ἐξωὺήσομεν budeme-li
odstrkovati—.b)od-;zatlačuju. Thůk. pass.
ἐζωσὺναι ἂν τῇ ὥρα ἐςχειμιῶνα ὅ9ΡΥὀᾶ5απι
(uplynulým) zatlačeni, zdržení byli až na
zimu.

ὀξώλεια, Ἡ (ἐξώλης), ἀρ]πά ζάλαδα. 149.
ἐξώλης (ἐξ-όλ-λυμι) vyhubený; zcela

zahubený. Hér. č. yívovroudocela na záhubu
přicházejí. Dém. vedle TpowXyg.

ἐξωμιδο-ποιία, 4, (v. násl.), hotovení
rubášů prostoramenných. Xen.

ἐξ-ωμίς, ίδος, ἢ (-ὦμ.-ος), rubáš prosto
ramenný, bezrukávý (jenž jen na levém ra
meni konci tenkými býval zauzlen ; dělní
kům v práci pohodlný). Xen.

ἐξωμοσία, ἡ (ἐξόμ.-νυμι),οἀρϊϊβαμπα:
odmítnutí přísežné, přísahou. Dém.

ἐξ-ωνέομαι vy-; zakupuju si. Hér.—
15. τοῖςχρήμ.ασιν--ποὺς χινδύνους.

č$-Wruwoc2, (-$V) pryč, vzdálen pohle
du. Eur. s gen. čoudrov mimo dům.

ἐξ-ωριάζω, v. εὐωριάζω
ἔξ-ωρος 2. (-x) nevčasný ; nevhodný ;

nevhod. Sof. ἔξωραπράσσω.

ὀξώστης, ου, ὁ (οὰ ἐξωθ-έω), οἀτάξίβε].
Ηότ. ἐξῶσται ἄνεμοι 78]ιάπό){οί,παρ πηϊτί
větrové.

ἐξωτάτω, γ. ἔξω 1.b, v.
ἔοιγμεν, ν.ἔοιχα.
ἔοιχα Ιόπ. οἶκα (Έεξοικα, Κοῖ. Εικ-, .ν

vic-em, ν εἰκ-ών,εἰκ-άζω. -- Ρ1Ι., ὃ. 08. ΡΙ.
οϱ}6.εἴξασι--- ἐοίκασι, 1. ο8. pl. básn.i ἔοιγ
Usv, part. čotxc)c, neut. cixóg v. zvl., též ei
xóTwe při eixóc. —plgpf. čoxev G). 1. a) po
doben jsem ; podobám se, o subi, os. i věci.
Tiviněkomu ; něčemu. Xen. φιλοσόφῳ ἔοικας,
Ἠόγ. ἴχνος οἶκεβΏυιατι ἀνὸ oóg šlapěje podobá
se stopě muže-—.s dát. part, Xen. μιεὈύουσιν
čeaxecavopilým podobali se, —šorxxolop.évo
—s Inf. podobáš se myslícímu, jako bys my
slil, že—.někdy č. překlad neos. Xen. dro
ροῦντι ἔοικενpodobá se, že jest na rozpacích.
b) podobný, slušný jsem. č. překlad neos.
Sof. čorxa čnorxTipewce slušno, abych s te
bou měl útrpnosť. 2. podobám, zdám se. Φοξ,
or“ 00x%eidévorzdám se nevěděti; zdá se, že
nevím, s násl. part. nom. zdá se, že nevě
domky—.někdy č. i: jak se zdá, při čemž inf,



ἔοργα.

překládá se j. verb. fint. Hér. ἐμφαίνειν οἴκας
GEWVTOVčÓVTU—objevuješ se, jak se zdá, j.
viděti, že jsi—. 1 fee, ©c čorzevj. se zdá, po
dobá. Sof. i obě constr, osb. i neosb. dvůo 80',
OG čoLxev, 0Ů veu.eŤy čuoi OdivovTi jLořoav muž
ten, j. se podobá, neudělí mně hynoucímu
právo, neučiní mně —po právu.

a! y

ἔοργα α Ρ., v. ἔοδω./ c / , ,
Ἠιορδοί, οἱ,nár. Illyrský, napřed v záp.

Mak., později, asi od 6. stl., v již. Mak. me
zi ř. Axiou a Strýmonem. Hér., Thúk.; kraj
ten nazýván Ἐνορδία,

/ ,
Š0Va p., v. elu.
C / . ς ς

ἑορταζω, Ἰόπ. ὁρτ- (od čoprý) svátek,
svátky světím, slavím. Eur., Hér., att. —
Xen. čoorTáoxčoprac oslaviti slavnosti,

ς / .ρ ε e /,
εορτή], Ιόπ. ὁρτη, %, svátek; slavnost;

hody. Hér.—Xen, švéoorpři slavnosti. Pl.
,

ὅπ-αγαλλομαι νγοπ]οπράπη 5ο,Χθη.ἐπί
Ti. něčím ; zakládám si na něčem.

ἔπ-αγγελία, Ἡ, prohlášení; prohlášená
žaloba. Aischn. pl. rp0g Tivana někoho,

čr-avysAAw 1. a) a) (veřejně) 0-, pro
hlašuju, oznamuju. Xen. o kr. skrze posly:
šrývysAxg dal jsi oznámiti. viví T. někomu
něco.pass. Thúk. o smlouvě :ěryyysAbycav
(orovoxí) ohlášena byla. ui ἐπηγγέλδαι ἔς
viva že nebyla ohlášena někomu.$)ohlašuju,
oznamuju (něco tajného n. zatajovaného).
Χθη. οὐχ ἐπαγγέλλουσιτοῖς ἑταίροις neohla
šují, nedávají do hlasu svým druhům. Hér.
οἱΨεράποντεςἐπηγγέλλοντο (419 πό. ἐπήγ
γελλον) αὐτῷ služebníci oznamovali mu
(králi), ag s opt. že—. b) «) oznamuju (po
roučeje); rozkazuju. vii někomu. s inf.
αΥ--. ο0γδ. πιεᾶ. Ἠότ. ἐπηγγέλλετο(Δαρεῖος)
πέρ.πων ἀγγέλους χχτὰ πόλις ἑτοιμάζεινστρα
vvňvrozkazoval, vysýlaje posly po ms., aby
hotovili vojsko. Thúk., Xen. —pass. Hér.
T0 ra yysAAóuevovaToče rozkaz jim dávaný.
B) nakazuju ; ukládám. TíTr. něco někomu.
i ets Tevaněkomu; ukládám něco na někoho.
ΤΠή]ς, ἐπαγγείλας στρατιὰν αὐτῶν τοῖςῥελτί
ovou uloživ výpravu (aby se vypravili) nej
statečnějším znich. στρατιὰν ἐπαγγέλλωνἐς
τοὺς ovuu%yovs hotovost (válečnou) uklá
daje, rozepisuje na spojence. xxTa πόλεις
šrývyshlov vsv 7A7dogpo ms. ukládali, ro
zepisovali množství lodí. c)x) vybízeje ozna
muju ; vybízím, Hér. vodro šv Ίσαν ἑτοῖμοι
ἐπαγγείλαντι jednak mu byli ku pomoci ho
tovi, až by je vybídl. —meď. šreyyyéhMovro
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ἐς τὴν Χίον τοῖσιΠαίοσι, ὅκχωςἂν ὀπίσω ἀπέλ
Όοιεν οΖὔπαπιοτα] do Chia Fajonům vybíze
jíce, aby zpět se navrátili Sof. úmyvysMó
umv(0 čr-) má vybídnutí. B)požaduju. meď.
—si. Dém. čravyslAuodaí m požádati si ně
čeho,za něco. 2. ohlašuju ; nabídnutí činím.
medď.0-, prohlašuju o sobě. a) nabízím (se).
s part. nom. Hér. díxxs ἐπηγγέλλοντο βουλό
μενοι διδόναι ομ]αξοναι{ ο 5ορό, nabízeli se,
že chtějí (, chtíce) pokuty spláceti. s inf,
ΤΠή]κ. πρέσβεις ἐπαγγελλόμμενοι τῷ δήµῳ
oarTsBoydečyposlové nabízejíce, nábidky či
níce lidu ku pomoci. Xen. —ei.s opt, jestliže
by—.i sace, věči: nabízeti se něčím. Hér,
XpůuaTa—penězi ; nabízeti peníze. Dém. ©g
οὐδὲνμᾶλλλον ἀποσχήσονται ὧν ἐπαγγέλλε
τοι-- ἄθ přece nijak nezřeknou se toho, čím
on se nabízí. PL, o sofistovi. egxyysAuz,0 č.
nabídnutí, jímž se nabízím. b) (nabízeje) při
povídám ; slibuju. obzl. o sofistech. Pl. «
ἔστιν, ὃ ἐπαγγέλλετχι χαὶ OtOdozet; cO jest
to, co připovídá a čemu učí? (co prohlašuje
v přípovědech za podstatu svého učení?)
Xen. ἀρετῆν ἐπαγγελλόμενος οποςί ΡἩ]ρονί
daje--; za učitele enosti se nabízeje—.Isok.
οἱδιδάσκειν τι ἐπαγγελλόμενοι Εἰαῖί vyhla
šují, že učí něčemu; kteří se vydávají za
učitele něčeho.

ἐπάγγελμα, τό (οἆ ἐπαγγέλ-λω), 1.ο-;
prohlášení; zpráva ohlašovací. Dém. ΡΙ. 9.
ohlášení o sobě (jako učitele; professio);
nabídnuti. PL. (v. předch. 2, a, b).

f ν

ἐπαγγελτιχός 8. (οἆἐπάγγελτ-ος,ἔπαγ
včA-Ao)rád ohlašující. o věci: ohlašovací;
τάσηγ. Ατβῦ.ἐπαγγελτικώτερόν τι τάτηξ] δ{πο
něco. ?

/ 9 , ? ,

čnmayepote,7 (čr-xysioo), sbírání ; shro
maždování. Hér, T008ovoxT0ů vojska.

2 /

ἐπάγην, ν. πήγνυυ..
ἔπ-αγινέω přivádívám. Hér. rův ὥρην

mivíT1včas někomu něco.

čr-4vw 1.a)o) přivádím.rivě někoho.
Ἠότ, ἐπάξει τὴν στρατιήν přivede vojsko,
Thúk. šržye 70 oroxrómedovpřiváděl vojsko
(proti nepřátelům). 3) po- ; doháním; pobí
π{πι,Ηότ. πολλῷ μᾶλλον ἐπῆγον τὸν Iléoony
mnohemvíce poháněli—(proti Ath.). Thúk.
xpúpx tajně. meď. —si,ku prospěchu svému.
Thúk. uy črayáyovra T0 TAŽdogaby na
svou stranu nepřivedli, aby si nezískali
obecného lidu. čexyouÉvav XŮTOUSÉTWOK
G moAeskdyž je přivolávali si ku pomoci do
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měst.) za- ; svádím,Dém.pass. ray bévTE
(dle jn. úTa-) svedeni byvše—. b) «) při-;
u-; zavádím. obyč. meď. —Thúk. vv ráv
ξυμμάχων δούλωσυἐπάγεσδαι podrobení spo
jenců zaváděti si (ku svému prospěchu).
Ἐόπι, αὑτοῖςἐπάγονται δουλείαν soběotroctví
přivádějí ; na sebe otr. uvalují. —$) uvádím;
začínám. Xen.darrova puduóvrychlejší kus
taneční. — v) (ve spisech) uvádím. obyč.
medď. (cituju). PI, rov Holodov ěrýveTo v.%p
rvo« Hésioda uváděl za svědka. év Tog A0
yo— v řečech(básníky oitovati). Xen. μαρ
Tůpi. TYycTo svědectví—. c)dovážím (častěji
eic-4yo). Thúk, rů čmrýdem potřeby—.med.
ἐκ θαλάσσης ἐπάξονται οἆ πιοῖο ἱ 4οτοτοι.
2. a)x) přivádím; přikládám. Eur. xévrpov
moXorgpřikládám bodec na koně; pobádám
bodcem koně. —$) při- ; vkládám ; přidávám.
Hér. čravouot dvd mayšTogmévreJuépac při
dávají na každý rok 5 dní. b) «) přináším ;
podávám. Thúk. Vgov ἐπήγαγον τοῖςξυμμά
xou (kamínek hlasovací podali spojencům)
hlasovati uložili,dali spojencům.pass. Xen.
οὔ πω φῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο περὶ φυγῆς 1αῦτό
nebylo na něho odhlasováno o vyhnanství.
ještě nestalo se usnesení—, ϱ)při- ; zanáším;
po-; zadávám (soudně). Dém. vpxpagsa
γειν τινὶ žaloby podávati, žalobami dorážeti
Ώ8 ΠόΚοΠο,εἰς Ἀμφικτύονας δίκας ἐπαγόντων
ač u Amfiktyonů pře (proti mně) zaváděli,
zanášeli; ač před Amf. ve přech mě pohá
něli—. αἰτίανἐπ. τινὶ φευδῖ vinu uvalovati na
někoho lživou, v) (ve filosofii a řečnictví)
po částech probírám ; z částí soudím (srv.
ěrovovy) Arst. c) uvádím ; přináším ; způ
sobuju ; připravuju.io subi, neos. Sof,ἐτέων
ἀριὺμ.ὸςµιόχθων ἅταν ἐπάγων řada let trudů
pohromu uvádějíc—. meď. —si. Xen. owóvov
čnavóu.evocZávist si způsobuje, uháněje.

ἔπ-αγωγή, ἡ (ἔπ-άγω),1. a) přivedení
vojska, pomoci válečné, Thúk.i pl. b) dovoz.
Thůk. záv ἐπιτηδείων. 9, 5οιιά,σὰτταις σ]εᾶ
notlivých případů (na společný pojem ; in
ductio). Arst.

čTAVWYÓG2. (čzdyo 1.4, B, b): a) pohá
nějící; pohnutlivý ; důtklivý. Hér. vx čr
γωγότατα ἔλεγε πρὸςαὐτόνπθ]pohnutlivější,
nejdůtklivější slova mluvila k němu, Thúk.
ěnavova cimely,4xodax. b) svodný ; lákavý.
Thúk. óvou«. Xen. přiinf.

ἔπ-άδω, ión. -xclĎo a) «) přizpěvuju. Pl.
p) odříkávám. Hér. $oyovímv. b) «) předzpě
vuju; od-; předříkávám, rei někomu. Xen.

3 /ἕπ-αιρο.

ἐπωδὰς ἐπᾶθειν τινὶ říkadla odříkávati něko
mu ; říkadla odříkávaje lákati někoho. P) za
říkávám ; zažehnávám. Trviněkomu, uchla
choluju. PL. výv Úvyňy čržom duši (zaříká
ním) uchlácholiti. ἐπάδεσθαι ὑπὸ τινος παἵ{
kávánu, zaříkáním chlácholenu býti od ně
koho (v.i ἐξ-επ-φδω).

ἔπ-αείδω, γ. ἐπ-άδω.
ἔπ-αείρω,ν. ἔπ-αίρω.
ἔπ-ἄνλον, τό, οἀπιόπαρἩ!πδδθπη,σαπόσο,

Εντ, σκῆπτρἔπαῦὓλα Ῥοτ]α za odměnu-.
ἔπ-αιδέομαι, pass. při tom ostýchám,

stydím se. Sof, prs. —Έπτ. οὐκ ἐπαιδεσδη
σόμενα 5 inf, nezastydíme se—.

ἀπαινέτῆς, ου, Ó(od čreamvé-o),vychva
lovatel. Pl., Thúk,, Isok. vuvo;něčí.

ETXVETOG9, (od če-xwvé-o) ohvalitebný ;
chvalný. Arst, neut.

čT-atvém (fut. obyč. -νέσομιχι, 27. «νέσω,
80Υ.ἔπ-ῄνεσα,Ρ858.ηνέθην) 1.8) νγομνα]]α:
(ορ. ψέγω) ομτά!!πῃ, τινὰ někoho. Xen. voůg
Ὀεοὺς Ε, ΡΟΠΗΣτε]ερίπι. i se dvojím aco. Sof.
πάντ᾽ ἔχω σἐπαιγέσαι λόγοισι Υθ Υδαπι, ΠΔ
skrze mohu tě pochváliti řečí. i s ao. věci.
Xen. Toro č.AyyoiAdouto na Ag., tu vlast
nost Agésiláovu chválím. ční Tim Za něco.
Pl. —pass. Thúk. šv T čpye čnyvédycav
v díle pochváleni byli, pochvaly došly. b)
sohvaluju. vi něco. Eur. ojdě Taůr' šrývec
ani toho neschválím. Xen. 7xTa AxoVoxvTEs
šmývecavto uslyševše schválili. Sof. θαρσεῖν
č. sohvaluju, abys byl dobré mysli ; buď do
bré mysli, prosím. ovyďvčývecx mlč, prosím.
2. chvalně uznávám (ale nepřijímám). Xen,
ἐπαινοῦντες τΏν κλῆσιν οὐχ ὑπισχνοῦντο συν
damvýcev schvalujíce pozvání, nepřislibo
vali, Ζ6--, την oův πρόνοιαν ἐπ., ἐμιοὶδὲ-- ἴτοι
pečlivost uznávám, ale—. Eur. šrmývec,GA
A%—.dobře, ale-—.

ὅπ-αίνημι, Ῥάδη. Ἡ ΡΙ, --- ἐπ-αινέω.
ἔπ-αινος, ὁ (-αἶνος), οἈτά]α; Ῥοσβτα]α

(οβ. ψόγος), 9ο, -- ΡΙ. τοὺς ἐπαίνουςἐπαινοῦσι
svými chválami vychvalují; své chvály
vzdávají. Aóyogč. chvalořeč. διέζοδοι καὶἔ.
καὶ ἐγκώμικ παλαιῶν ἀνδρῶν popsání a vy
chvalování a zvelebování stdávných mužů.
(σ.Ἱἀσπάζομιχι, 9.) ἔ., ὃνσὺἐπαινεῖὑπ ἀνδρῶν
ohvála, jíž ty chválen jsi od—.

ἅπ-αίρω, Ιόπ. -αείρω 1. a) po-; nadzdvi
huju. «) Tie n. zi někoho; něco. Sof., att.
(v. dvaxudílo). Hér. ij. mtr. šmusloucnad
zdvihnuv (stehno,) se. meď. —si.Eur. Aóy
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χην, ὅπλα ἐπαίρεσθαί τινι kopí, zbraň svou
pozdvihovati proti někomu. $) Dém. črupet
vývpovýv pozdvihne svůj hlas. med. Νρασεῖς
τῇ πόλει λόγους ἐπαιρόμενος ἀῑπό Υθδϊ proti
městu pozdvihuje. b) povznáším ; zvelebuju.
Xen. črapelg Tv olxov povzneseš—. pass.
—se; vynáším, honosím, pyšním se. Twvi
něčím.Hér. e3dxu.ovímčvasodévTeczpyšněvše
štěstím. Xen. Tůya Thůúk.,Dém. vo% TE
mpaypévou. 2. a) zdvíhám ; vzbuzuju. med.
Sof. oTXow YAWGOH5čTTÁpAode rozbroj jazyka
mezi sebou jste vzbudili. b) vzbuzuju; po
bádám ; ponoukám ; poháním ; ziva někoho.
při subi. 08. i zosbn, Sof. Tic σ ἐ̓πῆρε δαιμόνων;
kdo tě k tomu pohnal—? Hér. 6 ΙΠᾷ,ἐπαείρας
ěuě ovoxTEVEGŮMpovzbudiv mne k výpravě,
abych výpravu konal. —p. Xen, —též ční m
k něčemu. Dém. při subi. čXric, oóBog a p.
Φᾳ5685.Ηότ. ἐπαερθεὶς τῷ μαντηίῳ povzbuzen
byv νδξίροι--, Χθῃ, ὑφ' Ἱμιῶν ἐπαιρόυενοιοἆ
nás—. Thůk. i úroóψεγἀλου μισθοῦ ἐπαρθέν
Tecpro veliký plat (žold) povzbuzeni byvše—.
μισὺῷ - Ρ]αίοπι--.

ἔπ-αισὺάνομαι při tom znamenám (ně
kterým smyslem, srv. če-uřo). 1. a) obyč.
sluchem; doslýchám.Sof.sgen.iace. ea
oděcdat oLo7e,Ayovdoslechnouti hlasu, ře
či. oovyu.%Tivog hlas od někoho vydaný za
slechnouti. uópov—o osudu dověděti se. b)
pozoruju i duševně. Sof. 7A%dogxuxáv množ
ství strasti pozoruju. 2. tuším, pootťuju;čiju.
Sof. ovděvTaVOEzaxdv nic z těchto strastí
ne—. Dém. oúděvčra:cb+ávera: ničeho nepo
cituje (v těle).

ἔπ-αιστος 9. (οἆ ἐπ-αἵ-ω)οῦγδ. Ἱ όν.
do hlavy daný ; rozhlášený ; vyjevený ; vy
ΤΑΠΘΗΥ.ὡς ἐπάιστοι šysvovro—kdyžtoo nich
bylo rozhlášeno, vyjeveno—. s part. že—. č.
ἐγένετο ὑπό τινος postižen byl od-.

ἔπ-αισχύνομαι (--αἰσχύνω,9.) ϱᾳ55.τ8
hanbuju se; při tom stydím se. Sof. s part.
nom. odd ἐπαισχύνῃ λέγων; ἃ nestydíš se
mluvě? mluvíš beze studu ? p.—úvxyxátov.
Pl. s inf, odxčeoucyvvůmoouačočoda: neza
stydím se otázati se, Hér. s dat. za něco.Xen.
5 800. ἐπησχύνθησαν αὐτόν 745{γάδΙ5ο Ίο;
zahanbeni jím byli.

čm-awTÉwobyč. trag. k tomu, ještě žá
dám ; vyžaduju; vyprošuju. Sof, vi něčeho.
i s gen. Ověnurreř čeho vyprošuješ. s dvo
jím ace. TevaT.vyprošuju něčeho.odněkoho.
—meď. —vi vyprošuju si něčeho.

ET-0T.ŘOLAL 1. příčinou, původem vy
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ὨΚάπι, ἀγἀάίπι, ΡΙ, οὐδέ τινας αἰτίας ἔπαιτι
©u.evogani žádných příčin nepřičiňuje, ne
vytýkaje. Hér. μείζονα ἐπαιτιώμενος ἀἡ]οζ]
tější příčinu, záminku vytýkaje, předstíraje.
Aischl. η xápé T1 cuvupopaie Šreamž; zdaž
i mne nějak za původce svým nehodám po
kládáš? 2. obviňuju. Tivx někoho. Hér. —

. ovi—,že—. též Thúk. zevá vivo někoho z ně
čeho. i s inf. Sof. zi ὧν ἐπαιτιᾷ µε δρᾶν πόσο
z toho, z čeho mě obvinuješ, že konám. dv
πολλά ue Tpéoetyčregri4ce jehož že pěstuju,
často jsi mě obvinila, mi vyčetla.

ČT-MÍTLOG2.— 1. v tom vinen. Eur. oddév
τινος ἐ. nic vinen, nijak zavinilý v něčem.
2. pass. za vinu vytýkaný ; potupný. Thúk,
0 věci.

ČTT-aVWpo-, doznávám (některým smy
slem. sry. ěrarodavovou)1. a)pozoruju. Hér.
ag šmýtce—j. to zpozoroval—. b) rozumím.
Φ0ῇ,τῆν βάρβχρον γλῶσσαν odx č. cizáckému
jazyku nerozumím. Pl. odděvčrratov T7ETÉY
vygničemu z umění nerozuměje. —i περί τι
νος 0 πόδαπι, ΡΙ., Αταῦ, -- ΒΙ. οὔτε μέγα οὔτε
Uixoóv— (ani mnoho, ani málo,) pranic ne
rozumím. xaX0v xZyadov οὐδὲν περὶ αὐτῶν
ničemu dokonalémuo nich nerozumím. 6 9x
αἴων znalec; znatel, —2. pocituju. Hér.
ἐπαίοντες σιθηρίωνcitlivi železných bodcův.

ἐπ-αχολουνέω 1 vzadu následuju. a)
o) přát. PI. οἱνέοι µιοι ἐπακολουνοῦντες αὖ
τόν.ατοι 11Ποξἱ1ηΠ9následujíce (za, se mnou
chodíce) samoděk—. B) nepřát. stíhaje ná
sleduju ; pronásleduju. rivi někoho. att. —
b) o subi. věci. Xen. % χεὶρ ἐπηχολούθησεν
ruka povolila, se přitáhla, 2. obr. a) č. mew
jdu po něčem ; probírám něco (slovem, vý
kladem). Isok, b) dostačuju (rozumem) Te
něčemu; postihuju něčeho, něco. Pl. Aóyo
výkladu. xx“ Ocovδυνατὸνμάλιστ᾽ ἀνδρώπῳ
ěvaxoAovdoz pokudmožnonejlépe člověku
postihnouti jeho (výkladu).

ŠT-AMOÓWa)u)do-; zaslýchám. Hér. čru
κούσας τῆς φωνῆς zaslechnuv hlasu. ἔπα
χούξιντινὸς Ώ8ἀοδ]γδσποι ΟΥ1 πἔκοιητ ,]οδ{ό
doslýchati někoho. ὁ ἐπαχούσαςἸκᾶο ἆθ-, za
slechl. Oumč. kdo nezaslechl. Xen. s ace.
ταῦτα. β) účasten jsem doslechu, slyšení.
Hér. BovAsvuárov o úmyslech. b) poslou
chám. «) pozorně. Sof. čuoů Taxoucov mne
poslyš! uv zúbov mých slov! p. yóovná
řků—; vyslechnouti nářky. PL. $raxo0ovres
Tv Asyouévovposlouchajíce (pozorně) řeči
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jeho.) poslušeň jsem, 546, Ἠόν, ἐπακούσας
τῷ κελεύσμιατιῬοβ]θομπασ τοὔζατα.

ἅπ-άχτιος 8. (.ν ἀκτή) Ῥάδη.Ῥορεζπί;
přímořský, Sof. Lťouvg,νέµ.ος.

ČTANTÓC2. (od dr-4y-w) 1. přivedený
(odjinud). a) «) cizí; oizinský, Aischl.
στράτευμα Βοί. στρατός (γ. ἶ ἀλκή 9. 8, α).
$) přibylý. Hér. doery (ορ. σύντροφος). Τ)
uvedený ; zaviněný. Sof. vococ. Eur. čTx —
bída. — c) při- ; dovezený. Thúk. oťros. €
maxr“ zboží dovezené. 2. a) podávaný ; na
bízený. Isok. 0x0. b) způsobený; připra
vený, Eur. €. gyu.ový vevogpohroma způso
bená někým.

ἕπ-αχτρίς, ίδος,ἡ (-άκ-τή), ὄλαπεῖς,1οᾶ1ὅ
ka (pobřežní). Xen.

ἔπ-αλαλάζω αἰα]αΡζῖ-,vykřikuju, při
hukuju. buď začátkem boje n. hned po vítěz
ství. obyč. aor. dnoAxAdčm zavýsknouti.

čr-aAslow přimazuju. Pl. pass. dp
εστι τῷ ἀλειφθέντι τὸ ἐπαλειφθέν τάσηο Ἡ8
namazaném přimazané.

ἔπ-αληνεύω za pravdu potvrzuju, do
svěděuju. Thúk. vi něco.

ἔπ-αλλαγή, ἡ, vzájemnost. Hér. yáp.ov
ἐ. (ἐπιγαυχ).

ἔπ-αλλάξ (-ἀλλάσσω)neskl, k soběvzá
jem ; křížem, Xen. (op. dr%πολλοῦ).

ČT-AAA4oow, —rrToa) vzájem předělá
vám; křížem měním, dělám. Xen. 4Auaru.
pass. čenMMaxyuévakřížem dělané. Ta tyvy.
b) obr. přeměňuju; překrucuju. Xen. pass.
0 řeči. ἐπαλλαιΌναι.

ἔπ-άλλήλος (τ. ἀλλήλων)γθβδβοΙΠΨ.Sof.
ἐπαλλήλοιν χεροῖν ταΚαῖηατες Ρο]πό, τζά] 6Ία
(vraždícíma).

ἔπ-άλλομαι, γ. ἐφ-άλλομαι.
ἔπ-αλξις, ἡ (-αλκή, 9., 81. ἀλέξ-ω) οῦτα

na ; záštita. obyč, stínka, cimbuří (za níž na
vrchn hlavní zdi vojínové bývali k obraně).
zř. sg. obyč. pl. Aischl., Eur., Hér., att,

ČT-UAWOTÝG,05, č (-AXo3-o), pomahačpři
mlácení; pacholek, čeledín mlatební (jenž
dobytku mlatebnímu obilí podkládal pod no
hy a obracel). Xen.

δη ΄ . w x2 K 3
ἔπ-αμαξεύω ]οπ Sof. Υηαρρω»οὐδ ΕπΊ:

uačevuévy —ani vozem, koly neujetou.

ἅπ-αμαομαι hodněpři-,nahrnuju. Hér.
Xen. vův éraujczodmu hlíny hodně při-, na
vrhnouti, nasypati.

ἐπ-ανα-διπλάζω.

Ἠπαμεινώνδας, ου, υύροτηύ βἑαθηί]ς8
vojevůdce Thébský. v. 1. polv. 4. stl.

ὅπ-αμ-μένω Ράῃ.--- ἐπ-ανα-μένω.
čr-apÓvw k obraně spěju. Hér. βοηδέειν

xx TA LÁÁNaTZEmAvOvEVspěti ku pomoci a
k obraně co největší. émauĎvat TOVTOuNA
obranu přispěti těm. Isok. i Guu.popaigsTa
uÚúvevv nehodách zpomáhati; proti nehodám
opatření činiti, Dém.

ἑπ-αμφοτερίζω (-4u.póTE9-0)a) obojet
ný, obostranný jsem. Thúk., Isok. —b) ne
rozhodný, na rozpacích jsem (na kterou z 0
bou stran se obrátiti). PL.

ἐπᾶν, ἐπεάν, ἐπήν α ἐπεὶ ἄν, Υ. ἐπεί.

ἐπαναβαυὺμὀς, ὁ (ἐπαναβαίνω), ἴδια ϱἴτι
peň. PL. pl.

čT-ava-(ialvo 1.a) tamvystupuju. Hér.
na kůň. oůráv dravaBednxóvov z nich, až
budou už seděti na koních. —Xen. prs. —na
zed—.b) vy-, postupůju. Thůk. dd dxAgo
Gng—.2. obr. v hodnosti postupuju. Xen.εἰς
τὰς τῶν ταξιάρχων χώρὰς--.

čr-ava-BáAA-w dále odhazuju, odklá
dám. πιεᾷ. Πότ. τρία ἔτεα ἐπανεβάλετο τὴν
ἅλωσιν πᾶ tři leta odložil si dobytí—.

ἔπ-ανα-βιβάζω {άπιγ5ἰαροταίί Κάζα.
viva někomu, Thúk.aor.

ἔπ-ανα-βληδόν (-βάλ-λω) πθβΚ], po
vrchu, svrchu(přehozením). Hér. o oděvu.

čn-avaymálm při-; donucuju Tě ně
koho. s inf, Aischl., Hér., Thůk., Pl.

črm-ávayxec neskl. při-; donucení, Pl.
—Hér. dle zvyku zastaralého; z donucení
zvykem.

ὅπ-αν-άγω 1. α) ἴαπηvyvádím, vy- ; do
pravuju. Xen,s obi,lodí, éravayaysty 70κέρας
ATOTS Vs vyvésti, vypraviti lodi jednou řa
dou odzemě.pass. tam se vypravuju. obzl.po
lodi. Thůk. vxvcí po loděch, s loďmi. —obyč.
bez vzucí: émavaybňvavypraviti se, vyplou
ti (tam). Hér., Xen. —Hér. éraváysodní zv
plouti ku předu proti někomu. b) obr. při
vádím; vzbuzuju. Hér. $vuóv hněv. 2. a)
zpět přivádím, dopravuju. Thůk. T0 arpaT6
redov, B)ij. čnír. nazpětjdu ; couvám, Ken,
v) nazpět kloním, táhnu. Xen, b) „br. Xen.
zavádím. ἐπὶτὴν ὑπόῦδεσιντὸν λόγον Τεὂ Ίςζά
kladu pojmu.

čn-avayvwy“, j, kůtokuvýjezd,vyplutí.
ὅπ-ανα-διπλάζω, Ίδη. ΑἱβΟΒΙ.ἐπανοί

mAaleopakuj otázku!



ἕπ-ανα- ὑ)εάομα..

ἔπ-ανα-εάομαι Χει. σὲ ἐπαναθεασό
uevoctebe chtě ještě jednou spatřiti.

ČT- AV-UPÉMohyč.meď. a) vznímámse.
Ἠότ, ἐπαναιρέεται (419 πξ]ς{.ἀναιρέεται) νηί
má, zarozuje se; zárodek bere, b) soběberu,
získávám. ΓΕ].τῆν φιλίαν ἡ ἐχτρικὴ ἐπανήρηται
oblibu lékařství si získalo.

čT-av-0ípw, a) pozdvihuju, Ken. xepa
Av hlavu. b) naproti zdvíhám, meď. Thúk.
τὴν βακτηρίαν-- τοι Πζ]--. 508, κἀπαναίρον
τοι δόρυ a proti sobě zdvíhají zbraň.

/ >ὅπ-ανά-χειμαι Xen, šnavaxetosrouna t0
(trestem) ustanoven bude.

9 ' >

ČTO-AVA-NÁNVYAVW,Xen. o psích. čna
vaxAxyyávovceuna sebe zahafávajíce.

/ “ - νο
ἕπ-ανα- κύπτω ροπᾶτΊ]να],νζιγδπ]α 5ο.

Χεῃ. λόγχη.
čn-ava-Aupbávw opět přibírám. ΡΙ. ἐξ

doyň<—ze začátku opakuju.

čT-AvA-pÉVW,básn. šr-xu-u. při tom,
ještě vyčkávám. Hér. s part. nom. —trag.
ěmaumévstTi viva ještě čeká něco naněkoho.
Aischl. radety aby vytrpěl.

ὅπ-ανα-μιμνῄσχκω οΡρδί,1εδίό Ργ{ροπιί
nám. viv někomu. Dém. sxxorov črexvauvů
om každého ještě upamatovati—.

ὄπ-ανα-πλέω a)«)tam vyplouvám. Xen.
žmvíT%Na něco; za něčím. P) naproti vyplou
vám, vpřed pluju. Hér. šrxvénAsovr T005
Bxpbápovs vpřed pluli proti—. b) obr. Hér.
ὥστε ἐπαναπλέειν ὑυῖνἔπεα καχά tak že vy
plývají na rty vám slova hanebná.

ἔπ-ανα-ρριπτέω naproti vymrskuju.
Xen. čmír. —se. uxxox daleko.

ἔπ-ανάσεισις, ἡ (-ávaosl-o), jen Thúk.
7 VX xevňs č, Tdv ÓrAov na prázdno hrozivé
máchání zbraní—.

ἐπανάστασις, ἡ (ἐπ-αν-ί-στη-μι), Ἱ.
(-στῆσαι) vy-; podvrácení. Sof. o 0s. zhou
ba (v. vy f.) 2. (-avžvav) útočné povstání,
Hér. —Thůk. úmóTivógTi od někoho proti
někomu.

ČT-AVA-oTpéÉDMnaproti otáčím, obra
οἵπι. Μέγ. --56. Thúk., Xen. čravaorvpéhu
naproti obrat učiniti, provésti.

ŠT-uva-TeLVWnaproti, vstříc natahuju,
nastavuju. Χθῃ. ρα55. ἐπανετείνοντοἐλπίδες
předstiraly, rozvíjely se naděje, Toviněkomu.

ŠT-AVA-TÉÁAm1. na- ; vyznačuju. Eur.
ποδὸς byvogčeavréAAovnohy šlapěj-. 2. (uf

ἔπ-αν-πω. 411

tam vznikám ; povycházím. Hér. Alou ἐπα
vaTéhhovTosza povycházení slunce. digŠTx
νατεῖλχιže dvakrát povyšlo,

čn-ava-očpw 1.a)vztahuju. Dém.črzv
otcet T clcv vztáhnouti, přičísti něcok ně
čemu. b) povznáším. meď. se. Hér, Tě tvy
ěravapepóueva stopy vypařujíce se. 2.a)
zpět přináším, o poselství, Xen. b) zpět při
vádím. Pl. vi šgí m něco k něčemu.

čT-ava-ywpém nazpátekpo-,ustupuju.
att. eic— do—.

ὑπαναχώρήησις, ἡ (οἆ ἐπαναχωρέ-ω), ἅ
stupování zpět. Thůk. xúuxTog.

ἔπ-αν-διπλάζω, τν.ἔπ-ανα-ὃ-.

ἔπ-ἄν-ειμι (-ιέναι 817. ἐπανέρχομαι) 1.
vzhůru, dále jdu, postupuju. Pl. 40 Ttvog
šravwv od něčeho (dále) postupuje—. 2. na
zpět jdu, půjdu; zpětvracím, vrátím, navrá
tím se.a)v chůzi, v pochodu. Thúk., Xen. b)
obr. e) při subi, osb. Hér. č. ni T0vTpóTEz0v
Aóyovvrátím se ku dřívějšímu vypravování.
p. Dém. —Xen. eig—.B) při subi. neosb, Sof.
αὐλὸς ἐπάνεισιν ρἱδίΡ8--.

čTt-av-etmelv, Thúk. veřejně přiřkl, při
pověděl jsem.

ἔπ-αν-είρομαι, τ. ἐπ-αν-έρομαι.
ἔπ-αν-ελὺυεἴν, v. ἔπαν-έρχομιαι.
ὅπ-αν-Ερίομαι), Ἰόπ. -είρομαι (att. prs.

Ἠθ0Ρ., Υ. ἔπ-αν-ερωτάω. -- 805. 1αἲί, ἐπανηρό
vv) dále, opět 0-, dotazuju, vyptávám se.
Hér. šravelpecdo: vyptávati se (dle někt, -et
écbu j. a0r.). —se dvojím ace. Aischl. zá

ὃς o šravepouav toho ještě chci'se na tobě
dotázati ; toho ještě od tebe chci se dověděti.
Pl. často čravepéchau vivá m1dále opět otá
zati se někohona něco.

ὅπ-αν- έρχομαι (fut. obyč.šr-4v-emu) 1.
a) vzhůru vy-, postupuju. Xen. ἐπανελθὼν
εἰςτὰ ὄρη Ῥοβίοιρίν πα hory. b) přecházím.
Hér. εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐπανελθεῖν o věci, do
Hellady přejíti. 2. častěji: a) nazpět ubírám
se. čmaveAůstynavrátiti se. Eur., att. —b)
obr, v řeči a p «) navracuju se. Pl. ddsvdx
eXrouev, čmavéhůouev kde jsme přestali,
tam se navratme! p. Xen., Dém. p) ἔπανελ
deřy T. ještě jednou projíti, probrati něco
(opakováním stručným). Xen.

ἔπ-αν- ερωτάω (Ε1ν. ἔπ-αν-έρ-ομιαι) 16Ώ
prs. opět dotazuju se, Xen.

ἅπ-αν- χω nazpět přicházím, přišel
jsem. Eur., Aischn.



412 ἅπ-αννέω:

ὅπ-ανὺέω na tom, z toho vyrážím. Hér,
subi. %Aum.

šn-avdbtCe kvítím obsypuju. Aischl.
obr. čeavdioxvve: móvorouysvežv obsypavše
strastmi rod.

ET-av-(Y|“ 1. a) zase propouštím. Xen.
τινά τινος πόΚοπο z něčeho. b) vypouštím ;
mimo pouštím. Dém. čexveřva. oóBov mimo
pustiti—. 2. a) opouštím; zanechávám. Dém.
TaT črvavévTectoho zanechajíce ; od toho u
pustíce—, b) popouštím; povoluju. Pl.s part.

ČT-aV-L00Wvzájem vyrovnávám. Thúk.
τοὺς Ἓνλληνας πρὸς ἀλλήλους. ΕΙ. s obi. věci.

ČTO-UV-(OTYMU1. act. (s a0r. -GTn0%) na
proti postavuju. 2. medď.(s aor. act, -éoryy,
bez prť.) a) tam postavuju se, vy-, vstupuju.
Xen. ἐπαναστᾶς ἐπὶτοῦ καταστρώματος ΥΥ3
stoupiv na palubu—. Dém. ořečníkovi čeava- *
orT4svystoupiv (proti jinému řečníkovi), b)
naproti postavuju, zdvíhám se, Tevi—něko
mu. Hér. čeawarTéxTorů ZxúXyzdvíhali se,
povstávali proti Sk-. častěji aor. ráv TGu%
vo šmavaoTavrov Ztěch, kteří proti magovi
povstali (útokem). Thůk. TG dýue ἐπανέ
oryoav na lid útokem udeřili. 3. prf. acť.(ά
točně)povstal jsem ; vzbouřil jsem se. Hér.
Ó čn-aveoTe“< povstalec; útočník; vzbou
řenec.

ἔπ-ν-οδος, 7 (návrat k obsahuŤeči;),
stručné opakování(v závěrku)řeči; závěreč
né opakování. Pl., Arst.

ἔπ-αν-οίσω, ν, ἔπ-ανα-φέρω.
ἔπ-αν-ορὺόω 1. a) zase vzpřimuju; po

vznáším. Thúk. ryv δύναμιν τῆς πόλεως καί
περ πεπτωκυῖαν ἐπονορθώσειν 1π0ο obce ač
pokleslou zase povznésti. b) iva obr.povná
ším někoho (v neštěstí); pozdvihuju, pod
poruju někoho; pomáhám někomu. Xen. —
2. zase napravuju, na pravou cestu přivá
dím. a) s obi. os. chybující, PL. b) s obi. vě
ci. Isok. Aóyov. obyč. meď. —si. Dém. rx
πράγματα ἐπανορθώσασῦαι Υόσϊ(ν ορο1)πᾶ
praviti si zase.

ἐπανόρνθωμα, τό (οἆ ἐπανορνδό-ω), Πᾶ-;
opravení; oprava. PL.

čmavópikuotc, 1 (srv. předch.), oprave
ní ; obnovení. Dém. v; εἰρῆνης.

ἅπ-αν- τέλλω, ν. ἔπ-ανα-τ-.
ἔπ-άντης 9. (6Ρ. ἄντα, -ν ἀντί) Ρπηύ

vpřed, vzhůru ; náhlý ; příkrý. Thůk. Aop0<.
ἅπ-αντλέω α) vody při-, vy-, navažu

Ἐιπάριτοι.

ju; vážím. Pl. ol ěgavrAodvre: kteří vody
vyvažují. puss. šieyvvAsřvovyvažováno bylo.
b) (vodou)polívám. Pl. rv ývyýv.

ἔπ-άνω αάτ. 8) Π8ΠΟΥΘ;ΦΥΤΟΠΗ,τινὸς πό
čeho, na něčem. Hér., PL. b) r% č. (ve vy
pravování) svrchu dotčené; předešlé. dle
někt. Xen.

ἐπ-άνωνεν svrchu; vnitř země, Thúk.

črt-a5toc 2.i3.— 1.a) platnostívzácný;
znamenitý ; paměti hodný. Hér, vyewóvs:.—
vóuiux zvyky. b) platností hodný. Tivogně
θμο, Ῥτν, θαυμάτων ἐπάξια věci podivu
hodné. 2. příhodný ; příslušný. Sof. yau.ou.
adv. příslušně.

ŠTt-a51Ów a) za příhodno uznávám,vo
lím. Sof. s inf. —č. buďinf., n. aby—. b) za
příhodno soudím, tuším. s inf, že—.

ἅπ-αοιδή, τ. ἐπ-ῳδή,
ἅπ-απειλέω a) při-; po-; za-; vyhro

žuju. Hér, áneAa: čmyreAhycavvořet"loci
hrozbami pohrozili Iónům. Sof. i pass. 700;
σοῦτὸ δεῖν ἐ̓πηπειλημένοι ο tebe hroznými
hrozbami jsoucepolekáni. —b) hrozbu přidá
vám. Xen,

ŠT-T0-ĎVj0%w hned za někým, poně
kom umírám, P). šnarowavsty Ti zemříti
hned za někým.

ŠT-ÁTTW, V. čo-4mTO.

ἔπ-αραομαι 1. Ρίάπίπι ροζαβι/Ἡ. Sof.ἐπ
αράσασθαι λόγον 51ογοπι ργάπή δἱ υΥὔδάαΗ:
přání své vysloviti.2. kletbu, kletbou pro
náším ; zlořečím. rivi někomu. s ace. klet
by. Hér. Πέρσηῃσιπολλὰ ἐπαβησάμενος, εἰµ.η-
na Peršany mnohé kletby svolav, vydav,
jestliže ne—. p. Isok. —Lýs. vivím.na něko
ho něco kletbou pronášeti,

čm-apžoow přirážím. PL.rhy θύρανἐπή
oučedvéře přirazil, připráskl,

čmápůrToc 2. (od čexo4-oum) zakletý;
zlořečený. neut, kletbou zapověděno.

Šm-4pyspoG 2. (-Žoysu.ogn. -uov bělmo.
m doys-vvós)bělmový. obr. temný ;nejasný.
ΑΙΒΟΒΙ.σήματα.

čr-4pyVpoc 2. postříbřený, Hér, zXívy.

črn-upYjym ku pomoci přispívám. Sof.

οὐπαρήξωνkdo by ku pomoci přispěl. Xen.
ἡμῖν ἐπαρήξουσιν.

"Eraorot n. ša—, ol, eparité, vojínové
vybraní ze spojených měst Arkadských ve
4. stl.— Xen.

X



ἐπάρχεσις.

ἐπάρχβσις, ἡ (ο ἐπαρκέ-ω),ας. při
spění ; pomoc. Sof. yévovcč, pomoc potom
stva, dítek, dětinná.

5 {

ἔπ-αρχεω 1. 8) «) v síle vytrvávám ; si
lou platný jsem ještě, Sof, xxi τὸ πρὶνἔπαρ
πέσει νόμος ὅδε|. ἀῆτο platiti bude to za zá
kon. B) (silou) dostatečný jsem. rivi pomá
hám někomu. Dém. roť; Osou.évougnuzným.
Sof. švapxoúvTos čuol dostatečně mně. b) do
statečně dávám; poskytuju. rií T někomu
něco. Pl. διχφυγάς. is 06η, Χθῃ. πᾶσιν ἀφὺό
vag Šmýpxe,Tv éxuToj všem štědře posky
toval, uděloval ze svého. 2. a) posilu dávám;
k obraně přispívám. wi někomu. Aischl.,
Hér. o subi. boha. b) odvracuju (bráně) ; od
rážím. vi něco; zabraňuju něčemu. viví11od
vracím někomu, od někoho něco. Sof. πημο
váv útrapu. io subi. neosb,, Aischl, oúděv
αὐτῷ τοῦτ ἐπαρχέσει τὸ μη οὐ πεσεῖνπῖο ΤΗ
to nezabrání, aby nepadl—; —neodvrátíosu
du, aby—.

ἐπαρχούντως, γ. ἐπαρχέω Ἰ. a, B.—
3

ὅπ-αρτόάω ρἵϊ-; πανδξα]α. όπι, pass.
ος, οἱἐπηρτημ.ένοι φόβοι πᾶβ{γο]θπό, ἨΥοσοῦ
né strachy.

ἔπ-αρχος, ὁ (-ἀρχή), náčelník; vrehní
γζᾶσθ. ΔΙ5ΟΠΙ,Κιλίκων--.

ἔπ-αρχωτ]άάσσπη, pánemjsem. Xen,χώ
oxczemě ; panství mám nad zemí; vládnu ze
mi. a0r. čdvovsčá ím nadnárodempanství,
vlády nabyti. Isok. vouíumg ŠTdoysv Tiváv
zákonnou nadvládu míti nad některými.

ÉT-AOMÉMa) e) provozuju. zi něco ; za
bývám, zanáším se něčím. Ἠότ, τέχνην ἔπα
ox7ax řemeslu, (provozování řemesla) od
dati se. Ď) vycvičuju ; ustavičně ovičím. m
se v něčem; pěstuju něco, se s něčím. Hér.
πεντάεῦλον, παγχκράτιονἐπχσκήσας Υpatero
zápasu, ve všesiláotví se vyevičiv. b) za-;
uchovávám. Hér. uvýumvpamátku dějin.

ἔπ-ᾷσσω tam, sem pádím ; přikvačuju;
přiháním se. Sof, šráčas 0% dupáv při-; vy
hrnuv se dvefřmi-.

ὅπ-αστέον ΕΙ. οἳἐπ-άδω.
ὅπ-αυδάομαι (-αὐδάω) Ῥϊϊπο]άτάπι αἱ;

vzývám. Sof. s obi. bohyně,
ἔπ-αυλίζομαι tam, blízkotáborem se

rozkládám, obzl. v noci. Thůúk.šravAiozaodau
na bojišti přenocovati.

ἔπ-αυλος 2. (-x3X) při dvoře. rů č. «)
stáje, ehlévy. Sof. B)příbytky; obydlí, trag.

κ»

ὅπ-εί, 419

ὁπ-αυξάνω (τ. 1 ἐπ-αύζω) 4) οδό στξϊ
šuju, zvyšuju, rozmnožuju. i něco. Dém.
i 0 subi. τόοί ταῦτα τὴν ῥᾳθυμίαν ἐπαυξάνου
τα toto nedbalost ještě zvětšujíc. b) «) roz
máhám ; k moci přivádím, Dém. pass. T0
σοῦτον ἐπηύξηται tak se vzmohl; mocí tak
vzrostl. B)ještě povyšuju, zvelebuju. Thúk.
τὴν πατρίδα ἐπαυξῆσαι —slávou zvelebiti.

ST-XÓSjen v km. prs., ostt. čs. od čr
υξε-, v. předch.) Xen. rů καλά τε κἀγαδὰ
rxúževo. věci krásné a dobré vzmáhají se.

ἐπαύρεσις, ἡ (ἔπαυρ-ίσκομιαι), u- ; poží
vání; užití; užitek : zisk. pl. Hér., Thůk.

ὅπ-αυρίσχομαι. ]6η 8οΤ. ἐπαυρέσθαι Ἱ
Σα: αὔλίκα παῦγ {1.3) Ηότ. τοῦ οὐνόμχτος ἴο
ze svého jména utržiti si (na svou újmu).
b) Eur. vodo" ž, toho dověděti se.

ἅπ-αυχέω Ράρη, «) νυγοπ]ουράπι56. τινὶ
něčím. Sof, b) s inf. fut. mám důvěru (v se
be), že—. Sof.

ἅπ-αφάω (- m dp4oce) pohlazuju ; hla
dím. Aischl. viva někoho.

ČT-X9-(MWt naproti vypouštím, vymr
skuju. Xen. παλτὰ ἐπαφεῖναι—vymrštiti,

"Erapog mýth. syn Diův a Jojin v E
gyptě; tak nazýván odRekův i Apis.

PA- ) / , ,

ἅπ-αφρόδιτος 9. (-Ἀφροδίτη)líbezný ;
půvabný vnadný ; rozkošný. Hér., Xen.

ἔπ-αχὺνής 2. (-Žybos) obtížný. a) od
porný ; nepříjemný ; nemilý. Pl. o lidech. —
1πθιί. εἰμ.ηἔπκχιδές ἐστιν εἰπεῖνnení-li to od
porno říci. τὸ ἐ. τινος οἀροιποδί ἆ πὄδεβο, β)
nevlídný ; krutý. Thúk. etgTevxna někoho.

P8
ca

čr-aybopat rozmrzuju, rozhoršuju se.
r něčím.Eur.

ὄπ-εάν, ν.ἐπεί.
ὅπ-εγ-γελάω ΡΠἴοπι ροβπιδςἩmám,si

strojím. Sof. zeviz někoho; posmívám se ně
komu. p. Xen., Aischn.

črm-evsípw probuzuju. obyč. obr. o) sobi.
os. povzbuzuju někoho. Hér. B) s obi. věci,
Φο0ῇ,τὸ πάλαι zetuevov xxxóv— zlo dávno ulo
žené probuzuju. Φα558.Πότ. μ.ῆνις ἐπηγέρΌη
Ἀπόν ΥΙ Ρτοῦασεῃ. ΡΙ. δόξαι,

ὅπ-έδρ-, γ. ἐφ-έδρ--.
Čro-st (z še-aFa, šmi—ei) spojka. 1. čso

vá: po tom, na to, co, jak. a) od toho čsu,00;
(« š4 rov) zř. att. —) s dndď.,—Soť.,Hér.
ἐπεί τε (ἐπείτε) 60 αζ--. ἐ, ὑπὸ τῷ 1Ἱέρση εἰαί,
πεπόνθχσι τάδε co už pod Peršanem jsou,
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πια]{ ΡΙ{ποᾶγ ἰγῖο, -- Τ]πά]ς, ἔχοντες, ἐπεὶδιέ
βησαν ἔτη τριχκόσια Ἰηβ]ί6θ 11 οἆ {6 4οΡΥ, οο
tam přešli, 300 let. Hér. v nepř.řečiněkdy i
sinf. co prý. č. ἐστερῆσθαι αὐτῶν, οὐ δίκχιοι
etvzi—COprý jsou jich zbaveni, že nejsou po
vinni—.iXen.)zř.o neurčitosti: črývs coni.
Thúk. Ἡ πόλις παρεχέτω οἵτον, ἐπὴν šAdy (4
pondex) —od té doby, co by přišlo (vojsko
na pomoo).b)když; jak, x) stnď. ourčitosti,
Xen. č. nodéva, EBoúAero—když churavěl-.
3 c ο. 3 / 5 x mw U 1 2

ἐ, οἱπρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους, χραυγη ἐ
Ὑένετο když přední dostali se na horu, křik
nastal, Hér, šmsírs— když už (v. čísováCo
ua I. a, u,) att. č. δὲτά/ιστα-- 86 ]. 1η1]8:
j. mile však. (šre0 v. zvl.), obyč.s aor.j.
Xen —dtéBy,i jiným slovem odděl.č. dě26
dy TXy1oTaale j. mile byl vyvolen—. v nepř.
řeči zř. s inf. Πότ. ἐπεί οἱτοὺς παϊδας ἀνδρω
dýva— když prý jí synovédospěli v muže—.
B) o neurčitosti doby jednoho děje, n. 0 opa
kování děje v dobách neurčitých, po hl. čs.
někdy i po vedl. čs. (čzslčv —) lón. črsxv,
šrýv (obzl. u Thúk. a Xen.) ičrav s coni.:
když by—,obudoucnosti: až by—.oopakv.i:
kdykoli, č. s ind. Xen. (v. dXČe). TÍ οὖν ποι
οὔσιν, ἐπἣν αἴσθωνται; ο0 ἰάγ ὅ]πί, Κάγ7 07
ΡΟΊΟΥΟΥΔΙΙ9δώσειν, ἐπὴν ἐς Βχθυλῶνα ἥκωσι
dáti, až 97 -- ΡΙΙδΗ1.ἐπὰν τάχιστα ἀριστήσω:
uevj. mile bychom posnídali. Hér. iconi.
bez v při čmetTedvevaydř když by sedone
slo—.y) šrsí s opt. po vedl. čs. s týmž význ.
j.čravs coni. (v. $,)jen že častější bývá význ.
opakv, děje. Xen. č. čyolevvYyXxlav, ἤδη
šdoxa—když by měli ten věk, tehdy už-.č.
Ἀτήσαιτο ἱχανά až by získal si dosti—. č.
προΐδοιεν, διίσταντο kdykoli je před sebou
spatřili, rozestupovali se. 2. a) příčinná:
podle toho, že; proto, že; poněvadž ; ježto.
č. někdy j. hl, věta: nebo; vždyť. Xen, τού
τῳ τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδέν,č. ajrov ci
dovdone Auddy—ježto jsem ho spatřil prá
věj. Lýda—. Sof. č. yX9—nebo poněvadž-.
Pl.č. xxi ZAhog3výpězn— vždyťi jiný muž
jest—. Někdy věta odůvodněnábývá i vyne
chána předě.,jest-li snadnojidoplniti:Thůk.
ἐ. καὶτόδε ἔπραξαν anoi toto učinili—. i při
impt. PL οὐκ.οἴειἐζεληλέγγδαι; ἐπεὶἐροῦτι
vz —nedomníváš se býti poraženým? (zaji
sté; nebo.) ano, zeptej se někoho—; Hér.
ἐ, φέρε,ἴδω παντὶ τῷ οἰκότι πιιζθ ἄο toho, chci
to shlédnouti dle vší podobnosti ! —Thúk.
rel 00—sind. impf. s žv = nebo, sice by
ne—. Vnepř.řečiněkdy ἐ. 1514. Χεη.ἐ, καὶ
τοὺς μέγιστον φρονοῦντας ἐπὶτῷ περὶτούτων

λέγευ, οὐ ταὐτὰ δοξάζειν ἀλλήλοις πθΡο ΡΙΥ
i kdo nejvíce si zakládají na schopnosti
o tom mluviti, nesrovnávají se vespolek. —
'Thúk. s inf. s čv (m. ind. s v). —b) připšt.,
ačkoli, ač, PI. is inf, oů go4rTEv T%PéXri
στα, ἐ.γιγνώσχειν γξ αὖτά 76 ποδίπ{, co nej
lepší jest, ač prý to poznávají.

ἐπείγω 1.a)pudím ;poháním.i poháním,
uspěšuju, urychluju πόσο. 998, τὸν οἴκαδ
ἤπειγον στόλον výpravu domů popoháněli,
uspěšovali, urychlovali/ meď. —si. Thúk.
τὸν πλοῦν, τὴν πχρχσχ ἣν, τὸν πεοιτείχισιν
grelysoda: plavbu, přípravu, obehnání (ne
přátel) si popoháněti, urychlovati; s plav
bou— spěchati. dep. pass. pospíchám si.
s inf, Aisohl. mele —čuxAsty pospěš si
vložiti; spěšně, rychle vlož. Pl, fa ἐπειγό
u.evogŠel kvapně, —b) obr, Isok. opódo rel
XDYT2V LETAGYEŤ,TÁV xivodvvov horlivě (si
pospíšili,) zatoužili po účastenství v nebez
pečenstvích. s part. nom, Hér. %vumšray
Wc vxvuxymy moreduevognepřenáhlíš-li se
sváděje bitvu lodní; nesvedeš-li o překot—.
5800. ἐπειχὸῆναι zžv moňyux přenáhlení
v každé věci (op. čw1o/etv). Isok. bez ace. —
Ράρη. ταΓΕ]. ἐπί τι ἐπείγεσθαι k něčemu se,
hnáti; o něco usilovati.— c) acť. iimtr. Sof.
črsvysspěchej! 2. za někým poháním. dep.
pass. a) naléhám ; dotírám. Thúk. roAáóv
ěmetyouévovač mnozí naléhali. b)spěšně,ry
chle následuju. Xen, zažva čážoža, duel;
dečretyecde (píseň) válečnou začnu, vy pak.
rychle za mnou pějte!

ἐπειδάν,ν. ἔπει-δή.

r

čTte1-0Y)spojka. 1. čsová : notom, na to už,
co, jak. a) už od toho čsu, od té doby, co.
Thůk. roXůs χρόνος, moXAxry, č.dlouhá do
ba, mnoho let už (od toho čsu,) tomu, co-—.
b) když, j. už. «) s ind. o určitosti. Thúk, č.
Yyyshdm, šmiorTevovkdyž už zpráva přišla—.
(v. ioicbavoua 1. ἂ, {.). Χθη. ἐ. διέβησαν,
προαηύ(οντο θεοῖς když už přešli—. č. ye
když už přece—. Thúk. (v. Osíxvuva2. a).
V řeči nepř. i s dmf. PL ἐ, γενέσθαι ἐπὶτῇ oi
xíx—když už (konečně) dostal prý se kupří
bytku—. Dém. š. dxoůoxr. —B) o neurčitosti
doby děje n. o opakování děje v dohách neur
čitých pohl.,někdy i povedl. čs.: šreZv (č
πειδη ἄν) 5 οοπ], Κάγζ, |., αὔ ὉΥ τα, ριάτό;
kdykoli už, č. s ind, Pl, č, vig τι εἴπη. Χκτα
vsAžv j. by už kdo co řekl—; kdykoli právě
kdo co řekne—. Xen. č. τάγιστα Ἡ στρατεί«
λήξη, εὐδὺς ἀποπέμψει-- ]. mile už výprava
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by se skončila, ihned—. Pl. č. $ďrTov cvwň
Ta Asyóu.eva—j. jen, brzo by pochopoval, co
se mluví—.) s týmž význ. povedl. čs. šge
δή s opt. Xen.č.cic Tókevux ἀφίκοιντο-- κἀγζ,
až by už na dostřelenou (šípem) přišli—.ΕΙ.
ě. úvotydem, cioýu.cv kdykoli bylo otevřeno,
vcházeli jsme. —2. příčinná: dle toho, že
už, právě ; proto právě, že—; poněvadž, když
už právě, tedy. Thůk. č. 70 yoolov βίᾳ οὐχ
nAozero— když už nedařilo se dobývání mí
sta—. EPL.č, ἀνδρώπω ἐστόν-- Κάγζ Ρτάνό ορα
Πάό]δοτ--, ἄλλωςτεξ. οϱΖ].proto právě, že—.
Dém.č. yXgnebo poněvadž právě-.

čTet-0Y)-Ttep 1. když už právě, jednou.
Pl. —2. když, poněvadž tu právě; ježto pře
ce—. PI. —iě. vs, ježto přece jistě—.

čTL-EldOv,aor, k šp-op4o.
čr-exaL dle podobydomýšlímse, tu

ším.Sof. δάµαρτα τήνο᾽ἐπεικάζωνκείνου ΠΙ8Π
želku jeho v této tuše, spatřuje. obzl. v inf,
ὥς Υ ἐ̓πεικάζειν čué j. aspoň domýšlím se já.
00 čmetxox pokud lze domysliti se.

ἔπ-είληπται α Ρ., τ.ἔπι--λαμβάνω.
1. ἔπ-ειμι(-ιέναι ν.ἵ ἐπ-έρχομαι) 1. 8)ο

0s. «) přicházím ; přijdu (blízko). Hér. čr10ů
σι ἐξ šdong úmaworTéxTo:před přicházejícími
(blížícími se) ze sedadla povstávají. Xen.
o honcích šmtóvrespřistupujíce. — Thúk.o
řečnících čmtévapři-, vystoupiti. 9) nepřát.
naproti jdu, půjdu, táhnu, potáhnu. Hér.
ἐπήισαν--. ἐπί, πρόςτινα π8 πόΚοΠο; Ρτοῦίπᾶ
komu. att. —Hér., Tbůk. i voviproti někomu,
básn, i s aco. Eur, čresot hudbou vráží, do
ráží na dům. 6 ěx.wvodpůrce (dorážející, na
padající);útočník.Hér.(v.dvéye 1.0. y., dít
μιαχος) Τά], Ρ]., 1τὸ ἐπιόν voj, lid doráže
jící, odporující ; strana odpůrců. Dém. part.
ὡς ἐπιὼν ἠλπιζεν ἀναιρήσεσῦαιj. útokem, rá
zem, doufal, že si pobere—. b) «) potom při
cházím, následuju. Φοξ, τὠπιόντι δεικνύτω
svému nástupci—. P) maně,náhodoupřichá
zím ; při-, nahazuju, naskytuju se. 6 ἐπιών
nahodilý ; leckdo ; ledakdo, Φοῦ,οὐχὶ τοῦύπι
óvTocÝvnijak nebylo to věcí leckohos; nijak
nedovedl Jeckdo—. rTomtóvr. leekomu. 9. ο
zosbn, a) přicházím ; blížím se; nastávám.
«) o čse, Hér, 4u.x Ἡμέρη τῇ ἐπιούση zár. se
dnem nastávajícím; za úsvitu nastávajícího,
p. Xen., též vůž, χρόνος, Ἠόπι, τὴν ἐπιοῦσαν ὥ
αν τοῦ ἔτους Nastávající počasí roku. B)—

přistupuju ; blížím se; nastávám. PL.šmióv
T0g PxvATOVči TOVKvdpomov když přichází
smrť na člověka, Ηόν, ὡς δεινῶν ἐπιόντωνπᾶ

ἔπ-είσ-ειμι. 415

σι "EAXyoježto nebezpečenství nastávala,
hrozila—. Thůk, zóAcu.ověrmiovraútok nastá
vající.— Aischl. i s ace. napadáněco (na)
někoho. hb)e) potom nastávám ; potom násle
duju. Sof.o vlnách. (v. bxívo 1.b.«x). PL Ta
ŠTLÓVTURAVTA TOÚTO UxoTVOsT Následující
vše tomu nasvědčuje. b)na mysl přicházím;
připadám (na mysl). Xen. 0 m čy ἀπὸ αὖτο
uáToV šTíy uo. cokoli by samo sebou při
padlo—. PL. T0 čmióv co na mysl přijde.

9. ἔπ-ειμι (-εἵναι) 1. a) při, na tom, u toho
1861. ἔπεστί τί τινι]αοδίπόσοna něčem. trag,,
Χο. -- Ηότ.ποταμός,ἐπᾧ πύλχιἔπεισιἴθια,
u níž jsou brány, i o subi. 086,Πέ, ἐπὶτοῦ
καταστρώματοςἐπεῖναιπὰΡα býti. b)x)
k tomu, mimoto jsem. Hér. ο ὅΐθ]θ, χιλιάδες
δὲ ἔπεισι ἑπτὰ καὶ πρὸς ἑκατοντάδες ἓζ χκχὶ
dsxác a k tomuještě (610. —B)zbývám,zů
αἰάνάπι. Φο8,τίς ἔτ᾽οὖν τέρψις ἐπέσται; ]ίΚά
ještě tedy rozkoš zbude, zůstane ? 2. a) čet
uí Timjsem nad někým. Hér. καί σφι ἐπῆν
oTpaTyydgKAeóu.Boorosa nad nimi byl vůd
cem Kl.; a jim byl—.(v. i deozórn<— £.). b)
Χεη. ἔπεστί τις aioyůvy jest při tom jakási
stydlivost—.

ἔπ-εῖναι 1. οἳ 2. če-ew, —2. ión. = še
εἶναι οἆ ἐφ-ίημιι,

ἐπ-είνυμί, Υ.ἔπι-έννυμι,
Ἔνπειοί, oi, přední km, v Elidě sev., nad

jn. Elidany vynikající za dobyvýpravy proti
Troji. Eur.

črte(-7t80 dle toho právě, že; poněvadž
právě ; ježto, vždyť přece. Sof., PL., Xen.

ČT-EČTOV(srv. čm-Ayo) a) ktomu řekl,
pravil jsem ; slovyještě doložiljsem. Thúk,
b) Hér, črevmstyk tomu (při odevzdání něče
ho) říci; vyříditi.

ἔπ-ειρ-, ἰόπ.,Υ. ἐπ-ερ-.
ὄπ-εισ-άγω Ἱςἴοπια, 6απι ρἨ]τάαίτα, Ρχ]

vážím (srv. dvě násl.)
čr-eto-avwy“ (srv. předch.) přivedení

tam, dovnitř.Thúk. pl. místa vchodná (jimiž
pouštělo se dovnitř) ; přístupy tam, —vedle
ἔσοδοι.

ἐπείσαχτος 9. (οἳἐπεισάγ-ω)8επι ΡἩ-;
dovážený, dovezený. Dém. ořro«.

ἔπ-εισ-ῥαίνω dovnitř, tam vstupuju.
Thůk. čgTnv dáAxoouv. p. Xen.

ἔπ-εισ-βάλλω k tomu, ještě vhazuju.
Thůk, intr. ještě vpadám.

ἄπ-είσ-ειμι (-évar) «) tam přistupuju,
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přistoupím. Xen. $) po někom, na m. něčí
παςίπρα/α, Ηότ. ἄλλοι ἐπεσῆισαν.

ἆπ-εισ-ενεγχάμενοι, γ. ἐπεισφέρω.
ἄπ-εισ-έρχομαι ο) α)Ἱςtomu, ještě vchá

zím. obyč. a0r. šreceAJsty ještě vejíti. PL —
Thůúk.rivi ještě přijíti k někomu. $) po ně
kom, na m. něčí přicházím, nastupuju. Hér.
o druhé mnžce čnsceAdoůca do domu při
δοδί. Ὦ) ο τδοῖ, Τ Πή]ς,ἐπεσέρχεται ἐκ πάσης
γῆς τὰ πάντα přichází (dovážením) z ve
škeré země všechno zboží.

ἐπεισόδιος 9. (οἆ ἐπείσοδ-ος) příchodem
přibylý. subst. neut. výstup, výjev (vehře
divadelní; dialogická čásťmezi dvěma cho
rama —j. vložená) též: jednání, děj, akt. (od
2. do předposl.); dějstvo. Arst.

ČTTELOOOLOW(od črecódio-v) v episodie,
v dějstva uvádím (ve hře divadelní), Arst.

ὀπεισοδιώδης, ους 9. (ἐπεισόδιο-ν, εἴδος)
výstupu, výjevu připodobený(ale neodůvod
něný); výstupy nesouvislý. Arst. μὔῦνος,
πρᾶξις báje, jednání (ve hře divadelní).

ἔπ-είσ-οδος, ἡ, příchod sem. Sof.
ŠTO-ELO-TUYČÁWtam vskakuju. Xen.

ὄπ-εισ-πίπτω α) {απη,561 vpadám, vrá
žím (nepřát.) Sof,, Eur. —Xen. Tivina něko
πο. Ὦ) Ἠότ, βρονταὶἐ. τινι hromy vpadají na
někoho.

ἔπ-εισ-πλέω k tomuještě pluju (j. spo
jenec) Thúk., Xen. —i nepřát. naproti pluju.

ἔπ-εισ-φέρω Κ{οπια,ještě přibírám,při
dávám. Eur. dpopu.dg Aóyav. meď. a) —si.
Thúk. s obi. uxorTůpx. b) Ktomu naskytuju
5ο. Ἠότ, ἐπὶ τῷ ἀεὶ ἐπεσφερομµένῳπρῄγματι
při věci vždy (po každé) se naskytující.

ἔπ-ειτα, (ión. dle někt, čr-evrev,) před
samohl. še, předpříd.ostrým ἔπειν'. 1.
a) o) napotom ; potom ; po té, Hér. rpórTepov—,
č. dříve—, potom. obzl. att. rpůsTov—,č. před
ně—, potom. B) potom ; později. Sof. τὸ ὃὅ.
Zai TOpéhkov xal T0 mepíva později i dále do
budoucnosti j. dříve. Thúk,č. oTspov potom
později. —eigě., Thúk. čcč. (dle někt, psáno:
elcén—, čaén—) na příští, budoucí dobu. —óč.
pozdější. Xen. ypóvoc—.Thúk. πρόσοδος po
zdější, budoucí důchod. Totgš. potomkům,č
To č. do budoucnosti ; pro potomstvo. —b) a)
po předv. čsových, podm., rel., častěji po
part. p.: potom ; tehdy ; tu. někdy 1č. před
chází. Thúk.č. čred1— potom když už—.Hér,

ταῦτα ποιήσαντες Ροΐοπι to učinivše-,

ἔπ-ελαύνω.

Thúk. po part. i š. ἤδη Ῥοΐοπι už—.9)po part.
připšt. tu přece. Ῥ!. οὐδαμόθεν µαθών,ἔ.
συμβουλεύειν ἐπιχειρεῖ οἁπ]]ςηά 56 ποπαιὂϊ
(ač se nenaučil), přece rady dávati zamýšlí. —
2. a) básn. tož; tedy. Soť.čra €A0d ve da
τερα tedy, tož vyvoliž si jedno z obou-—.b)
v 0t. podivu, nevole: a potom— (když věci
tak se mají)? a tu—? a přec—? —č. oýce
Ttg-- ; a potom ještě řekne někdo—?

ἐπεί-τε, ν. ἐπεί (α]οἔπ-ειτεν, V. še-erra).
3

čT-eM-baívw potom, za někým vystupu
ju. Thůk,čs vývvv.

ὄπ-εκ-βοηνὺέω k ochrůněnaproti (nepří
teli) vybíhám. Thúk. aor. —vytrhnouti,

ὅπ-εκ- διδάσχω | tomu, ještě poučuju.
wi o něčem. Pl. fut,

ἔπ-εχ-διηγέομαι, Ἱςἴοπια,1οὔίὅ, εό7(ἆ
kladně)roz-,vykládám,vysvětluju.Pl. <

ἔπ-εκ-δραμεῖν, a0r, k ŠT-Ex-Tp$yo.
ČTENOVOLÝ(srv. předch.) výběh, nájezd

naproti (—nanepřítele). Thék.
ἔπ-έχεινα --- ἐπ᾽ἐκεῖνα,Υ. ἐκεῖνος.-

čr-eM-wéwnaproti vybíhám (nepřát.).
ŠT-ÉM-TÁ00G,att. -ghouc, Ó,vyplutí na

proti, Thúk. čréxrhovy rovodusvot alovldtov
útok lodní učiníce náhle.

ὀπέχτασις, ἡ (ἐπεκτείνω) rozšíření;
prodloužení. Arst. Těv ovouzTov.

ČT-e%-TelvVWk tomu, ještě roztahuju.
Arst. obyč.pass, o slovech šrexTevouEva —
šrexrTerTauéva rozšiřována, prodlužována —
rozšířena, prodloužena.

ČT-EM-TpÉX© naproti vybíhám, se řítím.
Xen. aor. Šrexdpavóvrenaproti se vyřítivše
—Tivi na někoho.

ἔπ-εχ- χωρέω Α4βΟΠ].ὁπᾶς στόλοςἐπεξ
/

sype veškero loďstvo výpravnépotomvy
jíždělo,

čm-eAxóvw 1. a) «) při- ; poháním. Xen.
vrerov.B)přiháním. obyč. nepřát., Hér. črý
Nuce vův ovparrýv přivedl vojsko; přitáhl
s vojskem. —b) j. Znér. naproti táhnu ; při
rážím. «) 00s. Hér. ἐπελάσας ἐπὶτὴν Βαβυ
Ava přiraziv, přitrhnuv k Bab- (s vojskem).
též : útok činím ; dorážím. Xen. vevina něko
ho. B) Hér. vřeg ἔπήλασαν περὶ τὸ čou.« lodi
přihnaly se ok.úskalí přirazily kolemkúsk,
9. π]κάάάπι. Ἠόέτ. σφίσι αὐτῆσι ὅρκους ἐπήλα
cav soběsamým (vespolek) přísahu uložili.
ἐπὶ τούτοισι -- Ώ8 [ο--.
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ἔπ-έλχω, τ. ἐφ-έλκω.
čre-eAriCm 1. přitomještě doufám.Thúk.

s g s ind. fut., že—,Eur. čeýXmox s inf. při
tom nadál jsem se, že—,2. při tom nadějí tě
ším. vTivxněkoho. Thúk.

ἔπ-εμ-βαίνω ουγό,básn. 1. tam vkroču
ju, vstupuju. Sof. ydovog do země. Eur. eig
πάτραν πὀδ᾽ (πόδα) ἐπεμβᾶσει 4ο οἱδίπ} no
hou vkročíš. s dat. Aisohl, můpyoušTeubug
na hradby vystoupě-—. s ace. Eur. oyWbov—na
vreh—. 2. οῦτ, 908. ἐχδροῖσιν ἐπεμβῆναι ποδί
na protivníky přišlápnouti nohou, patou.
Bur, čreuBaíveavTim na šíji někomu vstou
ΡραἩ, παβδίαροταί, ο, κατ ἐμοῦ μᾶλλον
šreuůce na mne ještě více přišlápneš;
mne —utiskneš, utlačíš.

čm-e-PáAAw 1. a) tam při-, vhazuju.
α) Ρά5η. τινί τι na někoho něco vhazuju, vr
hám. p) tam vkládám, Hér, ču.BóXuuov(užva)
ἐπεμβάλλουσι vkladný měsíc tam vkládají,
přidávají. b) o řekách: k tomu, „„ště, také
vpadati, vtékati, se vlévati. 2. obr, Arst, yt
γνώσχοντι ἐπεμβάλλειν znajícímu něco ještě
to vštěpovati.

ČTTELBÁTYG,ou, 6 (ěreuBatvo), básn. kdo
na něco vstoupil, vysedl. Eur. pl. (rov
ěmeuBávagna koních jezdce.

ἔπ-εμ-πίπτω tam při-, vpadám. Sof.
ποίµναις τήνὸ ἐπεμπίπτει βάσιν πα stáda
tímto náskokem, náběhem vpadá.

ἐν-εναρίζω při tom, tam zabíjím. Sof.
ἐπενάριξον.

ἔπ-εν- δύνω, jen prs. Hér, čmíví T na,
přes něco oblékám něco.

ἔπ-ενεῖχαι, ión, ἐπ-ενεγχεῖν,a0r. k éru
φέρω.čr-eveydva, pass, k tomu.

ἐπ-εν-Ῥρῴσχω tam vskakuju. Sof. ční
riva naněkoho, proti někomu se hrnu,řítím.
Aischl, čeevdopety Tiw vskočiti na něco, do
něčeho. Sof. —dvo—vzhůru.

ἔπ-εν-τείνω k tomunatahuju, napínám,
Sof. šrevratdetc k tomu napnuv, nakloniv se—.

čm-ev-Té6AAwk tomu, mimo to ukládám,
nařizuju. Sof. vi čr. něco ještě.

čm-ev-TÓvw básn. k tomu přistrojuju,
při-, uchystávám. Sof.yečox(dle někt. rev
θύνω).

5 / ο .

ἐπ-εζ-άγω παρνοίνγτάᾶίπ, υγριανι/α.
Thúk. aor. naproti dále vyvésti (vojsko ze
stanoviska proti nepřátelům). —Téπλῷ πρὸς
rv vv užikovpopojetiplavbouk zemidále.

F. Lepař, Nehoměrovský slovník řeckočeský.
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čm-eč-aywy“ (srv. předeh.). další vy
vádění, rozšiřování (proti nepříteli). Thúk.
τοῦ χέρως.

ἐπ-έξ-ειμὶ (-ιέναι, Srv. ἐπεζέρχομαι) 1.
a) naproti vycházím, postupuju; —vyjdu,
postoupím,vytáhnu, vytrhou. Hér, uiyěnék
ιμεν ἀμωνόμενοιnaproti vytrhneme odráže
1196 Ἰο, --ἐπεξήισαν ἐς τὸ εὐρύτερον ΠΑΡΤΟΜΙ
postupovali na m. širší, Thúk., Xen, b)šre4
ιέναι τινί TivoG(vystupovati proti někomu
pro něco ;) poháněti někoho z něčeho. Pl.,
Thůk., Aischn. ἐπεξιέναιτῇ γραφῇ οἀροτοτᾶ
ti, odpor klásti žalobě. Arst. 6 šrsktov pů
honce; původ; žalobník. 2. obr. a) Thůk.
ἐπεξῆσαν τὰς τιμωρίας ἔτι μείζους proti sobě
(črť)procházeli tresty ještě většími; stále
ukládali si (proti soběvespolek) tresty ještě
větší. b) procházím, probíhám (pokračuje ve
υγργατοτόάπ{). Πόν, ὁμιοίωςσμικρὰ καὶμεγάλα
dorTexšreŽiov rovně malá i veliká města pro
bíhaje (ve vypravování).

ἔπ-εξ-ελαύνω παρτοᾷῖ vyvádím. Xen.
vode irréuc k útoku (z města) jezdce—.

črr-eg-ÉAevoc, 6,Arst. dodatekk důka
zům, k odporu(v řeči) ; pozdější odpor.

čr-eg-epyálopat 1.k tomu,mimotovy
konávám, vyvádím. Dém, ἓν ἐπεξειργάσατο
votobrovjednu věemimo tovyvedltakovou—.
2. Sof, ještě dobíjím. ὁλωλότ᾽ ἐπεξειογάσω
zničenéhoještě jsi dobil.

ἔπ-εξ-έρχομαι (srv. ἐπέξειμι) 1. 8) na
proti vybírám, vypravuju se, vycházím ;vý
pad (na někoho) činím. črežeAdety naproti
vyjíti; vyraziti ; dopole vytáhnouti. Thůk.,
Xen. čnežeAnAudóTecvýpad učinivše—. b) «)
na někohodorážím,Eur. Atxv.—Thůk. xxx
ποιῶν. -- ἶ 5 dat. věci. Pl, σφόδραἐπεξέρχεται
TBdýuxmprudce doráží, sivyjíždí na výrok,
9) č. TevíTevog(nastupuju proti někomu pro
něco ;) poháním někoho z něčeho, Pl., Dém.,
Arst. y) pomstou, mstivě nastupuju. Tui T7
opyň někomu vymstívám se s hněvem, c)
potom do-, přicházím. Hér. dyyehíy ἐπεζελ
θοῦσα Ροβο]ςίτί Ροΐοπ] ἀοδααδί--. 2. Ρτος]ά
zím ; probírám. Thúk. dxoubely mepiἑκάστου
ἐπεζελθδώνs důkladností o každém příběhu
vše probrav, vyzkoumav-—.

ἔπ-εξέτασις, ἡ, Τ]ά]ς, Ῥοσάδ[δί, ἁγα]λά
prohlídka.

čr-eG-8Vploxw k tomu,ještě vyslezuju,
vyhledávám, vynalezávám. Hér, aor.

ἐπ-εξῆς,τ. ἐφ-εξῆς.



418 ἐπ-εξ-ιακχχαζω.

ἐπ-εξ-ιαχχαζω ΑΙοΠ],παιδν ἐπεξισχ
x46xg chvalozpěv při tom zavýskna—.

ἐπεξόδιος 9. (οἳ ἐπέξοδ-ος) ἄθ πόκϐ. τι
Χεη. ἐπεξόδι« οὐδὲ γγρτανηί (na výpravu
vojska). ’

ἔπ-ές-οδος, ἡ, naproti vyjití (nepřát.);
pochod polní. Thúk. č. xai dvTíTalus.

ἔπ-ἔπω, γ. ἐφ-έπω.
črm-epyáloum přidělávám si (pole cizí).
čm-epyaotu,ý (srv. předch.) 1 přidělá

vání si (pole cizího). Thúk. 2. obapolné,ve
spolné právo (vzdělávati si pole a usazovati se
v zemi cizí,) usedlosti. Xen. (srv. ἐπινομία).

ET-Ép(ouau), ἱόΠ,ἔπ-είρουαι (att. jen a0r.
ἐπ-ηρόμην) a) k tomu, ještě tážu, doptávám
se. Hér. (v. čxu.zvůavo, b, x). Xen. Žosvo,
—čnýpero otázal se, —ještě otázal se. —b)
vůb. 0-, dotazuju se. Hér. ἐπείρεσῦαι (ἆ]θ
někt. zde aor. črepécůa:). Thúk. Tov Úsov
ěrpovro, ei—boha se otázali, zdaž—.p. Xen.
—Hér. fut. ἐπειρησομ,ένους T0 dvrTicoov,aby
se otázali, co jim v tom vadí.

ἔπ-ερύω, ión. še-e— na, přes to převlé
kám. Hér. med. črespvadu.evog TY Asovrémy
převleknuv si(na sebe), obvinuv si Ivovinu.

ἔπ-έρχομαι (5ιν. 1. ἔπειμι)1. α) k tomu,
tam ubírám se; přicházím ; přistupuju. «)
Sof, čreXdsiv dóu.ovevstoupiti, vejíti do do
mu. vxoúg do chrámů. eic vónov—na m. při
jíti. Thúk. zpúcraAhov—přes led přejíti. B)
nepřát.naproti postupuju, tábnu. Thúk. vv
TV Těhac čreAVOvrTEcdo země sousední vtáh
nouce, vtrhnouce. ΕΜ. µόσχοις ἐπελθεῖν8
jalovice vrhnouti se, vpadnouti. v) slovem
dorážím. Tivxna někoho; pouštím se do n“
koho. Eur. TxĎrTace RpůT ET7Adovtěmi vý
čitkami nejdříve pustil jsem se do tebe. —
b)při-, předstupuju. obzl.j. řečník,jednatel.
Hér. šreAHav šni rov O7uovpředstoupiv před
lid shromážděný—. Thúk. č Tu03x šmépycru
šiviv0 xotvóvproč se nepřihlašuje u správy
obeení—. ἐπελθδόντες čAeyov předstoupivše
mluvili. c) obr. procházím; probírám. vi
něco; probíraje mluvím o něčem. Thůk. Tac
υνωµιοσίας ἁπάσας ἐπελδών ἴ8]πό spolky

veškery domluvou probrav—. 2. o zosbn. a)
2) o subi. řek a p. přecházeti; zaplavovati.
Ἠόν, ἐπέρχεται 0Neřčhoc70 AéXra zaplavuje—.
ἐπελδεῖνπαρ]αν1, τὴν χώρην. 5πδί, ὕδωρ. P)
οῦς. ΑΙΒΕΠΙ.ὅταν κλύδων χακῶν ἐπέλδη Κάγζ
by příboj nehod se přivalil—. v) Βοἑ,ἐπέρίε
T% ©XTurozšiřuje se pověsť. b) očsea p.

ἐπ-εύχομαι.

dostavovati se; přicházeti; nastávati. α)
Ἠότ, ἐπεὰν τάχιστα vůž ěrnéAdyjak mile by
noc nastala—. Thúk. subi. 'OXúumx.— B)
ΑΙΒΟΠΙ.τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον πῆμια ΡΙ
tomnou i nastávající pohromu. 0) «) črépyeTatTETivupřicházíněconaněkoho; přepadá,
jímá něco někoho. Hér. úmvog.—i τινὶ. (τ.
πταίρω). β) ἐπέρχεται--, ἐπῆλθέ τινι 6 1Πᾷ.
přichází, připadá—,přišlo, připadlo někomu
(na mysl)—. často att. ,

ἕπ-ερωταω, Ιόπ.ἐπ-ειρ-ση ἐπέρ-ομιαι)a) k tomu, ještě tážu, ptám se. /ruvaněkoho,
Ti něco, na něco. Xen., Pl. i Aor.—Hér. i
TrepíTivoc0 něčem. —b) vůb, 0- dotazuju se.
Ἠότ, ἐπειρωτᾶν τὰ γρηστηρι« ἀθέβπογα/{{59
věštíren, att. rov ὃεόν. :

ἐπερώτημα, Ἰόπ. ἔπειρ-, τό (οἆ ἐπθρω
T%-w),otázka; po čem bylo tázáno.

ἐπερώτγσις, lón. čireno-,1 (srv. předeh.),
otázání ; dotaz; otázka. Hér., Thúk.

ἔπ-εσ-ᾖ- --- ἐπ-εισ-β-.
ἔπ-εσ-ε- --- ἔπ-εισ-ε-.

čr-eo0Vlw přijídám ; přikusuju. Xen. mví
m k něčemu něco,

ἔπ-έτειος, ión. dle někt, č+-6reog,.2.i 3.
(-šros) každoroční ; roční. Hér, 7pó60804,φό
ρος, καρπός, BubAogkaždorocně rostoucí.

ĚT-ÉTE0G, v. předch.

ŠT-eVVÝÓVwa) napřimuju ; zpříma řídím,
napřahuju, Sof, výv yeřoxčt Tim ruku na
někoho (dle někt, revrůvetv). Xen, r0 cáua
—zpřímadržím. b) Aischl. voutouuTa ravy
ěryÚdvvovzákony všechny správně udržoval
jsem (aby neklesaly). ©

ἐπ-ευρίσχω, υ.ἐφ-ευρ--.
ἔπ-ευφημέω k tomu zbožněhlásám, pě

ju; přizpěvuju zbožně. Aischl. yoxřot úu
vouc—k obětem písně zbožné pěju. Kur, rev
φημῆσαι εὐχαῖσιν mačva zapěti k modlitbě
οἈνα]ο7ρέν. ἐπευφ-- παιᾶνα τῇ συμ.φορᾷAo
τεµιν παρδ4 ομτα]οπρέν na zdar příhody Ar
temidě.

ἐπ-εύχομαι 1. a) při tom o soběhlásám,
chlubím, vychloubám se. Eur. se dvojím
800. Άργος πατρίὃ᾽ ἐμὴν ἐ. Ας. τ8 otčinu
svou chlubně vyhlašuju. b) při tom zýučně
slibuju. Aischl, s inf, fut. že—. 2. a) x) k to

1 přivolávám, přeju. s obi. dobra i zla.

afom. Sof.s inf.: aby—.Irovév přivolávámněkomu, na někoho něco ; přeju někomuně
čeho. Aisehl. 77 zóAeobci. B)zvučně, hlas



ἔπεφνβ,

ηὅ πιοά]ίπι 56, Αἱ56Π]. τοισῦτκ ὁεοῖς ἴαιοτό
πιοά{0 Ιροπ πι γζηπάξδίπι.Φ0Η,λίτας-- Πι0
dlitby Ρἵ1 {οσαρτοπάδίπι, Γόπι, ἐ. δεοῖς 5 1Π4,
modlím se bohům, aby—.

ἔπεφνε;, ν. πέφνον.
2

ἐπ-έχω 1. a) přidržuju. att. meď. —si.
ΡΙ. ἐπισχόμενος ččémievpřidržev si (koflík
k ústům) vypil dokapky. —rara přidržev
si (rukama), zacpav si uši. b) napřahám;
na- ; zaměřuju. obyč. bez obi. «) ἐπί τινα 8
ηξχοΏο, Ηότ, ἐπεῖχε ἐπὶ Λακεδκιμονίους za
měřoval, útokem se hnal na Lak. i ční Tov,
'Thúk. při subi. lodí. P) zaměřuju v mysli;
zamýšlím ; hodlám. s inf, Hér. ἐπεῖχεστρατη
λατέειν, —GTpareúsoda, zamýšlel—.2. a) za
ujímám ; zaměstknávám (prostíraje se) ; ob
sahuju. o) Hér. vův ču.-mehovčmoyety vyv A
σίηνπᾶσαν vinný keř že zaměstknal Asii ce
lou ; —že se rozprostřel po Asii—. p. 0 subi.
větví. 9) i00s. Thúk. τὸ κέρας αὐτοὶἐπεῖχον
to křídlo sami zaujímali, drželi. Hér.čreřyov
καὶτοὺς [eycýrac (obsahovali i Tegejany;)
prostírali se, stáli i proti Tegejanům. v) u
jímám ; obsazuju.aor. ujati; obsaditi, Thúk.
Tyv Moxedovixvšréveov Makedonii obsazuje.
Hér. vyv Acínv ráoavěnécyov Asii celou za
ujali; po Asii— se rozšířili. oxó6x šmécyov
—cokoli obsadili—.1i: v moci držím, mám.
Hér. Adývas. —b) «) moc mám; vydržuju;
trvám ; vytrvávám. Dém. vvymv,mvůvěnéye,
osud, který nyní trvá, vládne—.Hér. %vu
Xuu.epogdveuoc mym netrval-li by valný
vítr. ϐ) ἐπέχει τί τινα trvá něco někomu ; za
městknává něco někoho. Hér, ὀχτὼ uňvag
Μυρηναίους ὀπώρη ἐπέχει osm měsíců Ky
rénským doba sklizně trvá, — Kyréňany
sklizeň zaměstknává, —3. a) «) zadržuju;
zastavuju; zdržuju. viva někoho. Aischl, xe
oxvvoĎvivBéhosčmoyédo, blesku střela kéž
ho na vždy zadrží, zarazí ! Sof. eo wvývíxv
zadrže otěž—. émicyeiy τὸ πλεῖν zastaviti
plavbu. —č. Tiv4 Tuvogzdržuju, odvracuju ně
koho od něčeho, Pl, 709 overdíČervod výčitek,
i s inf. s u —aby ne-, Sof. $) zdržuju; ob
meškávám; meškám. rTww%někoho. Thúk.
αὐτόὺς ὁ στρατὸς ἔτι ἐν ταῖς Ἀθήναις ὢν ἐπέ
cyevje zdrželo, obmeškalo to, že vojskobylo
ještě v Ath.— ač μήτε νὺξ μ.ήθἡμέρα ἔπι
σχέτω ὥστε ἀνεῖνχι πράασειν-- ἴ60θ ani noc
ani den aťnezdrží tak, abys zanedbal konati
—.b)imér. «)zadržuju ; zastavuju ; zarážím,
šnícye; zadrž; počkej! Xen, Osíouvve;šmé
gyovze strachu zadrželi, zastavili. Dém. č

ἔπ-ηχέω. 419

movnoavevčm.oyey čxečvovučinili, způsobili
jsme, že on zadržel, zarazil. č, vevoczdržuju
se něčeho; zadržuju v něčem. p) za-; vy
držuju ; vyčkávám ; meškám. Xen. čmoyý
GW,čac— Vy-, počkám, až—. Hér. čmoyov
OALyovypóvov počkav krátký čas—, Xen. —uu
Zpóvpočkav chvílku- ; č. též: po přestávce ;
za chvilku. Dém. úuiyvxáv 70mdoxň záv šn
Ggodcivaťse vám hned líbí, ať teprve po čase
(ažbystevyčkali).Hér. vr ἐπισχεῖνἔνεστιά
vada vevyčkáníjsouvýhody(op.črey dva).

ἐπ-ηβάω, ν. ἐφ-η-.
ěr-YpoAoG (—1 sluč., BoXý) přihodilý,

Ttwvogk něčemu; účasten něčeho. Aischl, č.
φρενῶν mocen smyslů. Sof, oddč, opsvův a
zbavený smyslů. Pl. č. čnuovýungumění mo
cen, schopen. Hér. č eiutvivo;účasten jsem
něčeho ; dostává se mi něčeho. -šyevóumydo
stalo se mi něčeho.

ἔπ-ηγορέω (ἀγορά, 51Υ. ἀγορεύω) 18
proti mluvím ; domlouvám ; vytýkám. Hér.

ὅπ-ἥκα, ión, aor. od ἐφ-ίηυιι..
ἔπ-γγμκοος(ἐπ-ακούω)1. πᾶ- ; posloucha

jící. PL. oi č. posluchači. 2. doslyšený. Xen.
εἰςčvxoov na doslyšenou ; na doslech. obyč.
o nepřátelích.

ἔπ-ηλυγαζω (-ἠλόγηἄθτο; temný stín)
zastiňuju ; zatemňuju. obyč. meď. též sry
AvylCou.au—si. Ti n. Tivů něco, někoho. Thúk.;
Pl. skrývám se za někoho, někým.

čr-nAvylfCopa, v. předch.
ἔπ-Άλυς, υδος, ὁ, ἡ (ἐπ-ήλυθον,--Ίλβον,

γ. ἔπ-έρχομιαι), příchozí; přišlý ; přistěho
vaný ; cizí. Hér. tew0<.—subst. maso. cizi
nec. Sof. čévot č. cizí odjinud. — Aischl,,
Thúk., Isok. op. xúroóydov.

7-1 AÓTYS,ov, ó, Thůk., Xen.—=předch.
ἐπ-ήν --- ἐπ-άν,. ἐπεί.
ἔπ-ηρασω,τ. ἐπ-αράομιαι.
ἐπηρεάξω (ἐπήρεικ)1. vyhrožuju. Hér,

vi něčím. —2. zlého přeju; zlé obmýšlím ;
zlomyslný, zlovolnýjsem. Dém,vvi někomu;
příkoří činím někomu, —Arst,

ἐπηρεασμός, 0 (črmpekče), zlomyslné
jednání; činění příkoří (z pouhé závisti).

ἔπ-ήρεια, i (—ep. ἀρειήhrozba ; zlé.přá
ní), 1. hrozba zpupná. Úhůk. xar' črýpey
se zpupným vyhrožováním.2. zlomýslnostť;
zlovolnosť; nepříznivosť. Dém,

Ém-Y)yÉwk tomu zvučím, Eur, aor, k to
mu zazvučiti, zahlaholiti,

dř



420 ἐπί.

čTtí,před samohl. čistouša", před ostrým
příd,šo', ión.i tu čr („ lat, ob) I. aďv.zř.,
jen básn, a ión. a) na tom; na vrchu; svr
chu. Hér, č. oídyo0; Žvna nich (šípech) že
lezo bylo (přiděláno). o Šatstvu: svrchu.
b) «) při tom; přinich, Sof.parox. šr uaré
ρες -- ἐπιστενάχρυσιν. ϱ) potom ; po nich ; za
ΠΠ], Ἠότ, πρῶτος μὲν--, μετὰ δὲ--, ἐπὶδὲ-
první—, po něm—,potom (vedle—).II. praem.
s dat., gen., ace. —A, s daf, 1,a) (op. ú7r6)
o.) na (s loc, o tkvění na vrchu; 0 přísluš
ném, úzkém spojení. —srv. s gen. B.1.a,)
Hér. č. vřes xeoaXio1ěyovreg—na hlavách-.
p. Xen., iě. vořeoci na uších. Thůk,č. vzvotv
na loděeh. č. AnXíe na D-. Xen. č. Totg Optotg
na hranicích. 9) č. ina ot. kam? —na (s ace.)
trag. při míwrev. b) «) při; u. Xen. č. vat
můXoi u brány (srv. důox). č. TŽ T%EPIVU
příkopu. Hér. č. ποταμιῷ, δαλάσση u řeky,
u moře. p. Xen. č,rdou rxpetva: při všem býti
přítomným. —B) č.inaot. kam? na [s ace.);
ku ; proti. ἤκειν, χωρεῖν,ἄγειν, πέµπειν, ῥλέ
rev a p. traď., att. —o)o) ku. Sof, xam Toto
δε τὴν χάριν mpócdec a k tomuvděk připoj.
Χεῃ. χάρδαμιν ἐ. τῷ σίτῳ Ťeřichu k chlebu.
mimo to; nad to—.β) po (s loc.) ; za (s instr).
Hér. v% Aorea Ta č. ToúTOLGLCOpo tom ještě

zbývá. Xen. č. T0úTe dvécvy po něm vystou
pil (j. řečník). oi č. πᾶσι zadní voj. (V. 1ἔπο
um.) —v) o okolnostech: při; ve (s loč.)
'Thúk. č. roče Ostvočgv nebezpečenstvích.
Dém. č. vě mpaocewvpři jednání ; v skutku.
ἐ, τούτοις za těch okolností. i: se (s instr.)
Thůúk. š. Tě xivdvvo s nebezpečenstvím;
s vlastní škodou. d) o moči: «) při; nad
(s instr.) Xen. (τ. ἄρχων {ἔ,,ναύαρχος.). τῶν
ἐ, τοῖςκαμ.ηλοις ἀνδρῶν mužů, opatrovníků
při velbloudech (v. i doxvg,uyyuvý), Dém.
obě. vole rpXyucc. kteří jsou při správě 0
becní; statníci. ) ἐ.τινι εἶναι,γίγνεσθαι ν πὲ
čí moci býti; v něčí moc přicházeti. —šae
odou, vevécdhau—v něčí moc, poddanosť do
stati se, přijíti, Xen. —i s inf, Hér. č. τού
TOLGLTOA GTPATW)ŠYÉVETOδιχφθεῖραι-- v moc
jejich veškero vojsko se dostalo, aby je—.
1. εἰμὶἐ.τῷ Bouhouévov moci leckoho jsem.
Xen. v0 č. uo, —č. Go100jest na mně-, na
tobě. —e) při- ; ku poctě, na památku něko
ΠἩ. Ὠόπι, ἐρεῖνἐ. τοῖς τετελευτηκόσι Τοδη]-,
ti připadlých, ku poctě padlým. Hér.š. Asw
vídn Leónidovi na památku. —2.0 čse. a) «)
při; za (s gen.) Xen. č.rá detrvo přijídle ; za
jidla. Hér, čr Yuéon éxaory za každéhodne;
v každém dni, Šof, uičvěr Auxm den coden.

ὁπί. k

B) ku. Xen. (v. δυσµή,τελευτή). b) po (oo)
Χεῃ.ἐ, τούτοις po tom. (v. šáspydlovcm|. a,

).— 3. při; na základě. a) o) ze; prol (v.
dóka 1. b,f., ddočíx). Thúk.č. τῷ ὀνόματι ηὺ
ἔήδησανπᾶ základě pověsti, z pověsti se po“
vznesli, Pl, yéhog č. Tm. smích z něčeho.
ἐφ ἐ̓χυτῷ ἐγέλα 5ορδ samému se smál; zewe
sebe smích měl. B)pro; za; za příčinou ně
čeho. Xen, rateodat č. Ti bití dostávati pro,
za NĚCO.Š. τοῖς τοιούτοις ἀγαθοῖς ἐξαιρεῖσῦαι

| za příčinou takových prospěchů vybírati
Thúk. š. T0ÚTotsPxosoxeváČovvo za příčinou
těch věcí připravovali se—.v) o účelu: ku;
na; pro. Pl. č. véyvn uxvddvav ku přovozo
vání umění,prouměníučiti se.Xen. č.ováTa
na smrt—.Hér, dméoree č,duxobop odeslal
k záhubě, k usmrcení.č. coTmgixna osvobo
zení. —Sof. κἀπὶ τῷ λέγει τάδε; a nač, k če
mu, zajakým učelem vzkazuje toto? Xen.
> / c/ v 2.. v

č, T0ÚTO!g,OTeg s těmi úmysly, aby—. 0)o
výsledku. Hér. č. dyXo. na škodnou (která
z toho pojde). č. zxxdma zlo, neštěstí. b) z)
o ceně za (s ace.) ;po (s loe.). Sofť.ἐ, κέρδε
σινλέγειν pro zisk mluviti (za cenu zisku).
Hér. č. κόσῳ χρήυατι; za jaký peníz? Pl.č.
Tóce ; za jakou cenu?Hér, ši" ojdsví za žád
nou cenu.— Dém. (v. δανείζω, δωροδοκέω,
vtyvoum 3. b, B.)— B) o podmínce n. výmin
ce: na základě—. se [s instr.) obzl. při úmlu
vách. Xen. č. τοῖς εἰρημένοις πα základě
umluvených podmínek. č. ToúT015ŠdoonvZ%
čkuĎovTa mora s těmi výminkami—. Hér,š.
λόγῳ τοιῷδε, ἐπ᾽ᾧ στρατηγὸς ἔσομαι S pod
mínkou takovouto, (s kterou,) že vojevůd
cem budu. často pouhé čo' ozn, šo' © s inf.
s tou vý-, podmínkou, aby-, že—.(s ind, fut.)
neg. uý—. Xen. omeloxodu ἐφ᾽ᾧ μ.ῆτε αὐτὸς
ἀδικεῖν výve čxeívougxžev smlouvu učiniti
na tu podmínku, aby ani on neubližoval=,

a) «) na (s loe.; ale s volnější přísTušností).
Χεη, ἐφ᾽ἵππου, Ἠότ. ἐπ᾽ (—na koni. p.ἐ, ἵπ
mov. Sof. ἐ, νεώς Π81041. Χ6ι. ἐ. βωμιῶν Πᾶ0|
tářích. č. To) edovůvov nájlevém křídle.i:
ve, Isok. č. ve Aotxg xzrvotzetyv Asii—. 5)
č.inaot. kam? na (s aco.). Xen. dvaBavrej
ἐφ ἵ̓ππων γεοᾶξο πα Ιοηῦ--. ἐ, δαπίδων τιδέ
oo. na koberce kladou. b) z) při; se. Hér.č.
τῶν Pupěev u dveří. č. T05 movau.oj. B) č. i
na ot.kam? ku; do. Thůk. xxrTxAeúoxvres
ἐ. τῆς Μυκάλης-- k Mykale. č. Záuov. Xen.
ἀπιένχι ἐ. Ἰωνίας-- ἆο Ιόπίθ. čr" očzovdomů.
Ἡ ἐ. BxBuhvog 6865cesta do Bab. c) «) při;
ve; mezi(s instr,) Thúk. č% čxxAnoluspři



ἐπί,

«Ἠγοπιάζάδπ{; το βπόπιδ, Ρος, ἐπ ἠ̓θέωνλεκ
ro. mezi mládenci vybraní. B) při; pro; o
(s loo.). Thúk. růy váčiv póvot čmiσφῶν αὐ
Toy čyovveg řadu jediní sami o sobě majíce.
ΧθῃΠ.αὐτοὶ ἐφ᾽ἑαυτῶν ἐχώρουν sami 0 sobě,
pro sebe postupovali. Thúk. č. coby αὐτῶν
ajTóvou.ot0 sobě,pro sebe samostatní, samo
správní, 1τὸ ἐφ᾽ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι
svůj vlastní prospěch jen (cojen proně sa
my jest) před očima svými majíce. d) o mo
ci. Dém. olč7víTivogmužové při něčem usta
novení; vrchní, představení nád něčím. 2.
a) o čse, «) ve; za (s gen.) Xen. č. ráv Ýp.e
TéoWymooyóvovza (doby) našich předkův. č.
Kůpovza Kýra. oičouv lidé (za) naší do
by ; souvěkovci naši. 9) při; po. Xen. eúdůc
ἐ, gowrTouhned (při prvním,) po prvé. č.rv
πράξεων ΡΙΙ ΡτάσίοἩ, ϱ) o) při číslech,distr,
po. Xen. čeἑνός, ἐπὶτεττάρων, ἐπ᾽ὀκτώ ὤ. Ρο
jednom, čtyřech, osmi ©. č. πολλῶν po mno
hých mužích za sebou. $) i připouhém subt.
Xen. č. o%Axyyogvpřed v šik, do šiku. č. x
oo; v dlouhé řadě (tak že málo mužůvedle
sebe, ale mnoho za sebou pochodem postu
pují). c) o míře a způsobu. «) dle ; podle ; po
(s loc.). Hér, (v. ἀνατίθημι 1. ἂ, β, ἐπώνυ
μιος).κληνναι ἔ. τοῦδε,δν nazvánu býti
dle toho, že--. B) Sof, odd" č. ouuxpůdv Abyov
ani na málo slov ; ani málem slov ; ani slo
víčkem. Dém.č. u.xp0, μείζονοςπαρχβχίνειν
měrou malou, větší; o málo, o více—. Υ) 1.
adv.,č. s (sinstr.). Hér, ečeavěn'69x00řekli
« Ρϊΐσαλοπ. ῬΙ. ἐ. μεγάλης σπουδῆς 5 Ῥοτ]]32
vostívelikou. Dém. čr ἐζουσίας5το]ποβί{--.z

C.sace.1.a)x)na,ve (sace.); do.Xen.déLI IU L KTM:̓ ,
WEvogč. TXyóvava položiv si na kolena. dva
Bávnec č. TAGdouxu.dZac vstoupivše do kočá
rů, č. rov Verovna kůň. Hér, č.vů úÚnAóvxra
τῶν ὀρέωνΠᾶ--, β) j. na ot. kde? Xen. vxp7
σαν 2. TAGddoxg dostavili se u dvoru (přišli
ku dv. a byli tam). Dém, —č. vo přu.a—. b)
«) ku; do—.Hér. xavéBy č. vag vémgsestoupil
k loděm, Thúk. šx T% Xíou šr""ABudovz Chia
ἱ ΑΡ., 40 ΑΡ. -- Χθη. πχριέναι ἐπ᾽ἄριστον při
cházeti k snídaní, ἥκειν ἐ, τὸ Ostrvovpřijíti
k—. —i na (srv. δεξιός, ἀριστερός, δόρυ, πούς).
zř. 0 08. ἐ, τινα Ἱςπόκοπια, Χεπ, $) ve; do;
mezi (s ace.). Xen. dmiévatč. τὰς τάξεις 0ἆθ
jíti do řad, mezi řady. Hér. xuraor4vrec č.
TOŮSKoyovTAgpředstoupivše před vrchnost,
Thůúk. č. T0 7Xdoc ve hromadě—. v) často
nepřát.č. rivx naněkoho; protiněkomu. Xen.
ἦξειν ἐ. ToůgmoXeulovgpřijíti na—. iéva—jíti
na—,proti—. 1. šv éxxorTovTv šdváv proti |
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jednomu každému z národů (zvlášť). i při
movedeodau,ywoeřv—,Uhúk, při orparedox
(ale i vevýzn. b,«!).— c) «) na; po (s loo.).
Χθεῃ.,παρετέτατο Ἡ τάφροςἐ. δώδεκα παρα
σάγγας-- na, po 12 par—. ἐ. τοσαύτην vv po
tak velikém prostranství země(v. i ráuro
Ave). Hér. r" ocov pokud; j. daleko. Xen.
ἐν τῷ πεδίω č. zoX na rovině (po velikém
prostoru,) daleko, 2. a) «) o čse. Xen. ἐφ᾽
Ἠψιέρανη8 ἄθῃ. ἐπ᾽ἀνθρώπωνγενεάν π8 (]εᾶπο)
pokolení lidské, Pl. č. yoóvovTuvana nějaký
čas. 9) po (s aco.). Hér. č. dxrTo xi elxoat
ěrex po 28 let.— b) omíře a způsobu. «) Xen.
Ogč. TOroAú skoro po většině, Thůk, ov ἐπ᾽
čAA1Tov měrou comožná nejmenší. —š. e4v
průměrem ; vůbec. 3) Thúk. č. βάθος ἐτά
ξαντο οὐπάντες Óu.o(o;do šířky, hloubky se
řadili se ne všichnistejně. p. če" domi0uc. —
c) o vztahu. Thúk. v0 č.cp% eivouco se jich
týče.— Xen. vo č. cé co se týče tebe. 3. ocí
li a účelu. Hér.iévou č.rnv dýonv jíti na hon,
Ρ. Χθη, ἐλθεῖνčr" dovůprovpřijíti pro peníze.
«τὰ ἐπιτήδεικ Ῥτο Ῥοίἴεῦ}. συλλέχειν τι ὡς
„Do sbírati něco na oheň. Thůúk. č. čúA«x

, ἱ

αρέπεμψάν τινας Ῥτο ἁἨίνί--. ΕΙ. ἐπ᾽ αὐτὸ
τοῦτο πἀρεσμ.εν ΡΤάΤὃ78 Μπαúčelem, za tou
ΡΙ(δΐποι Ίβπιθ πᾶθ, Ὀόπη, ἐ, τἀξὼ (τὰ ἐ.) τῶν
ἀγαθῶν χρῆσθαι Ἱς πογηδ]δίπι π ργοβρδοηἦν
užívati (j. ku vážnosti v jn. obcích). III. ve
slš.1.a)o) na; na povrchu ;na tom(šT-4vo,
ἔπι-πολη, 2. ἔπ-ειμα, ἐπ-οικοδοµέω. noml. i:
opatřený ; nadaný (črí-oyu.oc, še-avuu0g). B)
na, ve, při (čm-Bxivo, -BXAa, -omévdu, -Tí
dmua). v) v tom; tam (ἐπι-χώριος, ἐπ-οικέω,
ἐπι-λείπω, -μιένω). ϱ) α) ΡΙΙ; Ἡ (ἐφ-έστιος,
-έδρα, ἔπι-αλάσσιος, -κέιμιαι, ἐφ-ίστημι, ἔπι
τάσσω). P) při; u; na; za (ἐπ-έχω, 9. ἐπι

έω, -κρεμιάννυμα,-λαμιῤάνω,ἐφ-άπτω). Υ)ΡΙϊ
ἴοπι (ἐπ-αισὺάνουμαι, ἔπι-χωλύω). ϱ) α) ΡΤΙ;
8; 86ΠΙ(ἐπι-βοάω, -χαλέω, -σπάω, -ρρέω).
$) při; u; do; po; tam; vy—(1. čn-auu, ἐπ
έρχομ.χι "γω, ἐπι-πέμπω, -στέλλω, -πλέω,
ἐφ-οράω, -ορμάω). ὔ) Ρο; ζ8; τΖ8ά1 (ἐπ-αχκο
λουδέω 1, α, ἐπι-διώκω). ὃ)πα; Ρτοῖί (ἐπ-ελαύ
νω, ἔπι-πίπτω, -στρχτεύω, -τειχ (ζω, -Ρουλεύ
ω, -ορχέω). d) «) u; mezi (šm-0nuéo 1.).
γεἴθ]Ώό; ο; Ρο (ἐπ-αγγέλλω, ἐπι-δείκνυυι).
ϱ)Ρῖεά; Ρῖ6-; πα; ἂο[ἔπι-κρατέω, ἐπιστάτης
ο, ἐφ-ίστημι 1. 8, v). — 2. a) «) při; na; s
ἐπικύπτω). Ρο; πβᾷ;π[ἔπι-χουφίζω, ἐπ-αίρω,
πι-ρρώννυρη).ϱ)ΡΙ{; πᾶ; ΡοπόΚιιά[ἐπι-χλάω,
πί-γουπος, -Ξανθος). ϐ) α) κ Ίοιπα; πβά Το;
οξἰό(ἐπι-δίδωμι, ἐπ-αυξάνω, -ωϕελέω,1. ἔπι

ω,-δεής, -ζάω, 9. ἔπ-εμαι 1. Ὁ). ϱ) potom ;

ὌΩνο”]
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492 ἔπι,

Ῥοσᾶδ] (ἔπι-γίγνομαι). ϐ) α) do ; vy- (ἔφ-Ίβος,
ἐφ-ηβέω,ἐπι-τρέφω). β) ἀο; Ζ08]8(ἔπι-τελέω,
-τελής).

ἔπι, τν.ἐπί 1. Ρ:-- «-- ἔπ-εισι, Hér. or.
čT-LÁAAwpo-, odesýlám. Thúk,dór. inf.

ěmaAAvpropouštěti ; nevšímatisi.
"BruaArng, ión.= 'Eg-.
ὄπι-βαίνω Τ. (6 αοτ. -έρην, {πῦ,«βήσομαι)

1. a) «) při-; vkročuju ; při-; vstupuju ; na
to, tam kráčím, stoupám. Sof. —rópce tam
kráčím dále, s gen. na, do něčeho. Eur. ý«
µάθδων Αὐλίδος ἐπιβᾶσα ἆο Ρίβοδπό Αιλίά
vkročivši. Hér. opeov—na hranice—. Thůk,
s gen. země. —Xen. črédycxyvváv dperuévov
BeXóv(vstoupili na střely vyslané ;) postou
pili na dostřelenou. nepřát. Hér., T'hůk. r00
τείχεος, τείχους ἐπιβῆναι na zeď vstoupiti;
zeď βἰέαΙ. Ὠέπι, Οετταλίας ἐπέβη do Thes.
Υετοδ11,τίτβ], --164ο9,, Πόν. γῆν, ἔθνοςἔπι
Bv do země, v národ vkročiti, přijíti. Sof.
Aeu.v emag na louku vešed—,s ční s gen,
n. ace, Ηότ, ἐπὶνεὸςἐπιβάςπα loďvstoupiv,
160ἐπὶτΏν νέα--. Τ πή]ς, ἐπὶτὰς ναὺς π8 1οᾶ]--.
B) naproti kráčím, jdu. nepřát. s dat. Xen.
ἐπιῤῆναί Ἀσσυρίῳ µετά Tivogvydati se na
Assyřana s někým. Τηή]ς, ταῖς ναυσὶνἔπι
Baivev do lodí vrážeti, na boj vstupovati
(násilně). b)básn. ozosbn. «) zastihuju. Tia
někoho. οῇ, σὲ ὅταν πληγἢ Διὸς ἐπιβῇ τερε
když rána Diova zastihne—. též: mstíti (v.
ŘAexT00g).P) přikvačuju ; připadám. Soť. τὰ
παὺήμ.ατα πρὸςαὐτὸνἐπέβηstrasti naněho—.
2. docházím; účasten jsem. obyč.básn., Sof.
δόξης čm$Pbřvo:slávy dojíti, dosíci. edoeblxc
ἐπιβαίνοντες cestou zbožnosti kráčejíce;
zbožnosti šetříce. II. fact. básn. fut. čr
Býcev, dór. —Bůoev pohnati. Eur. s obi, koní,

čru-BáAAw 1. a) při-; nahazuju; při
vrhuju. PL. ἐπὶτοὺς κλῶνάςτι na větve něco.
Xen. smbxA0©úAnv naházím roští. —Thůk.
(v. oopumdóv).b)vkládám ; vrážím ; vtiskuju.
Hér. Tov OxxTů)ovprsten pečetní (při za
pečeťování). zeď. —si. «)Hér. ἣνἐπιβάληται
ovtyuarTa ipa vrazí-li, vřezá-li si (do těla)
známky posvátné—. 9) Xen. o lučištnících
šmubsPAňodoumi vag vevpaig aby přiloženy
měli šípy na tetivách, {ἐπιβεβλημένοιτοξόται
s napiatým lukem lučištníci. —v) na sebe
beru. vi něco. Thúk. —©)obr. o subi.i obi.
neos. Isok, e)dočíxc χαρακτῆρ« τοῖς ἔργοις
ἐπιβαλεῖνslovutnosti ráz dílům vtisknouti.
—2. a) uvaluju. z) Tiví 11 na někoho něco;
ukládám někomu něco, trag. o subi. bo

ἐπι-ροάω.

πζτ Ὀνητοῖσινἐπιβάλλεινπ8 smrtelníky uva
lovati, dopouštěti. Eur. Aúrmv.—Hér.o subi.
vládců, vítězů s obi, poplatku, pokuty. 70
ἑκάστοισι ἐπέβαλλον ο0 Καζάόπια π᾿πάτοᾶ ἄν
ukládali, p. Thúk. —pass. Hér. opi ἐπεβλή
dm Čnuímjim uloženo bylo pokutou. B) Hér.
i ovyhy čmbxAov čovTa útěk vloživ, uvaliv
sám na sebe (j. pokutou). b) čnf7. připadám ;
přísluším. Hér. subi. pópóv Timčástku ně
Κοπι, Ὠόπι. τοὐπιβάλλον ἐπί τινα μέρος Π8
někoho připadající čásť.

ὀπίβασις, ἡ (ἐπιβαίνω), Ρῖ-; υ]τοδεπί,
Hér. čsvivx proti někomu ; útok na někoho.

ἔπι-βατεύω[ἐπιβάτη-ς. ἱππρί.ἔπ-εβάτευον)
1. α) τἙἰοπρίν ]θᾶπ, /56π1. Ἠότ, ἐπὶνεῶν ἔπε
Bárevov na loděch jeli. b) námořníkem, lod
ním vojínem jsem. Pl. mi vyjít.2. Hér. Tuvog,
a) nastupuju na něco ; opírám se 0něco ; spo
léhám na něco. T0ůP$ýuaTocnavýrok. is gen.
08, ἐπιβατεύων τοῦ ὁμιωνύμ.ουἈμέρδιος ορ{18
je se osvého soujmenovce Sm. b) dávám si,
osobuju si. ojvóu.o.TOgTiVOGjméno něčí.

ὀπιβάτης, ου, ὁ (ἐπιβαίνω),8) na lodi je
doucí, se vezoucí; plavec na lodi. Hér, pl.
(v. Apyo). b) námořník ; vojín lodní. Hér.,
Thůk. pl. i: posádka Ἰοάπ{,γ. ἀπαράσσω.

čníBaTog 2. (črBuívo) přístupný, Hér.
o vrchu : nenáhlý ; příklonný ; ku stoupání
pohodlný.

ὄπι-ββαζω ρΗ-; uvádím; vpravuju.
Thúk. m PiHxowšmiTagvaůg uvésti, vpra
viti do lodí (někoho),

T-LÓw k tomu,potom,ještě žiju. Thúk.
ěreBtov ještě prožil jsem—.

ἀπι-ῥλέπω 1. ῬολΗίπι, 4) ἐπιθλέψαιεἴς
τινα pohlédnouti na někoho. Pl. —b) Sol.
CýXoč.rim se závistí pohlížím na něco. Isok.
s aco. Tag dvvylag k nehodám přihlížím. 2.
pozoruju ; uvažuju. Arst, še BAébmuuvážiti.

ἔπι-βλώσχκω ]οη αοΥ.9ο, οὕπω ἐπέμολεν
s Inf. ještě nepřišel, aby—.

ἔπι-βοάω 1. ϱ) «) při-; zavolávám, čr
Božoníviw zavolati, pokřiknouti na někoho.
Thúk.— sinf, volám, křičímna někohoaby—.
meď. přivolávám si. viva někoho. Hér, vv
στρατιην ἐπεβώσαντο το]5κο si přivolali. 3)
vzývám.obyč. meď. deoúgbohy. a0r. vyzva
ti. s inf. aby—. b) přizpěvuju ; k tomu. zpí
vám(hlasitě,zvučně).Aischl.meď.zm
τὸ Můctova popěvuj žalozpěvem Mýsským!
c) Xen. o psích: za- ; poštěkávati. 2 rozkři
kuju. Thúk. pass. διὰ ταῦτα τὰ ἴδικἐπιβοώ



ἐπι-βοήνεια.

v.evogproto ve věcech soukromých jsa roz
křikován—.

ἔπι-βοήθεια, ἡ (61. πάβ!,͵)Ῥοπιοοk obra
ně. Thúk., Xen, pl.

šnu-Poytém ku pomocipřicházím. Hér.
—Thúk., Xen. oi čmfboydýcovvecTÝpáAxyyt
hotoví přispěti ku pomocišiku.i ění v k ně
čemu.

ἐπιβόημα, τό (οἆčrBož-e), při- ; zavo
lání. Thúk.

ἐπιβόητος 9. (οἆ ἐπιβοά-ω) τοπ]1δεπή;
rozhlášený. Thúk. mepotTivogo něčem; pro
něco.

ŠTUBOAY),7 (ěmBáX-Xo), 1. a) přihození;
zaražení. Thúk. pl. přihazování; zarážení
χειρῶν σιδηρῶν ΚΚ železných (do lodí ne
přát.). b)vložení ; obložení ; oblek. Thůk. rav
iuaviov šatů—. 2. a) uložení; uložené. Lýs.
ἐπιβάλλειν ἐπιβολάς πἰκ]άάαῇΡο]π{γ. ϱ) ν]ο
7θηί τα]ςγ; Ροᾶπικπι; Ῥοχκαβ.Τπή]ς, τὴν č.
čxopovriCevrozmýšleti, jak do toho.

ἐπιβούλευμα, τό (ο čriBovAsů-o),ob
mysl zlý (proti odpůrci). Thúk.

ἐπιβουλευτής, ου, ὁ (ο ἐπιβουλεύ-ω),
Sof. úkladník. oroxro0ů—vojska, vojsku.

ἐπι-βουλεύω 1. a) za- ; obmýšlím, Ti ně
co. zivi někomu; proti někomu; osnuju; |
ustrojuju—. wavarTóvTi. smrť někomu- ;
ukládám, stojím o život, o hrdlo něčí. Hér. —
sinf.:za- ;obmýšlím,č.,téžsinf. Hér.,Thúk.,
Xen. —meď.— si, u sebe; u-, rozvažuju u
sebe. Thůk. —b) pomýšlím. rivi na něco;
zasazuju se o něco, Hér, voýypyxotpeyďhorat.
Pl. τυραννίθι. —Xen. i čemBovAcúcac, ὅπως-
s opt. pot. pomysliv, j. by—. 2. pouhé č. zlé
obmýšlím ; úklady strojím, činím, rivi něko
mu. ὄᾷ5δίο αἲῖ.Χθῃ. ὡς ἐπιβουλεύοι αὐτῷ ἄθ
Ρ1/ ἀχ]αᾶγ πιά ὅϊπί. Ὠόπι, Φίλιππον πᾶσι
τοῖς Ἕλλλησιν ἐπιβουλεύοντα Ε1Ιρ jak všem
Hellénům zlé obmýšlí, na všechny Hel. se
chystá, strojí. —pass, úklady stíhán jsem;
úklady se mi strojí; zlým vyhrožuje se mi.
Hér., att., Xen. i fut. meď. s význ.pass.čr
PovAsucoucdaúkladů zakusíme.

ἐπιβουλή, %(srv. čri-BovXog,-BovAeo),
zá- ; obmysl., obzl. zlý; úklad; úskok ; ná
straha. Thůk. —Tv roAsulovúklady, útoky
nepřátel. Xen. Twi někomu (činěný), i póg
Tia proti někomu, 5. ἐπιβουλὴνἔπιβου
Aeúovo:úklad kladou; nástrahu strojí. —
Thúk. 1—vyvaum.V. ἄδικος 9,a.

ἐπί-βουλος 2. (-BovAn,srv. dvě předch.)

ἔπι-γίγνομαι. 420

obmyslný ; úkladný; úskočný. Xen., Pl. č.
čoríviwúkladný jest, úklady, nástrahy činí
někomu.

čru-Boéptw básn. přihukuju; hlučně,
zvučně k tomu hlásám. Eur. prs.

ἔπι-βρόντητος 9. (-βροντά-ω)Sof,ohro
mený ; hromem omráčený; potřeštilý,

šru-Pooaova, ión. odἐπιβοάω.
ční-ymoc 2. (-yxtx) Hér. přízemní. ra

ěnlym« části přízemní (pyramidy).

ἐπιγαμία, (-yduoc), přiženění; právo
manželství v jiné obci; obapolné právo
k manželství (občanůdvou obcí.—conubium).

ční-vapnoc 2. dospělý k sňatku. Hér. oi
č. ženichové.

ἐπι-γαυρόω při tom pyšným činím.
Xen. pass. šmryxzupodel;Ti. pyšně se vy
piav něčím.

ŠTU-VEÁ4wpousmívám se. PL.,Xen, čr
Ὑελάσας ΡοΏβΙΠάΥse.

"Emvyévms,ove,Kéfísanv 5.a 4. stl.,syn
Antifóntův, druh Sókratův.

ἐπι-γεραίρω při tom po-, uctívám. rivů
někoho. Xen.

čru-vyVém rozveseluju se. Aischl,

ἐπι-γίγνομαι ΙόΠ.-- γἔνομαι 1.a) potom,
později rodím se, na svět přicházím. Hér.
s dat. οἱἐπιγενόμενοι τούτῳ σοφισταί πιπάτοϊ
po něm, později narození, ol črmrytvópu.evotKv
ponor pozdější lidé; potomci. Xen vévogT0
ἀεὶčrryvyvóu.cvovpokolení stále přibývající.
ἐν Totg črvyvyvouévou;u potomků. p. Dém. b)
o subi.neživot. «) črvytyveraí T1potom, k to
mu vzniká, na-, povstává něco, Thůk, ra
čmvyvyvóp.eva VĚCÍ NOVÉ,— εἰ ŽVEV.OGἐπεγένετο
kdyby vítr potom byl nastal, Hér. mAéovot
αὐτοῖσι χειμών τε καὶτὸ ὕδωρ ἐπεγίνετο jim
ploucím (při plavbě jim) bouře nastávala a
déšť. črvylvevaí co1Tépex (nastanou,) objeví
se jim při tom zázraky. va ἐπὶτούτῳ δεύτερα
čmtyevóuevadruhé pak, jež potom se objevi
ly—. Thúk. τοσαύτη ἡ ξυμφορὰ ἐπεγένετο
v takové míře nehoda je potkala—. B) o čse.
Thúk. ypóvou šmvyryvopévoukdyž potom, za
tím čas ubíhal—. Xen. vůč črevéveTo noc po
tom nastala. Thůk.— Tě čpye dílu (tak že
bylo nocí přerušeno). 2. a) x) potom přichá
zím. Thúk. Vovepovčrvysvécdha: později při
jíti, se dostaviti. 3) nepřát. Xen. čmvysvóu.e
νοι τοῖςπροφύλαξι Ρϊ]τασίνόο na přední strá
že—,b) duševně, ΡΙ, οὐδ) ἐπιστήμ,ῃ ἐπιγίγνε



424 ἐπι-γιγνώσχω.

τοι Ἡ ἀρετή ; zdaž ani s poznáním nepřichází
cnost?

ŠTU-VVyvdo%wa) (při tom) po-; sezná
vám. Tv n. Ti někoho; něco. att. —s part.
v nom.n.vace, jak, že—.Sof.,att. b)o) k to
mu, nové vymýšlím. Thúk. črvyvávoupndEv
nevymysliti nic nového; nepomysliti nanic
n.— p) k tomu, ještě uznávám, usuzuju,
ustanovuju. Thúk. repí vivogo někom,

ἔπι-Ὑλωσσάοµαι (-γλῶσσα)Ράςη. z úst
svých vypouštím. Aisohl. vuůr ἐπιγλωσσᾷ
Διός tyto hany chrlíš na Dia!

ἔπι-γνωρίς ©znamenímipřiznávám, při
svěděuju. Xen.

ἐπίγονος». (ἐπι-γεν-, Υ.ἔπι-γίγνοµ.αι)Ρο
tom, později zrozený. 1. a) pl. potomci; pra
ščeď, Aisehl. —b) mládě. Xen. pl. mladé
včely; roj. 2. Ezíyovo. Potomci, synové
sedmi hrdin (Polyneikovi, Týdeovi «) pad
ších v první válce mýth. proti Thébám (proti
Eteokleovi) ; tito podnikli novouvýpr. proti
Thébám, chtíce pomstiti otců svých. Tak se
nazývá i báseň ep. ovýpr.jejich, připisova
ná od některých Homérovi. Hér.

ἐπίγραμμα, τό (οἆἐπιγράφ-ω),1. πάρί5
(krátká báseň na památku něčí). 2. zápis,
název žaloby. Arst.

ἐπιγραφή, ἡ (ἐπιγράφ-ω)--- ἐπίγραμμα
1.—Thúk. oryAáv na sloupech.

ἔπι-γράφω 1. a) na-; zapisuju (na pa
πιάτα). Χθπ. ἐπέγραφε τὸ ἑχυτοῦ ὄνουιαna
psal své jm. (na dar věnovaný). meď. dávám
(si) napsati. Thúk. čni τὸν τρίποδα ἐπιγρά
Úacda TOčAcyeřovna trojnožku dáti napsati
dvouverší, b) πιεᾶ. Χθεη,ἐπεγράφοντο ῥόπαλα
malovali si (na své štíty) palice. 2. zapisuju
do listiny (obzl. do seznamu občanů). Thúk.
πιοᾷ. πολίτας ἐπεγράψαντο πολλούς -- 18 0ϐ
čany dali zapsati mnohé.

šTí-v pdTOC2, nahrblý ; na- ; ohnutý. PL.
0 05s.: s ohnutým, orličím nosem, —Hér.
moócwToV (Big popěci) čs TA U%XANavač. zobák
náramně ohnutý.

Ἠμπιδάμνιος 8. (ὁᾷἘπίδαυν-ος) Epida
menský. substt. mase. Epidamňan.

Ἠμπίδαμνος, 4, ms. vjiž. Illyrsku na po
břeží lónského moře, osada Kerkýrská (po
zdějšíDyrrhachium).

ἐπί-δᾶμος, ν. ἐπί-δημ.ος,
Ἠπιδαύριος ὃ.[οἡ Ἐπίδαυρ-ος1.)Ερίάδατ

ský. mase. i Epidauřan. 'E. Epidaursko.

ŠTUL-OEM VUL.

(Ermtěavpog, j, ms, 1. vestřd. Argolsku
na pobřeží Sarónském. 2. v Lakónsku na
jihových. pobřeží.

ἔπι-δαφιλεύομαι (-δαφιλής) štědře do
přávám. Hér. Tv Timněkoho někomu, Xen.
TivógTiv.něčeho někomu-, poskytuju.

ἐπιδεής 9. (1. ἐπι-δέ-ω, 517. ἐν-δεής) je
ště potřebný. č.civ. a) ještě mám nedostatek.
mivocněčeho. Pl. nedostává se mi ještě ně
ὅθμο, Ἠότ, πάντων ἐπιδεέες ἐόντες τᾶθᾗΏοπιᾶ
jíce nedostatek; ve všem nouzi majíce. b)
Hér. i o subi. δί8]ᾳ, ἐ. οἱτετραχόσιχι μυριάδες
émTApUuádov —ke 4 miliónům nedostává
se 7.000.

čntdevyLU, vó (od črdsíx-vous), a) důkaz
(zjevný). Xen., Dém. duxaocúvyg sprave
dlnosti. b) kousek umělý, Xen. Tv č. dy.e
Aetvkouskův umělých (produkcí) nedbati.č.
xivddvounebezpečný kus práce (k veřejné
mu provádění).

ἐπι-δείχνυμι 1 --δεικνύω 1. a) «) 0-3 U
kazuju. τινί τι někomu něco. i viva někoho.
Χοῃ. τὰς κεφαλὰς τῶν νεκρῶν; —πληγάς τὰ
ΏΥ. ἐπιδεῖζαι τὸ στράτευμα Ἱκάπαὶ το]β]ο
(τΥαάάο). ἑαυτὸν ἐπιδεικνύειντοῖςἀρχομένοις
sebe okazovati poddaným. Hér. éeWrT0vἐπι
ččousebe okázati. Hér. i ned. šmdsíxvuodau

στρατόν dávati ukazovati vojsko. B) s ace.
obi.ipraed, ukazuju, objevuju, činím někoho
πδδίπι, Ὠόπι, ὑψᾶς ἐνταῖς πχρασκευαῖς ταῖς
τοῦ πολέμου φοβεροὺςἐπιδεικνύναι ΔΌΥτάς το
výpravách válečných strašnými činili, b)o.)
na odiv, veřejně okazuju ; obzl. o soÚstech.
Pl. vv copízv svou moudrosť. veřejně pro
náším, na poučenou mluvím, řečním. oůx0X
ον ἔργον ἐπιδεῖζαι πθΠ{ {οππαἰόῬτάσο τοἵε]
ně vystoupiti (se svým uměním), veřejný
výklad učiniti. jmeď. své umění veřejně,na
odiv vykládati. Xen. ὡς λόγον ημῖν ἐπιδειζό
uevotjako by chtěli učenou Ťeč nám pronášeti(naodiv).9)najevodávám; vyjevuju;
vykládám. Xenšmedetxvvev,Aλέγοιενvyklá
dal, co oni asi praví. ΡΙ. τὴν πλάνηνἐπιδεῖέαι
putování vyložiti, vylíčiti. TotodrovTi sm
sxvůw (j. takového,) v takové vlastnosti

někoho vyličuju. i med. TG morvpičmOelku
adm otci řádně vyložiti, vylíčiti—. 2. a) do
kazuju; osvěděuju. Xen. ěmdeřcou,—Oetkety
skutkem dokázati (ne jen slovem). čridevy
Lučelem důkaz dokázati. —meď. iz τὴν
ὃνικαιοσύνηνčrdelxyvoba ve spravedlnosti se
osvědčovati.čovo čredsíxvyTo,čr- skutkem
o sobě dokazoval, osvědčoval, že—. etAigv,



ἐπιδειχτικός.

ἔργαφιλανδρωπίαςὲ.přátelství, skutky vlíd
nosti osvědčovati, prokazovati. b) dokazuju
(slovem, výkladem). Xen. čm.derxvývres,ol%
εἴηdmoolxdokazujíce jaká byla by nesnáze—.

ἀπιδειχτικός 3. (odčmĎsíx-vuuu)okáza
lý ; nádherný ; slavnostní, Arst, γένοςἐ,τῶν
λόγων druh slavnostní řečí, Isok. adv..
slavnostně.

ἐπ-ιδεῖν αογ, Ἱςἐφ-οράω.
. ἐπίδειξις 1όπ.-- εξις, Ἡ (οά ἐπί-θείκ-νυμ.),
1. a) x) okázaní; okázka; okaz. u vojska:
okaz; přehlídka. Xen. ἀνδρῶν καὶ ἵππων.
Thúk. i o loďstvu. 3) okaz; znamení. Eur.
xd. EXXdd a znamení (na výstrahu) Hel
lénsku. b) «) odiv ; okázalost, obzl. o výkla
ἄθο] φοβς{ᾷ, ΡΙ. ἐπίδειξινrovhozodm výklad
(na odiv) učiniti, ἓντοῦτ ἣν τῆς ἐπιδείξεως
to bylo částkou okázalého (parádního) řeč
nictví. Dém. Aóyoyčnidekly rv Zai owva
σχίας ποιήσασθαι βυύπι απιδη{πιjakýmsi řeč
nickým a výmluvným (deklamatórským)
okázati se. 9) nádhera (na odiv). Thúk. č
T0ůg"EXXyvacpřed Hellény. 2. a) vyjevení;
oznámení : známost. Hér, roĎro č č. žvůow
πων ἀπίκετο to do hlasu, ve známost lidí
přišlo. (dle někt. to se událo před očima lidí).
b) dokázaní ; důkaz. Xen,

ETU-0EMUTOG3. při tom, z tohodesátý.
vo č. z toho desátek. Arst. pl. č. róxoLúroky
109/6.

ἐπι-δέχομαι, v. ἐπι-δέχομαι (8ἱθ v. i
násl. !). :

ἐπι-δέξαι, lón. od ἐπι-δείκνυµ..
ὄπι-δέξιος, 9.ν pravo obrácený;obratný;

způsobný, Arst. roi v něčem. Aischn, adv.

ἐπιδεξιότης, ητος,Ἡ (οἳἐπιδέξιο-ς),οὐγαί
nosť; způsobnosť. Aisehn,

ἐπίδεξις, ν. ἐπίδειξις,
ὄπι-δέομαι, ν.ἔπι-δέω. στ
ἐπι-δεσπόζω ΑΊ6οΠΙ.κἀπιδεσπόζει GT9X

TG a pánem jest nad vojskem.

ETU-0ÉVOL, ión,—Šíxou.mk soběberu,
přijímám. Hér, zoAvýrag občany (odjinud).

1. čru-Šém 1. ještě potřebnýjsem ; ještě
nedostává se mi. Hér, τετρακοσίας μμριάδας
ἐπιδεούσας ἑπτὴὰvvVuždov4 miliony bez 7000.
2. meď. k tomu, ještě potřebuju. Xen. Aóyou
řeči,

9, čm-d6m při-; navazuju. meď. —si.
Ηὸτ. ἐπὶτὰ Χράνεα λόφους ἐπιδέεσὺαι πα Ρὔ]]
bice chocholy si přivazovati, připevňovati.

ἐπι-δίδωμι. 420

Φᾳ55. Χθῃ. ἐπιδεδεμένος χεῖρα,τρχύµ.ατα 8Ρ.
obvázanoumaje ruku-.

črní-dvnAoc2.— 1. při tom zjevný,patrný.
Hér. voviněkomu ; projevený, prozrazený ně
komu. —2. patrně vynikající; znamenitý.
Xen. neut.

ἄπι-δημέω (δἼμος) 1. πιοπὶεπι Ἰ]άθπι
jsem ; v obci, v městě, domajsem, 0-, pobý
vám. Thúk., Xen., op. drodyvém. —šmonu?
ca. domůpřijíti ; z ciziny se vrátiti. PJ, πολ
λῶν ἐτῶν ἐνθάδε οὐχ.ἐπιδεδήμ.ηκεν po mnohá
léta zde nepobývá. (doma;nevrátil se z ci
ziny). 2. u jiného lidu jsem; v jiné obci, ze
mi jsem, obývám, Pl. čredýv.c hostem byl
(j. cizinec), šmdnu%oouodjinud přijíti, zaví
tati (sem, k nám). prf. čmodsdývynevTplryv
γε ἤδη ἡμέραν--]θδὲ α πάς, 746 třetí už den.

ἐπιδημία, 7 (srv. ἐπιδήμιος)(1. Ρορύτά
ní, meškání doma,ve své obci.). 2. pobývání,
meškání v jiné obci ; pobývání j. cizince zde.

Xen. pl. s gen. τῶν συμμάχων. |
ἔπι-δήµιος 9. (-δῇμ.-ος) (1. Υ Πάτα; τ ἆο

mově) 2. k jinému lidu, dojiné obce přišlý ;
(odjinud) usazený, usedlý. Hér. vvi u něko
Πο. ἔωποροι--.

ὄπι-δημιουργοί, οἱ (τ. δημιουργός 9.),
vrchní správce, dozorce. pl. vrchní dozorco
vé (ze Sparty vysýlání do osad na dohlídku
na domácí správce v osadách). Thůk.

ὁπί-δημος, dór. —Oav.os2. v lidu, v obci.
Sof. —ožTig Tivdg pověst o někom obecná
(rozhlášená v lidu, v obci).

ὄπι-δια-ραίνω a) potom, za někým pře
kračuju, přecházím, šm0:xBd; vdo90v za ni
mi překročiv příkopu—. Hér., Xen. přes Ťe
ku. b) Hér, i přes moře : čr1012Bývre; za ním
přeplavivšese-.

ἔπι-δια-γιγνώσχω ión. —ytváczo po
tom rezsuzuju, rozhoduju, ustanovuju. Hér.

č7u-0-2péw rozděluju po-, mezi—.Hér.
πιο. ἐπιδιελόμενοι TAG7óJug rozdělivše mě
sta po několika mezi sebou.

čTu-01u-%pívw posledně rozsuzuju ; ko
nečný nález činím. Pl.

ὄπι-δια-φέρω {απι přepravuju. Thůk.
pass. prs. o loděch.

ČTU-010AOMWk tomu, ještě při-, poučuju.
Xen. aor. a fut.— viva někoho,

ὄπι-δίδωμι 1. α) α) přidávám, vi něco.
Xen. rivi k něčemu. i: někomu. T1v0gZněčeho,6)do-;odevzdávámobci; (vnouzi)při
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spívám. Thúk. ag vaůg rořgΛαχεδαιμιονίοις
šridodva: lodi své —odevzdati. Dém. oi Tag
μ.εγάλας ἐπιδόσεις ἐπιδόντες ΚἰοχίΕυπι το
likými příspěvky přispěli. b) o subi. bohů:
při- ; dodávati ; při- ; udělovati. (v. εὐμιάρεια).
—2. a) přibývám ; vzrůstám ; vzmáhámse;
přibývá mne. «) 00s. PL. u4hu moXůčnde
ŠoxévauLot čdokeuzdálo se mi, že velmisil
něvzrostl, se zmohl; —že ho velmi mnoho
přibylo. P) o věci. Hér. v ἡ χώρη αὕτη κατὰ
λόγον ἐπιδιδῷ ἐς úWogbude-li země té rov
ným způsobem přibývati do výšky—. Thúk.
při subi. icyúg, amopta—. b) prospívám ; po
kračuju. PL. dei ční TOPéXrrov stále k lep
šímu (zdokonalování). též ἔς,póg 11.Thúk,

ἀπι-δίζημαι 1. k tomu,přitomvyhledá
vám. Hér. τί ἐπιδιζήμ.ενος--;ὄε]ο vyhledá
vaje při tom—?— 2. dále, ještě probírám,
zkoumám. τινὰ ο πξ]οπι. Ἠότ. -- ὁ λόγος τὸν
Kópov vypravování dále probírá Kýra, vy
kládá o Kýrovi, přechází (ve výkladu) ku
Kýrovi.

ἔπι-διήγησις, 4, Arst, dodatekk vypra
vování (v řeči) ; pozdější vypravování.

ŠTU-01W%Wv patách, honě pronásleduje
stíhám, vivx někoho, v.éypiTwvógaž k něčemu.
ἐπεδίωξε|] 5οέλα, Hér.; Xen.,Thúk.i
0 subi. lodí.

ἐπί-δοξος9. (-δόξα) dle podoby.;dle zdá
ní; bezpochybný ; pravdě podobný. č. obyč.
překlad neosb. Hér. moXXoičridoZot TWVTO
τοῦτο πείσεσθαι o mnohých lze očekávati, že
totéž právě utrpí; mnozí, j. lze očekávati,
bez pochyby totéž právě utrpí. τάδε ἐξαὐτῶν
šnídoku vevécho: toto od nich bez pochyby
pojde, se stane. Arst. črídočovroAeuetyprav
dě podobnajest válka; očekávati lze válku.

ἐπίδοσις, Ἡ (οἔπι-δί-δω-μι) 1. přídavek;
v Ath. příspěvek, příplatek obci; daň do
brovolná. Dém. (v. črdídov 1. a, B). 2. a)
přibývání ; vzrůst; zrůst; zdar. o subi věci
πολλὴν ἐπίδοσινλαμβάνειν γα]λ]κήπτῆςί ρτάκ;
velmi se yzmáhati. Isok., Dém.—Pl. cogtx
πολλὴν ἐ. ἔχουσα moudrost velmi rozmno
žená, rozsáhlá. b) prospěch ; pokrok. Isok.
pl. při Teyvěv řemesel, umění.

ἐπιδοχή, 1 lěmdéyou), přijetí.—Thúk.
o přijetí nové ústavy (dle někt.: cizinců za
občany).

čTu-dpapeřy, aor. k ἐπι-τρέχω.
ἐπιδρομή, j (srv. předch,a násl.) ná

skok ; náběh ; napadení ;vpád ; útok (náhlý).

ἐπι-ζεύγνυμι.

Eur. 'IXov ἐπιδρομαί útoky na 1. -- Πέν, ἐξ
ἐπιδρομῆς πο vpádu, Thúk, č. vim vpád na
něco. * h

čmídpojLoc,(čr-Opauetv), Xen. provaz
na síti.

čTuelmetu,1 (mec), slušnost; mírnost;
laskavost, obyč o 0s, Isok. ro8 dýp.ov.Dém.
—Arst. T0ů Aéyovroc.

ἐπι-εικής 9. (-εἰκός) 1. a) (podobou)
úhledný ; sličný. Hér. παῖς τὰ μὲν ἄλλαἐ,
syn jinak sice úhledný—. b) «) příhodný;
příslušný ; slušný. Hér. %rpírm τῶν ὁδῶν
πολλὸν ἐπιεικεστάτη šodox třetí způsob vý
kladův, ač nepříhodnějším na okojest—. Pl.
ἐπιρικὴ, ἐπιειχέστερα λέγειν 511ᾶπό, poněkud
slušné mluviti. čre:x©< slušně ; dosti; hod
ně. PL. při rapamXýovog. Hér. při čyyAúocev.
č.rx před hodnouchvíli. též :jakousi mě
rou; poněkud, Pl. č. ošoíTe$cav poněkud,
jakž takž byli s to—.p)slušný ; mírný. Thúk.
ὁμ.ολογία, πρόφασις. -- τὸ čmieuxégslušnost;
mírnosť; vlídnosť. Sof. —Thůk,-%p0g T0 č.
dle mírnosti, laskavosti. Arst. τὸ τοῖςἀνθρω
πίνοις ovyyryvacxemvčmexéc lidským chybám
οἀροιδίδ{ῖ ϱ]αᾶπο, Ἠόν, τῶν δικαίωντὰ ἔπιει
Χέστεραπροτιθεῖσι nad (přísnou) spravedlnost
kladou to, co poněkud slušno. v) očlověku :
hodný ; enostný ; spravedlivý. oi č. (ἄνδρες)
mužovéhodní ——.Isok., Dém., Arst, —Pl.
čmexécTe00; hodnější ; spravedlivější, ἰἐπι
axs Tv Úvyývhodný duchem. 2. a) způ
sobný ; 2Ρἱδορι]γ. ῬΙ. ἐπιεικέστερος πρός τι
způsobilejší k něčemu. b) rozumný. Thúk.
dvůpoamovsč. lidi rozumné. oi čmexéoTuToL
nejrozumnější.

ὄπι-εννυμι, ión, i čr-cívuuu(ěr-Fes-vuuu.
--ἔφ-έννυμι málo obyč.) za oděv, za přikrývku
beru. obyč. meď. si. 1. Hér, yAxtvag črsívu
odbpláště ku přiodívání.pass. Hér.or.yxA
κὸν črleocru kovem svrchu oděna (želva). —
2. Xen. vův čmécacdo (zemi za přikrývku
dáti si, dostati ;) zemí dáti se pokrytí, 7 pv
krov země vejíti (o mrtvém).

čm-Čapém, (-yjaoée, « gravis, srv. βα
o, Bxoúc).Eur, šmelápe Zotyž móduvtěžce

(tlačila, tísnila,) sužovala—ms.

čru-Čáw, ión. -Čóo ještě žiju, na živě
jsem, Hér.ei črélece zůstal-li na živě—.

ŠTL-ČEĎYVVMUi -ve a) při-; spojuju;
srubuju svrchu. Hér. s obl. dřev. b) Arst. o
slovích : připojuju. zivi k něčemu ; spojuju
s něčím. pass. šmélevuva: Tořgčvavrlou při



Ἐπιζεφύριοι Λοχροί.

dáno, připojenojest (za praedic,) ku protiv
ným věcem.

Ἐνπιζεφύριοι Λοχροί Lokrové Epize
fyrští v jihozáp. okřidlí Italie (v Bruttiu),
potomci Lokrův Ozolských ve střd. Recku.

črut-Čét obyč. obr. 1.a) na tom vru ; pře
vírám ; překypuju. Hér, «) šmélecé ce χει
UV TEZX TOXhOcŽveuoc rozzuřila se (na
moři)jim i bouřei prudký víchor. P) nobý
veóTygčnéČece mi mladosť překypěla. b) Sof.
xévrp čmlécavva bodce jedem (napuštěným)
překypěvše, se roznítivše, 2. naproti vru.
Eur. s ace. opy? dotu.óvovčrélece T0Tavrá
Aetovorépu.« hněv bohů vyvřel na Tantalovo
plémě.

Ἐιπίζηλος statečný Ath. v bitvě Mara
thónské podivně osleplý.

ἔπι-ζήμιος 9, (ζημία) 1. s pokutou; s
trestem.Xen. 00s.: trestu hodný.2. s újmou;
se škodou ; na škodu ; č. etvar na škodu býti.
Thůk. —rivi někomu. Xen. i 008. —

čru-Cvjjmówpokutuju. Xen. rwá T
někoho něčím.

čru-Čyjtém 1. přitom hledám (a nenalé
zám). vivá pohřešuju někoho; žádámsi ně
koho ; stýská se mi po někom, Hér., Xen.2.
vyhledávám (stopuje) ; nadháním. Xen. ©
περἐνρα.

ὄπι-ζώννυμι Ἱς ράδα shrnuju. Hór. ἔπε
Couévot (-oy.évor)shrnuvše si šat (horní) za
pás ; přepiavše si šat (po prsy) shrnutý-.

ἔπι-ζώω, ν.ἐπι-ζάω,
ὅπ-ίημι, Υ. ἐφ-ίημα,
ἐπί-ηρα, αοο. 56. substiva def. Žp(srv.

“ΘΡ.ἐρί-Ίρες, ἔπι-ἡρ-ανος) 90, č. pépav vděk
čině, prokazuje; úlevu přinášeje. τινὶ

někomu.
čru-WaAuoofětoc, -ττίδιος, 2 Κι přímoří

příslušný. Thúk., Xen,
ἔπι-ν αλάσσιος -ττιος 2. přímořský;

pom. Thůk., ΧθἨ, χωρία, πόλεις. Ἠέτ. οἱἐ,
pomořané.

ἐπιδαλαττ-- --- ἐπιδαλασσ--.
ἔπι-ὑεαάζω, ν. násl.
ἐπι-Ῥειάζω, Βαν, -δεάζω α) Ρᾷ1ἴοπηῬο

hy vzývám ; vzývání bohů konám. Thúk.
τοσαῦτα ἐπινθειάσαςντοιοπό ἵο ν2γτόη{, ἆο
končiv—.b) proklínám, Eur.; Pl.

2 « 3 „9 O
čndemopóc, č (čridudČe), vzývánípři

tom bohův. Thúk.

ἐπινομητός. 427

črmu-Vepureúw, Thúk. a) při tom úsluž
ný, povolný jsem. b) při tom pomýšlím, vv
ZAbodovna návrat; hledím, všímám si ná
vratu (, jak se navrátiti).

ὀπίνεσις, Ἡ (οἆἐπι-τί-ὃη-μι), 1. přiklá
dání ; přidávání, Arst. (opřikládání přídav
ných jm.). 2. (od med.) útok. Xen.

čru-WeomiCevěštbu hlásám. Hér. čz
Ὀεσπίσαιτῷ τρίποδι věštbu ohlásiti, vypo
věděti na trojnožce.

ἐπινετιχός 3. (odἐπι-τί-θεμαι)útočný; k
útoku hbitý, odvážný. Xen. ; též o psích : č.
τοῖς Vmploigdorážliví, hbití k dorážení na
Zvěř.

ἐπίνετοςὃ. (οἔπι-τί-θη-μι)} přiložený;
přidaný.a) pozdějipřidaný,ustanovený.Isok.
čopraí. —b) To č. přídavné jm., Arst.

ἔπι-ὺέω běžímza (s instr.), na (s ace.);
dorážím. Hér., Xen.

ἐπίὺημα, τό (οἆ ἐπι-τί- ὃη-μι), ΡΟΙ1ΥΥ
ka; poklička ; mor. krydelko. Πόν, ἐ.ἐπινείς
krydelkem pokryv.

čri-wopvbém přihlučuju; k tomu, při
tom hlučím, čnbopuPňca. přihlněiti; při
výsknouti buď pochvalou, n, z nelibosti.

ὄπι-Ὀρέφω,ν. ἐπι-τρέφω.
ἔπι-ὑμέω (-θυμό-ς) horlivě, toužebně

žádám; toužím ; dychtím. att. obyč. s inf+č.
též inf. při témž subi.; jestli subi. při inf.
jiný, č.: aby— (v. dvauuzvýczu, f.). též se
dvojíminf. tak, že předdruhýminf. jest η-
horlivěji žádám—, než—. (v. dv.I, 2. b,) Xen.
š. Ttvoctoužím, bažím po něčem, někom (v.
ζηλόω). ἐπιδυμῆσαι zatoužiti po někom ; za
milovati si někoho. Thůk, v; εἰρήνηςzatou
žiti po míru. T0 šrmiduu.odyTivogtoužebnost,
touha, žádosť po něčem.

ἐπινύμημα, τό (οὰἐπιδυμέ-ω), žádané,
horlivá žádost; touha, Xen. vys duše,

ŠTUVBLYTÝS,οῦ,ὁ(οἆ ἐπιδυμέ-ω) 8) Που
litel ; (horlivý) milovník něčeho; žádostivý
něčeho.Hér. vewrTépověoyovnových, novotář
ských věcí. PL. Táv dvodáv horlitel po do
brém. vů<copiíxcžádostivý moudrosti. b) hor
livý přítel, následovník, stoupenec (něčí).

ἐπιὺμητωκός 8. (οἳἐπιδυμέ-ω)πάςΠγ]
ný k horlivosti; náruživý. Pl. em.dvunrmás
ŠyetwvTwo; náruživě lpěti v něčem. Arst, oi
véotTA Hm cioivč. jinoši svou povahou jsou
náruživci.

ŠTVDLYTÓG3. (odčmbvué-o) Arst, act.
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τὸ ὃκυμιαστὸν ἐπιθυμητόν τξο Ῥοᾷἱναποάπά
vzbuzuje žádosť,

ἐπι-ὑδμία, ἡ (-90μ.ός), att. a) žádost
(horlivá) ; touha, vivozněčeho, poněčem. Pl.
šv čruduuím elvxí Tivogpráhnouti po něčem. —
též s inf, Thúk., Pl. č. Tvvo5s inf, touha po
někom, po něčem, aby—. b) w) náruživosť;
vášeň, Xen. v honbě. —Arst. pl. (v. dvímv—
{ωἐκλείπω-- f,). —B) obzl. žádost tělesná;
chtíč. Xen. ioyvox č. —Pl. —vi xarTů TO GÁ
um, Uu.omtělesné žádostiveškery. Arst,
Ῥ. περὶτὸ σῶμα. ΡΙ. πρὸς ἐπιθυμίας Ἡ ἡδονᾶς
μιάχεσῦαιρτοῖίο /ὀ ἥπι π,τοπκοξθτηbojovati.

ἔπι-ὑΌμίᾶμα, τό, 908, Ρ]. στέφη κἀπ.
vínky a k oběti kadidla.

ἐπ-ϊὺύνω, Φοἳ,--- ἐπ-ευθύνω. --χερί Πᾶ
přahati, napínati rukou.

čTU-ÚWŮJOW trag. k tomu zvučím, a)
Aischl. o subi. os. v aor. a fut. přizvučeti;
zvučně ohlásiti. Tevír. někomu něco. b) Eur.
συρίζων χάλαμ.ος χώπαις ἐπιθωύζξει ρίςΚοίθπι
trubka zvučně provázeti bude tepoty vesel.

čTU-xaW-atpémještě, podruhé strhuju.
Thůk. šmxadehov ro veřyog.—opět strhnuv.

ἔπι-κάὺ-ημαι při tom usazen, položen
jsem; obléhám. Thúk,

čT-maW-(Ce tam, k tomu usazuju, po
kládám. Thúk. meď. ovXuxznyšnsxxdioxvTo
stráž si tam položili,

ὄπι-καίριος 9, (511.násl.) k tomu vhod
ηύ, ΡΙ{ποάηΥ. Χθη, 1. 8) αἱἐπικαιριώταται
mpáZeu nejpříhodnější, nejpilnější, nejpo
třebnější práce, b) οἱδεραπεύεσῦα.ἐπικαίριοι
ošetřování potřební ; které jest třeba (na pil
no) ošetřovati, léčiti. 2. platný; vážný;
ΡζεᾶΠ{, συγκαλέσαι Toůg črixmolov; svolati
přední, důstojníky. oj ŠTIAMPLWTATOLNej
přednější; nejhlavnější; původcové (strany
politické, odbojné).

ČT-Matpoc 2., a) x) vhod; v čas; vhodný;
příhodný.Thúk.víxy šmxaováTy vítězství
velmi vhod P)io m.: příhodný.Thůk. yo
otov. Dém. rvóror. Xen, va č. vhodná místa.
b) příhodný ; (prospěšný). Sof, při cuuoépuv
Χθῃ. ὁπόσχι φυλακαὶč. eioivkolik stráží jest
vhod, potřebí. —i s gen. Sof. τρίποδα λού
τρων ἐπίχαιρον ὑτο]ποῦχΚιk lázní vhodnou.

čTumaém 1. a) «) přivolávám, obyč.
meď.—si; vybízím. Hér, žmírim k něčemu.
obzl, ku pomoci—, šni rýv EXA%0z proti—.
s inf. aby—.Hér,, Thůk, ©)při tom vzývám.
Hér. sobi. boha a p. meď. ku pomoci vzý-.

ČTU-MÁT-ELU.

vám. Hér., Xen. s inf. aby—. s ace. praed.
Πότ. ἐπικχλέσασθαι τοὺς Αἰχχίδας συμμάχους
vyzvati — za spojence. b) předvolávám.
meď.—si. Hér., Thůk. —2. naříkám. vii na
někoho, vytýkám někomu. Thůk. τὶ, ὅτι-
něco, že—, i s inf. že prý—. Hér. pass. va
ἐπικαλεύμέναχρήματα υγ υγΚαπό,γίποιΡΙθᾶ
stírané poklady.

ὄπι-καλύπτω při- ; zahbaluju; zakrý
vám, PL. Tývdropízv své rozpaky.

ἔπι-χαμπή, 4, ostrý (pravoúhelný) zá
hyb. Hér. pl. o zdi. Xen. o seřadění vojska,

ŠTu-xapmTW v úhlu zatáčím, Xen, s obi.
vojska. i bez obi. eicxuxAcosi k obklíčení.

ὄπι-κάρσιος ὃ. (-κάρ-α. 811. ἐγ-κάρσιος)
popříčný ; popříč. Hér. ódoiě. ulice— (op.
ἰθέαι). ο Ιοάδοᾗ. -- τῆς Σκυθικῆς τὰ ἐ. 10ῖ
sáhlosť země Sk. popříč.

ὄπι-κατα-βαίνω 1. tam, k tomusestu
puju. Hér, šmxarTxBývu čg—sestoupiti ku—.
2. naproti sestupuju. Thúk. i -00g s ace,
proti—.

ὄπι-χατα-ράλλω ΡΙϊ tom,zár. spouštím,
sklopuju, schlipuju. Xen. T%rz (opsích).

ἔπι-χατ-αγω, jen meď. 'Thůk.prs. hist.
potom (přijíždím,) přijedu, přirazím. io subi.
lodi.

ἔπι-χατα-δαρὺάνω ρἩ ἴοιι ζάπιάπι,
T'hůk. aor. při tom zdřímnouti.

čru-maTa-nAÓČe k tomu, ještě zapla
chuju, zaplavuju. Hér. aor. s obi. Actmv.

ὅπι-χατα-χοιμάω, Ἠόν. πιρᾷ. ἔπικατα
κοιμιῶνταιtam pokládají se (ku spánku).

čru-mava-AapBavo stíhaje doháním;
ještě dostihuju. Thůk, aor. ještě dohoniti.

ὄπι-χατα-μένω tamještě meškám,pro
dlévám; tam pozdržuju se. Xen. aor, o) přes
čas prodlíti, se pozdržeti. p) ještě 0-, zůstati,
ZúTOŮ tam.

ČTU-MATA-POLTTTÉpotom svrhuju. Xen.
ἑχυτὰς ἐπικκατερρίπτουν ΡΟΐΟΙ15606 5υγ/οτᾶ
ly ; za nimi dolů se vrhaly.

ὄπι-χατα-σφαζω přitomzapichuju, za
Ῥή{πι, Ἠότ, ἐπικατασφάξαι τινὰὶνεκοῷ pro
bodnouti, zabiti někoho při mrtvole, nad mrt
γο]οι,--τῷ τύμβῳ--.

ὄπι-κατα-φεύδομαι přitomselhávám;
přilhávám si. Hér, prť., Thúk. prs.

ἔπι-κάτ-ειµι (-ιένχι) }εδίόsejdu, sestou
pím. Thůk. ο subi. nemoci 3<—do—.
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ὁπί-χαυτος. X

ὁπί-καυτος 9, (-x4-o) při-; napálený;
zpředu na-, opálený. Hér. dxovrz.

ἐπί-κειμαι 1. α)přiloženjsem; příležím.
obzl. part. 6 050. Ἠότ. νήσωντῶν ἐπικειμένων
τῇ Opytxyostrovůku Thráckupříležejících.
též sěrmí sdat. blízko—. Thúk. s pouhým
dat. Afywavr [IeXorovvýce šmxeuévy —
k Pelop. b) obr. doléhám. «) nepřát. připa
dám; dorážím; dotírám, rivi naněkoho, Hér.
cpl črexémvo ol B4oBxcorna ně připadali, do
ráželi—. p. Thúk., Xen, i: nepřízniv, od
půrce jsem. Thůk. oAryxoyíx. B) i slovem.
Ἠόέν,πάγχυ ἐπικείμενοςvňye tuze do-, nalé
haje ponoukal ho. c) o subi. neos. x) Thůk.
Ἡ νόσος ἐπέκειτο ἅν,χ καὶ ὁ πόλεμιοέΊnemoc do
léhala zár. i válka. dypumvía—nespaní su
žovalo. S) nastávám; blížím se; hrozím.
Xen. subi. xaxá, zicyo%. —2. a) u) přiložen,
přidán jsem; náležím. PL.sxxorov idíe TOZY
μιατι τῶν ὀνουιάτωνἐπικεῖσθαι Καζάό πο1ΠόἨ
zvláštní věci že jest přiloženo, že náleží—.
9) připojen jsem ; spojen, sloučen jsem rvví
s něčím; Ipímna něčem,Xen.rx. b) po=,
uložen, ustanoven jsem. rivi někomu. Hér.
1 Čnu.mpokuta, trest—. p. Thúk.

čru-me8(pwposekávám. Aischl. aor. po
sekati. s obi. vojínův.

ŠTUMÉÁEVILE,j (od čmi-xeheý-o), pobá
dání. Thúk.

čru-meAsům a) pobádám. mv někoho.
Thúk. b) při-; pokřikuju. vovina někoho (po
bádaje ho); přikazuju někomu. Eur., Xen.
Pl. s inf., č.i: aby—.Xen, i riněco.— Thúk.
medď.hlučně přikazuju.vi s inf.

ὄπι-κέρδια, T4(-xé08-0<),při tom získa
né, vydělané ; výdělek. Hér. gen.

ὄπι-κερτομέω αξδἰδραδπὅπανάζίπι, Ἠόη,
βώσας τὸν Θεμιστοχκλέα ἐπεχερτόμησε ἐς τὸν
μ.ηδισμιὸνὀνειδίζωνzvolav na Th. uštěpačnou
narážku učinil na medonění s výčitkou.

ἐπιχηρῦχεία, ἡ (ἐπικηρυχεύ-ομαι),βπι]οῖ
vání (jednatelem). Dém. %p0g Λακεδαιμο
νους Ἡμῖν ἐ. smlouvání (nám) naše s Lak. —

ἐπωκηρύχευμα, τό (οἳἐπικηρυκεύ-ομιχι),
Ἡτ, Ρἰ. τἀπ. ομιαδοτάπ{, Ιεάπάπί Πἱαβαίθ
lem ; vyjednávání. (dle někt, Táni x1p-.)

ἔπι-κηρῦκεύομαι ϱ) Ιοάπαίείθ, Ῥοβ]α
(tajného) si posýlám (k vyjednávání). Thúk,
πρός Ώ,ὥςτινα k někomu. i gvi někomu. ὥστε
u s inf. aby ne—.jednatelem vzkazuju, aby
ne—.b)jednatelem, pojednateli vyjednávám.
Hér. zví, ei. s někým, zdaž—. Thúk. s inf.

ἐπίλλητος. 429

aby—.Hér, zví 1. po jednateli ohlašuji ně
komu něco.

ὄπι-κηρύσσω (hlasatelem) pro-,vyhla
šuju. a) Aisehl. pass. xžmixmovydedoví
a daje se vyhlásiti za vládce zemi—.b) Hér.
šmxypdím doyÚpióvvimvyhlásiti odměnu na
hlavu něčí, ičTí Tim.pass. dpyúpióv TimŠTE
xnpúydy odměna na někoho vyhlášena byla.
Χθη. ἐπικηοῦξαιὃάνατον τὴν Cnulxvvy hlásiti
pokůtou uloženou smrť (na to). Dém. yo
μα’ ἑαυτῷ -- ἐπικεκηρυχέναι ŽE peníze na
něho vyhlásili.

? , ,

ὄπι- κίδνηµι (:σκεδάννυμι)básn. prostí
rám. Hér, or. xxxote ©'šmxiOvaTeuuóv ave
strasti pohroužejte duši (připomínejte si už
nyní strasti, abyste později nebyli jimi pře
kvapeni).

ἅπι-κίνδῦνος 9. Ρῖϊ, v nebezpečenství.
a) «)s nebezp. ; plný nebezp. (někomu) Xen.
pl. Tě Ševa zi ž. věci hrozné a nebezpečné.
Thůk. neut. sg. nebezpečenství. Hér. sm
κίνδυνονἦν,μὴ λαμιφθείηs nebezpečenstvím,
obávati se bylo, aby nebyl postižen. Sof,,
Thůk. adv. s nebezp. G)nestálý; vrtkavý.
of. adv. (v. xeřuou2. c, x). b) v nebezp. Hér.
ἐ, ἐστι Ἰωνίη --]εδί Ιόπεχο.

ČTU-XÍPVY[u.(-xegávyuu) K'tomu mísím,
plním. Hér. pass κρητὴρ ἐπιχάρναταιὑπό τι
vog—naplňuje se-—.

ŠTU-1Aaw při- ; na-; zlomuju, obyč. obr.
Τλή]ς,ρᾳ5ς. ἐπικλασδῆναι a)dáti se oblomiti,
pohnouti.vfyvouv mysli.vedleosioxcbu.
i s part. při pl. dxovovres slyšíce—, b) zlome

nu,zcela sklíčenu býti. r vyvoumnnamysli.
čTu-mAelopřikličuju; přivírám; přivi

nuju. Xen. pass. —se.op. dvarTůcosodu.
ὀπίχλημα, τό (ἐπικαλέω9.), παϊπα;

nařčení ; obvinění, Sof,, Xen.

čTm(-xAv)poc2. pozůstalý v dědictví. obzl.
n—,dcera (jediná v rodě) pozůstalá dědička
(jež byla povinna vzíti si za manžela nejbliž
šího příbuzného, aby jmění nevyšlo z rodu).
Lýs. obr. č. 4 συμφορά j. dědička vdaná
nehoda.

ŠTÍMÁVIC, 7 (ěmixahée), nazvání; po
jmenování. a)příjmení; příjmě ; příjmí. Hér.
šríxinow příjmím. b)vůb. název, jméno, Tvvog
po někom, ηπδδδιη, Ηότ, ἐπίκλησιν καλέεται
ZAounázvem nazývá se po slunci, sluneční.
''húk, 0 δουλεία: αἰσχίστη ἓ.

ἐπίχλητος 9. (ἐπικαλέω)Ρζϊ-; Ῥο-; za
volaný ; vyzvaný. a) ku pomoci zavolaný ;
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pomocník, Hér., Thúk. pl. —b) k radě povo
laný, svolaný. ΗΠότ.βουλεύεσῦθαιτοῖσιἐπιχλὴ
T01G1raditi se s povolanými. cvAhoyovč. Tv
ἀρίστωνἐποιέετο shromáždění povolané (po
radu mimořádnou)z nejznamenitějších ko
nal, měl.

2 / 9 ; v ,
ἐπικλινής 9, (ἐπικλίν-ω) παΚ]οπδπΥ; klo

nitý ; popříkrý. Thúk, yootov.
3 / we S v > νοὅπι-λίνω 1. při-; nakloňuju; přichy

Juju. Xen. o psích. šmxAívovaat Tě ὧτα při
chylujíce uši (k hlavě své). Thúk. pass.
κεραιῶν ἐπικεχλιμένων Ρἱᾷ6] přes zeď sklo
něných. 2. intr. Dém. čmx)Xiva mpógT na
kloniti, obrátiti se k něčemu.

> , . v . . s
čTu-AÓGOpři-;vyšplichuju; zaplavuju.

Thůk. 0)x čméxAvcenezaplavilo.
ἐπίχλυσις, ἡ (ἐπικλύζω),zaplavení.
ἔπ-ιχνέομαι ν. ἐφ-ικ--.
ČTU-MOLLÁOLAL(-xow.4w) ku spánku se

p) v 5 o, Pio

kladu. Pl. čmxexowu.Žodake spánku býti
uloženu ; podřimovati.

/ , , /
ἐπίχοινος 9. pospolný; společný;obecný.

Ἠότ. χρηστήριον-- věštba. šríxowvaspolečně.
2 / v ve4vT +
ETU-MOlvów(srv. předch.) přiděluju spo

lečně, meď. PL. περὶτινός τινι ἐπικοινώσχσῦαι
oněčemsněkým společněsděliti, poraditi se,

ω

ἔπι-ποινωνέω γκά]οιη 5ρο]οῖςmám. τινὶ
s někým. Pl. o uměních podobných : ἐπιχοι
νωνοῦσινKAXAxig stýkají se vespolek. op.
διχφέρειν.

ČTU-MOpTÉMpři tom pleskám, chvástám.
x

mi0 něčem ; něco chlubně vynáším. Thúk.
ἀπειλαῖς τὸ ἀνδρεῖονἐπικομποῦσιν hrozbami
svou mužnost chlubně vynášejí. učytoTa
čmxoumrév náramné chlouby pronášeje—;
náramně se vychloubaje-—.

ἔπι-ποσμέω přiozdobuju. Xen. vwv4τινι
někoho něčím.

čnÍ-moToc 2. básn. záští plný; zuřivý.
Aischl. doxi kletby--. adv. zuřivě.

ἔπι-πουρέω (od ἐπί-κουρο-ς, Ἱππρί, ἔπ
εκούρουν, 01. ἐπ-εκούρησκ) pomocníkem
jsem; pomáhám. zivi někomu. a) se subi.
živt. r) ošetřuje pomáhám, přispívám. Xen.
γόσοις ἐπικουρῆσαι V nemocech pomoci, po
mocípřispěti. is dat. a ace. el Te yeu.va
šrenoúpnoxpřispěl-li jsem komuv zimě; za
chránil-li jsem koho v zimě. B)v boji. Hér.,
Τπύ]. -- Χει. ἔρχομιαιὑμῖνἐπικουρήσωνΡἵ]
cházím vám na pomoc. b)o subi. neživt. Xen.
3 3 ο ,

ἐσὺὶς πολλὰ καὶὑγιαίνουτι καὶ χάμνοντιἔπι

ἐπι-κρατέω.

xoupsťoděv mnoho i zdravému i churavému
při-, prospívá.

/ , 2 /
ἐπικχούρημα, τό (οἆ ἐπικουρέ-ω), ΡΟΠΙΟ

žení; přispění; pomoc ; ochrana. č, vtvog od
VYněčeho. Xen.

ἐπικουρία, Ἡ (οἆ ἐπίκουρ-ος), a) pomo
cenství; pomocnictví; pomoc. obzl. v boji.
Αἱωο]], (τ. ἀρωγή). Ἠότ. ἐ. ψυχρή Ροπιος
chladná (neplatná). Thůk. pl. s gen. Eye
oTaLovčr xovolugpomoci Egesťanům posky
tované. i: pomocnictvo; vojsko pomocné;
posila. Hér., Xen. b) při věci: podpora (věc
Π8ῬοάΡοτι). ΕΙ. ἐλευδερίᾳ, ἐὰνἐπικουρίᾳν ἔχη
svoboda, měla-li by podporu, oč se opírá i—.

ἐπιχουρικός ὃ, (οἆ ἐπίκουρ-ος) Ῥοπηοο
nický; z pomocníků. neut. substt. vojsko
pomocné ; válečná pomoc, posila. Thúk.

ἔπί-χουρος 9. Ῥοπιοοηὗ.8) 008. «) vjed
nání, obzl. v pomstě. Sof. Aaddxxioxg šrí
κουρος ddňkov Vavárov j. mstitel Labda
kovcům zanezjevenou smrť, Hér. pl. β) v bo
ji. pl. pomocníci, buď vojsko pomocné, Xen.,
Aischl. i vojska—. n. spojenci, n. vojsko na
jaté (v. Pooxe, 2. a). obzl. za stráž osobní
tyranů, Hér., Thúk. v) sing. i o vládci:
ochránce, Xen. —Sof. o smrti (v. icovéAeG
105). —b) «)Wur.yo šrixoupovzazv ruku
ochrannou v neštěstí. Thúk, ἀρεταϊτοῖςἀδι
xoVuÉVOU ŠTTÍZOVO90LCNOsti křivdu snášejícím
pomocné ; pomocnice. p) Xen. T0 dp č.
Φύχους, oxórTovs oheň ochránce od zimy,
temnoty.

ἔπι-κουφίζω a) při-; ulehčuju. x) nad“
zdvihuju. Sof. rAevpac—boky. B)trochu vy
prazdňuju (ulehčuje).Hér. pass. o lodič
κουφισθεῖσαkdyž se trochu vyprázdnila;
když se jí ulehčilo—. b) o) Xen. %Twu%čr
κουφίζει τοὺς πόνους τί τινι ὅθδί ulehčuje
práce úsilné poněkud někomu. β) ἐ. τινὰ ἐλ
mioivpodporuju, posiluju někoho nadějemi
(aby lehčí mu bylo namahání).

čTU-xpalvw básn. dovršuju ;dokonávám.
ri něco, Aisohl., Sof. "Epivůg,δαίµ.ωνἐπέκρᾶ
vevdokonal-a.

čTÍ-npůvov, T6 (-xpav-fov), a) páska na
hlavě, na čele. Eur. —b) hlavice sloupu.
Eur. pl.

ἐπιχράτεια, ἡ (οὰ ἐπικρατής), 3) násil
nost; násilná vláda. Xen, Tvoxvvou.— b)
oblast, obvod(vládní). Xen, iš. 03 χωοίου-
místa.

ČTU-MPATĚMa) x) vrehní moc, panství,



ἐπι-χρατής.

vládu mám; převládám; mocí vynikám;
vrchní, přední jsem. Hér.. črixoxrésuv TÝ
VaAaaong vrchní moc nad mořem míti; mo
řem vládnouti. Xen. χατὰ δάλατταν ἔπικραχ
τῆσαι po moři nadvlády, vlády nabyti. 9) 0
υΡ1, γδο]. Πέτ. τὸ οὔνομα τοῦτο ἐπεκράτησε
jm. to (vlády nabylo,) zobecnělo, b) «) vrch
beru ; vrehu dosahuju ; vítězím (mocně).
Ἠόν, ἐπικρατῆσαι τῶν ἐχθρῶν vrohu nabytí
nad protivníky ; přemoci, překonati protiv
níky.Xen.dres uv uhšrxpavýce abynás
πορἵοπιο1, Τπή]ς, ἐπικρατῆσαι udym vrchu
dosíci bitvou ; zvítěziti bitvou, v bitvě. τινὸς
nad někým ; přemoci někoho bitvou. smxox
τῆσας τὰ πλέω τοῦ πολεµίου zvítěziv většinou
Ρο]ᾷ παά ποργίέθ]επι, --τῷ mele pěchotou.
ἶ 898. Ἠότ, ἐπικρατέειν Ἡ ἀπόλλυσῦαι ν{{δπ]0ϊ
nebo hynouti. Xen. 0 črxparav vítězící ; ví
167.ϱ) 5 οῬ1.τδσί, Ἠότ. ἑπτὰ τῶν νεῶν ἐπεκρά
τησαν sedmi z lodí se zmocnili. —rav T9Yy
ρ,άτων --ΒΡΙάΥΥ, Υ]άάγ. πυρὸς ἐπικρατῆσαι
oheň zmoci.

ἔπι-κρατής 9. (-κράτος) převládný ;
στοΏπά,Τά], ἐπικρατέστεροι τῇ μάχη ἐγέ
vovvo(vrohnějšími bitvou se stali ;) vyššího
vrchu bitvou dosáhli; mocněji zvítězili,

/ e 3 Ν

ἐπικράτήσις, 1)(od šexoxTÉ-e), přemo
žení. Thůk. Aiyuvyráv Aigiňanův.

ὄπι-κρέμαμαι, v. násl.
ἔπι-κρεμάννυμι na, nadto zavěšuju, vě

sím. jen pass., i čmi-xpéuauo ve význ. prf.
ΤΠύ]ς, τοῦ ἐπικρεμ.αμένου ἔτι κινδύνου nebez
pečenství ještě (nad hlavamivisícího,) hro
zícího. —a0r. xtvdúvou ἐπικρεμασθέντος ΚάγΖ
nebezpečenství jim nad hlavy se povzneslo—.
p. při Osevóvhrůza, Tuopíx trest,

ŠTu-%plvwpři-; rozsuzuju. Dém.(v ná
1671) περί τινος ο πδδαπι,

čT-mpoToc 2, utlučený ;ušlapaný ;utvr
zený. Xen. neut. půda pevná.

9 / ve. ,
ὅπι-κπρύπτω ρῖϊ-; u-; skrývám. obyč.

med. a) skrývám u sebe; zatajuju. vi něco.
Pl., Xen. —b) Thúk. ukrývám se. T ὀνό
uv. jménem ; za jménem.

/ ο ο P , νο

ἔπι-κτάομαι Ἱςἴοπια ϱἱσ]οάπότάπι, Ρῖ]
bírám. τὶ něco. Hér., Xen., Sof. se dvojím
800. τινά τι Někoho za něco. v. cúuu.xoTU.

2 / 2., > m
ETU-MTELVWἀορηίπι, Φο8, ἐπιχτανεῖν do

biti (zemřelého).
/ σ 3

ἐπίχτγσις, Ἡ (od ἐπικτά-ομιαι), Ἱςtomu
+ )

do-,nabytí. Sof.. přitomzisk.

ἔπι-λαμβάνω. 451

ἐπίχτητος 9. (οἡčm-xrá-oux) k tomu
do-, nabytý, zjednaný, opatřený. Hér. č. vů
přibylá, při-, naplavená země (v Egyptě Ní
lem). Pl. —06£xteprve zjednané mínění(op.
ěuouTog). i: zjednatelný ; nabytelný.

Ἐπιχυδείδης, ου(οἡἘπικύδης), ΒΕΡΙςή
dovec.

ἔπι-κδής 2. (-x0005)0-; proslavený;
znamenitý. Xen., Isok. comp.

"Emmbdvc, ovg, Spartan v 7. stl., otec
Glaukův.

ČTU-MVČOMOJLU,pass. V 3. 08. -- σχεται
λαγός zároveň ještě (po druhé) obřezí, Hér.

ὄπι-κυλίνδω n. -Šéopři-; skuluju; při-;
svaluju. Xen. ční viva mÉTpOVG.

ĚTU-MÓTITUna-, shýbám se. Xen. čri pú
Xovepro hroudy, po hrudách. ἐπικύψαι Ὠᾶ-,
sbýbnouti, sehnouti se.

ἐπι-κυρέω (ἔπι-κύρω, a0r. —εκύρῆσα 1-
έκυρσα)básn. a ión. dosahuju ; dostávám, rt
νὸς něčeho; dostává se mi něčeho, Aischl.
ἀγαθᾶς βιοτᾶς ἐπεκύρσαμενἀορτόπο živobytí
ἀοβία]ο 56 πάπι. Ἠότ. καθαρσίου ἐπικυρῆσαι
(dle někt. xvoňom) očisty dosíci.

ἐπι-κῦρόω za platné potvrzuju, schva
luju. Thúk. šmxvpěca vývyvoumvpotvrditi,
sohváliti návrh. Xen. (hlasováním). Sof, aor,
(k platnosti), k cíli dovésti.

ἔπι-κύρω, γ. ἐπι-κυρέω.
ἐπι-χωχύω Ρο, při tomúpím, kvílím.z

úpím za něčím ; naříkám nad něčím ; duxpů
σαι κἀπιχωκῦσαι τὸν υἱὸνὁλωλότα 785]ποίϊ ἃ
zaúpěti nad synem zhynulým.

ĚTU-MWÁÚWpři tom překážím. a) se subi.
08. τινὰ πόΚοιπα. Χθπ. ἐπικωλῦσαι ἀλλῆλους
překaziti, závadou státi se sobě vespolek.
Sof. s dvojím ace. µ’ οὑπικωλύσων τάδε kte
rý mi toto překazí, zabrání, b) o subi. neos.
Thúk. τὰ ἐνθάδε οὐκ ἐπικωλύσει zdejší věci
nebudou na závadu, na překážku.

ἔπι-χωμῳφδέω Pl. při tom šašky dělám,
smích si strojím.

ETU-AwyVW potompřipadám (osudem).
Sof. čmihéhovce v vřeag potom (připadlo,)

| připadá stáří (na člověka).
ἔπι-λᾶνομαι, σ, ἐπι-λήδομιχι.
ἐπι-λαμβανω 1. α)πολορα/Ἡ; Ρο]ήπιάπη,

obyč.med. «) uchopuju, chápuse. s gen.
Ρ]. ἐπιλαμβάνεται τῆς γειρὸς τῇ dečiž uchopí
sejehoruky svou pravicí, Hér, č7AxBóuevog
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τῶν ἀφλόστων νεός uchopiv se hlavice lodi.
Ι Ὀοῦ 66η, Χθη, ἐπιλαμιθάνεται ὡς χωλύσων
uchopí se ho, chtěje muto zabrániti, —Arst.
—TÓvOpdaAuv dotýkám se očí svých. PL.
škodou vivogdotknoutiseněčeho(χαλ
xslov). 3) pojímám (duševně, ν. διάνοικ 1.α).Pl.—b)zachycuju;zachvacuju;po-; zasti
huju. ací. vivé někoho. o) obyč. o subi. ne
ποάγ8 Ρ. Πότ. ἐπιλαβὼν λοιμιὸςτὸν στρατόν
zastihnuv mor vojsko ; připadnuv —na voj
οἷ-ο.ΓΕή]ς. δὶςτὸν αὐτὸν οὐχ ἐπελάμθανεἀνᾶ
kráte (nemoc) na téhož nepřipadala. pass.
Soť.δε ἐπείληπταιvóze tato postižena jest
nemocí (zlem). —meď. obyč s gen. napadám
někoho, na někoho; obořuju se na—. PL. coů
ἐπιλήψεται na tebe se oboří. Xen. v boji; i
slovem : ἐπελάβετο τοῦ Ψηφίσμκτος ορἵε] 58
nálezu Pl. o vyvracování důvodů. čuoů Ač
Ύοντοςτῷ λόγω ἐπιλαβοῦ na mouřeč řečí
napadni, se oboř!mouřeč řečívyvrať! p. mi
λαμβάνου, ἐάν τί σοι ὑοκῶ μ.] καλῶς λέγειν
odporuj, jestliže—. 3) zastihuju ; dopadám ;
při- ; překvapuju. Thúk. už χει ὼν τὴν φυ
Xaxnyčeho: aby zima na vojskoobléhají
οί πορἹ]ραά]ὰ--. νυκτὸς ἐπιλαβούσης τὸ ἔργον
noc když dopadla zápasu; když zastavila,
přerušila zápas. —y) za- ; zdržuju. Hér. čr
AuBovTuTe mice 0000zadržeti něco od zpá
teční cesty. —meď. Eur. uj zAxu.bavou ne
zdržuj mne (nechytej se mne, abys mě zdr
žoval). 2. a) do-; zasahuju; zahrnuju. «)
Xen. vexpoůc čdarrTov můvTac, ÓT0GOVSETE
Axu.PaveT0xéoxcmrtvoly pochovávali všech
ny, kolikkoli jich zahrnovalo křídlo (pokud
dle nich křídlo vojska se rozprostíralo). P)
dosahuju (životem) Thúk. ἔτη τοῦ πολέμου
ToUdEčréAuBevoxro let válkytéto (dosáhla,)
prožila ještě osm. y) meď. o subi. věci s gen.
obi. Xen, rev šeAdforro TAdpémava—čeho
koli zasáhly kosy—. b) še uuBavouaíTivog.
α) dosahuju, dostávám něčeho; dostává se
mil ηόδ6µο, Ηόγ. ἐς σὲ προφάσιός τευ ἔπιλκ
Běcda proti tobě záminky některé aby se mi
dostalo. Dém. drehstac—. Isok. ἡσυχίας. β)
dostávám se do něčeho. Dém. čomgὁρᾶτčpy
μίας ἐπειλημμιένοι ἀοβίανᾶο 56 do samoty,
octnuvše se v samotě tak veliké, jakou
vidíte—.

2 /

ἐπίλαμπτος, . ἐπίληπτος.
ἐπι-λάμπω α) πα to svítím. Xen. subi.

ἦλιος. b) πα-; Ῥτορτίίάπι, Ἠότ, ὥς σφι Ἰμέρη
ἐπέλχυψε Ἰα]ς] η ἀθπ ζ85π1{].-- ἶἔαο--.

ἐπι-λανδάνω, (ρυ9. ἐπι-λήδω 6Ρ., Ρ11.

ἔπι-λείπω.

80ἵ.ἐπιλεληθδέναιHér, ve význ. med.) —obyč.
medď., básn. a ión, prs. i ěri-Afdouow, dór. —
Aadoum. a) při tom (vyrážím si, vypouštím
z paměti,) zapomínám, zabývám. τινος, ně
koho, něčeho, na něco; zapomínám se nad
někým. Pl. ú% ajTAV 0Atyou Eu.xuT0Ůἔπελα
dóuyv pro ně málem nad sebou jsem se za
pomněl.Xen.coůer Aaxbictu tebe zapomněti.
μ.ῃ ἐπιλεδώμεὺα "τῆς οἴκαδε Ódo5 abychom
nezapomněli na cestu domu. přineut. i aco.,
Xen. fv m.émAádovru jestliže by něco za
pomněli. εἴτι ἐπιλελησμ.ένος εἴηΡΥ1-11by ně
co zapomněl—. Hér. prf. acť. T%RpůTU Asy
θέντα ἐπιλεληθέναι ζαὔάα]ς řeči že zapomně
li.— Xen. jpeď. i s or. —že—1 s part. praed.,
Επί. ἐπιλελήσυῦ ἡδονῇγέροντεςὄντεςzapo
mněli jsme radostí, že starci jsme. b) ne
vzpomínám; nezpomínám.obyč.870 umu.
Sof. yovémv šmihadero rodičů nezpominá.
Ἠόν. τούτων ἑκὼν ἐπελήὂδετο ἴοπο 5οπγα]πό
nezpomínal.

ěru-Asatvo uhlazuju; (drsnosti zbavuju).
obr.oslazuju ; navnazuju. Hér, čmAeývacvy
Zépěce vváumv osladiv, navnadiv Xerxův
úmysl.

čTu-Aévw 1. a) «) při-; vybírám. Hér.
τῶν ἀρίστωνἐπιλέξαντεςὁμιλίην nejschop něj
ších vybravše sbor. —častěji meď. ém.Xéca
cůo vybrati, vyvoliti si, Tivdgněkteré rvv
z některých. Hér., Thúk.—.pass. Xen. črn
λελεγμένοι, Isok. ἐπειλεγμένοιυΥρτάΠ]--,
potom beru, kladu. Arst. pass. v Ťečí(op.
mooTidecdu:). b) přé-; pro- ; rozbírám. obyč.
med. —si.) u-; po- ; rozvažuju. Hér. vx
τα, πολλὰ ἐπιλεγόμενος ἴο, ΠΠΠΟΠόvěci uva
žuje—. i ἐπιλεξάμενος, ὡς 5 opt. uváživ, že—,
též s násl. juýs opt. oddxu%č. uj- nijak ne
pováživ, že snad (č. posit. ). čaiAéyecdu s vý
s coni.: úzkostlivě uvažovati, v úzkostech
býti, aby ne—.3) ión. probírám si; čtu (att.
ἀναγιγνώσκω). ΠόἨ, ἐπιλέγεσῦπι, ἐπιλέξασῦχι
B9Xov čísti, přečísti list. 2. a) přikládám,
k tomu dokládám (slovem), mluvím, pravím
(ex-eřvov v, zvl!). Hér, čmiAéyovrs; Tov A0

ovTóvde,3— přikládajíce (k tomu) výklad
tento, že—.Thúk. šroAéyevvi Tezuoa při
kládati (slovy) něco za důkazy ; dovolávati
se něčeho za—. Arst. k řeči přidávám. v%v
αἰτίαν příčinu. b) při tom mluvím, říkám.
mwyiněkomu. Xen, s řečí přímou.

ἔπι-λείπω 1. α)Ρἵϊἴοπα,τ tom nechávám.
pomíjím. ri něco. PL. oddšy čy ἐπιλίποιμι Ἠ]
čeho bych neopominul, neušetřil. b) «) zů

9



ἐπίλειφις.

stavuju; zanechávám ; vzadu nechávám.
Xen. pass. dle někt. (v. úgoAe:ce). B)opou
štím. o subi. Π605,.Τ]ή]ς, ἐλπίδες τινά. ---2.
a) upouštím; ustávám; vy-; scházím; mi
zím; nedostávám se už; nestačím, 0 subi,
neos. Hér, oŤece čréAre T0 désdoovustala
v toku; zmizela tokem. s obi. 08. rivóevóv
vv Údoz čnsdunmepita jsouc (k pití) mu voda
došla,— vody se už nedostalo, Xen. 6 aT0g,
τὰ ἐπιτῆδεικ Šnéhns s-ace.potrava, potřeby
jim do-, vyšly. PI, Subi. XAóyog,Isok. póvog,
Ρόμα. ἐπιλείψει µε λέγονὺ’ Ἡ ἡμιέρα πθβίαδί μηὶ
čítajícímu den. b) nedo-; nepřicházím ; ne
dostavuju se, T1vžněkomu. nedostává se
(ještě) někomu něčeho. Hér. Tdv Ou.dpwvčm
RerzóvrTovaúrToúskdyž deště nepřicházejí,
se nedostavují jim (řekám)-.

ὀπίλειφις, ἡ (οἐπιλείπ-ω), 9. ϱ) mizení;
nedocházení. Thúk. Táv óvibov.

ἐπίλεχτος 9. (οἳ ἐπιλέγ-ω 1.) při-, vy
braný. Xen. pl. vybrané, vyvolené vojsko.

ἐπι-λήνομαι, σ. ἐπι-λανθδάνω.

ἐπι-ληΐς, ίδος, ἡ (-ληί-η, 517. ληίζω) ko
řistí přibraná, přivlastněná ; bojem dobytů;
vybojovaná. Xen. ΡΙ, ΡΤϊπόλεις.

ἐπίληπτος, ΙόΠ. ἐπί-λχωπτος9 (ἔπιλαμθ
vo) uchopený ; postižený; dopadený (při
činu). Sof., Hér.

ἐπιλήσμων, ονος,6 (ěm-A49-ouu), zapo
mněnlivý; zapomenlivý ; zabudlivý ; zabu
dlivee, PI. — Xen. 6ΟΠΙΡ.ἐπιλησμ.ενέστερός
TtvogZapomenlivější něčeho, v něčem.

čru-AoviČopau při tom počítám ; po-; U-;
rozvažuju. Ηόν. ἄσγρ.ρα55. ἐπιλογισθέντες,
ὅτι Ροτἀλίτδθ, že—.,

ἐπ'-λογος, ὁ, závěrek, a) konečný úsu
dek. Hér. b) Arst. «) doklad. sg. i pl. —B)
závěrek řeči; dosloví.

ἐπί-λογχος 2. (-Xóyym)Eur. hrotem,
ostřím opatřený ; hrotitý, béXogstřela

šmí-Aovmoc2. k tomu, ještě zbylý, zhý
vající,ostatní. Hér.—uŽveg,róMeg. Eur. ὁδός
PL Bios. —Sof. Tánikovex Tv Adyov ještě
ostatek Ťečí,

čTÍ-Avatc, 4 (odězaAý-o)pozbavení.Aisehl,
odpov strachů,

čTu-AÓwa) při tom loučím; roz-; odva
zuju. Xen. s obi. psů. b) pozhavuju; vy-;
zbavuju. ureď. PL. ojdév TL EEOAVETXÍTe% TO

u% 0) sinf. nic nepozbavuje něco někoho,
nepřekáží někomu, aby ne-—.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

ἐπιμέλεια. 433

ἐπι-μαίνομαι k tomu, při tom vztekám
se, zuřím.Aischl.aid.

čru-pavůávw a) přiuěnju se, Hér.,Xen,
—přivykám. Hér, šxu.euxdýzam s inf. při
vykli—. b) potom, později učím se.ri něčemu;
potom poznávám něco. Thúk, op. 720u—.

ἐπι-μαρτυρία, Ἡ, dosvědčování; dovolá
vání se (za svědka), Thůk. $záv bohův.

ἔπι-μαρτύρομαι α) τινὰ Τὰsvědka dovo
Jávám se někoho, přivolárám siněkoho ; do
svěděuju, dokládám se. vi něčím. —obyč.aor.,
ΡΙ. τόδε ἐπιμαρτύρασθχι,ὅτι -- πι 4οςνδάδ18
se, to za svědcotví vydati, že. —Xen, θεοὺς
ě—bohy za svědky si přivolati, si vzíti. —b)
dosvědčováním,vzýváním bohův obracím se,
τινὶk někomu; zapřisahám, zaklínám něko
ho. uý s inf, aby ne-—.Hér., Thúk.

ὄπι-μαστίδιος 9. (-μ,κστό-ς)ΡΤ1,8 Ρ1501.
Eur.— Aischl, ot č. Κο]εϊάίκα,

ἐπι-μαχέω (-μάγη. βτν. ἐπιωκγία)v hoji,
k obraně pomáhám. Thúk. ὥστε τῇ αλλήλων
ἔπιωια/eřytak, aby (jedni zemi druhých,)vzá
jem svým zemím k obraně přispívali,

čru-paNÍm (-u3y-m) spolek ohranný, na
obranu (vzájem, ale nikoli na útok. srv. cuu
uz). Thúk.,Xen.

ční- og 2.(-u.dyn)přístupný,snadný
boji, útoku. obyč.neut. sg. Hér, T uxuorx
ἔσκεἐπίμ,χ[ον τοῦ τείχεος Κάθ nejsnáze bý
valo (útočiti na zeď,) ztéci zeď. p. Thúk.

ὀπιμειξία,ν. ἐπιμῖεία.
ἐπιμέλεια, Ίδη, -μελείη, Ἡ (οἳἐπιμελή-ς.

op.%uéhez), 1.act.a) x) pečlivost; starost;
péče (něčí). Tevogo někoho, o něco. Hr, δι’
ὅ τι ἑωυτοῦ ο)δεμίαν ἐπιμελείην πηιεῦνται
proč (o nělo žádné péče nejeví,) jeho zcela
nic nedbají. Xen, č. xzi εραπείχ τῶν φίλων
pečlivost úslužná o přátely. oi č. pečlivé
pocty (bohům prokazované). —%vs úytelx
ě.péčeo zdraví. hůk., Pl. i: est Tivog0někoho,oněco; Isok.igsgtTivx.—b)opatrnosť;
prozřetelnost. Xen. čmm.shsx TojTo šrotu
z opatrnosti, s úmyslem to činil. b) x) horli
vosť, obzl. v zaměstknání, povolání. Dém.
vedlo δικαιοσύνη.—horlivá, úsilná snaha;
úsilné namahání. Xen. xzr ἐπιμέλειαν ἐγε
végdyvodkaze úsilným namahůním stali se
strážci. — (9, řízení; spravování; správa
(s horlivou oddaností). Thůk. č, oixsíov 2ux
καὶ πολιτικῶν správa řádná věcí domácích
zár.iobecných. Xen. 4x27%vv, —xxT%4
Axrrav š. udržování panství po zemi, —po,

20



434 ἐπι-μελέομαι.

na moři.—2. pass. a) péče, starost (jiným);
opatrování (od jiných). Xen. uxAusrTačmue

síxg Oetodbo:nejvíce péče, opatrování potře
bovati. b) vzpomínka, pozornost (šetrná).
Χο. ἐπιμελείαςτεύξοµαι ὑπἀνθρώπων Υ7Ρ0
mínky (šetrné) dostane se mi od lidí,

čru-peAkopat, att,, zř, ión, prs. i -uéXo
wo (-μέλω, 51Υ.ἐπιμελής.). ἄερ. pass. (80T.
ἔπ-εμελήθην). 8) Ρεῦι1τδὅ,starostlivě ujímám
se. Ttvogněkoho, něčeho ; starám se, pečuju
o někoho, o něco; hledím si, dbám někoho,
něčeho. Xen. píhoy.— z pyclu.vvvěcí užiteč
ných hleděti si, dbáti, Hér, rov dAAovῆσσον
ἐπιμέλεσθαι míst ostatních méně dbáti. —ó
rog bud s ind. fut., n. opt. pot., n. s coni.
(někdyi s čv), povedl, čs.isopt.:jak by—;
ΔΌΥ--.ΕΙ. τῆς ψυχῆς, ὅπως ὡς βελτίστη ἔσται,
οὐκ. ἐπιμελεῖ οὐδὲ Φροντίζεις ο ἀπδί, ]α]ς ο0
nejlepší by se stala, nestaráš se, ba ani na
{οπθροπι/ δλδ, Χεῃ, ἐπιμελήθητε, ὅπως οἵτα
παρεσκευασµένα Ἡ Ροβίαιθ]ίο 5ο, aby jídla
byla připravena, i: og. Xen, Tv BxpBipov 
ἐπεμελεῖτο, ὡς πολεμεῖν ἱκανοὶεἴησαν ο Ρατῦ.

ἱ v 4 . ο

staral se, aby k válčení byli schopni. —
Thůúk., Xen.i sinf.: aby—. —č.TtvíTevog0pa
třuju někomu něco,Ken. 6 fmrw círou črn
ueXyvéov, ÓrwegGv—s coni, koni (pro koně)
třeba opatřiti—. i s ace. vztahu (jenž č. se
překládá i j. předmět). Xen. 14 τε ἄλλα ἔπε
μελεῖτο τοῖς πολεμ.άρχοις 1τνostt, věcech či
nil opatření vojvodům ; i ostt. věci opatřo
val—. Thúk, τὰ džšruyeuchýveda Ždy v tom
učinili jsme už opatření. —i pouhé č. pečli
vým, starostlivým jsem. Xen. (ορ. ἀμελᾶ).
b) «) horlivý, pilný, snaživý jsem ;vynasna
žuju se. P), č.gXoavčrmuéhev vynasnažuju
se veškerou snahou; usiluju vším úsilím
(oto). B)j. správce, dozorce starám se. T1v0g
o někoho; oněco; j. správce a p. na starosti
mám někoho, něco, dbám něčeho. Hér., Xen.
(. δεκαθεύς). δρόμιουἐπιμελην Ίναι ο zařízení
závodu.postarati se(j. Ρ]οάβίατεπγ).Ἐ]. προ
εστάναι τῆς πόλεως καὶ ἐπιμελεῖαδαι, ὅπως
s ind. fut. žejsou vrchními obce a nasta
rosti mají, j. by—.

ἐπιμέλημα, τό (ο0ἆἐπιμελέ-ουιαι), dílo,
vče staros'i; zaměstknání. Xen,pl. (znichž
γεωργία). τά τινι Tpocýzovva č. povinnosti
někomu příslušné.

ἐπι-μελής 9. (-μέλ-ω. οΡ.ἀ-μελής, srv.
ἐπιμελέομαι) 1. act. pečlivý; starostlivý ;
Ttvog0někoho, oněco; dbalý někoho, něčeho.
Ε]. ἐ, ἀγαδῶν, ἀμ.ελῆς κακῶν το]εάρα]γ ἀο

ὄπι-μένω.

1ο, ποᾶραΙγ11ο1. Χεῃ. ἐ.συμμάχωνsta
rostlivý o spojence. i gepí T. v něčem. i pou
πό č., Xen. comp. při čpyovreg. Isok. sup.
při ovoxvnyáv z vojevůdců nejbedlivější. ?.
častěji pass. (Srv. véka uoi—)a) namysli;
na srdci; na starosti. obzl, neut. sg, č. šorí
mwna Fysli, na starosti někomujest. Hér.
miněců. č. čyévevórev: vešlo, padlo někomu
na mysl, v srdce; zarazilo někoho; starost

| nastala někomu. att. často č. čorves inf, jest
na mysli, záleží někomu, aby— (při témž
subi,ič.inf.). Uhúk., Xen. εἰδένχι.Dém. ole
ἣν č. xaxds čuč mosty jimž bylo na mysli
mně zle činiti; jimž záleželo na tom, aby
mně zle činili. i substt., Thúk. τὸ ἐ.τοῦ δρω
u.évoustarost 0 to, co se koná, —b) črmuehéc
šoví TÍ Tim všímá si něčeho někdo. Hér. —

ἐγένετο povšiml si něčeho někdo.
ἐπιμελητέον,τ. ἐπιμελέομαι.

ἐπιμελητής, οῦ, ὁ (οἆἐπιμελέ-ομιχι), 8)
obstaravatel; opatřovatel, Xen. Táv čmry
detov potřeb. b) opatrovník ; dozorce ; správ
ce. PL, Χθη. ἵππων, βοῶν, κυνῶν ἄ Ρ.

ἐπιμελητιχόςὃ. (οἐπιμελέ-ομαι) k pe
čování, k opatrování náchylný; pečlivý;
starostlivý. Xen.

ἔπι-μέλομαι, σ. ἔπι-μελέομιαι.
ἔπι-μέλπω Ἱςtomu, přitompěju, Aischl.

πκιᾶνα ζα]οσρότ.

ἔπι-μέμονα, τ. ἔπι-μένω {,
ἔπι-μέμφομαι 1. 4)α) ΡΙἱἴοπιstýskám,

stěžuju si, nespokojen jsem. Hér. horším se.
Ἠότ, τινὶna někoho. B) rivi T vytýkám ně
komu něco. b) potom stěžuju si. Hér. čx čí
mg z rozsudku. 2. kárám. Sof, vevá Tuvocně
koho z něčeho, pro něco,

ἔπι-μένω 1. tam, na tom trvám, zůstá
vám. a) o subi, 0s. w) ΡΙ. ἐπέμενεν ἐπὶ τῶν
Úrrov zůstával na koních (t.nepadal). Xen.
čréu.etvevzůstal na koni (nespadl). p) zůstá
vám; po-; vyčkávám. Xen. emueřvwu,šorve
BovAsýaauvro počkati, až by se poradili,
Thúk. s inf. až—. v) pomeškávám; prodlé
τόπι, Φοξ, δεῖ σε μη πιμεῖναι 5 inf. nutno,
abys nepomeškal, neprodlel, až bys—. b) o
επμί, τδοϊ, Χεη. οὐχ ἐπιμένει τοῦ tyvous“ pů
oi nezůstává stopy Ῥοάυβᾶ--,ΤΠΚ. πηλὸς-
hlína. 2. οϐΣ, 8) ἐπιμένειν, ἐπιμεῖναί τινι, ἐπί
rim trvati, vytrvati (věrně) v něčem, při ně
čem. Xen. orovoxig ve smlouvě. Pl. ještě
dlíti; prodlíti (v. χαρτερέω 1. a, v). b) Sof.
ἐπιμέμονα vytrvalý jsem ; toužím ; bažím.
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ἔπι-μετα-πέμπομαι.

ἐπι-μετα-πέμπομαι (5. µετα- πέμπω)
potom,ještě si obesýlám.Thúk. sobi. vojska;
ještě si při-, povolávám.

ĚTU-LETPÉMpřiměřuju; přidávám. Hér.
Ó čmiuerTpcou.cvocořrog přidávané (k jiným
poplatkům)obilí,

"EmpumWeÚc,6oc, mýth. syn títána Ja
peta, nedovtipný bratr (Zamysl) přemysl
ného Prométhea (Přemysla; manžel Pan
dóřin).

ἔπι-μήνιος 9. (9. μήν) πα měsíc; mě
síční. Hér. čru“wo měsíční strava, oběť(za
novoluní podávaná).

ἐπι-μηχανάομαι (-μηχανάω)1. ΡΗ5/το
juju si; k tomu,ještě strojím,vymýšlím si.
Xen. —2. proti tomu, naproti strojím, při
pravuju, vymýšlím. Hér.

ἔπι-μήχανος, ὁ (-μηχανή), Βότ. οἨ, ná
strojce; strůjce. s gen.

ἔπι-μίγνυμι i -uisye 1. přiměšuju;při
πολ]α. ΡΙ, ἐπιμῖξαι (-μεῖσαι)τὴν ἡδονήν
přimiísiti, připojiti rozkoš, 2. obyč. meď., u
Thůk. a Xen, zř. i act. přiměšuju se; obou
ju; zacházím, vvi s někým. —Hér. i sdat. ,
země: Aivórre, Ἑλλάδι ἐπιμίσγεσδαιν Β
gyptě, v Helladě (návštěvou) meškati, se
zdržovati; Egypt, Helladu navštěvovati.
Τπύχ. ἐπεμίέγνυντο ἐν αὐταῖς ({. ταῖς πόλεσιν)
bývali (návštěvou, za obchodem)tam. Thůk.,
Xen. i πρός τινα docházím (návštěvou, za ob
chodem) k někomu. Thůk. též παρά τινα. -
διὰ τῆς ἐχείνων παρ ἀλλήλους ἐπιμισγόντων
když skrze zemi jejich k sobě vespolek do
cházeli.i u ἐπιμίσγεσθαι ἐς τὴν ξυμμιαχίαν
nevměšovati se do spojenstva.

ἐπι-μιμν ῄσχομαι(-μιμνῄσκω)ἄερ.ρας».
i pass. a) «) připomínám si. Tivogn. Ti ně
čeho n. něco. ěruvnodřvat Tivogpři-, vzpo
menouti něčeho. črivévvyuxí Tivog (připo
mněl jsem si, mám připomínku,) připomí
nám, vzpomínám někoho. Pl. $xu% Zeoxp«
Tovg Často—. 3) mivi připomínám někomu,
Χεη, ἔν 'τινί τί τινι ἐπιμνησὺῆναι ΡΙ1 πόδεπη
něconěkomupřipomenouti. i epí τινος 0 ně
čem. —b) zmiňuju se; zmínku činím. τινὸς
o něčem. Ἠόγ, ἵπερί τινός τινι ἐπιμνήσομιαι 0
něčem při něčem se zmíním. i s ace. Ta d' ἂν
ἐπιμνησθέω, ἀναγκαζόμενος ἐπιμνησὺήσομαι
a cobych podotkl, nucen jsa Ρροάοίκπι.-- Ρ14,
τῆς µάχης τε πολλὰ ἐπιμεμνημένοι καὶ τὴν
Λήμνου αἴρεσιν i o bitvě mnoho při tom do
kládajíce io dobytí Lémna. —o)x čmuvýco

ἐπι-νοέω. 435

μαι (1. ἑκὼν ἐπιλήσομισι) ΠΘΥΣΊΚΠΗ,ἐπιστά
v.evogTOodvou.x ačkoli vím jméno.

ἐπιμιξία n. -μειξίσ, ión. vím, Ἡ (ἔπι-μίγ
vuut), přimísení, vmísení se ; obcování; vol
nosť obcovati (s občanyjiného státu). Hér,
ἐούσης ἐπιμιξίης πρὸς τοὺς eycýrac když
volnost obcovati, když příměří bylo s Tege
jany. p. Xen.— Thúk, i rap dAAňAovy—mezi
nimi vespolek-—.,

ἐπι-μίσγω,v. ἐπι-μίγνυμι,
ἐπι-μολεῖν ν. ἐπι-βλώσκω.
ἐπίμολος(ἐπιμ.ολεῖν). ΑἱβΟΠΙ.οἱἐ, ντ]

cizinci; cizí útočníci,

ἐπιμονή, ἡ (ἐπιμένω), πἁβίάπί ; Ρτοᾶ]επί.
Thúk. % čv lodu. ἐ. γενοµένη prodlení na
Jsthmu nastavši—,

ἐπί-νειον (-veFrov,vF- ν. ναῦς) a) zakot
viště, stanoviště lodní. Hér. b) m. přístavní.

ὄπι-νέμω tam užívati, pásti nechávám.
obyč. meď. (j. pasením) požírám ; zhoubně
υζπάλάπι 56, Πόν, τὸ πῦρ ἐπενέμετο τὸ ἄστυ
dv oheň požíral ms. celé, rozmáhal se po
ms. celém zhoubně. Thúk. %vócogčrsvelu.u
το Ἀθῆνας μάλιστα nemoc zhoubně rozšířila
se v Ath. nejvíce ; —nařádila se—.

čT-veÚw a) přikyvuju ; kývaje znamení
dávám, Teviněkomu. Xen, aor. —b) přisvěd
čuju ; schvaluju. šrvedoa přisvědčiti. PL—
Dém. τὶ schváliti něco. (srv. zaTa-vsůu).

ἔπι-νέφελος 9. při-; zamračený. Hér.
οὔτ ἐπινεφέλων ἐόντωναὸ ΠΘΡΥ1ΟΡοά πιταΚαπι,
zamračeno—.

čTU-vé“m(—2. vée) přihrnuju ; při-; na
kupuju; ke kupě, k hromadě přidávám.
Hér. prs.

ἔπι-νίχειος 9. («νίκη) 898,--- πάρ].
ἐπι-νίχιος, Βο8,ἱ-- νίκειος 9, (νέκ-η)κ τί

tězství příslušný ; vítězný. Sof, πάντα τἀάπι
νίκια τε všem vítězné odměny. Pl. va č.
čdvev vítězné oběti, hody slavil, Sof. odéve:
ἐπινιχείω s vytrvalostí vítěznou.

ἔπι-νίσσομαι básn. přiháním se. Sof.
(Kno.00g) medlev čniwocere—po rovinách
přihání se.

ἔπι-νίφω. črovípe, přisněžuje ; sněhu
při-, napadává. Xen.

ἔπι-νοέω a) na mysli mám; za- ; obmý
šlím, Pl., Xen. s inf. —s ace. Ti —něco; po
mýšlím na něco. Thúk. —Xen. údóv.—Tot05
rov oddév.—Hér. i dep. pass. šrvonbývaí r:
usmysliti si něco; ustanoviti se (v mysli)
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436 ἐπί-νοια.

na něčem.—s inf., č.i: ahy—.h)ob-; vymý
šlím. Hór. črvožsxí m vymysliti něco.Thúk.
ě. ožeďzve výmyslu bystií.

ὀπί-νοια, ἡ (-νό-ος), 1. 3) α) πηγδ]όπ]τα;
ἠπιγβ]. Έτ, --) ἄτα]ια, Γιά], ἐς ἔ. τινος
ἰέναι,ἐλθεῖνν úvahu o něčem vejíti, b) dů
mysl; důvtip. Xen. v05 Txá:%9y00.— 2. po
zdější úvaha; rozvaha. Sof. φεύδει Ἡ ἰπ. τὴν
yvoumvklamným objevuje (pozdější) rozva
ha mínění (dřívější; mění rozvaha úmysl).

ἔπι-νομία, ἡ (-vou.-05),vzájemné pasení
(jedněch na půdě druhých); obapolné, ve
spolné právo pastevné, Xen.(srv. šrs9y 206x).

ὄπι-νωμάω 1. a) při-; uděluju. Aischl.
Ἀλήρους Ι98Υ. Sof. ční vwí m někomuněco.
b) poskytuju; podávám. Eur. —sduxTx ve
xpův OuuxTogzjyxis těla nehožtíků (poklá
dati paprskům očním,) pozorovati paprsky
očními. 2. dnír. zaměřuju; přicházím. 9ο,
τινὶk někomu (v. [x4v, 2).

ὄπι-νωτίξω Ῥάςπ. 4ο ταά vrážím. Eur.
κἀπενώτιζον φυγῇ γυναῖκεςἄνδρας a ze zadu
hnali na útěk ženy muže.

ční-3avWoc2. při-; nahnědlý. Xen. o za
jících.

"Emtov, ro (Xen. "Hreov), dle Hér. ms.
v jihových. Elidě, založené od Minyů asi
v 5.stl.

ἔπι-ορχξω (ἐπίορκο-ς) křivě přisahám.
šro0xňŽamkřivě přisáhnouti, přisíci. s ace.,
Ἠότ, τας βχσιληίας ἱστίχς ἐπιώρκηκε Ρἵ!král,
krbích křivě přisáhl. Xen, soúsé— při bo
zích, skrze bohy, PL.prs.

ὀπιορχία, Ἡ (οἳἐπίορκ-ος),Ἰ]τορϊίςεἴ
ηοβῖ, Χθμ. τινὸς πόδί. ἶ ΡΙ. -- πρὸς Ψεούς τι
šení přísah bohům. Pl. úzo čmopuáv odkři
vých přísah.

ἔπι-ορχίζω, lépe ἔπι-ορχέω.
ční-opxoc 2. křivopřísežný, Xen., Dém.
ὑπί-πᾶν (-πᾶ-ς) neskl. skoro (ve všem,)

veskrze, Aischl, po větším díle. Hér. © v0
š, skoro po každé ; obyčejně, při Aéyovata jn.,
ψ. ἐν έλω, £. —

ČTU-TAPUA-VÉWk tomu, ještě přihrnuju,
při-, nahazuju. Thůk. čmuvupévycavještě
na-, zaházeli, náhozem vyplnili

ČTU-TApA-onEVÁČEpotom ještě připra
vuju. Xen. med. —si. Ti něco.

1. čmu-map-etj(-évaí) Thúk. a Xen.,ohy
čejně o vojínech, a) (k tomu,) na pomoc při
cházím. ἐπιπαριόντας na pomocpřicházející.

ἐπῖ-πηδάω.

Xen. šmrmaořaxyna pomoc (hned) přicházeli.
b) tam (E71)podle (7x9-) jdu, táhnu. Thúk,
ο το]ονἴϊάεἰἐπιπχριὼν τῷ δεζιῷ tam kráčeje
podle pravého křídla—. Xen. čmuvxotóvreg
podle nich (dalekou mezerou) tam táhnouce,
postupujíce—.

ο. ὄπι-παρ-ειμι (-εἴναι)1οδ1ό, hned tu,
tam jsem; hned po ruce jsem. dle někt. u
Τμή], α Χο. ἐπιπαρόντας, ἐπιπαρῆσαν (τ.
předch.)

ČTU-TÁJIM při-; nasypávám. Ἠότ, ἐς
v4Ax do mléka.

ěrmí-medoc 2. a) při zemi, půdě; rovný.
Χθῃ. ἐν ἐπιπέδῳ na rovině. comp. čyčmurE
ŠsoTémeveopíe na místě poněkud rovném,b)
v měřictví: čwíwedovplocha. PL,

čru-nelbojat (-msbo) básn. k tomu dá
vám se přemluviti. 90Η,κἀπιπείσουιαι a upo
slechnu (rady).

ČTU-TÉAojLt (-méko) básn. přihrnuju,
Ρϊ]τα]π]α 69. 80ΟΥ,Φοί, σκότου νέφος ἐπιπλό
uevov ŽoxTov temnoty mrak přivaliv se
v nevýslovné hrůze.

ční-mepmT0g 2. pětinou, o pětinu zvět
šený (ο 20 8 100). Χεη, ναυτικόν.

ČTU-TÉUTW,při-; posýlám. a) «) na po
moc. Thůk. žAhyvoT,xmixvjiné vojsko. Xen.
obi. orpxTevu.x. $) Hér. ayysMxg s inf. —po
selství, aby—. b) o suhi. boha: sesýlati.
Ἠόν, ὄνειρον. Xen. zxXxuvxloug Toi duchy
pomsty na někoho. Pl. šmiréuýz ἄλλον τινὶ
po-, vyslati jiného někomu (za někoho, po
někom). dváyxyv- tíseň dopustiti (na nčkoho).
ϱ) ΕΙ. η τῶν πολλῶν δύναμιις δεσμιοὺςZX DA
νάτους ἐπιπέμπουσα 411 1Π00(ΥΑ7ΡΥa smrti
na někoho dopouštějíc,) vazbami a sirťtmi
vyhrožujíc—.

ἐπίπεμψις, Ἡ (od ěmnéux-e) po-; vy
slání. Thúk. di%τὴν ἐπὶπολλὰ ἡμῶν αὐτῶν
šrxizeuýiv protože na mnohá m. vojska vy
sýláme z nás samých(vybraná).

STÍ-TTEDMVOG2.(dleněkt, ἐπί-περχος) po
někud strakatý. Xen.

ŠTU-TETÁVVOJILpřistírám. čmrerácm τι
ἐπίτι při-, rozestříti něco k něčemu.

čTu-méTonat k tomu, tam vznáším se;
Ῥϊ]]οίπ]α. Ηόή, ἐπιπτήσεται καὶ σοὶτὸ ὄνειρον
vznese sel k toběsen, zjevení ve snu.

ĚTU-TÝVVOUpři-; upevňuju; utužuju.
Xen. čmnrňímutužiti,

ὄπι-πηδάω skokem napadám,vvi na ně



ὅπι-πίνω.

koho. Ρ1. ἡμῖν ἐπιπηδήσονται οὗτοι π8 Πά8
napadnou-—.

ἔπι-πίνω Ῥρί]άπι; potompiju. Xen.ESA
τὰ τὸν οἵτον--.

ἔπι-πίπτω 1.a) při-; na-; vpadám (ná
hle). obyč. nepřát. Šmrecely Timna-, vpad
noutina někoho,Hér., Thúk., Xen.(γ.ἀπροσ
δόκητος 2., ἀφύλακτος) Ηόν. ἶῬορέης--. ϐ) ο
τΏἱ, γδεί, Χ6π, ἐπιπίπτειτι εἴςτι τραάἁ ně
co na něco. ἱ67: Ἡ χιὼν ἐπιπεπτωχυῖκ 5Π18
na ně napadnuv—. 2. obr.,obyč, osubi, věci.
Thúk, %vócog čnénece vořg'Adyvalouc nemoc
připadla na Ath.— Pl, uéyag yercov —veliká
ρουΐθ,--Έπή]ς, ἐπέπεσεπολλα καὶχαλεπαὰκα
τὰ στᾶσιν ταῖς móAcar přihodily se mnohé
nesnáze za vzpoury obcím.

ἔπι-πλα, τά(-- ἔπι-πολή,-- 9. ἐπί-πλοος),
površky ; svršky ; nábytek ; věci, jmění mo
vité. Hér, mavru Ta č. AxaBovveškeren ná
bytek vezma—.do00g— odevzdaje,vydaje.
Xen. náčiní. Thúk. i ywAxdgzal σίδηρος--.

čTumTAád0Wwpřiplacávám; přilepuju. Hér.
ἐπιπλάσας Ρϊ]]ερῦ. γῆν σηµ.αντρίδα--.

9

ὀπί-πλεος δ. Ἰόπ,--- αἲθ,ἐπί-πλεως 9.-
svrchu Ρ]ΗΥ. τινὸς πόδεπο. Ἠόν, τράπεζαν
ἐπιπλέην ἀγαδῶν πάντων-- ἀοΡΙΨοΠτόοί Υᾷθ
likých. 19 66η, 08. πεδία ἐπίπλεχ ἀνθρώπων
roviny přeplněny lidmi.

ἐπίπλευσις, ἠ[ἐπιπλέβ-ω), Ρ]1{ naproti,
Thůk. útok lodní.

ἔπι-πλέω α) x) tam pluju. Hér. ráv čr
mAcóvrovz vojínů tam plujících. Thúk. sr
πλευσεσῦσι připlouti (k někomu, někam). 0
subi. lodi: přijížděti. 9)spolu (přiněkom, sně
kým) pluju. Thůk. doyev čnénAuj. vůdce
s nimi plul—. b)nepřát. : naproti pluju. Hér.,
Thůk. zivi někomu ; útok lodní činím na ně
koho. Xen. ἐπί τινα,

2 / 9 ,ἐπί-πλεως, ν.ἐπί-πλεος.
čTU-TAV)pówještě doplňuju. Thúk, šm

TAmowoxodatvag vaůc (náhradou za ztráty)
doplniti si loďstvo (mužstvem).

3

ἔπι-πλήσσω, --ττω dorážím; obzl. slo
vem. «) domlouvám, rivi někomu. τινί τι τ]
týkám (domluvou) někomu něco. Aischl.,
Hér., PL.—i bez dat. Sof. ví τόδἐπέπληξας;
proč tuto výtku jsi učinil? B)č.vě kárám,
haním někoho. Pl. —ipass. 0 šmrMyrróue
vochaněný ; jemuž hany se dostává,

3 /

ἑπί-πλοα, τά,γ. 9. ἐπί-πλοος.
4

ἔπι-πλόμενος, σ, ἔπι-πέλουιι.

ἐπί-πονος. 437

1. ἐπί-πλοος, αἲί, -- πλους, 6 (Srv. črt
mAéo), připlutí. a) výprava, pomoc lodní.
Thúk gíX; přátelská. Xen. idavTově.spa
třiv lodi přijíždějící. b) nájezd, útok lodní,
Thůk. vwi na někoho, i šri vyv Záp.ovproti
Samu, na 8.

2. čmí-mA00G2, (= šmnoXý, črrAx) po
vrchní. 8) Ηέν. τὰ ἐπίπλοχ Ξ- τὰ ἔπιπλκ. -
b)óč. mázdra plstní ; bránice. Hér, rov c7A?
γα καὶτὸν ἐ, cuvůcícslezinu a bránici slože—.

ČTU-TtvVÉM1. a) přidechuju. básn, nepřá
telsky: soptím. ΑἰδοΠ], µιαινόμενος ἐπιπνεὶ
"Aonsvztekaje se septí sem Ares. Sof(v.xx
„evo, L.)—b) vdechuju ; dýchaje vpravuju,
vnukám. Pl. o subi. ptáků s obi. yépxcdar
(duševní). 2. rozdmychuju ; rozněcuju. Eur.
Tiv4vw někoho proti někomu.

ČTÍ-T0V00G2, (-mvém) nadšený; duchemnaplněnýPl.i vedlešv$ovor3levap.
ἔπι-πόδιος 3. (-ποὸ- Υπούς) 18π 501,πέ

duc ἐπιποδίχς οΌταζ]γ na nohou.
ἔπι-πονέω {οηζερπό si přeju. a) Hér.

šmnmodýcevTi% zatoužiti, si zastesknouti
po někom, b) Pl, č. čru 11k tomu žádámsi
ještě něčeho.

čru-moAaCm(oděr-oXý) a)na povrchu
jsem, čním ; vyčnívám. Xen. 4An—.b) «) na
vrchu jsem; vrch, předek mám ; mocívyni
kám. Dém. Pux705.— B)vypínámse; z vy
soka si počínám. úDougvevt hrdosť někomu-—.

vv
"ErmmoAní,vi, záp. část Syrakús, vyšší

nad ostatní město (srv. črwoXý).
ἐπιπόλαιος 2. (od šrvvoX) na povrchu ;

povrchní. a) Xen. 09bxAuol č. oči vysedlé,
vypuklé. b) všední; obyčejný. Arst. ἐνδυ
VÝVATU.

šru-Tt0A“,%(- « pel-lis. Fel-l, srv. čr
πλα, 9. ἐπίπλοος), ΡοστοἩ.16η Ρ6Η,ἐπιπολῆς.
1. a) svrchu; navrchu ; nahoře. s gen. na
vrchu něčeho; nad něčím. Hér., Thůk, b)
povrchu ; povrchně, Xen. (ne hluboko). T%
φυτὰ ἐ. πεφυτευµένα. 2. NASNadě; snadno.
Arst, č. idelyčoviv snadno zpozorovati jest.

ὀπί-πολος, ὁ (-πέλω, 81Υ.πρόσ-πολος),
k službě; ochotný služebník. Sof.

ČTU-TTOVÉMk tomu, mimo to, nad to, nad
povinnost namáhám se; nad míru přičiňu
ju se. Xen. iaor. čnirovýcag neobyčejným
přičiněním,

čmí-movoc 2, —1. a) praený; lopotný ;
klopotný. Thúk. Zoxnou, doyoXíx. Xen. 7
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πρᾶξις ἐπιπονωτέραΡτάοθklopotnější. Thúk.
črímovovS inf. pracno, obtížno—. adv. prac
ně; obtížně. i Isok, b) «) lopotný ; trudný.
Χεῃ, βίος οί, λατρεία, ἁμέραι, µ.όρος.Χεη.
ἐπιπονώτατα ζῶντας ποδ]]οροίηδ]{δ]]1οί,-- ϱ)
Xen. oievogč. znamení lopotověstné, 2. Pl.
úvno š. muž lopotám, námahám, pracím při
vyklý ; přičinlivý, (vedle dsvvóczběhlý).

ἔπι-πρέπω vhodpřísluším.Xen.žump
TrELTÍ TiWL—NĚco něčemu.

črí-rpoowe(v) naproti zpředu. a) PL.
s gen. blízko před něčím č. 09daAu.v šgew
T: blízko, zrovna před očima držeti něco. b)
«) Xen. č. gotelodaí Tia (naproti zpředu,
blízko před sebe vpravovati někoho); sta
věti, ukrývati se za někým. is obi, věci, xw
µας τε καὶγἠλόφους ἐ, ποιησάµενος ZAdědi
nami a pahrbky (postaviv,) ukryv se. 8) Pl.
č. vlyvermví mim.v cestu (staví se,) vchází
něconěkomu ; závadou stává se, bývá něco-.

ἐπι-πτήσομαι, ν. ἐπι-πέτομαι.
ἔπι-ρραβδοφορξω (-ῥαβδο-φόρος9. ο

prut nese, drží. —péow) při tom prut držím;
prutem hrozím. Xen. (na koni)tryskem, cva
lem jedu, ujíždím ; cválám.

ἔπι-ρρᾶσσω (-ρρῄσσω.-Ἡρηγ-νυμι) Ρϊ]
trhuju. Sof. čnér. ἐπιρρδξαιΡε τηπουΒ; Ρχϊ
hrnouti se. o lijáku.

ἔπι-ρρέω (-σρεξω) 1. Ρϊόκάπι; ΡΗΡΙ{
τάπι, 2. οϱγδ. οῦσ, ) Βπχ, ὄλβου ἐπιρρυέντος
když bohatství hojně přibylo—.P], ἐπιρουεί
σης τῆς τροφῆς-- ΡοίΤΥΥ--. ϱ) 905. Ηότ. ἐπι
ρεόντων τῶν Ἱμλλήνων Κάὰγᾷpřihrnovali se

Helléni; když valně přibývalo Hellénů-.
PLčmippet Gyhogpřihrnuje se dav—. Xen.

ἔπι-ρρήγνυμι, -ρρήσσω(Έρηγ-, 811.ἔπι
ppocce) básn. a) při tom trhám. Aischl.
πέπλον ἐπέρρηξἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ τοιο]ο
roztrhl jsem nad příhodou nešťastnou. b)
Sof, můAxs ἐπιρρᾶξασα dvéře přirazivši, za
strčivši.

ἔπι-ρρήσσω, γ. ἔπι-ρρᾶσσω,-ρρήίνυμι.
ἐπί-ρρητος 9. (-Ερήτος) rozkřičený; po

věstný. Xen.

ἐπί-ρριχνος 9. (-Fpixvog.νν ῥιγ-έω) Ρἵ]
tuhlý ; trochu sevrklý, svrasklý. Xen.

ἐπι-ρριπτέω, Χθι, ]6Ἡ impf, — násl,
ἔπι-ρρίπτω, Ρτ5. α Ἱπιρί, { -ρριπτέω. 8)

přimrskuju; při-; shazuju. Xen. ŠúAxdvodev.
b) Aischl. τῇδε ὃεὸς τάσδ᾽ ἐπέρριφενπλάνας
na tuto bůh toto uvalil bloudění,

ἐπί-σημος.

šru-ppobém k tomu hlučím, Eur. čm
opodňcaíT. hlučně sehváliti něco.

šrí-ppowoc 2. básn. a) přihluklý; hluč
ně ku pomoci přiběhlý ; pomocný. Aischl.
s gen. dhyéev pomocný v útrapách ; zbavu
jící útrap. b) Sof. dorážející. neut, pl. čr
ρρόθοις καχοῖς dorážkami, domluvami, po
hrůžkami zlými.

ἔπι-ρρύομαι Aischl. při tom chráním;
ochraňuju.

šmí-ppvToc 2. (-opur0;) obteklý; obté
kaný ; zvlažený. Xen. msdtov.

ἔπι-ρρώννυμι posiluju (k něčemu);
vzmužuju. vivěněkoho. šropůcaí Tivavzmu
žitiněkoho; dodati síly, zmužilosti někomu.
Ηότ., ΤΠήΚ,-- φα5δ. ἐπιρρωσὺῆναι vzmuži
ti se; dodati si mysli, zmužilosti; vzmuže
nu býti. Xen., Thúk.i: xai ς τἆλλα ἐπέρ
oeovroi k ostatním věcem byli odvážnějšími,
zmužilejšími. Sof. pass.ij. imprs. s dat, 0s.
a SÍNÍ. xeívot εεὶδείν ἐπερρώσὺῦηλέγειν τῆς
σῆς ἀγωγῆς jim ač odvážlivosti přibylo hroz
by pronášeti o tvém odvedení(,že tě odvedou).

ἐπίσαγμα, τὸ (ἐπισάττω), Ὀχήπαόπ8]ο
žené. Sof. —roů vocýuarvog těžké břímě ne
duhu.

ET-00|L0G, dór. šrmí-ayu.0g.
ŠTU-0ATTWpři- ; nacpávám ; nakládám.

Ἠότ, 801. ἐπισάξαιτι ἐπὶτοὺς ὄνους, --ἐπὶτὰς
καμ.ήλους πα]οὔζᾷ πδοο η osly—. 2. Xen.
807, ἐπισάξαι τὸν ἵππον οβεᾶ]α[ί Κοπὸ (4 τ]ο

žiti náklad παζ).1 Ρ67ἵππον.-
ἔπι-σεύω básn. při-; poháním, Eur. aor.

Ἠηεᾷ. ἐπέσυτοτάνδε γᾶν přihnala, přivalila
se na tuto zemi.

ěT(-o0Y)4m,vó, znak (přidaný, obzl. na
štítě). Aischl.; Eur. oixeřov—rodinný (srv.
1ἐπί-σημος).

ἔπι-σημαίνω α) Ροζπαπιθηάτάπαι; {Π8
mením opatřuju. obyč. φιεᾷ. α) ΕΙ. ἔπισηνη
VůMEVOG,ŠXV—znamením svým opatřiv, zna-.
mení své přičiniv, zdali—. Dém, v0 eúbůvagἐπισημαίνεσθαιúčtysvýmpodpisema pečetí
opatřovati, potvrzovati. B) o posluchačích
řeči, Isok. č. xxt Wopufetyposuňky a hlukem
přisvědčovati, sehvalovati. p. Aischn. —b)
«) oznamuju, najevo dávám. Xen, 0Ye0gἐπι
oyu.xíva Til s inf, bůh oznamuje někomu,
že—.9) Thúk. o subi. věci act. znamení, na
jevo dává ; (při tom) ukazuje.

ἐπί-σημος, ἀόπ. -σᾶμος 9. (-σῇμ.-α, op.
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d-anu0c) 1. a) znakem, znamením opatřený.
Hér. ypucog č. zlato ražené. Thůk, dovýptov.
Hér. úvadýuara ojx č, památky neznamena
né, bez nápisův, i 0 05., Eur. mepóvau—bod
ci znamenaný. —meut. i: znak, Hér. na ští
tě (j. šmíonux). i veóc—lodi. b) «) patrný;
zřejmý (j. znamenaný). Sof, uvůu.«č.památ
ka patrná. Eur. o os. s dat, zdat č. všem na
očích, před očima (patrný). B) znamenitý;
slovutný: proslavený. o 0s. i věcech. Eur.
io bohyni. i —Tym. Hér.s aco, č. copínyslo
vutný moudrostí,

čTu-o0t4ów (-oču.ó-c)při-; zahýbám. Xen,
u vojska: čmoww.0x;zahnuv, zatočiv—.

ἐπι-σϊτίζομαι (-σιτίζω) potraviny si 0
patřuju ; zásobuju se. Hér., Thúk., Xen. —
aor. zásobiti se. Hér. čxvc xdums z dědiny.
Τπήχ, ἐκεῖθεν,-- τῇ oToamž vojsku; pro
vojsko. —i korovov čmorriCecdau oběd si 0
patřovati.x vů dyopďez trhu.

ἐπισῖτισμός, ὁ (ἐπισιτίζομιαι), 3) zásobo
vání, zásobení (potravinami); zájezd na zá
sobení, Xen. b) zásoba (potravin). Xen. při
δεόµενοι.

ἐπι-σχέλισις (51. ὑπο-σχελίζω.-- σχέλ
05) pobodání stehny (koně na cválání). Xen.
pohánění cvalem.

ŠTU-OMÉMTTOLUL(prs, a impf, neob., v.
ἐπι-σκοπέω) ἐπισχέφασδαι, -σκέψεσῦαι, a) a)
pohlédnouti ; popatřiti viva n. vi na někoho,
na něco, Sof. —Xen, i prohlédnouti si. T%
ὅπλα nástroje. čxxora věci zevrubně, 3) na
vštíviti. obzl,. nemocné, Xen, —Dém. ἐπισχκε

Ψοµένουςπεπομφέναι 79 na návštěvu poslal
(3.v nemoci). v) při-; dohlédnouti (j. dozor
606,81Υ.ἐφοράω). τινὰ na někoho. b) «) po-;
0-; prohlédnouti ; prozkoumati, vi něco.Pl.
TÓdečnícxeLa, si— k tomu pohledni, to 0
hledej, zdaž-. 3) pátrám ; zvídám, Xen. %v
šmozxedoueda, TÍvece—jestliže bychom vy
pátrali, kteří—,v uvážiti, Pl. περὶτῆς ἀρε
τῆς 0 οποβ/1,

ἔπι-σκευάζω a) ) při-; ustrojuju ; při
pravuju. Thůk. τὰς ἄλλας ναῦς ἐπισκευάσαν
τες-- πβδίτο]ινδο,Ρ]ρτανϊνὅοα. eď. opatřu
Ju, zjednávám si. Xen, úmolýy: soumary
(k dopravě nákladu). B) pořádám; urovná
vám. Xen. ypýparva če"duakáv čmoxevácu
věci na vozíchurovnati. b)u-; na-; opravu
Ju. Xen. vxóv chrám. Tstyog zeď, p. Thúk. —
Dém. i Tag ódoúe cesty opr. —

2 2. , , me. m2
STLOXEVY),Ἡ, 8) ήρνανα, Πότ. τῶνἱρῶν ἐς
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ě. na úpravu chrámu. b) oprava; správa.
Dém. τειχῶν Ἠταάᾶοῦ,-- ΤΠάΚ. ἐ. νεῶν πιοᾶ
nosť, prostředek na opravu lodí.

ἐπίσχεψις,ἡ (οᾷ ἐπι-σκέπ-τομαι), ohle
dávání; prozkoumávání; uvažování. PL.;Xen.

ἐπί-σχηνος 9, (-oxmvý) při stanu ; před
stanem, 90. γόοι,

ŠTU-OMÝTTW1. act. a) tr. «) opírám;
u- ; vkládám, vuvím ukládám někomu, vklá
dám na někohoněco. trag., Hér, někdy i att,
—s inf. aby—. B) Hér.i: odevzdávám. opéx
τοῖσι πλησιοχώροισι ἐπισχκήπτεινκελεύοντας-
s inf. ty že sousedům odevzdávají, ukláda
jíce jim, aby—.v) prose ukládám. Thúk. čr
σκήπτουσιν ὑμῖνπρὸς τῶν ὅρχων μ.ηδὲννεωτε
ρίζειν ukládají vám skrze přísahy, s přísa
hami, abyste nic znova neměnili. —i sace.
0s. snažně prosím (, zaklínám) někoho, Tiza
něco. Eur. rp0g δεξιᾶς ΡΗ Ρταν]ο]--, ϱ) ἐπέγ.
opírám, přivaluju se. Eur, ὀργαὶ εἰς σ’ ἐπέ
σκηψανθεᾶς hněvy bohyně na tebe (uvalily)
spustily se. —2. meď. opírám se. TuvíTLVOg
někomu v něčem ; útok činím na někoho, pro
něco, z něčeho, att. obzl. žalobou. P1. póvov
vii z vraždy na někoho útok vkládám, či
ním ; z vraždy někoho poháním (na soud).
pass. Sof. s part. dg airiav čyv Tp0gτῆσδε
ÉTEOXÝMTOVLÓpoV (TŮVOE)Že máš vinu smrtí
(těch) odtéto byl jsi naříkán, nařknutím stí
hán (t. na tebe od této vina byla uvalována,
že jsi původem úmrtí těch).

ἔπι-σχιάζω při-; zastiňuju. Hér, vi ně
co. —meďd.—si; ve stínu si ukrývám. Sof.
obl. ouux.

ἐπί-σχιος 9. (-σχιά)βϊππγ. 9ο, s gen.
Tivoczastiňující, zakrývající něco.

ČTU-0M0TÉM(jen prs. a impf. —v ostt.
ὅβ. τ. ἔπι-σκέπτομιαι), 8) x) pohlížím. Tevan.
vi na někoho, na něco. trag. i o subi. boha,
Βατ. Ποσειδῶν Ἴλιον ἐπισκοπεῖ-- πᾶ IL. po
hlíží (milostivě, j. ochránce). Xen. o přehlí
žení vojska. Tagváše čmoxoráv řady pro-,
přehlížeje. Pl. i meď. stecxoreřro fu.dg na,
po nás pohlížel, se ohlížel. B) navštěvuju.
obzl. nemocné, Xen, šrecxóre. —Sof. 0 subi.
boha: čroxomoůvra dyvižs prohlédajícího,
navštěvujícího ulice (r průvodu). v) při-,
dohlížím (j. dozorce) i n. Tv na něco,na
někoho. Eur. doňxov oůAxá—.Xen, i meď.
ἐπισχοπουμένη-- bedlivě dohlížejíc. d) básní.
ještě spatřuju ; dočkávám se. Sof, jučoav—.
b)«) pro- ; ohledávám (duševně); pozoruju. mi
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něco. Pl. οῦ1.τὸ πρᾶγμα ἐ. ἢ πραττόμ.ενον Ἰ
λεγόμενοντο, j. se.projednává buďskutkem
buď slovem. —PI., Xen. s nepř. ot. pozoro
vati, ei—zdaž—78<—jak—. 9) pátrám ; zví
dám. Xen.—rí— co—.v) uvažuju. Xen. διαλο
γιζόµενοι περὶαὐτῶν ἐπισχοπῶμεν, ὅπου-- αὐ7
chom rozmlouvajíce o tom uvažovali, kde-—.

DZ 9 .
1. Επι-σχοπος 9. (ἐπισκέπ-τομιαι, 811. i

násl.! a oxomóg1.) obyč. mase. a) dozorce ;
hlídač ; strážce. Sof. vexoodmrtvoly. o Bak
chovivvytov odsyuaTovÉ, nočních jásotů do
zorce, správce. Aischl. ojn, bozích : ochrán
cové. b) zvěd; vyzvědač, Sof, édoc.

2. čTÍ-omoT0c 9. (—od cx070g 2. srv.
předch. !) a) dosahující cíle. Hér. šníoxora
rožeúesydobřecíliti, cíle, terče dosahovati;
dobře do terče stříleti. b) směřující. Ttvog
k něčemu. Sof. ἄτης τησ’ ἐ. µέλος ἹςῬοΏτο
mě té směřujícím náfkem.

ĚTU-OMOTÉM(-GxÓT0-c), a) zatemňuju ;
zasláním ; zacláním, Teviněkomu, něčemu.
PL. j s gen. vol TS Béxe zasláním někomu
v pohledu, v dívané, b) obr. Šmoxo0TeřTÍ Ttwt
zaslání, vadí, na závadu jest něco něčemu.
Isok., Dém,— Arst. Ta čmcxorTeivzatemňo
váním (slovy zbytečnými).

ἔπι-σχυδίζω (--Σκύθ-ης), Ρο βεγίρ]α
1θάπάπι, 96 οΠοτάπι, ἨΠόγ.ἐπισκύθισον πα]1]
poskytsku(vína pouhého),

čru-oxVdÝpwrTÁČEpřitomzasmušu juse,
škaredím. Xen. o psích šmioxudporácnom
tvář zasmušivše-—,

ČTU-OXWTTWa) úštěpně, žertem nará
žím. Xen. —r na něco. b) č. rivě škádlím ně
koho; žertem si nabírám—; vysmívám se
někomu. Xen., Pl.

ἐπισπαστήρ, Ἶρος,ὁ (οᾷ ἐπισπά-ω), Ρϊ]
tahovadlo (-ovák) ; držadlo (u dveří, jímžse
přitahovaly dvéře). Hér.i ΡΙ. (τ. ἐμ-φύω,{.).

ἀπίσπαστος 9. (οἆ ἔπι-σπά-ω) Ρϊ]-; za
tažený ; zadrhlý. Eur, βρόχοι.

čntomaovTpov, ró, dle někt. u Hér. m.
ἐπισπαστήρ.

ὄπι-σπάω 1.α) přitahuju. čmorácapři
táhnouti (k sobě). Hér. strhnouti. Xen. rýv
Wúoxv—přiraziti ; (na svou stranu přitaženy
udržeti). meď. —rwěstrhuju k sobě.pass.
ΤΗήΓ. ἐπισπασὺῆναι τῇ χειοὶ ὑπό τινος π9]ι0
penu býti rukou odněkoho. b) při-; svádím;
po-; doháním. obyč. meď. «)přivádím, strhu
ju si (na sebe, k sobě, mocí svou). Thúk. —
dep.pass. čmonacdývaudáti se svésti.Thúk,,

1. ἐπίσταμαι.

Dém. —p. ifnt, ἐπισπάσεσῦχι, Τή]. ϱ) ἀο]]
mám. Teva πόκο[ιο, ἐπισπασχσθαί τινα 5 ἵηῖ,
dojati, pohnouti někoho, aby—. Ἀθῃ, ἐμπλη
σῦῆνχι δχκρύωντὰ ὄμματα. 2.4) přivlastňu
ju; zjednávám. Sof. xAéogslávu. obyč. meď.
—zjednávám, opatřuju si. Hér. κέρδος zisk;
nabývám zisku. b)i bezděky : u-; přivádím;
připravuju; uvaluju. Aischl. 7Ažboz ryu%
των ἐπέσπχσεν počet pohrom připravil (nám),
uvalil (na nás).

ὄπι-σπείρω po-; zasívám. Hér. s obi.
půdy.

ἐπίσπεισις, Ἡ (οἆ ἐπισπένὸ-ω), Ἐτορθπί
na něco; vylévání. Hér.olvou vína; kropení
vínem.

ἔπι-σπένδω 1. act. při- ; nakropuju ; na
lérám. Hér, čeimetox: otvovnakropiti, naliti
vína. xxvd TdV xznxAčov na hlavy; pokro
piti vínem hlavy (obětovaných). i pouhé
ἐπισπένδειν τοῖσι ἱροῖσιορια, litbu činiti
nad obětmi. 2. meď. Uhúk. potom, ještě,ji
nou smlouvu činím ; smlouvu obnovuju.

ἐπισπερχής (-σπέρχ-ω)Ἑταρηγ ; horli
vý. Xen. ady.

ὄπι-σπέρχω Ἰπαρπό poháním. Aischl.
sobi. věci. húk, se dvojím ace. T00gŽAAove
rowĎTa Šrézneoyev ostatní takovými slovy

©poháněl, pobádal.

ἔπι-σπέσναι ϱ Ρ., V.ἐφ-έπω.
ἔπι-σπεύδω 1. α) α) πιγο]λ]η/1. οἱ,τὶ

něco; pílím něčeho. —9) ku spěchu poháním.
Xen. črmome4covyacmuže mající ku spěchu
poháněti. pobádám; k rychlému činu, pro
vádění radím. Hér. (op. dzoozsúdo). 2. infr.
a) pospíchám. Xen, póg vivx k někomu. b)
směřuju. Xen. 0 subi. věci. vTaĎrT%00% εἰς
ταὐτὸν τῷ οἴνῳἐπισπεύδειto nesměřuje k té
muž cíli (s vínem,) j. víno.

ἐπισπονδή (ἐπισπένδω,2.) Thůk. pl. po
zdější smlouva, příměří.

ἐπί-σταῦμος, ὁ, dozorce stanice. Isok.
vůb. dozorce ; správce.

1. ἐπίσταμαι (km. moru, dep. pass.,
prs. a impf,dle tora., v coni.a opt. s přízv.
vpřed oslab. pošinutým : čnísreua, —torTy©,
ἐπισταίμΏν, --ίσταιο ἅ, πιρί, ἐπίστω, ΙόΠ. ἃ
Ράβη. ἰ ἐπίστασο. -- impf. jmoraumv, i6n. i
ἔπ--, Ῥ]. 3. os. i ἠπιστέχτο. -- {πύ. ἐπιστήσο
μαι, 80Υ.ἠπιστήδην) 1. απηίπι, τὶ πδοο, 8) α)
rozumím něčemu ; znám se v něčem ; dospě
lý, zběhlý, obratný jsem v něčem. Hér. vv
réyvyv v umění (lékařském). Xen. TacTĚ, va.



2, ἔπ-ίσταμαι.

ΡΙ. τὰ τῆς τέχνης πο τἔοθολ umění (přísluš
ných k umění). τῶν ἐπισταμένων καὶ ὁτιοῦν
zběhlých v čemkolivěk, oů čmorTauevo 1:

zkušení; znalci (mistři v něčem). — Xen.
ἐπισταμένως τι πράττειν obratně, rozumně
něco konati. —i s inf. Xen. č, ro“Zeúsvumím

stříleti (z luku). i s adv. Xen. oi ovoraTi Emi
ovXu.cvotkteří syrsky umějí (mluviti). —p)
schopný jsem; dovozuju; dovedu; mohu;
jsem s to,abych—,sinf,, Hér. šníoravmuG
σιλεὺςἄνδραςἀγχθοὺς τυλᾶν τη, ἄογεάς 11,
muže hodnéctíti. Sof. δυψ.οὔσυ-χι οὐχ ἐ. κείνω
hněvati se na něho nemohu a nemohu. —.Υ)
snažím se; hledím. ΙΠῇ, Πόν, ἐπίστασο εἶναι
del ToLo0T0gsnaž se, uměj býti vždy takovým.
—b) x) vím; znám. Ti něco. Xen. ὁρᾶν καὶ
grlovacdní m viděti a znáti něco. Thúk. gm
στάµενοι την χώραν Znajíce krajinu. Xen.
τοῦτο ἐπίστω, ὅτι {ο věz, že—. i bez T08T0. —
8. OTLn. Og vím, že—, s praed, part. v nom.
n. ace. ; Sof. (v. Čnrée1. b, B.). Xen, dvční
στασὺε ὑιᾶς προδόντα o němž víte, že vás
zradil. οὓς σαφῶς ἐ. ἰδιώτας ὄντας o nichž
jistě vím, že nezkušeni jsou. —zř. s ace. c.
inf., Hér. tvy Επίστωνται ἄνδρα εἶναι aby vě
děli, že—(rozd. jest inf, při 1. a!). —někdy
bez závislosti při řeči ρήήπιό,Πόν, ἐπίστασο,
ἔστι οὐδὲν ἄλλο čdvoz—věz, není—. Aischl.

oapůg— jistě věz. — zř. ἐ. τι περί τινος Πότ.
icov— stejnou vědomost o něčem míti. p)

zpaměti umím. Pl. GGy.xpíseň, vdovec bájky.
—2.8) ο) poznávám. Soť. ἀρτίως, ὅτι-- Ριάνὃ
poznání nabývám, docházím, že—. ϱ) doví
dám se. Thúk. ἀκοῆ τι περί τινος dosleehem
něčeho o něčem. Sof. závr ἐπιστήσει χλύων

všeho dovíš se slyše. —b) věřím; za jisté
πιόπι, Πόγ. ἐπιστάμενοι, ὡς-- 78 jisté majíce,

7θ--. εὖ ἠπιστέατο, ὡς- dojista věřili, že—,1
S part. Vnom. : důvěřuju, Že—, εὖ ἐπίστατο
αὐτὸς σχσων τὴν βασιληΐηνjistě důvěřoval,
že sám nabude vlády král. —

9, ἔπ-ίσταμαι, ἴόπ,--- ἐφ-ίσταμιαι,V.čo
iovyuu (rozd, jest předch.)..

ἐπιστασία, 1(od 1. ἐπιστάτ-ης), před
stavenství; řízení ; správa. Xen. šovovč. ří
zení polních prací.

ἐπίστασις, Ἡ 1. (οά ἐφ-ί-στη-μι), π85ίᾶ
vování; zastavení. Xen, —vojska (vojevůd

cem). 2. (od ἐφ-(-στα-μαι) zastavení; za
stávka, Sof. go0AXdcἔσχον φροντίδωνἐ ἐπιστά
σεις ΠπΠΟΠόnaskytly se mi Z uvažování za
stávky. 3. (od šp-é-cTy-xx)představenství;
řízení. dle někt. Xen. v. předch,
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ὄπι-στατέω (οάἐἐπιστάτη-ς, 8] 1ΠΙΡ{,ἐπ
εστάτουν) a) «) při-, představený, dozorce
jsem. Til někomu. vivo<něčí, něčeho, Soí.
ποιμνίοις ἐπεστάτουν{44 ἥπη,Ἡ 564 byl jsem
dozorcem;nad stády dohlídku jsem měl. Hér.
ἐπεστάτουν τοῦ ἔργου dozorci díla byli. Pl.
τὸν χείρω τῶν βελτιόνων ἐπιστατεῖν α0γ ὅραί
nější byl dozorcem lepších. —p) vévodím;
vládnu. Xen., ve vojště. —PL. ci u4% ψυχἠ
τῷ σώματι ἐπεστάτει ΙάΤΡΥ ἀπδθ nevládla
tělu, tělem. Isok. ὅλωντῶν πραγμάτων ἔπι
στοτοῦντεςγοὔκετα δρτάτιι πιοςί τια]ί0θ.

) v Ath. čmorTaTelvstarostou prytanů býti.
'I'nůk. b) Xen. čmorvarel τοῦ εἶναιοἵουςδεῖ
starati se 0 to, aby byli, jakými mají býti.

1. ἐπιστάτης, ου, ὁ (ο ἐφ-έ-στη-κα),a)
na tom stojící. Sof,, Eur. dou%Toy ET1GTATKR
(na vozích stojící ;) správce vozů závodních,
válečných ; zápasníci, bojovníci na vozích.
b) za ním stojící; zadní soused (v řadě vo
jenské, 81. παρχστάτης). Χθη, -- ϱ) Ρΐεᾶ
stavený. «) dozorce; hlídač. Pl. — Soť.rot
vvlov. iobohu č. Kohovojstrážce-. správce;
ředitel. Dém. 50AXAÓvěpyov—mnohých prací,
Ťízenísprávce, p. Xen.σος 1παιρὸςμέγιστος
ἔργουπαντὸςἐ. ὅ88,nejmocnější správce díla
všelikého, —i: rozsudí. Χοη. ἐντοῖςἀγῶσιν.

jh vévoda ; kníže. Aisohl. Xen. BeXriov,χείςv) v Ath. předseda, starosta prytanů
n.„výboru radního, losem vždy na den volený.

9. ἐπιστάτήης, ου, ὁ (οἐ ἐπίστα-μ.αι, 811.
předch.), umělec ; zkušenec ; mistr; zkuše

ný; znalý; zběhlý (Επιστήμων) ΡΙ. ἐργασίας
č. Vprovozování, umění mistr, srv. i mato.

ἔπι-στείβω tam šlapu, stoupám, Sof.
—rórov stoupám na m,

ὄπι-στέλλω 1. a) vypravuju; ode-; po
sýlám. obzl,zprávu, list. Hér. smoretAutT
odeslati někomu. Dém. ém.orTéAAeuvἐπιστολάς
posýlati poslání, Thúk.«Ἀρύφαἐπιστείλας,ὅτι
—tajně poslav zprávu, že—. ἶπερί τινος 9 Πὂ
kom.—vzkazuju.sinf.—aby. Xen.—pass. τα
ἐπιστελλόμενα zpráva psaná, posýlaná. —
Τπήχ, τὰ ἐπισταλέντα ἐκτῆς Σάμου 2Ρτάτα
poslaná ze Sama. b)iústně: zprávu dávám ;
donáším.Xen, šnécrTeAovvadra (or), ὡς
s opt. donášeli mu to, že prý—, 2. nařizuju;
ukládám ; poroučím. rivi někomu. Pl. meví
Tivoco někom(j. poslední vůlí). s inf. aby—.
Sof. i o subi. boha. —pass. Thůk. rů čns
oraAuéva nařízení daná. i o subi. 08. TXĎT%
ἐπεσταλμένοι ἆἀπό τινος ἰ8ίο παϊἴίσαπ{ἀοβθίατόθ
odněkoho (jinému k vyřízení).
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ἔπι-στεναζω | -- %ye (srv. násl.) trag.
při tom zastenávám, povzdychuju, stenám,
vzdýchám. Aischl, (-4Če) Ti nad někým.
Sof. (-άχω) -- ΒΙ1. κἀπεστέναξεν α ζά1. Ἰ3546
nal, zavzdychl.

ŠTU-OTÉVWpři tom stenám, vzdýchám.
Eur. vivi nad někým, Sof. vi stenaje želím
něčeho.

čmi-oTÉ9W básn, při- ; nalívám, Sof,0
ag vis litbu někomu na hrob liju.

ἐπιστήμη, Ἡ (ἐπίστα-μιαι), 1. ππιδπῇ, ϱ)
α) zkušenost; zběhlosť; obratnost. Thúk.,
PL, č. vivog umění něčeho. T080vety plování,
plovati. %xuBsovyrixi č. umění kormidelni
cké; kormidelnictví. (též tak pouhé %xvb-.
srv. végvy). —B) horlivé evičení; snaha.
Isok. ἃ μὴ υευάΘηκας, προσλάμβανε ταῖςἔπι
στήµχις ὄειηι ]5ί 5 (ἀο5ιᾶ) πεπαιδ1], (ρἵ]
bírej,) dobývej si svými snahami. b) vědo
most; vědění; ζη8]088. 90Η.ἐπιστήμ.η προύχειν
τινὸς znalostí předěiti někoho. Pl, Oxpépet
δεσμῷ ἐ. ὀρδῆς δόξης 1δί 5ο zabavením vě
domosť od pravého mínění. č. %doerý vědo
mostí jest cnosť, č. ýysu.ov vědomost (jest)
vůdkyní. végvyxai č.umění u vědění. vaha
Bov zůTog čč zůrToUTývě. (nabrav,)nabyv sám
ze sebe vědomosti. čmoTývmgšvdely ččaymc
Tavev mepi T. vědomosti nedostatkem chyb
se dopouštěti v něčem.2. a) poznání. Pl. (v.
ἐπιγίγνομιαι, {.). b) pojem. PI. Tevogněčeho, 0
něčem, čx Tivogčvvořaau—z něčeho domysliti
se pojmu, poznati pojem o něčem.,

ἐπ-ίστημι, Ιόη.--- ἐφ-ίστημι.
ἐπιστήμων, ονος Ὁ. (οἆ ἐπίστα-μαι, SIV.

ěmorvýum)a) zkušený; zběhlý ; obratný. Tivog
v něčem. neut. i vi. Τπή]ς, τοῦ ναυτικοῦ τ πᾶ

mořnictví válečném, T975WxAdcong.Xen. Tav
oroaviorvizůvve válečnictví. vův dupi Take
Υ5οἴαάογόάπίγο]ςΚα.τὰ προσήκοντα τῇ ὁπλίσει
πο τόοεοΏ Κ οσονο]οπί Ρἵ/5111δΠ/οΠ, ἕκαστα
ἐπιστημ.ονέστατοι τῶν ἐν τῇ πόλει Υ Καζάόπι
oboru věcí obecných nejzkušenější. —i sinf.
Pl. š. λέγειν meoíTwos zběhlý mluviti o ně
čem. adv. Xen. rToázýziv-obratně stříleti (z
luku.). b) znalý. vivo; něčeho; rozumný v
něčem. PL 0 Těv copův č. znalý moůdrých
γξοί. 8άπ. Ρ1, ἐπιστημόνως πράττειν, ζῆν 102
umně jednati, ΜΗ, ἐπιστημονέστερόν τινος
Cňyrozumněji žíti než někdo.

ἐπιστητός ὃ. (οἆἐπίστα-ρ.αι)ΠάπιΥ ; vě
domostí dostižný, dostihlý. Arst. obyč.neut.
Ti“ někomu,

ἐπι-στρέφω.

ἔπ-ίστιος, 1όπ.-- ἐφ-έστιος.
ἐπιστολεύς, έως, ὁ (ἐπιστολή), prostřed

ník ;důvěrník,Ve Spartě: pomocník,zástup
ce velitele loďstva ; podvelitel námořní.

ἐπιστολή, ἣ (ἐπι-στέλ-λω),1. πρτάτα[ρο
«Ἰαπά). Τηπή]ς,ἐνἐπιστολαῖς ἴστε (το Ζριάγάο
psané,) ze zpráv víte, obyč. psaní; dopis;
list. sg.—i pl. ojednom dopise.Eur., Thúk,
2.a) nařízení; poručení; rozkaz (uložený),
sg. Hér.— obyč. pl. trag. s inf. aby—.Thůk.
56. ἀφικομένηςἐπιστολῆςπρὸςἈστύαχον ὥστ'
ἀποχτεῖϊναιkdyž došel list k Ast. s rozkazem
tím, aby ho utratil—. b) návod. Hér. čAcye
ταῦτα ἐξ č. Δημαρήτου mluvil to z návodu
Démarétova.

ἐπιστολια-φόρος, ὁ (-φέρω),Χει. (σρτά
vy, rozkazy nosící ;) — šmoT0Acůc.

ἐπιστολιμαῖος 9. (ο ἐπιστολ-ή)v psaní,
v listinách obsažený ; písemní. Dém. -Ovvá
ψιειςmoc válečná, vojsko na papíře.

čmu-oTopiCm(-oróu-x) v ústech krotím,
viva někoho; umlčuju někoho ; ústa někomu
zavírám, zacpávám, Aischn. aor. act. —Pl.
Φα55. ἐπεστομίσθη Ἀπη]όθηbyl; dal si ústa
zavříti, jazyk svázati.

ἔπι-στρατεία, ἰόπ.-τηίη,1 (STV.čmotpa
TEVe)),výprava (proti někomu,) nepřátelská.
Hér.; Xen. —Thůk. voz proti někomu.

ŠTLOTPATEVOLG,ἢ (οὰ ἐπιστρατεύ-ω, 817.
předch.) Hér. vypravení nepřát. ; válečné
tažení.

ĚTU-OTPATEŮWnaproti polem táhnu, vý
pravu konám, «uviproti někomu, na někoho.
Eur., Ῥπή]., Χεη.-- ἶ5 809, 30Η,χώραν, πόλιν
do krajiny, na ms. vésti vojsko. Thúk.i.s
ace. 08. Teva na někoho, do země něčí. —též
s ace. vnitřním, Αἱβο]1.χἀπεστράτευσα πολ
A4 a podnikl jsem výpravy mnohé—. medď.
©) mocně vpadám. Xen. ywpx do země. S ace.
Eur. vhy marpídu vlast válečně přepadám.
P) io subi. zosbn, Eur. «úrý mu. £TEoTpx
τεύετο na ni pohroma útokem seřítila.

ἔπι-στρατηίη, Υ. ἐπι-στρατείκ.
ἐπιστρεφής 9. (ἐπιστρέφ-ω) ἴδπιobráce

ný ; důkladný ; rázný. Xen. pýrop. Hér. adv.
sloeTočmovpepémetázal se rázně, důtklivě.

ἐπι-στρέφω 1. a) při-; zatáčím ; obra
cím. dep. pass. (-GTpapřvaí) tam se točím,
pohybuju. Pl. dieÉódovspo rozličných dra
hách se točiti, pohybovati, Xen, εἰςχώρας ἄ0
krajin obraceti se, docházeti., b) obr. Sof, zí



ἐπιστροφή.

Ti čeioTpépstyslib ukládati někomu, od ně
koho vynucovati. dep. pass. «) 0 subi, 08.
Sof, Azpeidu Todd ěmeoTpépovTo—K tomu
(svou pozorností) se obraceli; toho si všímali.
pass. Hér. Aéyovuďhkověrecryau.uéva mlu
vě slova více rázná, důtklivá. 3) δόξα τῇδ'
ET:oTPAOYMíněnÍ tam se obrátilo. 2. a) zpět
za-, otáčím, obracím, Hér. or. vůrov ém1ovpÉ
Vag záda obrátě, Xen. šmécroshav xdTOVg0
brátili je na útěky.dďep.pass. —se.Hér.,Xen.
ěmiovpaocis otočiv, obrátiv se. b) act. dnír.
Sof., Hér. čreorpéhuc obrátiv se.

ἐπιστροφή, ἡ (ἐπιστρέφω), 1. a) «) obrá
cení (se) k něčemu, Sof. Oxfovdvdpáv čr
aToopaí obrácení (se) nepřátelských mužů
k útoku; obraty útočné—. Thúk. ἐ. εἰς την
eJovywpuxvobrat (válečného loďstva) na pro
stranství mořské, 9) obcování; bydlení. i:
bydliště, Aischl. dwu4Tov v domě. b) «) 0
brácení se po něčem : pozornosť; bedlivosť;
pečlivost. Ρο. πρὸ τοῦ θανόντοςτήνὸἔθεσῦ᾽
ἐπιστροφήν ο πθθοδ{έ]τα{ιίο uložili jste si
(vzali jste na sebe) pečlivost. Eur, rávre«,
ov č. vi v všichni, jichž pozornost v tom
byla, kteří si toho všímali. Xen. raĎrx čítov
ἐπιστροφῆς δοχεῖεἶναιἹιοᾶποse zdá, aby toho si
γδ(πια]1. Ὠόπι, ἐπιστροφὴν ποιήσασδθαιΡοζ!]
vosť svou vynaložiti. $) pokutování; po
kuta. Thúk, o7wgvT č. yévyvaaby nějaké
pokutování nenastalo (dle někt.: nějaký pře
vrat). 2. a) obrat zpět; opakování; střídání
stálé. Sof. xxxv pohrom. b) převrat.

ἐπι-στρωφάω při tom proháním. Eur.
ηιοᾶ. πόθεν γῆς τῆσδ᾽ ἐπιστρωφᾷ πέδον; 0
kud na půdu této země se přiháníš?

ἐπίσυρμα, Tó (od čmoúp-e), Xen. stopa
smýkání. čúXoudřeva.

ἐπι-σύρω α) posmykuju. Xen. meď. —se.
čr TŇS Vůs po zemi. b) povrchně probírám.
Dém. v řeči.

ἐπι-συ-στέλλω spolu stahuju, obmezu
ju. zkracuju. Arst. pass. v řeči. op. xds4
νέσυαι.

ἔπι-σφαζω, αἰά.-σφάττω Ρϊϊ ἴοπιΡτοβο
ἀάνόάπι,σαβ{]{τη,Χθῃ. ἐπισφάξαι τινά τινι Ρ10
Kláti, zabiti někoho někomu za oběť.med.
šmopátacdm prokláti se. pass. při subi.
zvířat obětních: čmopxyňvau, -opxyjosodal
Tim zabitu býti někomu za oběť.

ἐπι-σφαλγς 2. (-codA-Xo)na- ; zviklaný;
περονπή; 51αρύ. Ώόπι. δύναμις ἐπισφαλεστέρα
moc zviklanější, slabší,
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ἔπι-σφάττω, v. ἐπι-σφάζω.
šr-oopavice připečetuju;j. znakem

opatřuju; znamenám. Pl. zeď. znamenám
si. vovíT. něčím (j. znakem) něco.

ἐπι-σχενεῖν, 7. ἐπ-έχω,ὃ. 8,α)
ἐπίσχεσις, ἤ (οὰἐπι-σχε-, Υ.ἐπ-έχω), Ρο

zdržení ; pomeškání, Thúk. čvOivón.
ἐπ-ισχύω posiluju ;podporuju. Xen. xó

Av. městu pomocí přispívám,
T -(0yw pozdržuju ; ještě zadržuju, pře

kážím. Eur., ΤΗή]. (80Υ.ἐπισχών, ἐπισχόμε
νος 8 p. . ΡΤἱἐπ-έχω).

ἐπίταγμα, τό (ἐπιτάσσω),παϊήσθη{; Ρἵ]
kázání ; příkaz. Dém.čé č. dle příkazu.

ἐπιταχκτήρ; ρος, ὁ (ἐπιτάσσω), ΠΒΤΙπΟ
vatel ; pobadatel. Xen.

ÉTÍTAMTOG2.(črv4000)přiřaděnýThúk.
pl. vojíni (na posilu) přiřadění, zadní, za
ložníci.

ἐπι-ταλαιπωρέω Ρἵ!ἔοπι]οδίό {ΓαπυροίΥ
snáším ; ještě (nad obyčejnou míru) klopotím,
namáhám se. Thúk.

ἔπι-ταμνω, V.ἔπι-τέμνω.
ἐπίταξις, ἡ (ἐπιτάσσω),Ρ]άδ]θπί, α) při

kázání. Pl. pl. $zv bohů. b) uložení ; usta
novení, Hér. voů oógovberně.i pl.

ETU-TApPÁOOWk tomu, mimo to děsím.
viva někoho. Hér.

„šmu-Táppowoc, ó,ep., Hér. or, pomocník;
spojenec.

ἔπι-τάσσω, -ττω 1. přiřaďuju; přista
vuju. meď. —si (s obi. vojínů). Thúk, T005
ἱππέχςἐπετάξαντο ἐπί τῷ δεξιῶ, παρὰ 8"z
τοὺς τοὺς Axovrtovác koňáky přiřadili si ku
křídlu pravému a vedle nich kopinníky, Xen.
— pass. Hér. šmsreravarTo ἐς τοὺς Π]έρσας
přiřadění byli k Peršanům, s dat. Tořotuvupt
οισι ἐπετέταχτο ἵππος υυρίη Κἰδπι 10000οὔπι
přiřaděnobylo 10000 koňáků.Y en. —Apravo
κράτει [leoxXg vedle Aristokrata postaven
byl Per. (s vojskem). 2. ukládám ; nařizuju;
přikazuju. Soť.u) 'míraoo', Auh xpaTeř ne
přikazuj, co v moci nemáš! voviněkomu. Sof.,
Xen.ole črérakev jimž přikázal. vi něco. i při
subi. lékařů. —s inf, č. buď inf., buď aby—.
Γόπι, τοῖς φίλοις ποιεῖνv přátelům, aby něco
konali. pass. a) se subi. toho, co se ukládá,
přikazuje. Hér. vů čmiraocoueva příkazy,
rozkazy dávané. 0 vxvTLxOGGTPATOGOETITAX
ΌεὶςčxaoTotaí lodní vojsko ukládané náro
dům zvlášť. s inf., Xen. © črsTérax ToTaĎra
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πράττειν komu bylo uloženo to vyjednávati.
b) se subi. os., které se přikazuje (ale bez
inf.) Thúk. žMo mrusilov ěmrxy dýoeodejiná
věc nějakávětší bude vám uložena.

ŠTU-TALOG2. (-r4p-0;) pohřební. Dém.
Aóyogřeč. Arst. i pouhé óč. v témž sm.

ěT-TxyYÚvo k rychlosti, ku spěchu po

háním, pobádám. Thúk. Tevěněkoho.
ἐπι-τείνω 1. a) natahuju; napínám. «)

Ῥ]. ἐπιτεϊνχί τε καὶ ἀνεῖνχιχορδήν napnouti
i popustiti strunu. pass. Pl. Ta vejox (V.
ἀνίημι 3. b.«.). p) natahuju; (přes, na něco)
pokládám. Hér. čmirelvecxečr αὐτὴν (τὴν
γέφυραν) ξύλα ἀάτα]α pokládati přes, na
most trámy—. p. ὑπὲρ τάφρου-- nad příko
pem, přes příkop. b) prostírám. pass. —se;
přesahuju. Xen. 4x0 T085otTou FAetw χρόνον
ěrrabýva (z jídla delší čas přesáhnouti;)
s jídlem delší čas vystačiti. 2. a) na-;:pře
tahuju; přepínám. pře-; zmáhám. pass. «)
PL óTxvjaAuodý v9 cdux 7 čmradý když
by ochablo tělo n. bylo (přepiato,) zmoženo
πεπιοσθια, ϱ) Ατεῦ. αἱπολιτεῖχι καὶἀνιέμεναι
καὶ ἐπιτεινόμεναι φθείρονται ἠβίανΥ 5ἰαῦηί 1
uvolňovány i přepínány jsouce hynou. b)
po- ; nabádám ; pohánínu,pass. vynasnažuju
86. Χθη, ἐπιταὺ ναι εἰς άνδρα”γαθίαν ΥΥΠᾶ
snažiti se na statečnost; horlivě oddati se
statečnosti.

ἔπι- τειχίζω α)naproti stavím zed, hrad
bu. Thúk. čv73 χώρα v zemi hradby, pev
nosti stavím. Xen. čmivevíco Timhradbu,
pevnůstku vystavěti proti někomu (k ná
jezdům na někoho).Φα55. Ἀεῃ, ἐπιτετειχίσ
dx k nájezdům vystavěnu býti. b) obr. za
hradbu upevůuju, připravuju, Dém. Túpuv
νονἀπαντικοῦ τῆς Ἀττικῆςέἐπιτειχίσαςtyrana
zrovna proti Attice j. hradbu upevniv.

ἐπιτείχισις,ἡ ἐπι-τειχίζω,srv.dvěnásl.)
ohrazení, opevnění k nájezdům (na nepřáte
ly). Thůk. —vivo; opevnění něčeho.

ἐπιτείχισ μα, τό (ἐπιτειχίζω,sry. předch.
a násl.), a) hradba naproti vystavěná; pev
nůstka k nájezdům (nanepřátely). Xen. —
Dém. Ρ|. τῆς χώρας Ttvogpevná místa proti
zemi něčí. b) J- hradba proti někomu. xaTu
σχευάζειν τινὶἐ. τι upravovati proti někomu
{3 Ῥοσποςί πὅρο, Γόπη,

ἐπιτειχισµός, ὁ (ἐπιτειχίζω.-- βιν. dvě
předch.) aa)zakládání pevností proti—.Thúk.
τῇ χώρᾳ-- proti zemi. b) záloha ; úklad. Dém,
χατά τινος proti někomu.

ἐπιτήρειος.

ἔπι-τελέω (51Σ.ἀπο-τελέω 1.) 1. a) α)
ku konci přivádím ; dokončuju; vy-; doko
návám. Thůk, v% Teí/,m ἐπετέλεσαν 741 ἆο
končili, dostavěli, Hér, šmureAécacTara do
konav to. Χθῃ. τὰ λοιπὰ ἀγαῦδὰ ἐπιτελέσαι
aby ostatní věci ku zdárnémukonci přivedli,
Πόν, ἐπιτελέσαι τὸν žedAov vy konati úkol. —
pass. Thúk, v0 τεῖχοςἐπιτετέλεσται 7εἆ ἀο
končena, dostavčna jest. $) vykonávám; pro
σοζΏ/1.ΗόΓ. (Ψ.πάτριος)Ὀρησκηίας ἐπιτελέουσι

obřady vykonávají. i s obi. oběti, —Xen. (v.
ἐπιγώριος,2.). Thůk., PL, Isok.— y) na-;
splňuju. Hér. eh čmirehéceslib splniti,
ΦΙιδδ. τὸ χρηστήριον ἐπιτελεύμενον τᾶδίριι, |.
se naplňuje. b) zapravuju. Hér. ἀποοφορήν
poplatek. 2.stále snáším. Xen. meď. TXT05
γὔρως obtíže stálí.

ἐπιτελής 9. (ἐπιτελ-έω, srv. τέλος) α)
do- ; vykonaný. Ἠέν, ὅσα περ ELA, ἐπιτελέα
TOVGEVŠE,COprávě jsem řekl, (dokonaným )
skutkem učiním, skutečně provedu. ag Tx
τά ol č. šyevero—kdy to muzcela bylovy
konáno, vyřízeno—.b)dokonalý. Thúk. μιηδὲν
Šmivehécnic (dokonaného,) dokonalého,

čTu-TÉAAwtam vztyčuju. Aischl, Téou4
τα τῶνδ' ἐπιτοῖλαιο] ἐδα]ιίοstrastí vztýčiti,
vytknouti; meze položiti, ustanoviti.

ĚTU-TÉLVO,ión.-TXuvo při- ; na-; zařezá
vám. Hér. ἐ. τι παϊεζάνό]η ηδσο. ἐπιταμόντες

μοχαίρῃ οσυ.ικρὸντοῦ σώμχτος zaříznouce no
žem maličko do těla, Aisehn. ἐπιταμιὼν τὴν

κεφαλήνpoškráhnuv, podrápnuv (si) hlavu.—
ιο. Ηόν.τοὺς βρχχίονας ἐπιταμ.έσναι 18116
na si naříznouti.

ŠTÍ-Teč, 7Ἡ (οἆ τεκ- 7 τέχ-ος, τίκτω), Πό6,
blízká porodu ; ku porodu pracující; na sleh
nutí. Hér. kromě nom. jen 809. ἐπίτεχκ.

ὄπι-τερπής 9. (-τέρπ-ω) potěšitelný;
i x

Sspotěšením. Pl. neut. sg.

ἔπι-τεχνάομαι παφἰτο]π]α,τΤιαγὄ]ίπιεἰ.
Hér. obyč. črirepvěrat m—něco, prostředek

nějaký. 1: org uý—s opt. j. by, aby ne—.
ŠTUTÉYVYJOUG,2 (od ἐπιτεχνά- ομιπι) při

strojení, vymyšlení nové; obmyslný pří-,
dodavek (k zákonům), Thůk.

šruT“ýdetog 3. i 2., ión. -údsog 3. (srv.
ἐπίτηδες) 1. ο věci. a) z) příhodný ; vhodný.
Ἠόν, τῆς γῆς ἐούσηςἐπιτηδέης poněvadž je

jich země k tomu jest příhodna. často s inf,
Χθῃ. χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίδεσθαι-
míst příhodných (k tomu, "abychom na vás
útoky činili,) k útokům na vás. Hér. (v. švy
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uereýe).Thúk. ©903-. ineuť. subst. Thúk,
ἐνἐπιτηδείῳ na m, příhodném, Xen. vd ἔπι
TndsórzrTov m. nejpříhodnější, neut. s inf,
Πόν. ἐνδαῦτα dudy č. olzézv tuto vám pří
hodno bydleti. (6)příslušný ; slušný. Thůk.
ἐχ. τρόπου τινὸς č. Způsobem nějakým pří
slušným, slušným. Xen. Xéyewola ἐπιτήθδεικ
mluviti včci, jaké příslušnými—. Hér. adv,
slušně. b) «) příslušný (k něčemu) ; náleži
tý, potřebný. obzl. neut. pl. 7%ἐπιτῆδεικ
(rám.-) věci příslušné, potřebné. Thúk. Xu
$ovoyolzzi T2Aa č. kamenníci a ostatní včci
potřebné (ku kamenictví), i s ostatním ná
řadím. Xen, ráv čis Tňy δίχιτχν ἐπιτηδείων
věcí k živobytí potřebných. pouhé T%č. po
třeby ; potrava; potraviny. att. (ν. ἔχπλεως,
ἐξορμάω. 1. a. —). $) potřebný; prospěšný.
Thůk. τὰς σπονδας οὐχ. ἐπιτηδείχς εἶνχι že
smlouvy nejsou prospěšny,vi někomu. fem.
i ἐπιτηθείους.-- ὀλιγαρ[ία ἐπιτηδεία TočsA x
κθὺκιονίοις.—Xen, uzdu πρόςτι ὃ.Ώ8ΙΙ8
k něčemupotřebná, prospěšná. adv. prospěš
ně. Thůk, dao00v καὶ ἐπιτηδειότερον πρχ
dvu rychleji a prospěšněji—.o oběti: pří
Ἰπὶνά, Ηόν. Μαρδονίῳ οὐκ. ἐπιτήδεχ ἐγίνετο
τὰ ἱρὰ Mardoniovi nedopadala oběť vhod,
příznivě.2.00s.a)x) příhodný;vhodný; způ
sobilý. Hór. €gτοῦτο ἐπιτηδεώτατος k tomu
nejzpůsobilejší, Teyičs xiariv nejvhodnější,
nejjistější někomu k důvěře. Xen. i s inf.:
aby—; ku—.j. subst, ol č. mužové způsobilí,
schopní. B) hoden (něčeho dobrého n. zlého)
s inf.: aby—. Thúk. —Dém, rody 8' č. Tx3rx
madety (ten že zasluhuje, aby to vytrpěl;)
tomu že dobře se tak stalo! b) x) povolný;
po vůli, Ti někomu. Hér. TG Tzrol otci.
Thúk. někomu oddaný, náchylný (politicky)
καὶ σφίσιν ἐν τῷ TÓTEĚTITYOSlOVS4 jim v teh
dejší doběoddané(přátelsky). isup.—substt,
ηθιιζ, Χχταστῆσειν τι ἐςτὸ ἐπιτήδειον zaříditi
něco po své vůli. adv. oddaně; s oddaností;
přátelsky. —6) přátelský. j. subst. přítel;
(dobrý) známý. PL, Toro5rTosč. takový přítel.
τὶςTv ěmrydekov někdo ze známých. Isok,
vivěgTV č. někteří z přátel,

ŠTÍ-TYĎEC (-7x-0-, Srv.T4- VTEÍ-vo),neskl.
a) básn. předstíráním ; se zámyslem, obmy
slem. Eur. ui "mirnde; umŠšv nie se zámy
slem.—b)s úmyslem; zúmysla; schválně;
naschvál. Hér., att.

ἐπιτήδευμα, τό (οἳἐπιτηδεύ-ω),1. 8) α)
upravení; zařízení, Thůk, oře ἐπιτηδεύμ,χσιν
αὐτοῦ ἀιὈεσθέντες zařízeními jeho byvše
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rozmrzeni. G) zařízení; obyčej. Thúk. Ta č.
τῆς 7W9x5.b) řádění; chování, Thůk. 790g
Tivxk někomu. 2. provozování; zaměstkná
ní. PL. zxXóv. i pl., Xen. (v. διημερεύω). —
usilování; snažení; snaha. Thúk. 7%xx
jušoxvě. každodennízaměstknání, usilování.

ἐπιτήρευσις, 1 (od ἐπιτηδεύ-ω, srv.
předch ) zaměstknání; usilování; snažení,
Pl.— Eur. Buórovčrirn8eý ce; života snažení,
snahy.hůk. dro š. čAdslyční1 vynasnaže
ním přijíti k něčemu, dojíti cíle něčeho, %čg
doerTnvč. snažení dle poctivosti zařízené,

ἐπιτηλεύω (τν. ἐπί-τηδες. τ. ἵ ἐπιτή
82105.— iinpf. ἐπ-ετήδευον, 801. --ετήδευσα,
prť. ἔπι-τετήδευκκα) zí. básn. 1. a) «) nastro
juju; chytře nařizuju, vymýšlím. Hér. šm

ὃν / c . . ..
T102907£,xe; s ind. fut. nastrojiv to tak,
aby—,TorXds č. mgocípezs takové chytrosti
vymysliv ῬτοτάθδΙ. ἐπιτηδεύοντας τιδέναι
τὰ κρέκ (ο]ιγ 11οσαϊ1πιι]{6θ,) οἱ1Υ71η πρᾷδο
bem že kladou kusy masa—. $) strojím ; pá
chám Sof. «xx4 zlé, Thůk. vd d' čm XXX0U9
víz šesrýdsuozv to pak ze zlosynství ustro
jili, učinili. —b) «) upravuju; zařizuju. vi
něco. Hér., pass. τὸ δὲ κχὶ uZM6v mi šmery
δεύθη (χωρίον) Ιοάπαϊς i více ještě (rukou
lidskou) v něčem upraveno bylo m. —p) při
pravuju ; vycvičuju. Xen. pass. xvas čmiTE
τηδευµένας, s inf. psy vycvičené, aby—. 2.
provozuju.rviněco.pilen jsem, pílím něčeho;
zaměstknávám; zabývám, zanáším:se něčím;
snažím, vynasnažuju se o něco; oddůvám se
(snažně, horlivě) něčemu. PL. i T0109T0věTi
τήδευμα ἐπιτηδεύ5%5takovým zaměstkná
ním se zaměstknav. 0 g%Axu790:Wuu.0oJvTOTe
καὶἐπετήδευον ὄθίιο ἀάνπο i žádali si horlivě
i píleli, T095ἐπιτηδεύοντας Φιλοσηφίανπηᾶθ
zabývající se mudretvím, oddávající se nu
drotví. ol Tův Oguommhyxx πολιτικὴν ἀρετῆν
>

| šmirerydevnóre; kteří v obecné a občanské
cnosti se zdokonalili. —i s inf., snažím se,
buď s inf. n. abych—. n. i subst. č. κουᾶν
hledím si dlouhých vlasů. —pass. šmrm
dsstní TL rovýzuje, vykonává se něco.

ČTU-TÝ%wpři tom, nad tím rozpouštím;
rozehtáv vlérám, Hór. črérníe Tovxnp0včm
TXVzáuuava rozehřáv vosk vlil na písmena,

ὄπι-τηρέω při-; vyhlídám ; (hlídaje) vy
čkávám. Xen. ómórTeaž—, ἵ τὶ Ἡ, Teva Něco,
někoho. Thúk., Arst.

ὄπι-τίθημι 1.9) α) Ρἵϊ-; πᾶ-; Ρο-; τΚ]ά
ἀάπι.τί τινι ἶὅξί τι πόσο μα πὅσο, Ηόν. ἐπιθεὶς
T0Vvěxuy ční TOŮ3 Ovoug naloživ mrtvolu na

r
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08ΙΨ. Τη ή], ἐπὶ πυράς π8 Ἠγαπίος γιοδ],
Xen, vův xepxAňy čmím hlavn svou na něco,
i s pouhým ace. Hér, šmdeic orovTovpoloživ ŠÍp
(na tetivu). meď. —si.Xen. rov ořrovčri Tv
způnelav čneridero jídlo na svůj stůl si po
kládal. i obr. PL. gůAac Tořeaciv čribecde
(vrata,) zácpu do uší si vložte, —3) při- ; po
οτι]. Β11,ἐπιδεῖναίτινι µνημιεῖαpostaviti
někomu (na hrob) pomník. Hér. orýAmvAbou
črédyzav sloup z kamene postavili. b) «)
přikládám (k tomu, ještě) Xen. ἀνθρώπῳ
meAstovBapocčlověku, na člověka větší břímě.
— B) obr. PI. ToúTog TÉéhogčidel: tomu
konec uložiti (v řeči). xoXopovačmridn τῇ
cogíx věnec dokonalosti přikládáš své mou
drosti: korunou (dokonalosti) věnčíš svou
moudrosť. c) w)ukládám ; ustanovuju. díx1v,
Čnuluv mil trest, pokutu někomu ; uvaluju—
na někoho. att. Hér, —Thůk. i mmeď.$ávarov
ζημίαν ěrédevro smrťza pokutu uložili, usta
novili. 9) ukládám; přikazuju ; s rozkazem
odevzdávám. Hér, γράψας ἐς Αἴγυπτον ἐπέ
dyxe napsav list odevzdal jej k rozhlášení
do Egypta. meď. šeudbécdauví Ti uložiti, při
kázati (přísně) něco někomu. s inf. aby .y)
Xen. med. poBov Til čmvridecdou strach na
někoho pouštěti; strachu někomunaháněti,
dodávati. 2. meď. a) oddávám se. vvviněče
mu, na něco; přistupuju k něčemu; přiči
ňuju se 0 něco; podnikám něco, Hér. vxuri
λίῃσι μακρῆσι ἐπιδέσθαι na plavby daleké se
oddati; plavby—podniknouti. Pl, sr) o0u.e
Ὁσ τοῖς πολιτικοῖς οἀάάάπιςse správě obecní.
Xen. čmrideodau Tořgčoyorgoddávati se dí
lům, pracím. Thúk. črudécdo: Tý meož při
stoupiti ku zkoušce, b) nepřát. «) naproti
se stavím, Tiviněkomu ; dorážím, útok činím
na někoho; přepadám někoho. Hér., att. —
šmdécdo— učiniti útok, udeřiti na někoho;
přepadnouti někoho, i o subi. zvířat. Hér.
λέοντές οἱ ἐπεῦήκαντο τῇσι κομ.ήλοισι Ἰγονό
mu přepadli velbloudy. 6) ive při soudní. Pl,
υ]έλητόςμι ἐπέῦετο Με]. Ρτοίί πιπὸ ροτβἰαὶ
(3. žalobník). v) úklady strojím, riviněkomu,
něčemu ; ukládám o někoho, o něco. Thúk..
τῷ δήµῳ ἐπιτίθεσθαι lidovládě úklady stro
jiti. —

S7U-TILÁW1. Hér. a) potom, později ce
Π{πη,υγ κοπάγόνη, τὴν ἀρχαίην δίκην ἐπιτιμέων
starý trest vykonávaje. b) ještě smutkem
ctím (nebožtíka, jakoby lhůta smutku ještě
πθτγΡΙΡε]α) τὸν ἀδελφεὸν ἐπιτιμέων. -- 9.
att. a) vyčítám; vytýkám, τινί τι πέκοπηιι
něco; kladu za vinu někomu něco, Thúk.

ἔπι-τρέπω.

ἐπιτιμῶν 514, υγ ίκοι pravě, že—.Xen.pass.
τὸ τοῖςφιλοσόφοιςὑπὸ τῶν πολλῶνἐπιτιμ.ώνε
vovco mudrcům od lidu vytýkáno, za vinu
kladeno. b) výtkou kárám ; haním., vi ně
koho, něco; hubuju na někoho, na něco.
Ώόπη,τὸν µάλιστ᾿ ἐπιτιμιῶντα τοῖςπεπραγµέ
νοις nejvíce hubujícího na to, co se stalo,
i pouhé č., Dém. τὸ ἐπιτιμᾶν ῥάδιον καὶ παν
τὸς εἶναι ΠαῬοτγάπ{,Ἱιαπόπί Ζ9γξο 5παᾶπα ]θδί
a dovede to každý,

ἐπιτίμημα, τό (οἆἐπιτιωζ-ω,2.).τγ ὄϊίκα;
výtka. Arst.

ἐπιτίμῆσις, %(odčrvruu.4-w,srv.předch.),
vyčítání ; vytýkání. 4AAavjiných os.

ἐπιτιμητής, οὔ, ὁ (οἆἐπιτιμά-ω, 81Υ.ἀτό
předeh.), pozdější (cenitel,) posuzovatel.
Aisehl. Tv čovovčinův.

ἐπιτιμία, Ἡ (οἆ ἐπίτῖμ.-ος. 0Ρ. ἀτιμία),
počestnosť; poctivosť; česťobčanská; právo
občana počestného. Dém. T0 ovverheyp.évov
cigvnv č. peníze sebrané na uhájení cti ob
čanské (toho, který pro dluhy měl býti zba
ven práva občanského). Aisehn.

ἔπι-τίμιος 9. (-τιμ-ή) přiceněný. 1.básn.
a)k poctě příslušný; na poctu daný. dle někt.
u Sof. (v. črvrůu Bios).—b) neut. odplata;
odměna. Tivocněčeho, za něco. Írón. Aischl,,
Sof, 2. neut. a) pokuta (při-,usouzená,) Hér.
τοιχῦτα ἐ. διδοῦσι ἰαΚκοτόpokuty ukládají,
rivi někomu. Dém. č. ší 14 pokuta na něco
ustanovená, b) újma; škoda. pl. Xen. zlé
účinky. xaelíme.

ἐπί-τιμος 9. (-τιμ.ή)ve vážnosti; ve cti;
počestný; poctivý. obzl. v Ath. pl. bezůhonní
občané(požívající všech práv). Thúk,— Xen.,
148. τοὺς ἀτίμιουςἐπιτίμους ποιῆσαι Παζπρᾶ
vené práva občanského učiniti občany.

ŠTULTOAV,7 (-TÉA-u, srv.dvatoXý), vznik
nutí; zjevení, pl. východ hvězd (buď zve
čera). Eur. (n. zrána) Thúk.

ἔπι-τράπω, ν.ἔπι-τρέπω.
ÉTU-TPÉTW,ión. -vpáre tam obracím. a)

x) podávám ; odevzdávám ; svěřuju ; porou
čím.zeví7 někomuněco.Hér. rofypara m
τράπει BioáXry věci odevzdá, poručí Bisal
tovi. zóXy město, Xen, šmrpéha: TÝvἀρχήν
iu svěřiti úřad někomu, 1 bez ace. (jejž
snadno doplniti) Hér, oAyxoyím ἐπιτράπειν
oligarchii svěřovati moc. —meď. buď ďym.,
1. Πότ, τὰ ἄλλα ἐπιτρέψονται ἐμοί-- οἀθγπᾶα]ί
mně.n. refl. obracím se. rivi na někoho, k ně
komu. Hér. oúdsviAX ἐπετράποντοk niko
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mu jinému se neobraceli. podávám, odevzdá
vám, svěřuju se někomu.Hér.roúTo Owurnr
šrmevTo4movrTok tomu j. rozsudímu obraceli se;
tomu —svěfovali se. Xen, zůTa cí moXexsm
τρεπόμεναιjemu města se podávajíce. pass.
Thúk. δίκης Λακεδαιμονίοις ἐπιτραπείσης
soud když Lakedaimoňanům byl odevzdán.
—i se subi. 08. (z dat, při vazbě act.), Thúk.
ol šmireTpaVuÉVO TYVoVkznýv jimž svěřena
byla stráž: kteří svěřenou měli stráž. 6)
v moc, na vůli dávám. rivi někomu; vznáším
1η06π8 ΠόΚοΠο,Χ6Π, ἐπέτρεπον ἐκείνοις νζη4;
šeli moc πα πό, Τ]ή]ς. Ἀθηναίοις ἐπιτρέψαι
περὶσφῶν αὐτῶν Athéňanům že daji moc nad
sebou, PL.mepiroúrov TGdecdáti moc o tom
bohu, dáti to na vůli bohovu. b) o) ukládám;
poroučím. s ace, c. inf. aby—.Xen. ve vojště.
—p) do-; povoluju ; dopouštím. vi někomu,
sinf,, č,buď inf.,buď aby—.Xen. τοὺς οὐδενὶ
ἐπιτρέψοντας κακῷ εἶναιmuže, kteří nikomu
nedovolí býti ničemným. pass. Pl. oů%čTu
TpemTé0vduv to nesmí vám býti povoleno. y)
act. j. onér. povoluju. Hér. umzavra Axm
καὶΌυμ.ῷ čníroane nepovoluj ve všem věku
a vášni!

ETU-TPĚGw1. k dorostu chovám, pěstuju.
Hér. pass. a) vzrůstem dospívám; dorůstá
vám. Kůpov dsémv črivpepóuevov Kýra vida
dorůstajícího, j. dorůstá—. b) potom, později
(za jinými) rostu; přirůstám (k jiným, po
jiných). črerToxomveóTngvzrostla (k jiným)
mládež. oddéva Tdv ἐπιτραφέντων βασιλέων
že žádný z králů později dochovaných-—. 2.
k tomu, ještě živím(kromějiných živených).
Hér. yuvatnag čmdpévsv ženy že ještě oni
budou živiti.

ETU-TPÉVW1. a) přibíhám. obyč. nepřát.
črdpaueiv přiběhnouti; přitéci; útokem se
přibnati, Thúk. půkaxug, oigἐπέδραμονstráž
ce, na něž přihnali se, vrazili (útokem). Xen,
πρὸς τὸ ἐπιὸραμ.εῖνzad peúycv kůtoku a ků
těkům. b) probíhám, zbíhám (nepřát., pleně).
Hér. χώµας, χώρην ἐπέδραμον dědiny, kraji
nu zběhli (pleníce), poplenili. Thůk. čr τὰ
čEeočrédoauev po okolí na plen vyběhl. 2.
obr. a) ženu se po něčem, Hér. čmdpavóv
s kvapnou dychtivostí, b) Xen, črdsdodunxů
τι λόγῳ proběhl jsem něcořečí; zběhle dotkl
jsem se něčeho řečí. i pass. dἡμῖνἀργότατα
ἐπιδεδράμηται τοῦ λόγου Κθιά δάςέ řeči nám
velmi povrchně a zběžně jest probrána. c)
básn. o zosbn., Β0Μ,ὥστε οἶδμι, ὅταν ἔρεβος
úpaXovč*idpžumj. asi vlnobití, když by tem
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nota podmořská je (přeběhla,) kvapně za
sáhla—. (dle někt. čoeBocobi.: když se řítí
přes temnotu podmořskou—).

ἔπι-τρίβω a) potírám; umořuju. Hér.,
Xen, za někoho, Hér. —i Tv yopyv při
subi. slunce: bubí—.b) zohyzďuju (hroudi
vadelní). Dém. xxx©s zle, hanebně-—.

ἐπίτρῖπτος 9. (οᾶ šrvvolB-co)otřený; vše
mi mastmi mazaný ; prohnaný, Sof. xívaOos.

m-TpiT0c 2. třetinou, o třetinu zvětše
ný. Xen. —Arst. pl. -vóxo. úroky 33'/39/;.

ἐπιτροπαῖος 3. (odἐπιτροπή, SIV.ἐπίτρο
πος) οβενζάαηπΥ; svěřený; poručený. Hér.
dpyů, Bucinín vláda, —královská poručen
stvím svěřená.

ἐπιτροπεία, Ἡ (-πεβικ, οἳ ἐπιτροπεύ-ω),
poručnictví; poručníkování. Pl,

ἐπιτροπευτικός ὃ. (-πεύ-ω) Χεῃ. -ἀνήρ
muž ku správcovství schopný.

ἐπιτροπεύω (ἐπίτροπο-ς; 8ἱθ 801. ἔπε
Tpómevox),a) správeuju; správcem jsem.
Hér.črvroorevovra Aiyúmrovkdyž byl správ
cem Egypta; za správcování v Eg. —čr
τροπεύειν τοῦ πλήθους ΒΡΙάΤΟΘΙΗ,γἱάάσεια
lidu býti. —i 6 8.0. τὴν πατρίδα ἐπετρόπευσας
vlasť jsi dosprávcoval! —b) poručníkuju;
poručníkem jsem. Hér. s gen. 08. TTporreů
σας Λεωθώτεω stav se poručníkem Leóbóto
vým. Thůk., Pl. s ace. os. poručníkuju,j.
poručník vedu, řídím někoho, v poručenství
mám někoho.

ἐπιτροπή, Ἡ (ἐπιτρέπω. 8.5. ἐπίτροπος),
odevzdání ; svěření. Thúk. δίκης č. svěření
soudu, rozsudku. ἔς τινχ Ῥιάτο rozsudku
na někoho τ]οᾷεπό, οὐκ ἐωμεῖναι ἐν ἐ, Π6ΣΥ
trvati v postoupení práva soudního. dvsivu
Tv č. upustiti od ponechání soudu ; odvola
ti postoupení o rozsudku soudním.

ἐπίτροπος, ὁ (ο ἐπιτρέπω),πι, jemuž
něco jest svěřeno, odevzdáno. a) správce;
dozorce. T:vog něčeho. Hér. č. τῶν οἰχίων
správce domu. MeXýrov, Méu.oro;. Xen. o
správcích polních, o dozorcích potravních,
(otrocích). b) poručník, Tivo;něčí. Hér.,att.

ἔπι-τυγχάνω 1. a) x) dosahuju ; dochá
zím. Tivogněčeho; dostává se mi něčeho.
Χεη. εἰἀγαθοῦ ὠνητοῦ ἐπιτύγοιμι dostalo-li

bysemidobréhokupce. v. άνοντεςὧν πράτrouotvdocházejíce (toho, Óčpracují,) svých
záměrů. ipouhéč. daříse mi; cíle, zdaru do
cházím 1). ὁ τῆν ἐπιστήμην ἔγωνἀεὶ ὃν ἔπι
τυγχάνοι Κάο πιά τδάοπιοξί, vždy snad cíle
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dosahuje, na pravdu uhodí, Thůk. 6 u ἐπι
TVyv kdo cíle nedošel ; kdo nezvítězí (svou
řečí propadne). isace. vztahu, Xen. xxi TxA
Aa červy (avev iv ostatních věcech dařilo
se mu.— s part. Ηόν, λέγουσα ἐπετύγχανε,
τά περ αὐτὸς ἐνόεο dařilo se jí, dovozovala,
dovedla, uhodla mluviti to, co právě on měl
na mysli. érérvvyov €) BouXevs4áuevozuhodl
jsem dobřeporaditi se; šťastně poradil jsem
se s dobrou.9)zf, zasahuju; zastihuju. s gen.
něco; přicházím, vrážím na něco, Thúk,0A
κάδος ἀναγομένης ἐπιτυχών Ἰο8ἱοἱγ]εὔλοι πα
πΠοΤΙζ510ΠΙΙΥ--, νῆες τῶν πλοίων ἐπιτυχοῦ
colodi koráby dopadše, dostihše—. b) čas
těji s dat, na-, vrážím, připadám, přicházím
na někoho, na něco; setkávám se s někým,
s něčím, Xen. duoxóke čmírvyev na mrzouta
narazil. xv. črurvyóvrTecna dědinypřipad
ὅθ--' Ἠότ, ὀρύσσωνἐπέτωχονσορῷ kopaje na
Τα711156ἵηη8 ΤαΚου--.18. ἐπετυχέτην αὐτῷ
βαχδίζοντι setkali, srazili se s ním pěšky
jdoucím. 2. náhodou přicházím ; při-, naha
zuju se. Óčzirvyov nahodilý ; lec-; ledaja
kýsi; obyčejný. Hér. čvdoanou —lidé leda
jacísi, sprostí, PI, —ovouxrxslova nahodilá,
nehledaná.

ἔπι-τύμβιος 9. (-τύμβ-ος) Ῥάβη. πα Τογὸ;
na hrohě ; náhrobní; hrobní. Sof. voxí.
—TámuTouiz hrobní dary, pocty (dle někt,

τίυι )τ vlνι .
I ve ο

ἔπι-τῦφω ρἵ]-, παδγπηάπι,ΒΙ, μᾶλλον ἐπι
Tebuuuévo; více nadmutý.

2 7 > 9

επιτυχής». (οἆ ἐπιτυχ- Τ ἐπιτυγχάνω)
dosahující. [sok. 065x č. τῶν κχιρῶν μήπδπί
(dosahující toho, copravé,) směřující k pra
vému(cíli). adv, zdárně; s prospěchem,dtx
λέγεσῦαι, -

ἔπι-φαίνω při tom,náhle jevím, ukazu
ju. obyč. dep. pass. (s a0r. -pxvěvu, fut.
-oxvýcou.z). a)náhle jevím, zjevuju se (před
někým) ; objevuju se, emvpxavžvauobjeviti se,
Hér., Xen. obyč. 0 05s.— Hér. ἰ ἵνα σφι τιμω
ρίη οὐδεμία ἐπιφχνήσεται kde jim pomoc žád
ná se neobjeví. —i ve snu. Hér, τὸ ἐπιρχινό
ψ.ενόντοι ἐντῷ ὕπνῳ COzjevuje se ti ve spán
ku.— b) naproti objevuju se (nepřát.) Hér.,
Xen.; Thůk. io loděch,

ὀπιφαάνεια, Ἱ (ἐπιφανής), zjevení (ze
vnitř) ; zevrěší podoba; zevnitřek ; zevněj
šek. Arst,

ἐπιρανής 9. (ἐπιφχίνω) 1.4) zjevný. Hér,
č, ysvécdouzjevným se státi; zjevněse uká

ἐπι-φημίξω.

zati, Thúk,č. ví Ear: zjevno, patrno jest něco.
vii někomu. gogiov viděti jest m. (zjevně,
patrně). adv. zjevně; způsobem patrným.
(op. κούφχ). b) patrný ; zřejmý. Thúk. ex Tóv
ἐπιρανεστάτων σημείων7π6]ραίτηδ]δίοζπ8
mení, důkazů. 2. znamenitý ; vzácný. Hér.,
Thúk. ἄνδρες. 15ο], ἐπιφβανέστατοςτῶν πο
Xéu.ovnejznamenitější—.

ὀπίφαντος 9. (impxivo). Sof.ještě naje
vě, na světě, mezi živými(op. oiyóuevos).

ὄπι-φατνίδιος 3, (-oXrv-m)při, u žlabu.
ΧοΠ. φορβειᾶ. ,

čTu-pépw 1. a) «) přibírám ; přináším. τί
Ti. něco k něčemu. 0 subi. 0s.i neos. PL xúT0

τὸ ἐπιφέρον τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότη
τα μ.ηδέποτε θέχεσθαι 38 ἶ5810 přinášející
nepřijímá nikdy protivy přinášeného. meď.
—si, se sebou. Lýs. o manželce οὐδὲνἔπιφε
oouévyvěna žádného nepřinášejíc. 9) za oběť
(zemřelému) přináším, dávám. Thúk. miněco,

pass. Isok. τὰ ἐπιφερόμεναvěci obětované,
b) přináším ; poskytuju; nabízím. Thůk. č
λευδερίαν τινὶ svobodu někomu. črrpsosty 00

άς τινι διά τι oddávati povahusvou, povol
ným býti povahou někomu- 2. a) přináším;
naproti nesu. Thůk. ógAx τινὶ ἔπενεγκεῖν
zbraň proti někomu chopiti; nepřátelství
proti někomu začíti. Xen, —črmročosvzbraně
se chápati—; nepřátelství začínati. Hér.,
att. πόλεμόν τινι ἐπιφέρειν válku na někoho
zdvíhati, proti někomuzačínati. Thúk.ičrí
mivx—.meď. «) naproti beru, ženu se; dorá
žím ; obořujuse. att, osubi.os. izvířati ptá
kův. Hér.o0s.i: slovy dorážeti (na někoho).
ὶἐπιφερομένη vyjg naproti ženoue se.lod—.
Χθῃ. ἶὅταν δάλαττα μεγάλη ἐπιφέρηται Κ4γ5
by moře valně doráželo (na loď). 3) ἐπιφέρε

„vxim přihrnuje, přivaluje, přibližuje, blíží
se něco. Hér. ὣεοί μοι πάντα προδεικνύουσιτὰ
ěrvpeoóucvabohové mi napřed oznamují vše
chny nehody blížící se (v. i dzéovau, f.). b)
o) ukládám Tvé7. někomu něco; uvaluju na
někoho něco, Thůk. δουλείαν, τιμ.ωρίχν ο0ἱΤ0
ctví, (pokutu,) odčinění. B) vytýkám ; vyčí
tám, někomu něco. Xen. —Thůk. oivíxv, vi
nu. domýšlím se doněkohoněčeho, Hér. uo
olnv,uxvíny pošetilosti, šílenosti. erevstuz—

| domysliti se—.pass. Hér. Tyvěrsve /Wbeřody
ol ziTímvprovinění jemu vyčtené, Thúk. ú
δικίαςčrpeoovévyavytyká-li se nespravedl
nost,

ἔπι-φημίζω (-φῆμι-ς) 1. α) přiříkárám;
připovídám. ΕΥ. χείνῳ παϊὸ ἐπεφήμισχ]6επιΆ
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dceru připověděljsem. b)za původa hlásám,
vyhlašuju. Dém. roůc deoúg.2. meď. proro
eky, slova prorocká, osudná provolávám.

ἐπιφήμισμα, τό (ἐπιφημίζω) pokřik
věšťní, prorocký, Thúk. pl.

Šru-pdbovémza zlé mám, pokládám. zi
někomu. Hér.

ἐπί-φνονος 2.— 1.) a) se závistí (spoje
ný); nenáviděný ; ze závisti protivný; od
porný. Eur. Aóyog.Hér. 090g vuvogv očích ně
čích. yvóun—. mínění odporné v očích ně
čích, mysli πδδί, Β!, οοππρ. αἱ δικτριῤαὶ ὑμῖν
βαρύτεραι γεγόνασι καὶ ἐπιφθονώτεραι TOZ
právky příliš obtížnými vám se staly a od
pornými. Thúk. šrípbovoí To Bedyk závisti,
k nelibosti některémuz bohů. i substt. neut.
ἐπὶ μ.εγίστοις T0 č. AxuBůvev o věci nejdůle
žitější závisť na sebe uvalovati. adv. Thúk,
(v. di4xeuom1. b. B,). —b) záviděný. Xen.
τοῦτο ἥκιστα ἐ. ἴο nejméně jest záviděno;
tomu nejméně se závidí. 9. závistivý ; nepří
znivý. Xen. ady. č. εἶχον πρὸς ἀλλήλους Zá
vistivě měli se k soběvespolek.

ἔπι-φιλοπονέομαι (-φιλοπονέω)τόᾷ za
městknávám se, Xen, vvi něčím,

čTu-pAsvo a) zapaluju. Hér, rávra šrné
oAcyovvšechno po zemipálili. Thúk, mpAé
ὅαι τὴν πόλιν zapáliti ms. —b) obr. rozněcu
ju (k boji). Aischl, subi. odAmyá,

ἔπι-φοιτάω 1. α) Ρᾶϊ-; ἀοο]ιάσίγότη, «)
Ἠότ, 10 Ρίάζι ἐπιφοιτᾷ σφι.přicházívá k nim,
i o snu overov, Thůk. o subi. 08. 5 ἐς 5 800,
docházeti do—.B) o subi. věci. Hér. 0 ἐπιφοι
Témyxčoxu.0gdocházející nádobí. 2. potom,
později přicházím. Hér. oi čmipovrěvvéc Te
καὶ οἱ ἀρχην ἐλθόντες později přicházející
a kteří zpočátku přišli.

ὀπιφορά, ἡ (ἐπιφέρω),8) Ῥϊ(άαγαις, ΤΑή1ς,
πρὸς τῷ μισδῷ Κα1786,-- ϱ) při- ; donese
ní; přivlastnéní, Arst, Tivocἀπό τινος ἐπί τι
něčeho od něčeho k něčemu.

ČTU-popém při-; nanáším. Hér, yňv ze
mě, hlíny. čr000%0ananositi. Hér, yody, Ú
λην. Zen. fut. s yův.

ἐπιφόρημα, τό (od ἐπιφορέ-ω), k tomu,
později přinesené, předložené(k jídlu). Hér.
pl. pochoutky, pamlsky ; zájedky. srv. τράPál

ὀπίφορος 9. (ἐπιφέρω) 1. ἴαπι ἄεποποί,
Τπή]ς, ἄνειος τῇ φλογὶἐ. ἔςτι vítr pohánějí
cí plamen k něčemu.p. rveůu.x. —2. o zvířa
tech: soumný; skotný. Xen. χύνες.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

ἐπι-χειρέω. 449

ἔπι-φράζω k tomu,ještě oznamuju.obyč.
dep. med. a pass. básn. a ión. a) (znamenám
u sebe;) «) poznávám; myslí pochopuju.
Ἠότ. ἐπιφρασθεῖσααὐτή pochopivši to, po
rozuměvši tomu sama. (3)domýšlím se; há
dám.Hér. ém.ppxcxcdadomysliti se; uhod
ποτ], b) vymýšlím si. Hér. roržde —takové
prostředky, způsoby. KAAuTe čmepaCóp.cvog
i jiné prostředky vymýšleje.ode čmeppxodci:
tak si to vymysliv ; tak chytře to zařídiv.

ἔπι-φύω ρτᾷ, ἐπιπέφυκέ τινέτι vyrostlo
na něčem něco. Hér.

ἔπι-φωνέω Ρἵϊ ἔοιηvolám, hlásám, Sof.
ἐπιφωνεῖν uydéva Výzmyieoáv aby nikdo hla
su nevydával, se nemodlil při schránce po
svátné,

ὄπι-χαιρξκαχος 3. (-χαίρ-ω-) ΡἩ ἴοπι
škodolibý, zlorád. Arst. €. eluze škody ji
ných raduju se; škodolibýjsem.

ἐπι-χαίρω při tom radost mám, raduju
se. Sof, s aco, 08. oč u.čyεὖ πράσσοντ᾽ ἐ. tobě,
jsi-li šťasten, raduju se. —obyč. ze zlomy
]ποςῇ, 5 ἀθΐ, γελᾶν κἀπιχαίρειν κακοῖςτινος
smáti a radovati se pohromám něčím. Dém.
pouhéč.

ŠTu-YxÁŘwpřitompovoluju. Aisohl, r
νὶοὐδὲν €. při něčem nic nepovoluju.

čTu-YuAmeúw při-; ukovávám. Arst.
obr. rázným dojímáním končím, ku konci
spěchám.

ční-yuAxoc2.kovem, mědíobložený,po
tažený. Hér. ἀσπίς.

ἔπι-χαρής 9, (-χαρ- Υχαίρω) 5 ταάο»!! ;
s potěšením, Aischl. Tivív. 8. někomu něco
(zlého) jest k radosti, činí radost.

čru-yapíČopo vděk,zdobréřůle pone
chávám. Xen. aor. viva někoho.

ἐπί-χαρις,ιτος, 2. přitom vděk; příjem
ný, líbezný. 00s.i věci. Aischl. od0'8. "Apms.
Xen. comp. T0 GVumóGtov ETTLYAPLTWTEGOVSUD.

Ty aprTWdTAaTOV—věc nejpříjemnější, v0 Emi
XX: U 08. příjemnost; přívětivost,

ἐπίχαρτος 9. (ἐπιχαίρω) 5 ταᾶοβΗ; Κτα
dosti (jinému). Sof. šoyov čin vděk (někomu).
obyč. ve zlomyslnosti. Aisehl. éywpotesní
xapTa mémovůustrasti protivníkům Krado
sti vytrpěl jsem. i00s., Thúk. č. eiva ku
Skodolibosti jiným býti. —opBt rov ččtoc.

ἔπι-χειµαζω přitom,tam zimuju.Thúk.
a0r. tam přezimovati.

ἐπι-χειρέω (χείρ. 51ν. ἐγ-χειρέω.-- 805.
29
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ἐπ-εχείρησα6). 1. 8) τάχα νεάάόπι. τινὶη8
někoho; sahám, napadám, útok činímna ně
koho; pokouším se o někoho. Hér., att.—
Dém. OAvvětouéreysloncena Olyntany sáhl,
napadl, udeřil,útok učinil. pass. Thúk. xp0g
TO črvyempelodouproti útokům. b) ruku při
kládám. Tevik něčemu; pokouším se, usiluju
o něco. Hér. (v. βασίλειος,{.) ΕΙ. -- Χεῃ.τοῖς
ἀδυνάτοις ο τόσί ποπιοὔπό,i s inf., č. též inf.,
π. ΔΡΥ--. Χθπ. πολλὰ ἐπιχειροῦμεν πράττειν
mnoho pokoušíme se konati. vupavvety67
χείρησαντες Ροκιςῖνᾶθ se, aby panovníky
byli—. (Hér. τυραννίδι-) 2. a) chystám, píli
pravuju se. Eur. xdmyeojce yopočea.při
pravím se k chorovodům. Hér. sreyetoycav
v 06 připravili,dali se na cestu ; podnikli
cestu. b) i s ace. věci, obyč, neut. předse
beru, podnikám, podstupuju, zamýšlím něco.
PL.díxaov rpXyu. spravedlivou věc předse
beru, zamýšlím. Isok. xxAovčpyov-—.s iní.
hodlám ; zamýšlím. Hér. orpuveúecdar Pl,
ἰέναι, συμβουλεύειν (τσ. ἔπειτα Ἱ. b. p). Isok.
παιδεύειν. --ἶῥα55. α) Χεη. τὰ αἰσχρὰ ἔπιχει
ρεῖταιvěci hanebné se podnikají. Thúk, To
μὴ ἐπιχειρούμενονCOskutkem se nepodniká.
Arst. 0 šv δύναμιν ἔχει µεγίστην, οὕπω δ᾽
ἐπικεχείρηται 60 τότα 1ποῦmá velikou, ale
ještě není (předsevzato,) projednáno. 9) Xen.
τὰ ἀργύρεια ἐπεχειρήθη βἰἴ{ριπόἄοιγ οάκτγ
ty,otevřeny byly; začalose vnieh pracovati.

ὀπιχείρημα,τό (οἆἐπιχειρέ-ω,81Υ.πάξ.)
a)dílo předsevzaté, podniknuté; předsevzetí;
podniknutí.Thúk. pl. (vevěcech válečných).
Xen. sg. předsevzetí ; úmysl (předsevzatý).
PL(v. xxpréonu). b) počínání. PI, uopíx
τοῦ ἐ. -

ἐπιχείρησις,Π (οἆἐπιχειρέ-ω,5.γ. Ρἵ8ᾶο1,)
a) vložení, vztažení rukou. Ἠδν, τινὶπα ně
koho ; útok na někoho.Thúk, is gen. 8. rv
"EmroXáv útok na—. i s poss. pron. %úpe
Těoué, útok na vás. i pl. útoky. b) «) před
sevzetí; podniknutí. Thúk, pl. (válečná—).
Hér. o spiknutí. —P) úmysl, Thúk. τινὸς
něčeho.

ἐπι-χειρητύς, oů, O(od ἐπιχειρέ-ω, SIV.
dvě předch.), smělec v předsevzetích ; od
vážlivec ; odvážlivý ; podnikavý. Thůk. op.
ὄτολμος.

ἐπί-χειρον, τό (-χείρ),πᾶ τα] ἀαπό; σά
vdavek. trag. pl. mzda; odplata; odměna,
írón, Aisehl. yAocongjazyka (, které se do
stává jazyku), Sof. čipéwv č. mzda mečů
(4, smrť).

ἐπι-ψηφίζω.

ěTu-yetpoTovém probíraje, probera hla
suju. Dém.sace. Tagyvauagnávrhy (k hla
sování dané) probírám.pass. v nálezu: ér
xeoydva hlasovánímschválenubýti.

mu-Yéw a) přilévám. Xen, účog vody. TG
οἴνῳ do vína, pass. čTUyVĎŤVapo něčem 07
litu býti, rozliti se. b) přihrnuju. pass. se.
Hér. aor<o myších.

šrí-yoAo0G 2. (-yoX) žlučný; trpký;
hořký. Hér. sup. o trávě.

ἔπι-χορεύω k tomu, tam hopeuju. aor.
přihopcovati. Xen.

ἔπι-χράοµαι, Ἰόπ.1 -χρέομΧι, 1εξτό, ὅα
sto užívám. obyč. obouju (důvěrně). Hér. ci
ἐπιχρεώμεναι LaiorTa které s ní nejdůvěr
něji obeují.— Thúk.

ἐπί-χρῦσος 9. pozlacený. Hér. ἄγαλμα,
κλῖναι. Χθῃ. θώραχες.

ἔπι-χωρέω ϱ) α) ΡΙΙ-; Ῥοβϊπρα/α, Χεῃ,
0 ο]){πθοἩ, πρός τινα Ἰςněkomu. Thúk. ἔπι
yopňom při-, postoupiti (k někomu). $) na
proti postupuju (nepřát.) Xen.—b) povolu
ju. Sof, Teviněkomu. |

ἔπι-χωριάζω (-χωρίο-ν)γεηοτθτα Ρῖ]
cházím. Pl. AdývaČe do Athén.

ὅπι- χώριος 8. 19. (-χώρ-α) 1. τ ποπté
bydlící, obývající ; (tuzemský;) domácí ; (tu,
tam) usedlý. οἱἐπιχώριοι lidé domácí, tamější;
zdejší, tamější rodáci. Sof., Bur., Hér., Pl. —
Φ01,1 οὑπιχώριοι χὓονὸς τῆς Ἰσθμίας ἀοπιάοί
občané země Ist.— 2. a) v zemi obyčejný.
Xen. va ἐνΠέρσαις ἐπιχώρια ἐπιτελεῖνΡοτίη
nosti v Persku obyčejné vykonávati. Thůk.
κατὰ τὸ ἐ. dle obyčeje domácího, b) pří
slušný ; zvláštní. vivogněkomu. PL.Movoyg.

ἔπι-ψαχκάζω přikapuju;po kapkách při-,
nalévám. Xen. dle Gorgiovy frase,

ŠTu-DaÚúwa) «) svrchu zasahuju, se do
týkám. Tivogněčeho. Sof. rapov. -- Hér. B)
sahám. τινὸς po něčem ; chápu se něčeho.
Sof. xmms jilee. b) slovem dotýkám, τινὸς
něčeho, Hér.

ἔπι-φεύδομαι (-ψεύδω) přilhávám si;
lživě přidávám (si). Xen.

ἔπι-ψηλαφάωπα]ιπαίάτάπι ΡΙ. ἐπιψηλα
φήσας τοῦ σχίµποδος παΏπιαίαΥ (potmě) le
hátko—.

ěmi-DypiCe 1. act. a) k hlasování před
kládám. vi něco; hlasovati dávám o něčem.
τινὶněkomu. Hér, EdpvBiádny 0)x šdv čmÝy
oíČev dróu dvěví Burybiadovi nedovoluje,
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aby dával hlasovati muži zbavenémuvlasti;
nedovoluje, aby Eur. dával—. Thúk. šrevý
oilev čgTý ExxAnotavpředkládal hlasování
před sněm, sněmu. %vT; elry 7 čeubnglon
s inf jestliže by kdo návrh učinil n. k hla
sování předložil, aby—, Xen. šresVýpisevoddév
nedal hlasovati oničem,oůxdÉXycevčr
olca. neodhodlal se dáti hlasovati, b) i ve
schůzi soukromé, s ace. os. Pl. ač Lóvověmu
Uypilev od tebe jediného žádaje hlasu. čvx
ἐπιψηφίζειν ἐπίσταμαι jediného k hlasování
přiváděti umím. 2. meď. zř. hlas k tomu dá
τάπη. ΑΙΡΟΡΗ,τὰ πεοὶ τῆς εἰρήνης ψηφίσματα
ἐπεψηφίζετο návrhy o míru schvalované
schvaloval.

ἐπί-ψογοςθ. 5Ροΐαροι. Χ6η.τὰ ἐπίψογά
τινι ytyvera: potupy uvalují se naněkoho,

ἐπγιών,ν. 1. ἔπ-ειυι.
ἐπλάγχνη, ν. πλάζω.
ἐπ-οδι-, Ἰόπ., Υ. ἐφ-οδι-.
ἐποιχκέω 1. tam přistěhovalý, usedlý

jsem. Xen. "EAXnvacτοὺς ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἔποι
xodvvacHellény v Asii usedlé, 2. Thúk. a)
naproti usazen jsem (nepřát.) vvi někomu.
móAe městem, v městě. b) naproti osazuju.
Φα55. Δεκέλεια τῇ χώρα ἐπῳκεῖτο Ῥοθ]ς,οβ8
zovala se k útokům do krajiny,

ěr-otmodopém 1. a) při-; na-; nadsta
vuju ; na to stavím, Thúk. šromxodou4cavTsg
τὸ τεῖχος ὑψηλότερον πβάςἰαν{νᾶο πθὰ vyšší
(40 γέ(ό{νήὅ6). ρᾳβς. Χεη. ἐπὶταύτῃ (τῇ κρη
πῖοι) ἐπῳκοδόμητο Teď 05na tom základě po-,
vystavena byla zeď. b) obr, Arst. συντιέναι
xd čmomxodouctyskládati, seřaďovati a nad
stavovati, (jednona základě druhého stavěti,)
vyvozovati. 2. (stavbou) obnovuju ; opravu
ju. Xen. obi. 0 Teřyo6.

ἅπ-οιχος 9.-- 1. α) sousední. 6ř.soused,
0, -- ΑἱβοΠ1.ἶπθι{, ἔποιχονἈσίας 6806sou
sední v Asii sídlo. b) v domě sousední; po
družný ; v podruží. Soť.fem.—?2. přistěho
valý ; příchozí; cizí. osadník (na ot: kam?
kde ? —ale dr-orxog na ot, odkud ?).Thúk.pl.

ἐπ-οιχτείρω, -oixrTipo obyč. básn. při
tom želím, lituju. —útrpnosť mám, τινὰ Π.τὶ
s někým, s něčím. Soť. v. čorxx, 1. b,

ἔπ-οιχτίζω, 908,80, ἐποιχτίσαιτι Ἱδ{]
nouti se nad něčím.

A / vs v M, ,
čT-oxéAAo 1. tr. přirážím. Hér. véx, vé

ag ěroxstAouloď, lodi nechati ztroskotati, na
úskalí vraziti ; s lodí, s loďmina úskalí vra
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ziti. Thúk. s obi, rAočx. 2. tmfr. Thůk vady
ἐποχείλασχνloď vrazivší na úskalí, na břeh,

čT-0A0A0Cwbásn. při tom výskám, já
φάπι, ΑἰδοΠ], κἀπολολύξω αωτῆρι; ἃ ζ8Τύ
sknouti mám osvoboditeli ?

ÉTOLLAL, V. ἔπω.

ἕπ-όμνυμι, -ομνύω K tomu, na to přísa
hám. Hér., Xen. črou00xg elre, čen s přísa
hou řekl, pravil. saco. při—; skrze— ; dovo
lávám se někoho, og- ζθ. Ετ{, θὲοὺςἐπώμοσα,
Óc- bohů na místě, hned se dovolám, že—.
Xen. —vův pihíxv (v. ču0g 2—). s inf. — že—,
též s násl. vazbou nezávislou, Hér. %Xovč.
rot, Ž uěv—při slunci přísahám ti: jistě vě
Tu—.p. Xen. —meď. dyn., Dém. ve svěd,

ἔπ-ονείδίστος 9. (-ovetšile) s příhanou;
hanlivý; nectný. Eur. neut.; Pl. duxdiu,
δουλείκ. οὐχ, μ.] črov—.nehanlivé, nikoli ne
otné Isok. o míru: αἰσ[ίων, ἐπονειδιστοτέρα
hanebnější, nectnější, potupnější. adv. han
livé ; nectně,

ἔπ-ονομάζω ión, i čr-ouv-.a)přitomjme
nuju, provolávám. Hér.črovoud4Covrec(širovv-)
70 odvou.xpři tom jmenujíce jméno jeho. —TG.
ojvóu.xTa —jména jejich. Thúk. zaTpoódevč
rovou%ČovajT0Úzpootelch jmenuje je. pass.
ΡΙ. ἔτι πατρὀῦεν šrovouZČerau ještě po otci
jmenován jest; —jménem otcovým nazýván
jest. b) jménem nazývám. s dvojím ace. Pl.
ὃν (ποταμιὸν) ἐπονομάζουσι Πυριφλεγέδοντα
jehož nazývají Pyriflegethontem, cexurov
σοφιστὴν ἐπονομάσας 5609 5οββίοιι Ῥο]πιεπο
vav, nazvav (přidav sobějm. sofisty). pass.
Φ0. πατρὸς τὴν Oxir čmovouxouévyv hody
otcovy po něm nazvané. —Thůk.

ἐποποιία, ión: —(m,1 (odě*o-T01-óc),ská
dání básně epické ; báseň epická, vypravo
vací, rozpravná. Hér. Arst,

ἐποποιιχκός 8.(od črorou-a) epický. Arst.
2 /

č. cúovyu x epická skladba. Ἡ ἐ. µίψησις αρὶ
cká nápodoba ; -cké nápodobení.

ἔπο-ποιός,ὁ (ἔπ-ος,ποιέ-ω) epický, vy
pravující básník, ακαάδίε]. Ατβί.; Πότ, τοὶ
σι ἐποποιοῖσι χρεώµενος Υ}ρΙατοτόπί epi
ckých básníkův užívaje; z epických básní
ků vybíraje—. 3

ἐπ-οπτεύω (Εν. ἐπόπτης) πβάδεπὃ Ρο
ποτα]α, Ῥτομ]ίδία, Ῥ]. εὐδαίμονα φάσματα
ἐποπτεύοντες ἐναὐγῇ καῦχρά πθ Ῥ]αζοπό ζ]6
vy ádšeně pohlížejíce v záři čisté—.

ἐποπτήρ, Ἶρος,ὁ («νἐπόπτης,) ΡοΗ2116].p
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ΑἱβοΠ], θεοὺς ἐποπτῆρας λιτῶν γενέσὺῦ-χιbo
hové aby milostivě shlédli ku prosbám.

ἅπ-όπτῆς, ου, ὁ (οἆ ἔποπ-, v. šnóbouau),
dohlížitel. a) divák. Aischl. róvov čuáv
xe č. napodívanoustrastímých přicházíš,
b) dozorce. Dém. rdv Opouévovjednání ; to
ho, co se jedná, koná.

ἔπ-οπτιχός ὃ. (οἆ ἐποπ-, v. ἐπόψομιι,
51Υ.ἐπόπτης) ς παδξᾶθπόπιαἀίνάπί, pohlížení
ΡΙ{5]αδηΥ, ΕΙ, τὰ τέλεια καὶ ἐποπτικά 5Υῖ
chované a (oku zasvěčenému) nezastřené,
k pohledu volné.

ἕπ-οράω, ión. — 80-0pkw.
čm-opěvopa k tomu sahám. Hér. ještě,

více žádám.

čm-opwtáČe k tomu povznáším,Aischl.
yó01gpovznáším hlasu k nářkům,

ἔπ-ορμάω, ἴόΠ,Ξ-- ἐφ-ορμάω.
ἔπορον, ν. πορεῖν.
ἔπ-ορχέομαι ρἵϊ τοπ hopcuju, křepčím. ©

ἔπος, τό(Βεπ-, «»εἰπεῖν),1. 8) 51οτο;Υαὅ.
«) op. čoyov. Aisehl., Hér. —Xen. pl. xi
ěry xaičova i slova i činy, P) obsah slova,
řeči; věc. PL.mp0č. drroxpivecdau k věci od
povídati. Sof, b) «) slovo; vypravování ; po
vídka ; pověsť. 9ο, χωφὰ καὶ παλαί ἔπη
temné a dávné pověsti. ΠόΤ,κατὰ ταῦτα τὰ
šne« podle těch slov—.att. ac čnog eirely,
básn. dg cimetyčrog (abych slovem to vyslo
vil;) slovem říci lze; zkrátka řečeno—. B)
verš (hexametr)obyč. pl., i: povídka ve ver
ších; báseň epická, rozpravná. Pl. 800čr
dva verše. Hér. (v. čá4u.erp0c,Kůmpoc). Xen.
τῶν ἐνµέτρῳ πεποιημένων ἐπῶν Ράβηί γοτᾶθιη
složených. Thúk., Arst. —y)opl. i: báseň
vůb. (metra i obsahu rozmanitého). Pl. περὶ
émův Osivócv básních zběhlý. Sof, zpěvy. 2.
a) slovo. «) výrok; výpověď; průpověď. io
výroku božském,o věštbě. Sof,, Hér. (v.čdé-
Ao, 2, a, «). B) slib. Aischl. mav ἔπος τελεῖ
každé slovo vyplní, b) okrasa, ozdobaslovní,
ΤΠήΕ, λόγοι ἔπεσι χοσμηδέντες Υθῦ1Κτάρηγ-
mi slovy, obraty ozdobené,

ἔπ-οτοτύζω (-ὀτοτοῖ) Eur, ἰήιονµέλος
Kos ZANčrmeTórvČežalozpěvem jiný jiným
k tomu úpěl. |

ἐπ-οτρύνω 1. α) Κςtomu pobádám, pohá
π{πῃ,Ἠότ, ἀεὶἐς τὸ πρόσω ἐποτρύνοντεςΡοϊάἁ
ku předu pohánějíce (vojíny bičem) meď.
Aisehl. um 'morTpůvovtam nežeň se tak! b)
pobádám ; ponoukám.o) 0 subi. 0s., i obohu.

(01

/πτα.

Hér. —Sof. s inf. aby—. P) o subi, věci. Hér.
πολλά µιν τὰ ἐπαείροντο καὶ ἐποτρύνοντα ἣν
mnoho příčin bylo, které ho k tomu povzbu
zovaly a pobádaly. 2. s obi. věci. Thúk, oaA
πιγκταὶ ξύνοδονἐπώτρυνον τοῖςὁπλίταιοἡτι
bači srážku rozněcovali oděncům, —kusráž
ce rozněcovali, poháněli οἀδποθ. ὅπως τὸν
ἐκεῖπόλεµον ἔτι μᾶλλον ἐποτρύνωσιγίγνεσθαι
aby válku tam rozněcovali, by se ještě hor
livěji vedla.

ἔπ-ουνομάζω, Ψ.ἐπ-ονομάζω.
ἔπ-ουράνιος 9. π8, Ῥο ποδί. ΡΙ. πορεία

pouť po nebi (Ta éŤrovpavx, lépe : τὰ οὐράνια).

ET1-0upoc2. příhodně, vhod ženoucí; pří
hodný ; příznivý. Sof. adpx.

ἐπούρωσις, Ἡ (ο ἐπουρό-ω, -οὖρος)τ]οπᾷ
(v řeči umělé ; zavrhováno od Arst.).

čr-ocgelAwještě dlužen jsem. Thúk. ó
pove črogelAycev poplatků ještě nedoplatil.

ἔπ-οχξομαι {ὀχέω) παἔοπιγοσηse, jedu.

ŠT-0y8T8Ów a) j. rýhou přivádím: při
lévám. Pl. b)obr. meď. Pl. 1 bvymšnozerev
oauévy tueoovduše vssávši do sebe milost—.

ἔποχον, τό (ἔποχος),podpínka ; popruh;
sedlo (upravené). Xen. |

ἔποχος 9. (ἐπέχω) πᾶ tom pevný. 1.a)
ΑΙΒΟΠΙ.5 ἀαΐ. π. 66Η. ἔποχοι ἅρμιασιν vojínové
jedoucí na vozích. —vadv—naloděch. b)Xen,
pevný v sedle. —2. obr. Bur. Aóyoguavímc č.
řeč šíleností nesená, řízená.

ἔπποψ,οπος,ὁ (.ν upup-a), dudek,
ἐπόφιμος(ἔπ-οψι-ς, Β11.ἐπόψομαι) 2. Φος,

pohledu nesnesitelný. Sof. desvovoůT' dxou
στὸνοὔτč. hrůza ani sluchu ani pohledu
snesitelná.

čróbtoc 3.(od šrod-c, srv. předch.)básn.
1.pass. na dohlednou ; dohledný ; dozíraný.
Sof. zdyoc. —2. acť na to hledící, pohlíže
jící. Sof. $sol—vševidoucí.

ἔπ-οψις, ἡ (1. ἐπόψ-ομαι),3) ἀοβ]εᾶ ;
dohlídka ; obzor. Hér. ἐπ᾽ὅσονἔ. τοῦ ἱροῦεἶχε
pokud obzor chrámu sahal. b) pohled; po
π]{ζαπ{, ΤΠ], τὴν ἔ. τῆς ναυμαχίας ἐκ τῆς
vůsězEv pohled na bitvu lodníz pobřežímíti;
zrak —obraceti.

čr-Ódojsu, smyslem.fut. k dp-opko.
ŠTTŮ (« septem, sedm, sieben) neskl.

a) sedm (číslo to národům vých. velmi dů
ležité). b) básn. i: sedmerý, Sof. (v. ducoí
ovyu, £.).
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ἑπτα-βοιος.

ἑπτά-βοιος (-βοιος, οἆβοὺ-ς2., 6Ρ.ἑπτα
Boetoc)Sof. č. cáxoc sedmikoží, —žný štít.

ἕπτα-ετής ῃ. -éryg 2. (-Ferog) sedmi
letý. Ι. παϊς.

ἕπτα-καί-δεχα, πορΚ].ςεἀπιπάοῦ,
ἑπταχαιδέχατος 8. (οᾶἑπτα-χαί-δεκα)

sedmnáctý.
ἑπτάχις (οᾶ émrv%)neskl. sedmkrát.
ἑπταχισ-μῦριοι 3. sedmkráte deset tisíc

— sedmdesáttisíc.

ἕπτανχισ-χίλιοι 8. εοἀπικτάϊο Ερίο --
7000.

ETTÁ-NÁTVOG2. sedmi lenošek stolových;
sedmistoliční. pro 7 os. n. (byla-li xAvy pro
20s.) pro 1405., stolovníků. Xen. očxos.

ς / /
Ἐπταλοσιοι 3. (-xumiot, BIV. ἑ-κατόν)

sedm set.

ŠTTÁ-A0vx0G2. (-A6yxm)Sof. sedmi zá
stupů kopinných. č, cróAoc výprava sedmi
vojův.

ἑπτᾶ-μηνοςο. (-μήν) sedmiměsíční; po
sedmém měsíci, Hér.

ἕπτα-πηχυς, εος,9. sedmiloketní, Hér,
ŠTTTÁ-TTOPOG2. básn. sedmi drah ; sedmi

drahý. Eur. ITheac.
ἑπτά-πυλος 9.(πύλη) sedmibraný.trag.

(τ. ἀμφι-χαίνω).
ĚTTA-TVPYOG2. Eur, sedmivěží ; sedmi

věžitý. -m0Juga p.

ἑπτᾶ-στομος 9. (-oTóu-a) sedmiustý ;
sedmivchodý, Eur. πόλισµα, πύργωμα.

ŠTTA-TEVYÝG2. (-Teďy0c)Aischl, sedmi
hradý ; sedmi, sedmerých hradeb. šEodo«.

ς / , ο .
επτα-τονος 2. básn.sedmizvuký ;sedmi

strunný. Eur. Aúpx,
3,

ἔπ-υδρος, V. ἔφ-υδρος.
ἔπω (Κοἵ.σεπ., -«566-, 56410Υ,sec-undus,

soc-ius.) 1. ací. ep., ve slž. zř.básn., ión.
latt. (v. du.o-, δι-, ἐφ-, περι-έπω.--Β0Γ. -ἔσπον,
part. orav; fut. -ěbo.pass. a0r. Hér, rep
épůdmv©). —2. meď. i att. (impf. eiróuvy,
80Υ, ἑσπόμ.ην, 819 οοπ1. 09Υὅ. το β]ὔ, -σπῶμαι,
Ἰπιρί,-σποῦ, opt. -omolumy,inf, -oméodau,part.
-omóu.evoc; fut. čbov.av). a) x) ubírám se; po
stupuju. vii s někým; následuju někoho.
GóvTim spolu s někým. Sof. σὺν Ἡρακλεὶ
čoróumv spolu s Hérakleem odebrala jsem
se, Na cestu vydala jsem se. Xen. cův úpiv
čpopou spolu s vámi půjdu. ἂν σὺνἡμῶν ἔπη
šel-li bys spolu s námi. i úpa, Hér. 4. šxsí
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νοισιἔπεσῦαι αΡΥspolu s nimitáhli, —ipou
hé čmeoda:následovati; provázeti. Xen,oi
róuevot průvodcové. β) €.rim následuju ně
koho ; jdu za někým (op. jysodar). Xen.i
ἐπί τινι. ἐπὶτούτοις εἴποντο 78 π]πηϊ πάς] οἆρ
vali, postupovali—. Pl, uera Tivogἔπεσδαι
spolu s někým následovati. v) nepřát. Xen,
εἴποντο διώχοντες následovali stíhajíce, eť
πετο ἀκροβολιζόμενος πάβ]οᾶοτα] potyčky
sváděje. Sof. dervai © ἅμ. ἕπονται χῆρες 8
hrozné v patách za ním ženou se sudice. b)
a) poboku, po straně jsem. rivi někomu ; jdu
s někým ; přidržuju se někoho. Sof. σοὶἑφό
vedAux s tebou půjdeme pospolu. čv pw
Tou črn v čele jdeš ku předu. Hér, s dat, —
Χεη. μετὰ τῶν χρατούντων ἔπεσῦαι spolu
s mocnýmijíti; strany mocných se přidržo
vati. B)v chůzi, v běhu stačuju. veviněkomu,
Pl. δρομεῖ ἀκμάζοντι běhounu bujarému
(v závodě). ) obr. stačím (duševně). PL.og
dúvau.oučrecdau j. mohu stačiti (rozumem).
Ap ἔπομαί GovT NÓyw; zda stačím, rozumím
tvé řeči? zda pochopuju tvou řeč ? —©)po
dávám se. ziviněčemu. Sof. x«xote strastem ;
podrobuju se—.©)o subi. věci, «) Sof. Tao
ἔργου καὶ πὀδῶν ἅμ, čberm rychlost činui
nohou spolu se sdruží, B) Xen. srectou δοχεὶ
μάλιστα τῇ ἀχαριστία Ἡ ἀναισχυντία 744 56,
že nejraději přidružuje se knevděčnosti ne
stydatost.

ἔπ-ῳδή, ἰόπ., zř. i trag. ér-uo0%, ἡ, 8)
zpěv, odříkávání při tom. Hér, modlitba obět
ní. b) «) zpěvchlácholící, kouzelný ; říkání;
říkadlo (kouzelné ku chlácholení, k přilá
Κάπ{). Αἱ5οΠ]. πειῦ οὓς ἐπαοιδαῖσιν θέλξειν 1ά
kavými říkadly uchlácholiti. —Eur., Xen.
(v. rádo), často PI. B)do-, přímluva (la
hodná). Sof. vovberToúu.cvotφίλων ἐπῳδαῖςΤᾶ
pomínánijsou přímluvamipřátel. „)říkání;
zažehnávání(kouzelné). Sof.δρηνεῖνἐπωδὰς
πρός τινι plačtivě odřikávati zažehnávání
při něčem.

ἐπῳδός 9. (čx-4de). 1. (srv. dredy) při
tom zpívající; obzl, zaříkávající, zažehná
vající. subst. mase. zažehnavač ; zaklinač.
Eur.—Pl. rv TotúTav dyxdogč. takových
věcí pravý zažehnavač. —2. při-; popěvný.
a) Ἡ ἐ. (ᾠδή) ἀοπρᾶν; do- ; popěvek; závěrek
zpěvu. V drámatech částka zpěvu sborové
ho, která následuje za antistrofou, Llišícse
metrem od strofy aantistrofy,— b) 0 č. (στί
x04, přidaný verš, řádek.) příspěvek, t. j.
kratší verš střídající v básni s veršem del
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ším, s nímž tvoří jednotu metrickou opako
vanou v též básni. odtud název epod Horatio
vých zdělaných dle formy Archilochových.

ἐπ-ωμίς,ίδος, / (-Bu-oc), a) kost ramen
ní. Xen. pl. —b) rámě. Eur. pl.

ἔπ-ώμοτος, ὁ (ἐπ-ομο- Υἐπόμνυμι), Ρἵ]
sežný. Sof. a) s přidanou, přísnou přísahou.
č.Aéyovs přísahou mluvě. b)Zeůzč. Zeus svě
dek přísahy (jehož se dovolává přisahající).

ἐπωνυμία, 16η,-ίη, ἡ (οὰ ἐπώνυμ.-ος), 8)
pojmenování ;jméno. Aischl. xavémovuulav
dle pojmenování, Πότ. δεῶν ἐπωνυμίαι Ῥο
jmenování Ροπᾶ, --αἱδ: τῶν Ίωνος παίδων
τὰς ἐπωνυμίας Ῥο ΙόποτύοἩ ΒΨΠΘΟΙῬο/πηθ
Ποτάπί, Ῥ. ἑτέρων Ἱρώων č. po jiných hé
τόθοἩ--. καλεῖσθαι, κληθῆναι ἐπί τινος, Π.κα
τά τινος ἐπωνυμίαν πασύτόπα, nazvánu býti
po někom, dle někoho pojmenováním. Hér.
(v. dvaTidyu: 1. a, B). A6 Tivocod, z něčeho,
7 πδΚοΠο.Ἠότ. τὸ οὕνομα ἀπὸ τοῦδε σφίσιτὴν
ἐ. érovýcavrojménosi zařídili, dali pojme
nováním z tohoto. Thúk. 4p' éxuTav TY €.
παρέχεσῦὃαιἄθ ο sebe pojmenování dávali,
b)příjmení ; příjmě. ΗόΓ.ἱρὸν Ἡρακλέος ἔπω
vuuínvěyovTogDaotov civ svatyně Héraklea
majícího příjmě (že jest Thasský,) Thas
ského. PL. šeovvulav čye Guwxp0getvat pří
jmení má, že jest malý.

ἔπ-ώνυμος 2. (-ὄνυμ-α Ξ-δνου-α) 1. 8) α)
jménem nadaný ; pojmenovaný. Hér. ipovEeí
νήςἈφροδίτης šRovupovsvatyně cizí Afrodíty
pojmenovaná. s gen. i: poněkom, po něčem;
z něčeho pojmenovaný ; (jménem něčím na
ἄαπψ) Αἱ5ο]], ἐπώνυμιονΚάδμου πόλιν ms. po
Kadmovi pojmenované. Eur. ovou.xΠολυνεί
κην ἔθετό σοι νεικέων éravuuov jm. Polyn.
dal ti ze sporů pojmenované, Hér. i ἐπίτινος
po něčem. při χαλεῖσῦθαι, -- ὤνδρωποι ἐ.
τοῦ χαταστρεψαµένου χχλέονται Ιὰ6 Ρο]ΙΠό
nu podmanitele nazývají se. Aischl. xexXň
cer: nazván bude. 3) Sof. ovou.« £. jm. vý
slovné, významné (v. ovu.pépo). —b) příjme
ním nadaný, pojmenovaný. Aischl. {εὺς ἆλε
Gyrýptog 8. yévovvo Z, kéž ochranným dle
příjmenísvého se ukáže! Sof,edod' érovu
pov vďg příjmením této země nadaného. —2.
pův. jména jinému; dle něhož jiný jest po
jmenován. Dém.oirovuy.o: héróové,jejichž
jménem nazváno deset fýl att.; původové
jmen kmenů ; též sochy jejich. (srv. pozdější
jm. dpycv é., po němž nazýván rok úřado
vání jeho).

ἔπ-ωτίδες, αἱ (-ὠτ- . οὖς),Ρδγαπί ]οᾶπί

ἐραστής.
/

(dřeva uším podobná, „po obou stranách pří

dyvyčnívající,ježB buďkútokůmna lodi nepřát., buď k odrážení lodí nepřát.).
Thúk.— užíváno jich i k“zavěšování kotev.

čr-wpeAém k tomu, nad to zvelebuju,
podporuju. Ti% někoho. ještě pomáhám,
Ργοδρίτάπι πόκοπια. Ρο, ἐσθλὸν ἄνδρα. Χεη.
φίλους. 90ΐ, ἰ 5 ἀαῖ. ἐπωφελεῖν τῷ πατρί Ρο
mocným býti otci. též 51Πΐ, δῶρον, ὃ μ.ήποτ’
ἐπωφρέλήσαπόλεωςἐξελέσθκχι dar, jehož aby
se mi od obce dostalo, nikdy jsem si neza
sloužil (s trpkostí řečeno).

ἐπωφέλημα, τό (οἆἔπ-ωφελέ-ω),Soť.po“
skytnutí; podarování.ouuxpovBopskrovné
pokrmu.

ἔραμαι(ἑρά-ω.--89Σ. jpácůny) dep.pass.
prs. jen. básn. —horlivě dychtím, toužím.
τινὸς Ρο πόχοπι, ἐρχσῦῆναι τινος (τάδη]νὅ) ζ8
milovati si někoho. Hér., PL.,Xen.

ο. ἔρανος,-ὁ (»ν dp- V dpšcza, dle někt. «
ἐρά-ω),1. a) dárek, darpřátelský, společen
ský ; příspěvek; přínos (podílný ku společ
nému účelu). Pl. (v. sicpépo 1. b. B.)..Dém.
vráXavroc č. — b) přátelská služba; přá
telství (skutkem dokazované). Xen. xxAAov
č. 2, k účelu obecnému, vlasteneckému:
oběť. Thůk. «4AXMorogč. nejkrásnější oběť
(život vlastní).

"Epaotvoc, č,jm. několika řekv Řecku;
u Hér. v Argolsku nyní Kefalari), mající
pramen asi 40km.jihových.od jezera Stym
fálského, za jehož podzemní odtok se poklá
dala, vtéká již. od Arga do zát, Argolské,

ἔρασι-χρήματος 9. (ἔρα-μαι,χρῆμα) π]
skuchtivý ; lakomý. Xen.

ἐράσμιος 2. i 3. (od čpa-u.x) líbezný;
milostný; rozkošný. sup. Pl.,—Xen.přidog.

PUoTEÚM(šonorý-c) Aischl. ἐραστεῦσαι
váuov zatoužiti po sňatku.

ἐραστής, οῦ, ὁ (οἆ ἔρα-μιχι) a) náruživý
milovník, evo; něčí,něčeho ; horlivě dychti
vý, žádostivý něčeho. Hér. τυραννίδοςXen.
ěrexívov,milovník, milovný chvály. též s inf.
Χθῃ. ἣν τοῦ λαμπρόντι ποιῆσαι πολὺ μᾶλλον
vod Číjv€. mnohem horlivěji toužil po tom,
aby stkvělého něco vykonal, než (po živo
bytí,) aby žil. Pl, i 8. av meolT0 xxXóvvelmi
rád ok. krásy se toče, b) náruživý, horlivý
přítel, ctitel. 7rvocněčí. PL. obzl. v učení, j.
sofistů. —Thúk, v móAeeg č.vtyvscdaobci
s láskou se oddávati; horlivým pomocníkem
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obce se stávati. Sof, oůT€, Tňade Tůgyváums
šeuv ani jsem si neoblíbil v tomto smýšlení,

ἐραστός ὃ. (ἔρα-μαι, 81Υ. ἐρατός) milo
vaný ; milování hodný. PL.neut.

ἐρατός 3. (od ἐρά-ω, 817. ἐραστός) básn,
líbezný ; půvabný ; vnadný. Aischl.

ĚPRTVW, V. čonTŮo.
"EpaTw, 005,Můsa milostného básnictví,

čpáw (jen prs, a impf., aor., ἠράσθηντ.
ἔραμαι811.ἔρως.)3) πάτιΣ]τὃ πε); lubím;
Ἡρίπι, τινὸς někoho, něco. horlivě dychtím,
toužím po někom, po něčem ; horlivě žádám
někoho, něčeho. Hér. ἥρα τῆς γυναικός, 1.
ἐπιθυμεῖν τε καὶ čodyvivog toužiti s láskou
po něčem.(v. i čpeg). —pass. épXoda milo
vánu býti. očowuevogmilovaný; miláček.fem,
milenka(zár. i act: lubice ; libice), b) milov
ný, žádostiv jsem. Tevocněčeho; libuju si
v něčem. Pl. opovýcemedgWvrozumnosti mi
lovný jsa; v rozumnosti libuje si, zalíbení
maje. —toužím, bažím po něčem. Aischl.
μάχης ἐρῶν-. Sof. dumydvav épže po věcech
nemožných-—.s inf, toužím ; dychtivě, hor
livě žádám, si přeju. č. též s inf., n.: aby—.

ἐργάζομαι (Έεργ-, οἳ ἔργο-ν, 811. ἔρδω.
—impf. eioyaČóuny i jpy— ©) 1. s dílem,
s prací obírám se, a) «) dělám ; pracuju. Pl.
ἐργάζεσθαι, πράττειν, ποιεῖνdělati (dělným,
činným býti), pracovati, konati. Xen. op. dp
γεῖν.-- Ἠότ. παντὸς ἀνδρὸς ἐργαζομένου ἤνετο
T0 čovovježto každý pracoval, dařila se prá
ce; —dělal, dařilo 56 41ο, ἐργάζεσδαί τινι
pracovati, práce konati někomu (j. králi)
obzl. práce nádennické a řemeslnické, ὁ ἑρ
γαζόμενοςstavitel. i pass. v prf. Pl. véyvns
špyov €ů sioyaouévov dílo toho řemesla dobře
udělané. Hér, v0 Tetyogčoyaorvozeď byla (u
dělána,) vystavěna, Xen. θώρακας εὐ εἰργασ
v.évougbrnění dobře udělaná, zhotovená. B)
dělám ; konám. vi něcobuď dobrého, n. častěji
zlého, páchám. Hér. c dvoctoTaToVεἴηεἰρ
Ὑασμένος že prý čin nejbezbožnější spáchal.
Sof, 70 πρᾶγμαεἰργασμιένος ὅϊπ βράοµατ, ΕΙ.
αἰσχρὰ καὶ χακὰ ἐργάζεσθαι Ἱαπεῦηό ἃ π]ό
skutky prováděti. —i se dvojím aco. ἐ. τινά
T1činím někomu něco, buď dobrého n.zlého.
Hér. 0x6Tep0gἡμέων πλέω ἀγαδὰ τὴν πατρίδα
ἐργάσεται který z nás obouvíce dobrého vla
sti učiní, prokáže.Dém.xx doyálectaurů
pčytoTU Týv FóXuvzla převeliká, škody přev.
dělati, činiti obci, pass. Hér. ra mpóodedp
γασμιένα1]έρσῃσι činy dříve Peršany vyko
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nané, Ta čx Twvogčpya.cy.évaskutky od někoho
vykonané. i ve sm. zlém. Sof,—Pl. κακόν
woteloyaovozle mnou učiněno.b)vzdělávám,
Hér. τὴν γῆν σπείρειν καὶ ἐργάζεσθαι zemi 0
sévati a vzdělávati. Xen. oi goyaČópevotTV

iv kteří zemi vzdělávají. i bez obi. οἱἔργα
cóuevo. kteří mají, budou zemi vzdělávati.
p. Thúk, —Xen. καὶ γῆν καὶ ἔύλα καὶλίθους
rů čpválecdo: zemi i dřeva i kameny něčím
zdělávati. i pass. Xen. vs vs TG eloyac
v.évngzemě vzdělané, Thúk. AíWot eioya.cp.évot
kameny zdělané, upravené (uměle dlátem).
G)«) provozuju (řemeslo, umění). Pl. —pov
σικἠν ποίει xai day4Čovhudbu pěstuj a provo
πο]| -- β) ΡΙ. Φαυμάσιαἐργάζεσῦαι divné věci
provozovati; divně si počínati. 2. a) vydě
lávám, πἰεΚάτάπιεἳ, α) Ἠότ. χρήματα µεγά
Aapeněz hodně. 6)i subi. neosb. Dém, o míru
προ σόδους, εὐπορίας κτήµιατα πλοῦτόντινι εἰρ

úoba mír že—někomu získal, zjednal, b)
Sof. κέρδη πηυ.ονᾶς ἐργάζεται zisky škodu
zjednávají, přinášejí,

ἐργαλεῖον, 10Η.--λήιον, τό (Ἠεργ-, ἔογο-ν,
ἐργά-ζομαι),πάδΙπί řemeslné ; nástroj. Hér,,
Thůk., Xen. pl.

ἐργάνη, ἡ (Βεργ-, ἔργο-ν, ἐργά-ζομαι),
básn.zjednavatelka; působitelka; tvořitelka.

ἐργασείω (Feoy-, doyá-Čoua:) chci, za
mýšlím činiti. vi něco, Sol.

ἐργασία, Ἰόπ. -ίη, Ἡ (Έεργ-, ἐργάζομαι,
srv. čovár-m<),1. obírání (se) s dílem, s pra
cí; zaměstknávání. a) «) dělání; pracování.
Ῥ]. ἐκάλει ἐργασίας τε καὶπράξεις τὰς τοιαύ
Tag mowcec nazýval děláním a pracováním
taková konání, Xen. pracování; pracovitost
(Op.dpylx). dpyacluvčpydČecdo zaměstkná
πηίπι παπιδςεπάταϊ 9ο, ἀνδρὶ ἐργασίαν εἶναι
xoaTioTyvysopylav muži zaměstknáním nej
lepším že jest rolnictví, Pl. %mepiTRox8Vy-,
περὶvd'EúXač. zaměstknání nářadím, dřívím;
práce s nářadím, se dřívím. ἢ τῶν ἱματίωνἐ.
zhotovování oděvů. Thúk. Tv TEyÓv ai č,
stavění zdí. 3) dílo (zhotovené). Thúk. %re
τράγωνος ἐ. b) vzdělávání, Xen. vzd. země
(i bez gen.) prácepolní, i pl. —Isok. T χώ
x6. —Hér. ἑ. τοῦ otdýpovvzdělávání, bušení

železa. PÝ yaAxoů. —©)vykonávání ; provo
zování; řemeslo; umění. Pl. (v. 2. mora
της). 2. a) vydělávání; výdělek ; zisk, Hér.
nav čovacímyza vyděláváním (peněz). Xen.
špyzotag vexa pro výdělek, zisk. p. Dém, b)
zjednávání; připravování, Pl. vře ἡδονῆς
rozkoše,
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ἐργασιμος 9. (Έεργ-, 51ν. ἐργα-σί-α,ἐρ
γά-ζομαι) νζάδ]αἴε]πύ. Χεπ. πεαί. ΡΙ. ουπά
půda.

ἐργαστήρ, Ἶρος,ὁ(Βεργ-, ἐργάζομίαι,817.
éoyarns), dělník, obzl. polní Xen.

ἐργαστήριον, τό (Fepy-, ἐργάζομαι, Srv.
špyxoT?p),a) dílna. Isok. pl. b) obr. Xen. rv
roky roAéuov č,eivouže ms, války dílnou jest,

ἐργαστιχός 9. (Fepy-, ἐργά-ζομιι) děl
ný ; pracovitý ; přičinlivý, Xen., Pl. o 0s.

ἐργατής, ου, ὁ (Έεργ-, ἐργά-ζομαι, 813.
špvacrýp) «) dělník; pracovník, j. adi. děl
ný ; pracovný; pracovitý. PL. op. doyó«. B)
vykonavatel, ve sm. zlém: pachatel. 9ο,
odoy—.b) o) vzdělavatel. Hér. γῆς země, pů
dy. —Xen. polní dělník ; rolník. β) ἐ. τῶν ἐν
moXén.©statný, horlivý (pracovník) ve vě
cech válečných. c)provozovatel, Xen. Teyvěv
špyXrTa:dělníci řemeslní, řemeslničtí.

ἐργατιχός 8. (Έεργ-]---ἐργαστικός.Hér.
o Nílu: movau.0gč. řeka (účinná,) tvořivá
(jež utvořila Deltu mocným zaplavováním).

ἔργατις, 100g,Ἡ (Βεργ-, fem. k ἐργάτης),
dělnice ;pracovnice. j. adi, dělná ;pracovitá,
Hér. vvvařneg. Sof. χείρ.

Ἠιργίσχη, Ἡ, πα,ποραωπό τν11ζ.Τητάοχκα.

ἔργμα, ατος, τό (Ἡεργ-, V. ἔρδω. —rozd.
od násl. !), obyč, básn. vykonané; čin; sku
tek. Lur., Hér. or.

ἔργμα, ἄῑαπό], ἔργμα, τό (Fe-, od
ěpy-w. —rozd. od předch. !) Sof. ohrada; ža
lář (dle někt, ἕρμα).

ἔργνυμι, τ. εἴργω.
ἐργο-δότης, ου, ὁ (Fepyo-v,δί-δω-μι), kdo

práci divá (femeslníkům) ;najímatel (řeme
slníků) ; objednávatel, Xen,

ἐργολαβέω, (Έε-, οἳἐργο-λάβος2. -- λα
u-p-avo) k dělání, ku zhotovenínajímámsi,
beru. Xen. ἀνδριάντας.

ἔργον, τό (Έε-, v. ἔρδω. -- © Werk), 1.
dílo ;práce ; zaměstknání, a) o.)básn.č. oddšv
Óvztdogpráce žádnoú hanou (není). B) čin;
skutek. op. básn. udog, i ión. čros, att. λό
ος, ὀνομα.(τῷ) ἔργῳ skutkem: vskutku;
skutečně. Xen. č. 4dvvaTov,movypóv.i s gen.
yvvatxóc.—b)práce (namáhavá, úsilná); dílo,
obzl. «) rolnická, polní. Dém. gm τοῖς č.dra
τρίρεινpracemi polními zabývati se. Hér, ra
ěpy« pole vzdělaná; polnosti. (v. duxpůeipo
1. 8,α, 1.).-- ϱ) τὰ πολεμικὰ ἔ.válečné práce,
zaměstknání. Xen. —Thúk., Xen. čoyovčye

ἕρδω.

ada doa (válečného), doboje se dávati.
ojx čkaaaovčyetvčvváč. nebýti slabším, ne
podléhati v boji, v zápase. dvě. εἶναιν Ὀο]1
býti. io vítězném boji, vítězství, Xen. ařr10g
sivouTOUč. původem, příčinou býti vítězství
(šťastného díla valečného). ©)práce řeme
slná. «) provozování (řemesla kteréhokoli) ;
živnost, Thúk, πρὸς ἔργα τετραμμ.ένοι Živno
stem oddáni. Hér, řezba (v. ypao“,,, 2. b,). Pl.
TŘ Onu.óawxš. obecné stavby. Xen. ἔργωνἐπι
στάται ἀοποτοοτό βἰατερ.-- Ρτάοθ τ ἀο]ίοἩ,
báních. Dém.pl. doly; báně. doyúpemxstří
brné. $) dílo řemeslné, řemeslně hotovené.
Χαπ, τοῖςτῶν ζώντωνεἴθεσιν ἀπειχόζωντὸ ἔ.
podobám žijících osob připodobuje své dílo
(sochu právě dělanou). 2. a) práce. «) sta
rost; péče. Xen, oigvoůro č. v jimž to bylo
na starosti. Yp.érepovT0 č. naše to starost,
sinf.— p)věc příslušná; 4ΐ1ο.Χεῃ. προθυμίας
μ.ὅλλονἩ τέχνηςἔ. ἐστί,πῶς-- jest to věc, dílo
více ochoty než umění, j.— v) práce, věc dů
ležitá. PI, uéva č.s inf, velmi důležito jest—.b)a)práce(kus); obtíž;obtížno;těžko;ne
snadno. Xen, dteAsty š. čorvívprobrati, vy
počísti nesnadno jest. oXů č. dv eímveliká
by práce byla ; stálo by to mnoho práce—. Pl.
πλείονοςἔ.šoví poněkud mnoho práceto stojí;
poněkud nesnadno jest. B)nesnáze ; nehoda.
ΤΠή]ς, ἐν τῷ ἔ. ἔσμιέν(πάσχειν) v nehodě jsme,
vězíme.c)x)čin,jehož vykonatidlužno (opus);
třeba, potřebí. Sof, ojděvěT' č, čoriv s inf. nic
užnení třeba, aby—. (opus—). ἶ 5 66Η.τινὸς
něčeho. B) prospěch ; prospěšno. Sof. odděv
š. s inf, nic prospěšno, platno—. Arst. πρὸ
šoyov čarTív—ve prospěchu jest— (Srv. προῦρ
ov). Hér. s gen, íme č. odděvz násilí není
Ῥτοββόσ]ι. ὥστε ἐπέδρης μ.] εἶναιἔ. τῇ στρα
τι tak že by z obléhání nebylo prospěchu
vojsku. 3. a) «) děj; příběh ; událosť, Arst.
provádění děje v divadle. čri Těvě. při ději
provozovaném (hrou divadelní). p) věc (0 níž
právě se jedná). Sof, dxove Todpyovslyš věc,
to! b).skutečná, pravá podstata; platnost.

Thůk. v0 č.τοῦ δικαιώματος--nároku.
ἔργω (ἔργω,) Τ. εἵργω (816 τ.1 ἔρδω |)

ἐργώδης ϱ. (Feoyo-v) pracný ; obtížný ;
nesnadný. Xen. špyddec s obtíží. /

ἕρδω π, ἔρδω (σ Έεργ-]ω: ř. básn.
prs. i péce. —km, Feoy-, Fosy- « ἔργον.

. Werk, wirken. —fut. šok, a0r, ἔρξα 1ἔρεξα,
prť. šopyx. —zcela rozd. jest špye !) básn. a
ión. 1. a) činím ; konám, Ti něco. «) Sof. 760
ἔρδεινto konati, Hér. 05%ἔρξανἩ šradov vše,



ἔρεβος.

co vykonali n. vytrpěli. viva 1 někomu ně
co; obyč. zlého. Aischl, ἔρξαι χαχκάτινα αδζ]
niti zlé někomu ; uvaliti zla na někoho. Hér.
ἔρδεσκε δϊηίτα]--. Π]έρσαςκακὰ μεγάλα ἔοργε
Peršanům křivdy, škody veliké učinil (op.
Wpéhyse). TA (uv čópyse co na něm (dříve)
spáchal. —B)zí. vvi se subi. neos, Eur, aor.
Bporořexaxd strasti smrtelníkům způsobiti
b) jednám. Sof, ἔρδουσ ἢ̓ µέλλουσιν ; πᾶα jed
nají či váhají? —2. (obřadem)konám. Hér.
Διὶ θυσίας ἕρδειν Diovi oběti—.pass. dusm
čodovévy ade obřady (při obětech) konány
jsouce, dějíce se takto,

ἔρεβος, ους, τό (ἐρέφω, ὄρφ-νη), ἴθπιποία,
obyč. podzemní. Sof. i úoxXov.

ἐρεὺίξω (οερ. ἐρέθ-ω, 81. ἐρίζω,ἔρις)
a)) dráždím, Sof. ἠρέδιζε Μούσαςἀτάζά!]--.
Φα58. Ἠότ. ἐρεθισθέντες ὑπὸ Δαρείου Ῥοᾶτάζ
děni byvše od D.— B)ponoukám. Eur. ýo00%g
vivo. ku plesům, k rejdům někoho. —b) z)
rozdražďuju ; 102-;vzbuřuju ; otřásám,pass.
Aischl.cido šosdilécko Bpovrřaťnadvzduší
otřásá se hromem. 3) otřásám ; pobuřuju;
znepokojuju. Aischl, šu.dcφρέναςἐρέθισεφό
Bogmoji mysl pobouřil strach. c) kvapem
poháním, zrychluju. Eur. pass. rvedu.x©
npediouévovdech tu zrychlený—.

ἐρείδω (—prť. Ρᾶ58. ἐρήρεισμαι) 1. 9) ión.
(ep.)tknu ; týkám. meď. Hér, xoXooaouerotor
γούνασι ἐρηρεισμένους ΚΟΙΟΦΥkoleny (sebe
vzájem dotekší.) se stýkající. b) «) týkám;
razím ; srážím. Pl. Ta σκέλη πρὸς τὴν γῆν
šocloxg stehna (koni) k zemi sraze. p) Bur.
εἰςγῆν špsloxo' Ou.. do země, k zemi upřevši
zrak. 2. a) kloním, pokládám, Ti mpógT1ně
co kněčemu. Bur. vdra záda. b) podpírám.
Aischl. OuotyT. ramenomaněco.

ἐρείκω básn. trhám. Aischl. πέπλον
roucho.

ἐρεῖν, ν. ἐρῶ.
ἐρείπιον, τό (ἐρείπ-ω),γοβχα ; πχίοθηίπα,

sg. jen Arst, —obyč. pl. Aischl, —Sof. čv
ἐρειπίοις νεκρῶν ἐρειφθείς-- η rozvalinách
mrtvol rozvaliv se—.

ěpetmw (aor. tr, Žpsubu, intr. ep. Πριπον.)
a) řítím ; kácím ; bořím. Hér. ἐρεῖψαιπροµα
zeva sřítiti, sbořiti—.Xen. fut. —pass. Sof.orachotuhromu: řítíse.--b)obr,Sof,yeveďv
ἐρείπειdev Ti potomstvo kácí—.pass. v.
ἐρείπιον.

ἔρεισμα, τό (odčosld-e), opora; podklad.
obr. Sof.

ἐρευνάω. 451

ἐρείφιμος 9. (ἐρείπ-ω,ἐρείπ-ιον) ΕΤ. οἵ
cený ; skácený.

čpetbí-Toyoc 2. (čpstr-w, srv. předeh.)
Aischl. pl. bořitelé zdí, obr,

ἐρεμνός 3. (od špeB-oc)a) temný ; tmavý.
Sof. αἷμα. b) obr, temný; utajovaný. Sof.
φἄτις.

᾿Ἠιρέσιοςὃ. (οἆἜρεσ-ος) Eresský. mase.
pl. Eresané,

(Epecog, 4, ms. pom. na záp. Lesbu.

ἐράσσω (1 ἐρετ]ω, 81. ἐρέτ-ς, ἐρετ-μιόν,
x Ta-tis, rě-mus z resmus) 1. vesluju. Sol.
Χώπαις ΥΕΡΒΙΥ.pass. Aischl, vxůg pécoevo
loď byla veslována, vesly poháněna. 2. obr.
a) «) Eur, td čofocov cóvzó0x jdi vesluje,
kvapně pohybuje svou nohou! 6) Aischl, o
ranách ve smutku. čoéoasT ἀμφὶ κρατὶχεροῖν
mívuXovmáchejte ok. hlavy rukama k ranám
(do prsou). i pouhé čoecoszasazuj si rány!
v) točím. pass. Sof. o luku: čpécoy točen,
napínán jsi. b) «) přemítám. Sof. uřriv my
šlénku, úmysl. B)vyrážím ; (kvapně. prudce)
pronáším. Sof. 4xeA4z hrozby.

ἐρέτης, ου, ὁ (τ. ἐρέσσω, ν 16-Πἱ-6Σ)
veslař. i na loděch válečných.

ἐρετμόν, τό (τ. čoéace), veslo.
ρετμόω (οἆἐρετμό-ν)Ρά5η.veslem opa

třuju. Eur. šoerucn χέρας vesly opatřiti
TUCe.

Ἠρέτρια, Ý,ms. pom. u Eurípa v záp.
Euboji střd. s obyv. Jónskými.

Eperptoiioc 3. (od'Esérow) Eretrijský.
fem. sg. Bretrijsko ; kraj Er.

Ἠρετριεύς, έως,č (odEoérox), Bretri
jan. obyč. pl.

Ἠιρετριχός 8. (οὰἘρέτρι-α) Eretrijský.
Hér. χώρή.

ἐρευνέδανον, τό (οἆ čosvb-e rudě bar
vím, srv. čovů-póc), broc; brotec (mařena
domácí). Hér. 3

ἔρευνα, Ἡ (srv. násl.), čich; čichání; sto
pování ; pátrání. Sof. šoevvávτινος σχεῖν(ὅ16]
po někom obrátiti ;) pátrání po někom zaří
diti, učiniti.

čpevvám (od čeevva)a) ar)slídím ; pátrám.
Sof. čT' oddšy ἦν ἐρευνῶσιν πλέον ΚάΥὔπὶο πάπι
pátrajícím neprospívalo, se Ππθάαϊχ]]ο--.τινα
po někom. ejosvvýco vypátrati, vyhledati
někoho. Xen. xaxoúpyouc. 6) prohledávám.

| Hér. ypov místo. v) jdu poněčem (po stopě
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něčeho) ; následuju něčeho. Aisohl. eúBov
Mav. b) zpytuju; zkouším; prozkoušívám.
Tia někoho. Pl., v. ščeráČe 1. a, «.

ἐρέφω,

ěpénm halím; zahaluju. a) kryju; po
krývám. Dém.čpéha: vv oixíavvii pokryti,
řádně opatřiti svůj dům něčím. b) zdobím;
γδηδίπι, τὶ něco. Sof. aor, ověnčiti. —meď.
—se.Eur. xo00.

Ἠρεχνείδῆς, ου, ὁ (οᾶἘνρεχθεύ-ς),Ἑ
rechtheoveoc. obyč.pl. a) potomci král, rodu
Erechtheova, j. Boreovna Kleopatra, jejíž
matka Óreithyia byla dcerou Erechtheovou.
Sof. b) vůb. Attičané, jejichž králem byl
Brechtheus. Soťf.,Eur. —u Sofoklea i Sa
lamíňané,

"Epsybec, soc,mýth.hérosa kr.Athén
ský, syn Héfaistův a Gajin, otec Pandíonův,
Oreithyjin a jn., ctitel a miláček Athénin,
odněhožAttičané vůb. odvozovalipův. svůj;
zaměňován obyč. s Erichthoniem. |

Ἠρεχυηίς, (00, D. -VYS-θήδος, Ἡ (οᾶ
Epeydev-c), jeden z 10 km, n.krajův att.

ἐρέω, γ. ἐρ.
čpyplm (odčoňu-og)a) a) pustina ;poušť.

Aisehl. žBpovoc.—Xen, B)vojensky, om.:
prázdno; bez posádky. Thúk. b) ) samota;
osamělost; opuštěnosť. Sof.; Eur. čonvínxy
dysv osamotětráviti, prodlévati,býti Thůk,,
Dém.i politicky: opuštěnosť (od spojenců).
9) nedostatek, Tevogněčeho, někoho. Xen.
otkov—přátel; opuštěnosť od přátel. Eur.i
pl. —Dém. vůyvč. rěv xoAvucóvrov vidoucího
nedostatek mužů ku překážení, k zadržení,

čpÝj|Loc,obyč. att. šonuog3.12. (« ρέ
ua) 1. a, «) pustý; prázdný. Aischl, ráyos.
Sof. čovums vňs pusté, prázdné (bez obyva
telů) země. Eur, ypog m.—Xen. χώρᾶ ἔρη
μιος Kkrajina—.i y. čoýun úvůporov —pusta,
prázdna lidí, Hér. pouhé Ἡ čožu.ocpustina;
poušť. i neut. pl. va čoňu« (čonux) pustiny.
Hér. vůg AuBůms.Thúk. τὰ ἐ. τῆς πόλεως
pustá, nezastavěná (domy) místa v městě,
Xen. móXcἐρήμη eyXAm me, pusté (neoby
dlené)veliké. 3) prázdný ; neobsazený (voj
skem). Xen, vů 009 hory. Thúk, Apyeíx Ar
gejsko bez vojska. ) opuštěný. Sof. oréyou
otAov čonua přístřeší opuštěné od přátel.
b) o bytostech. «) samotný ; osamělý; opu
štěný. Sof, č. «XorhXogsamotný a bez přátel.
18. πρὸς τῶν φίλων οριδἰόπά od přátel. att.
obzl. politicky a vojensky. is gen. osamělý,
opuštěný někým, od někoho. att. συμμάχων.

3 αρτ Φ
ἐρι-κὈδύς.»

P) odloučený ; zbavený. Ὦ]. φίλωνοpřátel.
Dém, šomv.óvviva. moteřyTivoc zbaveným ně
koho činiti někoho, něčeho. Thúk. i oixtat
šoňuo. rodiny zbavené dítek (mužských). 2.
ἐρήμη δίκη soud na prázdno (když t. něktorá

| zobou stran nedostaví se včas bez podstatné
příčiny). obzl. soud za nepřítomnosti obžalo
γαπόµο. ΤΛήϊς, ἐρήμῃ δίκη θάνατον κατέγνω
σαν αὐτοῦ Κάγζ 5ο ποἀοβίατ1, hrdla odsou
dili ho. —i pouhé č.—Pl. šoýunv xavnyoped
nepřítomného, na prázdno žalovati.

ἐρημόω (οἆἐρῆμο-ς) 1. α)pustým, prázd
ným činím ; pustoším, Thůk. iepxdev sva
tyně bohů. pass. Thůk. móAe ληφθεῖσαι
jenuodycav města byvše vzata zpustošena
byla.—i: pustnouti. Hér. č τὴν Κρήτην ἐρη
uodetsav do Kréty zpustlé (když zpustla).
b)j. pusté opouštím,zanechávám. Thúk. růy
πόλιν ἐκλιπόντες καὶ ἐρημώσαντες 118. OpU
stivše a prázdné, pusté zanechavše. s gen.
Ηότ. Μίλητος Μιλησίων ňoňuerTo M. od M.
byl opuštěn. 2, s obi. živt. samotným, osa
mělým činím ; opouštím ; zanechávám, Eur.

| Toúoď'šonuwWoacčye tyto o samotě drž ! pass.
18 66Π. ΗόΤ. ἐρημωδέντες συμμάχων ορΏξίό
ni byvše οἆ ϱρο]θηοῦτ.οἱ ὄνοι ἐ.τοῦ ὁμίλου-
oslové byvše zanecháni od zástupu-—.

špyjtům, dór. čoěT- (« čpúo), básn. za- ;
zdržuju. a) s obi. os. Eur. čpýrucov Téxva
áutkAms zadrž dítky od zápasu ! b) s obi.
ΠθοβΒΡ.Β08, πολλὰ κέλευθος ἐρχτύει ἀ]οα]ά
cesta nás zadržuje, odděluje.

ἔρι- (»ν ἀρι-) básn. slůvko nerozlučné ve
slž. vele-; velmi ; pře- (srv. špi-xud"s).

Epíborx, j (dcera Alkathoa Megarské
ho,) mažk, Telamónova, matka Ajantova.

ἐρίζω. (οά čow) 1. hádku, spor, rozepři
mám ; hádám, vadím se. Sof, λόγος δυοῖνἐρί
Červpříčina dvěma k rozepřím, aby měli ro
zepři. Pl. meví vivo č. o něčem hádati se.
Thúk. rivi s někým. Dém. (v. dtornva, 4.).
Hér. č. gv0g.r1 odporovati něčemu. 2,pru,
zakládám se; o základ jdu; v závod, zápas
se dávám, pouštím; závodím; zápasím (ja
kýmkoli způsobem). Hér. špícouTiviv závod
se pustiti s někým ; předčiti někoho. Xen.
ἐρίζοντες αἱροῦσιτὸ χωρίον ν horlivosti zá
vodíce dobudou místa. mepi σοφίας τινὶ E.
o zběhlosť sněkým závodím. Hér. zegi πλού
Tou0 bohatství (kdojest bohatší).

ἐρι-κυλής 9. (-κῦδος)básn. velestkvělý;
-jasný ; přeslavný. Hér, or. Žorv.



ἐρίνεος.

ἐρίνεος, Υ. εἰρίνεος,
Eptveóc, 6, 9, jm. několika ms,, j. 1.

jednoho ze čtyřms. v Dórsku ve střd. Recku.
2. na sev. pobřežíAchaiska v Peloponnésu.

Eptvýg, ύος,ň (σερ-).1. prop.: Erinys
(lutice ; lftice ; furia), černá, velmi kvapná
bohyně pomsty. častěji pl. ; neunavným pro
následováním vykonávaly pomstu každého
zločinu spáchaného proti rodičům n. proti
povinnostem pospolitosti lidské, tak že pro
vinileům bylo nesnadnojich uniknouti(srv.
dvamAáxynroc).od 5. stl. počet jejich obme
zen na tři, jimž ve 3.stl. dána i jm. vlastní.
Pokládány jsouce (dle Sof.) za dcery Gajiny
a Skotovy (boha tmy), sídlo měly v Erebu,
na světlo vycházejíce, kdykoli přivolány
byly kletbou pomsty. Když pak Apollón,
světlý bůh spásy, proti mocijejich přispě
ním Athéniným vysvobodil Oresta z kletby
matčiny, ony přímluvou jeho konečně přece
daly se usmířiti tak, že v Athénách (mezi
Vyšehradem a Areopagem) vystavěna jim
zvláštní svatyně, v níž ony, přejmenovány
byvše Edueviče Milostenky, libovali si
v poctách jim prokazovaných (v. i σεµνός).
2. appell. a) kletba pomsty, msticí, Sof.výv
σὴν 8. úiTíxveivaitvá kletba ze příčinou jest.
b) «) zhouba ; úraz. Sof. Oóuora:domu. B)i
0 08. 908, διδύμιαν ἐρινύν dvojí zhoubu; dvo
jici zhoubnou.

ἔριον, Ἰόη. εἴριον, τό (ἐΕριον, »ν vell-us,
la-na, z vlana, vl-na, Woll-e) vlna. att. často
pl. Xen. %vs ἐσθῆτος ἐκ τῶν ἐρίων ἐργασία
πΠοΐογοτάπί οἀδτα 5 γΙη7. Ηό{.εἴρικ ἀπὸ ξὐ
Aovbavlna,

ἐριουργέω [οὰἐριουργό-ς,ὁ ἤ ἐβριο-Ἑεργός
vlnař) vlnu češu; vlnou se zaměstknávám,
zabývám. Xen. 0 subi, žen.

3 / e , v ( v ,
εριπνα, Ἡ(5 ἐρείπ-ω), Ρά5η.5αζ Ρηή]ετά,

ΕΥ, ΡΙ. ἐπάλξεων-- οἰεγαίθοἰπιριΤί,

ἔρις, ιδος, Ἡ (-» Ἄρ-ης, -- 09. ἔριν),1. 1.
a) hádka. pře; spor; rozepře ; odpor; různi
ce; váda; svár. Sof. μεγάλης ἕ. ἀγών Υδ]]ό
hádky zápas. ur. xxXXověchádka o krásu.
Thúk. čyévero č, rolg ἀνδρώποις-- s inf, s pý
vznikla lidem hádka, že ne—,roAX7č. ei—sil
ná hádka, zda—.Xen. (v. dixridmu1. ο, 8).
Ἐόπη, τινὸς πρός τινα. ἐκλύσας τὴν πρὸς ἀλλη
Aoveč. úp.v uklidě vespolnou různici vaši—.
b) rozmluva, porada (o něčem nejistém).
Eur. čvvýAdou.cvxorváv λόγων δώσοντες ἆλ
λῆλοις ἔριν sešli jsme se, chtíce si vzájem
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učiniti rozmluvu ve společných řečech
(každý o svém mínění). 2. a) horlivost; zá
vod; zápas. Hér. du.oiμ.ουσικῇτο 2ρότι. Χεη,
ἔριν, ἔριδας ἐμβάλλειν τινὶ πρός τινα Ποτγ]1τοβῦ,
závodnictví vzbuzovati někomu s někým. b)
zápas ; rozbroj ;půtka, Sof. or4oeu, š., p.dryat
odboje,rozbroj, boje. Eur. —II. ij. os, "Epg,
dle někt. i tu č. básn. Hádka ; Váda (Discor
dia). Aischl., Eur. "£. $c0<—bohyně.

Epic, v. ἔρις11.
ἐριστικός ὃ. (ἐρίζω) 1. ) πι]ογηαύ Ἰά

dek ; svárlivý ; vadivý ; haštěřivý. Pl. b) «)
v hádání vědeckém zběhlý ; v hádkách, roz
mluvách zběhlý. Pl., Arst. 9) hadací ; roz
běrací (kde jsou řeči pro et contra); Pl. co
golxzběhlost—. sporný. Pl. Aóyog.(V xaTžye
1.c,y). Isok. dižXovou.Arst. réyvy. též τὰ
č. rozmluvy, věci sporné, 2. k horlivosti,
k závodění pobadací, směřující. Arst. rat
διχί hry.

ἐριστός 8. (ἐρίζω) 508, δεῖτοι δυνατοῖς οὐχ,
ἐριστὰ πλᾶθειν nesmít se k mocným s hád
kami blížiti.

ἐρίφειος 2. (od ἔριφο-ς) ΚοζΗ. Χθῃ. κρέα.
ἔριφος,ὁ, ἡ (-ν ατῖ-ε5), Ιῆ7]ο.
Ἠριχνόνιος, ρῇν.-- Ἐρεχθεύς; αβΙοἆ

5. stl. zvl. os. hérojská ; syn Héfaistův a
(Gajin,po Kekropovi kr. Ath.

špmstoc, att. čoxeog, obyč. 2. (z Fepxeovog,
od éoxo;) ohradní, Sof. —oréyy stan ohradní,
v ohradě. Zsůc—Z. strážce ohrady, domu; Z.
domácí (jemuž ke cti býval oltář v nádvoří).
Sof., Hér.— téži: rodina; příbuzenstvo ro
ἀἱππό.ο, τοῦ παντὸς {/ηνὸςἑ.

šoměc, T6 (Fe-), 1.a) x), ohrazení ; ohra
da. Hér, 70 č. ὑπερθορεῖν ohradu přeskočiti.
B) Sof. oppxyidoc č. zavření pečetí; zapeče

-tění. b) ohrazené. Sof, €. ἱερόνháj posvátný
(v. i čyzAsto 1. b, «). c) hradba; obrana.
Aischl. dvopov č. hradba mužů, z mužů. i
hrad. Kísorov. 2. teneto; smyčka; léčka
(srv. doxvg). Hér. (v. éuraAxoce). osidlo.
Sof. pl χρυσόδετα, χχχά. Ε1. εἰςἕ. πεσεῖται,

ἑρχτή, v. εἱρχτή.
ἕρμα, τό, υγνγβαπίπα, α) ήδκαμ,. Hér.,

Thuúk.b) dle někt. u Sof., lépe čovu«.
ἕρμαιον, τό (ποαί, 5]. Ἑρμαϊος), trefa!

a) nález; nenadálý zisk (za jehož původce
pokládán Hermes). lov (šťastný). Sof, čyu.oů
dodpuatov můj to lov! b) vhod; zisk; pro
spěch. často Pl. €. ὃν ἣν τοῖς χακοῖς--. 8 ἵπί,
vhod bylo by zlým, aby—. c) poklad. PL. č,
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gůpetypoklad nalézti {οῦ,). οἴμαι σοὶἔντετυ
χηκὼςτοιούτῳ ἑρμαίῳ ἐντετυχηκέναιπιγε]ίπι,
že tebe našed takový poklad jsem našel,

Ἑιρμαῖος, 3. (od 'Kopu.7-c.čouatov v. zvl. !)
Hermajský. v0 E. chrám Hermeův(na někt.
místech v Recku). Thúk. —va E. Ath.
slavnost Hermajská, odchlapců v tělocvičně
konaná, Pl.

ἑρμηνεία, ἡ (οἆἑρμηνεύ-ω),νΤ/αᾶχογάπί:
vykládání (myšlének svých). Xen. schop
nost vyjadřovací, vykládací. Arst. did Tř
ovou.xolagE.vyjadřování slovy pronášenými.

ἑρμήνευμα, τό (οἆ ἑρμ.ηνεύ-ω),σύκ]9ᾶ.
Eur. pl.

ἑρμηνεύς, έως, ὁ (ἑρωενεύ-ω), 8) α) VYkladač;prostředník,Xen.B)tlumočník; tlu
mač. Hér., Xen. b) oznamovatel; hlasatel.

opvedw a))vykládám (myšlénkysvé).
Xen.—B)tlumočím. Xen.—b)«) oznamujů;
vypravuju. Sof. —$) j. řečník rozkládám,
pronáším. Thúk.

ops (ep.Epueíxc.—gen.att. Ἡρμιοῦ©
jón. Epučo aace. Eouény) 1. a) Hermes (lat.
Mereufius), syn Diův a Majin, bůh obecné
pospolitosti, prostředník mezi bohy a lidmi,
mezi nebem, zemí a podzemím, ochotný a
chytrý pomocníka ochráncelidí (obzl. chy
trých) ; štědrý dárce blaha a zdaru. (půvd.
zosobněnívětru s deštěm přicházejícím s ne
be a do země(i do podzemí) pronikajícím.
ϱ) Ἑριέω πόλις (Egu.oúroXAuc)ms. nedal.již.
hranic stř. Egypta nad Nílem, Hér. —2.
obyč. pl. oi Epu.oť hermeovky, sloupy čtyr
hranné mající na vrchu obrazpoprsní, jichž
v Athénách bylo mnoho i na m. veřejných i
před domy občanskými. Thúk. É. Atdivor.—
i třída u náměstí. Xen. ἀπὸ τῶν Ἑιομῶν οᾶθ
třídy Hermeovek.

“Ἑιρμιονεύς, έως, ἴόπ.εος, ὁ (οἳ Ἑρμιόνη),
Hermioňan.

Ἑρμιόνη, , ms. na vých. pomoříAr
golském. |

Ἑιρμιονίς, ίδος,i (odEppóv-n), Hermi
onská, Thůk. vž, τριήρης.

"Kppurtoc, občanAtarnejský v 6.'a 5.
stl., nevěrný posel Histiajův. Hér.

"Eppovévys, ovg, Ath., společník Só
kratův.

ἑρμογλυφεῖον, τό (ο ἑρμογλυφεύ-ς, ὁ, ᾿
sochař. —v. Eouňs 2., yAúpo), dílna so
chařská. Pl.

ἔρρω.

"BppóAvnoc Ath. na zač.5. stl., Buthoi
novec, statný hrdina v bitvě u Mykaly.

"Eppog, 6, Ť. tekoucí od hranic Fryž
ských Lydií podleSipyla dozát. Smyrenské,

"Bppórijpoc Pédasský, mocný služebník
Xerxův.

Ἑρμοτύρας, oi,dle Hér. jm. třídy(star
„ších) bojovníků v Egyptě.

"Bppóvavrog Miléťanok. r. 500., voje
vůdce Aristagorův.

ἔρνος,ους, τό, básn. a) výhou ;výstřelek;
letorost; ratolest, Eur, džovnc vavřínu. ἐν
ἔρνεσινVAagv porostu, ve mlází lesa, b) obr.
výrostek ; poupě; dítě. Sof.; Eur. ©

"Epšavěpoc, v 6. a 5. stl. Mytiléňan,
otec panovníka Kóa.

ἐρξίης n. ἐρξίης(ἐργ- τ. šodo) činný. dle
Hér.řec. výklad jména Axoetoc.

»o%» c

ἔρξω, v. ἕρδω.
ἔρίοραι. Ἐερ-, Τ. 9. εἴρωε51. ἐρῶ.-- Ρ18.

a impf. obyč. ión. 161 εἴρομ.αιG. —att. jen a0r.
ýpóv.nv Aod km. pe- ἐρήσομαι.-- Υ. ἐρωτάω)
aor.afut,: dáti siříci ; otázati, optati se. rivx
někoho. vi o něčem, o něco. att. —i s nepř.
ot., Thúk, z)z0v pero, BT Bavu.dČotjeho se
otázal, čemu se asi diví. —Xen. ei—,zdaž—.
fut. PI. čonoou zúvóv otážu se ho.

ἔρος, ὁ, Υ. ἔρως.

ἑρπετόν, τό (σερ-, srv. éoT-o), plaz ; ze
měplaz. —vůb, živočich. Xen.

"Kpruc, voc, Théban ok. r. 500., otec
Timégenidův.

ἕρπω (σε-,.ν serpo. impf. eřorrov.—obýč,
jen přs..a impf.) básn. 1. a)lezu; plazím,
plížím se ; loudám se ; zvolna kráčím. Sof. —
b) vůb.: kráčím; u-, odebírám se. Aischl.
παρά τι k něčemu. Sof, s ace. (v. ἔξοδος 9.α,
$).io rychlé chůzi. Sof.čored ὡς τάχιστα
odebírejte se co nejrychleji. xéAevWovἔρπεις
σὺν oTOVOTAÚGCestou bereš se spěchem
kvapně.—2. obr. se subi. obyč.něčeho zlého,

<a) plížím, loudím, vkrádám se. Sof. o nemo
οἱ,ἶφὈόνος πρός τινκ-- Κ πχ. b) vůb. při-;
docházím ; blížím se. 908,ὅτας οὐδὲνἐλλείπει
veveďem TAdog čorov žádný druh bídy ne
opomíjí, neustává (přicházeti na—,) stíhati
rod veškeren. v. i zxpxXX4ž.

ŠPpýdmy, v. ἐρῶ.

éppw (Fe-, « špůe, verro. —obyč. prs.
a impf.). a) «) odcházím; klidím se (obzl.
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provázen jsa zlým přáním). často v impt. a
opt. přacím. Sof. čp" dmórruorTog klid se,
opovržený—. B) mizím; hynu. Sof. ἐρρέτω
"IXov ať zhyne Il. —Eur, zde 06u.0gčppouve
škeren dům kéž zhyne! b) prs. s význ. prť.
pryč jsem (ze světa). o) Sof, dgvčovčopetjenž
právě dokonal. 9) zmizel, zahynul jsem. Sof.
dpuvroc čope. beze stopy zahynul. Aischl,
dýuog—. v) i 0 věci. čope mi veta jest po ně
čem. Xen. Ta čud rodyuxrva veta po zaměst
knání, po řemesle mém, p. rů xxA4. Sof.
αἰδώς, εὐσέβεικ.

ἔρρωγα,τ. ῥήγνυρι,
3 /

čppwpsévoc 3. (part. prf. pass. ku sl.
ῥώννυμι, ]. 841. 5 εΟΠΙΡ.ἐρρωμενέστερος, 5.Ρ.
-éoTxT05). a) «) sesilněný ; silný, mohutný
(tělesně iduševně). ταῖς φυχαῖς ἐρρωμιενέστε
oo. duchem statečnější. i ἐξίασι πολὺ ἔρρω
μιενεστέραιςγνώμαις υγ τασ{ 5 πιγ8]ή πιπο]θπι
statečnější, srdnatější. —adv. Xen. συνελέ
vyovzo—shromažďovali se u veliké síle. i:
mocně; statečně ; rázně, comp. i: —eorTÉpUg
rázněji. Isok. při oxomeiv: důkladněji. —β)
silný ; tuhý. Hér. re ou.xytn. b) silný ;zdra
vý; pevný. Dém., op. σαθρός.-- 51. ἰσχυρός.

ἔρσην, V. ἄρσην,
"Epódem, 4, dle Hér. ostr. v Ókeanu

někde u Gádeir, sídlo Téryonovo.

ἐρύ9Ἴμα, τό (οἆοΡ. ἐρυθα-ίνω-- ἐρυῦραί
vo), zrudnělost; zčervenalost; červenost,
Βπ, προσώπου. ΤΠύ], ΡΙ. τῶν ὀφδαλμῶνἐ.
(j. nemoc).

Ἐιρυνρά, ἱόη.-ρή, Ἡ, 1. -βῶλος Červená
hruda, dle Hér. ms. v Egyptě dolním. 2. da
λασσα Rudé, Červené moře: a) již, od Asie
(Indský Ocean, u Hér. i s chobotem Pers. a
Arabským). b) chobot Arabský (Rudé moře).

Ἔιρυῦραί, αἱ (Epvdod v. zvl. !), 1. ms.
v jihových Bojótsku pod Kithairónem. —2.
osada Jho města, jedno ze 12 měst I$nských
v Malé Asii naproti ostr. Chiu.

ἐρυὈραίνω (οἆ ἐρυθρό-ς, 5ττ. ἐρυδριάω)
červením (inf. -iti). pass. Xen. čovbpaivecdau
červeněti; -nati; rdíti se. 9

ἜΕιρυθραῖος8. (od Ἐϊρυθραί) Erythraj
ský ; -therský. 1. Erythrám Bojótským pří
slušný. Hér. ypoc— kraj—. 2. Erythrám
v Asii přísl, —Thúk. you krajina—. —pl,
mase. Erythrijané ; -theřané,

Ἡρυδρή, ν. Ἐρυθρά.
ἐρυριάω (οἆ ἐρυῦρ-ός,81. ἐρυδραίνω)

W
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červením(inf, -čti); -nám ; rdím se. att. obyč.
a0r. čovdoižoa:zardíti, začervenati se.

ἔρυὕρο-δάχτυλος 2. rudoprstý. u Arst.
u όοδο-δάκτυλος.

ἐρυὺρός a. (č.předs., « ruber, rufus, ru
dý, ruměný, roth) rudý ; červený, 0 0s. Hér.
or., Xen.

Ἠιρυγᾶνος 9. ("Eové)Erycký. obyč.fem.
Hér. —yúpy-cká krajina,

ἐρῦχω. (Fs-, od čoú-) 1. vytrhuju; za
chraňuju. rivě někoho, Sof, s gen. "Atdxaeě
dóu.ovčoúxeodHádova domuho zachraňuje,
Aischl. sinf. Žovžeróluv uý—vytrhl město,
ΔΌΥΠθ--.ρᾳ55. ἀνέδην ὅδε χῶροςἐρύχεται ὑμῖν
nedbale tento kraj zabraňuje, zamezuje se
vám. ?2.a)odvracím ; odrážím ; zaháním, Hér.
Tdv ovpavův čmivva— útok vojska odrážím.
τοὺςἐπιόντας--τΙαΥ ἀοτάζε]1οί--.ᾷᾷ55. Πότ.
ἐρυκόμενοι (ἀπὸ) τοῦ Ἀσώπου οὔτάζεη!, οᾱ
háněni jsouce od—.b) sobi. věci. Xen. č,ár
šu.xvT0J TAx%x%odyracím od sebe pohromy.

ἔρυμα, τό (Έε-, οἆ ἐρύ-ομιαι),8) α) οοΏτα
πᾶ; ορ/απα; ζάδΜία. Χθῃ. 1. ΔΡΡΟΡ.ἔχειν τιδ.
míti něco na obranu. s gen. bud: něčeho, n.:
protiněčemu. Xen. $Wdpxxagčoúu.xTaTV Ge
várvov brnění, záštity těla. Bur. č. zoAculag
x500gproti nepřátelské ruce. 3) obr. Uur.
addac, č. Oouxo: dítky, obranu domu. b)
hradba, Thúk. AYov z kamení, Xen. Sof. —
ρώων.

"Epupávůtoc 3. (odἨρύμανὺ-ος) Bry
manthský. Sof. Wp.

"Epónaviboc, 0,vysoké pohoříArkadské
na hranicích sev. záp.

ἐρυμνόςὃ. (Έερ-, ἐρύ-ομαι, 511. ἔρυμ.-α)
chráněný, pevný. Xen. BuotAuxč.pl. král.
hrad pevný. Thůk. yopiov. — Xen. rx č.
pevné výšiny ; pevná m.

ὀρυμνότης, 1706, %(odšouy.vó-c),pevnost;
opevnění, Xen.

ἐρύομαι (Έερ-, ν. ῥύομαι).
Ἔιρυξ 5, hora a ms. na záp. pomoříPUŠ, υχος,ὁ, 8 Ρ. Ρ

Sicilském v krajině Elymův.
"Epvěe, mnžk. Kyrénského kr. ArkesilaaII,
ἐρυσίβη, ἡ (čpud-póc)ruda, rez, sněť (0

bilní). Xen., PL. pl.
ἐρυστός 3. (Fe-,odčoů-) tažený; tasený.

Φοῇ,. δικπεραιόω 2.
ěpůw, ión. někdyi trag. εἰρύω(Έερυσω.)

a) «) táhnu ; tasím. Sof. v. elouGovčyy0g VY
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tas meč! B) napínám. Hér. eipůcxc T0 Tóžov
napiav luk. —b) Hér, rAívdovs eloucav cihel
nadělali,

šoyxoum (prs. obyč.jen v ind., impf. p
χόμην, τα. πῖ, čAcúcoua:, j. u básn., obyč.
ztu.t.—a0r. ὖλδον, γαρ. 2. ἤλυθον; Ρηή.ἐλη
Aud«) 1.a) beru, ubírám se; jdu (jakýmkoli
směrem a za jakýmkoliv účelem). Sof. čce
EXbodca dovnitř vejdoue. Pl. edpo EXWóVrEz
sem přišedše. často s pády s předl. €Adetv
παρά, πρόςτινα ΡΤ]ΗΗ]ς πόοπιἩ, πρόςτι] ně
čemu. éxí vivabuď: k někomu—.i:přejíti-,
n. nepřát. proti někomu, na někoho vyjíti, se
vypraviti. Πότ, ἐςμιάχην τινὶἐλθεῖνΥΡο] 5 πὲ
kým vejíti, se dáti. básn. iatt. eigyelouc—
dopůtky dáti,pustiti se s někým;utkatise—.
básn. i s pouhým. aco., Sof, ἐπεὶἠλὃον πα
Tp0cTápovkdyž jsem přišla kotcovu hrobu—.
i nepřát. čoyero róuwvy praví se, jde, táhne
na ms.; Eur. Ads vdova vtrhl do země.—
i s ace, vnitřním. Aischl. xéAsvdovfvrep Ἰλ
Wegcestou, kterou právě jsi přišel, —s dat.
ŽAdeTicTimpřišel někdo někomu, k někomu,
Úbúk.—i: vracím se. Xen. παρά, ἔχτινος ἐλ
dečyvrátiti se od někoho, rovi někomu, k ně
komu. b) o zosbn. «) Hér. ó %XogšpysTatT
My Tavo slunce ubírá se, přicházído
horní (jižní) části Libye. Aischl, ýAĎevaúrá
Zmyvocxeoxvvóczastihla ho Diova rána, BéXex
τᾶσὸ ἀπ᾿Ἀσίδος ἦλθεν αἴαςἙλλάδα χώραν
střely z této zeměAsijské vyřítily, vysypa
ly se na Hellénskou zemi. —Pl. ToúTotgy pó
νος Adev těm doba přišla. B) Hér. cpi Adec
dyyshmjimpřišloposelství.p.Thůk.,i: Ady
ναίοιςTěysyevyuévapřišla Athéňanům sprá
va 0 tom, co se přihodilo. Dém, —dupórTepu
přišla obojí zpráva. Thúk. yoýuxrTa—, Xen.
šrrýdex —peníze, potřeby při-,došly. Xen,
i: PXAaTTa, zad ἣν πλείω ἔρχεται πποῖθ, Ρο
kterém se více (zboží) při-, dováží-. v) Sof.
κέρδοςἔρχεταί τινι zisku dostává se někomu.
ἔχλυσιν ἂν ἐλθεῖν- že vybavení by přišlo-.
Aisohl. %Aderýuara přišly pohromy. ér
AÝTOVS—GVy.pop%na ně přišla nehoda, též T1
vi.—2. a) obr. o subi. os. jdu; při- ; nastu
puju ΕΙ, τὴν ὁδὸν ἐλήλυθα (τ. ἅπας, 8.) ἐπί
τι ἔρχομαι, Ἴλθον ἹςπόδσπααΡϊδίαρι/, Ρἵ]
stoupil jsem ; oněcopokouším, pokusil jsem
se. Thúk., Pl., Xen.—ění πᾶν ἐλνεῖν,ὡς-
všechno podniknouti, všeho se chopiti, j.
by—, aby—. Pl. εἰςτοσοῦτον αἰσχύνης ἐληλύ
VaTovAcTEsind, toho stupně stydlivosti do
stoupili oba, že—,Thúk, dž díxn6 4X)stv ve
při soudní vejíti, šoyouou s part, fut.: jdu, 

Ἔρως.

se sup.; n.: hodlám, s inf, Ἠόν, ἔ.ἐρέωντι
hodlám něco vyložiti ; hned vyložím ; p.λέ
ξων, φράσων. ΧΠ. demcóu.evogpřicházím s žá
dostí, s prosbou; —abych poprosil, p.iThůk.
--Ὁ) α) Επ, σῶμά τ΄ ἐςἤβην ἤλωθετέκνων ἃ
tělo dítek vyspělo k bujarosti. 3) čoverní vt
šgvuvychází něcona něco.Hér.,v.dodevýc f.—"“

ἐρῶ, Ιόπ. ἐρέω(Βερ-, v. 2. εἴρω,srv. p
ομαι fut., k němužprs. bývápyví,ἀγο
ρεύω, λέγω; 801. εἶπονΥ. zvl. — prf. act., εἴ
ρΏκα, Ρ888. εἴρημαι; 80T, pass, ἐρρήηῦην,ión,
cipédny ale part. pydele, fut. pydýcou.au, eloý
couau)a)řeknu; povím; promluvím, i něco.
Χεη, ἀχοῦσαι, ὅ τι ποτ600m vyslechnouti,
co asi by řekl, pověděl. ráAnd7 épetypravdu
říci, pověděti. i se dvojím aco., PL Ti époůcuv
οἱ πολλοὶ ἡμᾶς co řeknou lidé o nás. i περί
T1vog0 něčem. —slonx« řekl, pro-, domluvil
jsem. PL. Tegi ἀρετῆς παμ.πόλλους λόγους εἴ.
πρὸς FoAhouz 0 onosti přemnohé řeči pro
mluvil jsem.ku mnohým.pass. Hér. vpóre
TÁeionu.évozpůsobem řečeným: dg xai p6
τερον εἴρηταί µιοι ]. i dříve řečeno mnou.p.
att.— b) «) vykládám. vi něco; vyličuju, po
pisuju něco. Hér, óovývslavnosť. B)mluvím
dokazuje, dotyvrzuje. PL. voLodrTovcor zal 10
dov xai Aóyov slonxa, ag— takovou ti i báji
i povídku jsem pověděl na důkaz, že—. Sof.
(v. čuedos 1. a,) ©) «) ohlásím; prikážu.
obyč. pass. Thůk. mosty TXeipnuéva činiti,
co přikázáno, p. Xen. vi Tv eionuévav něco
zvěcí přikázaných (zapověděných). p)umlu
vím ; připovím ; slíbím. pass. Hér. uodógoi

- ýv sloyuévocmzda mu byla umluvena, připo
4

věděna. Thúk.ra cip- přípovědi; sliby.

ἐρώμενος, ν. ἐράω.

ἔρως, ωτος, ὁ (Ράεπ. { ἔρος, ἃ 800. ἔρον m
ἐρά-ω, čox-um) 1. a) «) chtíč; (náruživá,
vroucí) žádost, touhá, láska, Sof,ἁπάτα ἑρώ
των šalba ohtíčů, žádostí. τοῦ τινος ἔρωτος
focova oůva. lásce k někomu oddaným se
státi. Xen. čowTogýrrůoda: lásce oddánu bý
ti. Sof, "v čoocOxTzívagchtíč lásky byl vra
hem. pl. milostné věci; milování (náruživé);
milovnictví. Sof.,Xen. (v. Aroma 8, ἐγχυ
Mvčo). B) láska, milost (vznešená ve vžá
jemném zdokonalování). Pl. —b) «) touha;
žádost; chuť. PL,708 xaAodtouha po krás
ném. i s inf. Hér. šour« oywvT Ἑλλάδος
TŮpavvogvovécha: Žádostpojav státi se panov
níkem Hellady, —aby se stal—. Thúk.č, čx
mAedox:touha odplouti. Xen. č.T00 dpycodat
ů7ÓTevogtouha poddanosti (pod někým,) ně



Ἔνρως.

komu. $) rozkoš ; radost náhlá, prudká. Sof.
(v. pploce). 2,"Epog, bůsn.Epogbůh lásky;
Mílek (Amor, Cupido) a) bůh pudu tvorčího
v celé přírodě, i původ všech činů v pospo
litém životě lidském; nejkrásnější a z nej
starších bohů, bez rodičů vzniklý po Chau
zár. s Gaji. PL. —b) syn Afrodítin a Diův n.
Héfaistův n. Areův, vždy bujarý mládenec
okřídlený, jenž maje luk a toul šípy stále
naplněný, svými střelami nemilosrdně po
raňuje k lásce i bohy i veškero živočišstvo.
básn.i pl. (v. $eAčtppov).Dle mýthu Plató
nova rozeznává se dvojí E., «) sprostý, oby
čejný, jehož rodiče jsou Poros a Penia(Obih
a Chudoba). $) vznešený, prostředník vzá
jemného zdokonalování.

"Ἔρως, 7. ἔρως,2.

ἐρωτάω, Ἰόπ.εἰο-(impf. npoTov, 1ón,εἰρ-,
80Υ,ἠρώτησα, ale častěji Joóumy, V. čo-0uxu,
fut. též tam. —; prf. joWTnxu,pass. —TUL,
a0r. pass. Zoorýdyv) tážu (se). zivx někoho
(č. gen.),iboha, riněco, oněčem, 0,naněco;
ptám se někoho na, 0 něco, o něčem; zř. regl
T: 0 něco. někdy ibez obi. 0s., Αἰβοβ1.ἐρωτῇ
cx rady otázati se ostrastech, často sot.i
nepř. Hér. siowrov, Tígeln tázali (se), kdo asi
19584,εἰρωτᾶν, ὅκη εἴη ὁ ἀνήρ 79 {4781} 5ο, 49
by asi muž byl. Xen. —s ei- zda—. móTm00v
1- zda—či—.—pass. Xen. ooxúmZAhovépo
TŮÝTO,TAJŮ ATEXOLVETONA VŠE, o čem 0d ji

ných byl tázán, rychle.odpovídal. E00Tnd7
vou otázánu býti. Pl. T0 owrTauevov otázka
dávaná.

ἐρώτημα, τό (οἆ ἐρωτά-ω), οἰάπ]κα(Ρο
daná). att. 1. περί τινος ο πδδθιη,

ἐρώτησις, 4 (odἐρωτά-ω),8) ἰάσάπί; οἶδ
zování; otázka, Xen., Pl. —b) Arst. j. figura
řečnická : otázka (interrogatio).

ἐρωτιχός ὃ. οἆ ἔρως) a) «) zamilovaný ;
lásce, milosti oddaný. Thůk. 89wTxg R80
aAXyňcagzpůsobem zamilovaných—. B) mi
lostný. PI. —Aóyo:milostné, o lásce řeči, rd
8. věci milostné. Xen. óč. v lásce zběhlý,
zkušený. v) milostný ; z lásky pocházející,
Thúk. Am, -00y4 náruživost z lásky ; že
hravosť; žárlivosť, b) plný touhy, žádosti;
žádostivý. Xen. dowTixde šysmwτοῦ ποιεῖν τι
žádostivým býti něco činiti. Pl, Ta T05ca
LATOGÉ.TTPOGTAmou.ovývžádosti, náklonnosti
těla k naplnění,

2/ . , 12 -T

Epwyoc, 4, ms. v sev. záp, Fócku.
3 > 3 W

EG, V, 8lG; V. L ŠG-T8,
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ÉG,v. vyu.

ἔσ-αγ-, -ακ-, . εἰσ-αγ-; -- εἰδ-ακ-,
ἐσ-αλ-, -αν., V. εἰσ-αλ-; εἶσ-αν-.

ἐσ-απ-ιχνέομαι, Y.εἰσ-αφ-ικνέομιαι.
ἐσ-αρ-, τ. εἰσ-αρ”.
ἐσ-ᾖ-, γ. εἰσ-β- (916 ἔσβεσενΥ. σβέννυμι).

ČG-Y-, τν.εἰσ-γ-.
3 3 ,

0-0- v, εἰσ-δ-, αἱθ ἐσ-δέκομαι, Υ. εἰσ-δέ
χουαι.

ἔσ-ε-, τ.εἰσ-ε-,

ἐσ-ενείχασναι α Ρ., Υ. εἰσ-φέρω.
ὄσ-έπειτα,τ. ἔπειτκ.
ἔσ-έπτατο, γ. εἰσ-πέτομιαι.

,

ŠOEOVYATO, V. cÁTTO.

ἐσ-έχω,γ. εἰσ-έχω.
ÉG-Y)-,V.εἰσ-η-. ἐσ-ῆκα, . εἰσίημι,
čo před ostrým příd—=šoruv.eiuí1.b.y.
ἐσ-ὑέμενοι α Ρ., τ. εἰσ-τίθημιι,
ἐσνέω (Έε-, srv, dodýs) Šatím ; odívám ;

oblékám, Hér. pass. šadmu.évogm oblečen
jsa v něco. —ruvioděn jsa něčím.

ἔσυὺημα, τό (Έε-, οἳἐσθέ-ω), οᾷὅτ; οϱ]ε]ς.
pl. Sof., Thúk.

/ e c Y .
ἑσυὺγής,ἦτος, Ἡ (Feo-, věvvuu.), šat; oděv ;

oblek. trag., Hér., att,
čom (básn. i šobo, ep. ičdo. —© edo,

esse, jed-l. essen. —jen prs. a impf., fut.
TAN 3 v 3 /

ἔδομαι, Ρ11.ἐδήδοκκ, ῃ385. το 51”. -ἐδήδεσμαι,
A0. pass. Jdécdny, a0r, act. k tomu: čpxyov)
o) jím; požívám; žeru. Xen. jŠéec, Adds
šodtemvs chutí, s nechutí jísti.vi něco. s gen.
part. φχγεῖν Tvog něčeho pojísti, požiti, οἱ
ὀλίγον ἐδηδοκότες kteří málo snědli, požili.

«πλεϊστα ταἐσθίοντα ἐνστρατιᾶ ΡΙΕΠΙΠΟΠΟ]εεί
Ίομο, cojídla potřebujeve vojsku. pass, Pl.
Ó71čdsoTéovco jest k jídlu, k snědku. B)hry
Ἴα: πἱοβάπι, Ηέτ, μὺς κατὰ μὲν φαγεῖντοὺς
φαρετρεῶνας MyšÍ že rozhryzly—.

čoWAóc 3, (od č- v. elul) podstatný. 1. 0
os. a) statný; statečný; udatný (vboji).
Aischl,— b)«)urozený ;vznešený; šlechet
ný. B) šlechetný; hodný. Sof. rxT%p, dvýp,
polos. (0p. xxxóg špatný). Xen. (op. rovn90g).
—2. o věci. 8) Ρο, λόγῳ μὲν ἐσθλά, τοῖσιὃ᾽
ἔργοισινχακά věci slovem sice hodné,krásné,
ale skutkem špatné. b) «) prospěšný. Eur.

ἆμιοι.-- Sof. úrvogspánek prospěšný, zdra
vý. B) Sof. Tvyn náhoda šťastná.

čo-Wopely, v, εἰσ-ρῴώσκω,



464 ὅστι-.

2 ,
οσ-ί-, τ. 84G-L.

ἄσ-χ-, γ. εἰσ-κ- (816 ἔσχον, v. εἰμὶ9.).
3 λ ,ἐσ-λ-, τ. εἰσ-λ-.
ς , ., > ϱ c
ἔσμός, ión, ša-, O(od σεὸ- . ἕζω. 9.) u

sedlé. a) Hér. -u.eMocčovroj včel. p. Xen. —
b) hojnosť, Eur. pl. yXAuxT0;proudy—.

-V-; -0-, V, £io-V=; £1G-0-.
ἔσ-π- V. εἰσ-π-.

ἑσπέρα, ἡ (Έε-, «»vespev, vespera, ve
ČET. SIV. £GTEp04.)a) večer, att, —εὐθὺς 29
ἑσπέραςὨποθᾶ7γεξθγα. b) strana večerní, zá

padní; záchod ; západ. Xen.Tos ἑσπέρανna
západ. Thůk., Xen. τὰ, τὸ πρὸς ἑσπέρανPO
stranách, po straně záp. ——Hór. (sjn. stano
viska) vo πρὸς žomépy;směrem, stranou (od
západu,) k západu.

ἑσπερινός 3. (Fe-, srv. násl) večerní;
za doby večerní. Xen. γυμνάσια tělooviky—.

šoméptoc 3. zř. 2. (Ie-, odἑσπέρ-α) Ἱςθ
čeru příslušný. (srv. předch.), —att. večer
ní; záchodní; západní. Thúk, ra é.—krajiny,
končiny záp. —

Ἡμσπερίς, ἴδος, ἡ (Ές6-,519. ἑσπέρα) οῦγδ.
pl. Hesperovny; mýth. dcery Hesperovyn.
Atlantovy, jež uchovávaly zlatá jablka od
od Héry Diovi při svatbě darovaná; bydlely
kdesi v záp. končinách, dle pověsti nejroz
šířenější v okolí Atlanta. Eur.

ἕσπερος ϱ. (Έε-, τοβΡου. 81Υ.ἑσπέρκ) a)
večerní ; za večera, Sof, -Auuvňose. b)«)ve
černí;;záchodní; západní, Aischl. 790gE.τό
T005přizápadních místech ; nazápadv kon
činách, Sof. —dyxáves. B) č. dcó; večerní,
temnoty bůh (Hádes). Sof,

ἔσ-πετ-, -πι-, -πλ- ©, V.eio-neT- ©.
ἑσσάμενοι, Thúk., v. ἕζω,ἐ.
ς / e cr e
EO00CLUW,v. Ἱσσάομαι, εσσοων, Υ.ησσων.
ἔσ-τ᾽ Ρῖθᾶ ςαππο]], ἔσ-τε,

ἔστᾶχα, ἀόπ., ἕστασαν8 Ρ., Τ.ἵστηρι, 4.
-| ŠO-TE, před samohl, čo-v' od někt. oddě
lováno čeve I. adv.zř.ažasi; až. Xen. č. šmi
70 dámedov až k půdě, II. spojka čsová. 1.
do té doby, až; až, a) při určitosti s ind,
Aischl. —Bol. χρόνον Tad7ἣν τοσοῦτον, ἔστ᾽
ἐναἰθέριμέσῳ κατέστη ἡλίου χύχλος dobu toto
trvalo tak dlouhou, až do prostřed nebe do
stoupla sluneční koule, Χθη.τί οὐχἐποίησεν,
ἔ, σπονδῶν čruye čeho neučinil, až příměří
dosáhl? —E.διεπράξατο až vymohl-. b) při
neurčitosti (v budoucnosti) : coni. s dv, Sof,

Μιστιαιῶτις.
0

i bez žv, n. po vedl. čsích v Ťeči nepř. opt,

bez čv., č. bud ažby-, n. až s ind. fut, (dok.
při 20T.,nedok. při prs.řec.). ve větě hl. bý
vá obyč. impt. n. fut. ind., zř.prs. ind., trag,,

Hér., Χεη,-- Πότ, µενέοµεν ἔστ' ἂν καὶτελευ
τήσωμεν vytrváme (do té doby), až bychom
i skonali, αὖ ἶἸοπάπιο, Χ6π. περιμένετε ἔστ᾽
dv čAdoještě čekejte, až bych přišel, až při
Ἰάα. ἐπιμεῖναι κελεύσαντεςἔ. βουλεύσαιντο po

čkati rozkázavše, až by se poradili. ὡς εὔχοι
το τοσοῦτον χρόνον ζῶν, ἔ. νικώη ζ6 Βἰpřával

tak dlouho žíti, až bybyl vítězem- 2. 2ř.do
kud. a) s Ind.€. ai σπονδαὶSay, οὕποτε ἔπαυ
όμην ἡμᾶς οἰκτίρωνἂοκιά ΡΗπιδΗ bylo, nikdy
nepřestávalj jsem- *,eo dokudprávě-, při
part. bez verba Úint.,jež snadno lze doplniti

Z předch. —b) s coni. 8 ὅν 1. Ρο vedl. čs. v
řeči závislé s opt. bez dv. Sof. oůλήξω Vo
vov šoT' AvAcúoce— nepřestanu nářků, do
kud bych zřela, dokudbuduzříti—.u Rur. vy

nechán coni. %,jehož snadno se domysliti,
Xen. τὸν πόλεμ.ονεἶναι, ἔστ᾽ἐν.τῇ πολεµίᾳ εἴεν
že válka jest, dokud budou v zemi nepřát,xs
dokud by byli-.

ἔστε-περ, ν. ἔστε 11, 2. a. —

ἔστηχα,ἑστήξω,τ. ἵστημι4.

ἑστία, Ιόπ. ἱστίη, Ἡ (Έε-, Ἐι-, νν Vesta),I.1.a)krb;ohnisko; ohniště;prsk.b)krb;
m. v domě, v domácnosti, j. neporušitelné
útočištěnešťastných; oltářdomácí,přiněmž

sei přisáhalo. 908,ποτρῴα ὁ,oteovský krb.
(v. ἀμείδω, 1. b. B.). Xen. žuoog čoTíx;ne
účastný krbu, domácnosti, —Aisch], i ἑστίχι

Wedvkrby, oltářebohů. (srv. ἐσχάρα), βούθυ
T0g—.2. a) x) sídlo.; obydlí; dům ; domácnost.
Hér. M ἱστίαςοἴκεςτο dvojí domácnosti
obýval, Eur. čἑ. ἐμή obydlí mé.8) hl. sídlo;
hl. věc; základ; kořen. Pl. dočoTixc ἄρχε
σθαιοᾷ ζάΚ]α8ατα{πα. b)krb; rodina. Hér.
dydaxovra ioricu 80 rodin. —II. Ls-, 'lo
Hestia, dcera Kronova a hhejina, sestra Di
οσα, bohyně krbu a domácího blaha i požeh
nání, záštita rodiny i obce, hajitelka svor
nosti domácí i obecní.

"Ἡιστίαια, lón, Ἱστιχίη, Ἡ, 118.na sev. po
moří Eubojském ; pozdější ()ocós.

Ἡστιαιεύς, ión. Tor- (odEcrixx) He
stiajan.

Ἡ,στιαιῶτις, Ιόπ, Ἱστιχιῶτις, Ὦ -TE
ίδος,Ἡ,1. (od 'Ecria:x) Hestiajská, Hér. γῆ
země; Hestiajsko v sev. Euboji. 2. sev. záp.
část Thessalska (std, Dórsko).



ἑστίᾶμα.

ἑστίᾶμα, τό (Έε- οὔἑστιά-ω), ποβήπα Ἡ
chystaná, připravená. Eur. Tuvógriw něčí, od
někoho někomu.

ἑστίᾶσις, 4 (Fe-,odéorik-u, srv.předch.),
hostění; u-; pohostění; hostina. att. obzl.
pohostění krajanův od občana bohatšího na
některé slavnosti.

ἑστιάτωρ, ορος, ὁ (Εε-, οἆ ἑστιά-ω,817.
předch.),hostitel. v Ath. občanhostitel, jenž
na některé slavnosti hostil své krajany.

ἑστιάω, Ιόπ. ἵστ- (Έε-, Ἑι-, ο ἑστία,--
impf. εἱστίων, 801, εἱστίᾶσα, Ρτ{, εἱστίᾶκα ἆτ).
1. a) «) u krbu přijímám ; hostím ; častuju.
τινὰ πόκοΏο αἲζ. -- 801, ἑστιᾶσαι uhostiti,
obzl. za příležitosti slavnostní, Χεῃ, ἐντοῖς
veveďAlog na své narozeniny. —meď. hodu
ju. pass. hostěn,častovánjsem, Hér. prf. (v.
πανδαισία). Χ6Π. καὶ εὐωδίᾳ 1 γοὔανκαπηῖ, B)
j o subi. sluhy. Při hostině obsluhuju ; ča
stuju obsluhou. rgařdeg.—b) hostinu, hody
strojím. Xen. mxyvňpixčoriy vítězné hody
stroje; vítězství hody, kvasem oslavuje. 2.
j. při hostině veselím, obveseluju; (duševně)
hostím. Pl. Tav Aóyavúudgslovix svými řeč
mi vás hostil. meď. nóva čoričovovobasami
hodujete rozmluvami.

ἐσ-τίνημι, τ.εἰσ-τι-.
ἑστιοῦχος 9. (Βεστιό-εχος; ἑστία-ἔχω)

krb mající: s vlastními krby; domácí,Aischl.,
vala. —

«ἑστιῶτις, 1006,Ἡ (Fe-, odčovix) Sof. smě
rem ku krbu. αὔρα.

ἔσ-το-, τ.εἰστο-.
ἔστρωτο,γ. στρώννυμι,
ἐσ-ύστερον,γ. ὕστερος.
ἔσ-φ-, Υ- εἰσ-φϕ-.

ἐσχάρα,ἡ, a) «) prsk; krb (nižší než ἑ
ori«); ohniště; ohnisko. 3) ohniště obětní.
Sof. Boo šoykon:ve oltáře a ohniště. Eur.
(v. Bouaog). Aischl, č. PolBov ohniště, obě
tiště Foibovo. b) uhelník ; kahan. Xen. πῦρ
ἐπ᾿ ἐσχάρας μεγάλης pěpovreg oheň na veli
kém kahanu nesouce.

ἐσχατιά, Ἡ (οἆ ἔσχατ-ος), πο]ταᾶδίπο]
krajnější konec ; Κοπδϊπα, Sof., Hér. pl.

ěoyaTog 3. (« x, ex-tremus) 1. a) «)
nejdalší ; nejvzdálenější ; nejzazší; nejkraj
nější. Aischl. čpot,Tór0<. Hér. o zemi čoya
τη. Sof. váčig. ale č. orýAm kraj sloupu. —
neut. substt, Hér. čč čoydrov čs čayarmaxal
τῆς ἵππου καὶ τοῦ πεζοῦ ᾖ Κτα]πί]ο ἸκοποῬ]6

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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dnohodokrajního konce druhého i jezdectva
1 pěchoty. Thúk. rv στρατοπέδων, τοῦ
čoreoc. B)nejvyšší. Eur. (v. drýons). v) nej
hlubší ; nejvnitřnější. 9ο, σάρχες. ϱ) 0 ὅφθ.,
obyč.neut. Sof.naposled. Pl, 0 č.naposle
dy ; konečně, Hér. čev0 č. až do posledka.,2.
o míře, stupni : poslední, nejkrajnější ; nej
vyšší; největší; nejhorší. Thúk. čmiτὸ ἔ.
ἀγῶνος ἐλθεῖν do posledního, zoufalého boje
se pustiti, Xen. va č. radetyv poslední věci
(smrť) vytrpěti. závra TR č. všechny (po
slední) hrůzy. va č.Aéyevnejhorší věci mlu
viti. PL. ž. xívovvocsvrohované nebezpečen
ství. 908,šoyaTčoyárvov xaxá nejsvrchova
nější zla. Xen. rů čoyarorvava nejposledněj
ší, nejhroznější věci, čoydveg při adi. nejvý
Še; nejvyšší měrou.

ἔσ-χε-, v. εἰσ-χε-.
ἔσω, ἔσωθεν,τ. εἴσω,εἴσωῦεν,

ἐσωτέρω, v. εἴσω.

ἑταίρα, Ἠ(81γ. ἑταῖρος),ἀταξκα; ἀγαῦ]ος;
společnice ; nevěstka. att.

šrTatpetm, att. i -pla, ión. —-pním,7 (fem.
k čraupeřog)a) přátelství; tovaryšství. Sof.
b) družstvo, bratrstvo, pobratimstvo (poli
tické; klub). Hér. č.Tav Ἱλικιωτέων ἀγαῦθίγο
spoluvěkých. Isok. pl.

ἑταιρεῖος, Ιόπ. -ρήιος ὃ. (οἑταῖρο-ς, 8ἱ6
subst. erTomost«v. zvl.) družný ; družebný ;
tovaryšný. Hér. Zeůcé. 2. ochránce, strážce
družnosti, přátelství.

ἑταιρη-, V.έταιρε-.
ἑταιρία, Ἡ (οἳ ἑταῖρ-ος)--- ἑταιρεία, ὃ.

ἑταιριχόςὃ. (οἑταῖρ-ος) Κἀταᾶφίνίρἵί
slušný. Thúk, τὸ ἑ.družstvo politické ; spo
lečenstvo strannické, stejného smýšlení;
spolek spiklých.

ŠTUtpÍc, (006,7 —šralou. dle někt. u Xen.
ἑταιρίστρια, %(Taepic), milovnice žen,
ἑταῖρος1 ὅταρος,ὁ («νἔτης), a) druh ; to

varyš; společník; přítel. Aischl. šadAáv
ěvápov udatných přátel Sof., Xen, pl. dru
hové ; přátelé. Hér. dvěpiévalpe muži důvěr
nému. doyařogč. dávný, starý druh, přítel.
Pl. éraipu TExai píko obadruhové a přátelé,
šrapóTavocnejdůvěrnější druh.b)společník,
stranník (politický). pl. Thúk , Lýs.

ἔταρος, V. ἑταῖρος.
Ἐτέαρχος 1.kr. v Krétském ms. Oaxu

ok. r. 700., otec Fronimin. 2. kr. Ammón
skýchv 6.stl.

30
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ἔτειος 9. (ἔτος) τοῦπ{; 1δάποτοῦπί, Χθῃ,
(ErTeoxAYg, Eur, i xAéng,gen. -éouc, ión,

éoc,mýth. kr, Thébský, syn Oidipův a Joka
stin, bratr Polyneikův,Antigonin a Isménin,
otec Láodamantův.

(EréoxAoc Argejan mýth., jeden ze 7
vůdců proti Thébám za Polyneika.

ἕτερ-αλχής 9. (-ἀλκή)básn.a ión. obyč.
nom, a ace. sg. a adv. 1. druhé straně po
mocný, vítězný. Aischl. "Apyg.2. střídavě
té ioné straně příznivý ; nerozhodný, Hér.
ἑτεραλκέατὴν µάχην πετοζμοάποι Ρΐτα. -
χέως ἀγωνίζεσθαι πθτοζβοᾶπό, 56 ὄθδεδίπι
siřídavým-—,

ŠTepo-vvatoc, ó, Xen. frm0ckůň, (je
hož.jedna čelist jest buď tvrdší bud měkší
než druhá,) nerovných čelistí,ἑτεροῖος3.(odŠrepo-c)druhujiného; ji
naký, rozdílný, rozličný. Hér. Tpór0g.—008,
(bytosti).

ŠTEpOLÓM(od črepořo-c) zjinačuju; změ
ňuju. Hér. ραδ5. --66. ἑτεροιωῦῆναι Ροππιδ
niti se,

ŠTEpO-XAtvÝjG2. (-xMv-o) na jednu z obou
stran sklonný ; jednou stranou nakloněný,
Xen. χωρίον.

ἕτερο-μήχκης 9 (-uňxog) podlouhlý
(stranou). Xen. médy.

ἕτερος 3. (z ἅ-τερος, GU.-TEPOGm εἷς, ἅ
παξ. -- ρᾶν. ἅ- Ραΐτπο ]οξ{ότο 5ἱζ,5οὄϊθηθπι
ἅτερος --- ὁ ἅτερος, δατέρου τοῦ ᾱ-, ἑτέρου.-
neut. WATEPOVz v0 %—. ale Ἰόπ. οὕτερος Ξ-- ὁ
ET- ; TOÚTEpOV— T0 ěT-.) 1. a) druhý ; jeden
7 οῬοι (Β1{6Υ).Ἠότ, δύο παῖδες, τῶν οὕτερος
uěv—, Ó dč č, dva synové, z nichž jeden-,
druhý—. % čréoy Tj éTÉpYZuémy oděv Ou.otov
jeden dendruhémunic podobného—,Xen. 66.
TdyčTEgovmale druh druha udeří. Pl, dvoty
xahořy$aTEepovze dvou krásných věcí jedna. ó
č.rav [leorxAčougjeden z obousynůPerikleo
vých. Thůk. TotyéTÉpotvoběmadruhým. i pl.
Xen. ToúTwv ἕτεροι--, οἱ dč—z těch jedni—,
druzí—. Isok. ὁπότεροι. Ξοὺς ἑτέρους kteří
z obojích druhé—. (v. i čAxocóo). neut. PL.
ἐχ μὲν τοῦ ἐπὶθάτερα-, ἐκ δὲ τοῦ ἐπὶδάτερα
naproti po jedné straně—, naproti po druhé
straně—. b) č. Tot03T0Gdruhý, podobně tako
vý. PI. při dropxvýcoumu p. takovým se ob
jevím.črTep«TotxJva opět takovým způsobem.
Hér. ěTEgovToooůTOtaké tolik; tolikéž. ?,
a) x) druhý; jiný. Xen, čyov vaůgἑτέρας NA
Je lodi jiné, čTEpxaκαινὰ δαιμόνια }πά ποτά

ἔτι.

božství. B)jiný ; jinaký ; rozličný ;rozdílný.
Xen. č. %jiný než-, častěji s gen. Pl. srepov
T0 10 TOUdyxdbod rozdílno jest rozkošné od
dobrého; rozlično jest rozk. a dobré. rpay
µατα ἕτερα τοῦ XXA0Uvěci rozdílné od krás
ného. Arst. T0 detvovč. Tod šAcervoJco hrůzu
působí, jest rozdílno odtoho, copůsobí lítosť.
i00s. Pl č. rodpod mraTpógrozdílný odmého
otce. b) «) opačný. Sof. eú-, WaTspa dobrém,
opak, Xen. mi $4reo« na opak, Bur. $arépov
Tpórou opačného způsobu; právě naopak.
Dém. ag čTépecj. jinak !zcela naopak.B)od
půrce ; nepřítel. Dém. „/

éTep-0owaAnoc2. jednooký. Arst.
šTEpó-pmwvoc2, (-pový) Aischl. č, ovpa

τός jinomluvnévojsko.
ἑτέρωῦι (odἕτερο-ς)a) nadruhém,jiném

m.; jinde. Hér., Pl. b) očse: jindy (v. ἑτέ
ρωτε).

ἑτέρωσε(οᾷ ἕτερο-ς,817.předch.) na dru»hé,jiném.; jinam.Dém.
ἑτέρωτε: (ο-ἕτερο-ς) jindy. Hér. róvs

uěv—,€. dě—tehdy—,jindy (obyč. itu sečte:
ἑτέρωθι).

ἔτης, ου, ὁ (σΈετης, ο σΏετε 9. οὗ) ΡΙ.
svojeť; rodáci ; občané (v též zemi zrození).

ἐτησίαι, ίων,1όπ.-ιέών, οἱ (Έε-,srv. ἐτή
σιος), ἄνεμοι τοὂπί νδίτγ Ῥτατἰάθδ]πό(51416,
v některé doběroční v některé krajině stej
ným směrem vanoucí, j. v moři Aig. sev.
vých. větry v horkém počasí, obzl, v druhé
Ρο]ογ. ὄειγεπος). Ἠότ, ὑπὸ ἐτησιέων ἀνέμων
pro stálé, passátní větry. att. obyč.j,subst.,
ale s gen. —otuv.

ἐτήσιος Ὁ. (Έε-, srv. črog) roční; na (je
den) rok. ΤΠπή]ς,προστασία.

ἐτήτυμος 9. (ἔτ-ἤτυ-μος, SIV. ἔτυμος)
obyč.básn. a) skutečný; jistotný; jistojistý;
pravdivý. Aisehl. vodr šrýruuov; to jistá
pravda ? — Sof. εἰ λέγεις ἐτήτυμα πη]ιιν{ό-Η
Jistou pravdu. Eur. č. ovóux pravdomluvná
βία, αἆν. 9ος, ἀγγεῖλαι ὡς ἐτητύμως zvě
stovati co možná 11516. ϱ) 1908. Φοβ, γενοῦ
μοι παῖςἐ. γεγώς staň se mi synem pravým
po rodu!

ἔτι, předsamohl. išr' (« et, et-iam) 1.
0 čse. a) posit. o-přítomnosti n. minulosti n.
budoucnosti: ještě, PL, č, eioivἐλπίδεςΙοδίό-
90, --παρῆσαν. často: č. xai vůvještě i nyní.
—Xen.č. dv yévonoještě bys se stal, š. ἔσεσθαι
že ještě bude, Thůk, č. roAAňc vuxT70;ještě
za temné noci. — b) už. «)zŤř posit. Hér. dx



ἔτλην.

παλαιοῦ ἔτι οἆ stdávna už. B) obyč. při neg.
Xen. oúdév morTeč.nic nikdy τπᾶ--. οὐκ ἄρα ἔ.
μαχεῖται περβτεᾶο{θάαὖ Ρ1ΐνΤ--.(σ. ἐντρέπω
1. b.— Srv. oůx- éri, µηκ-έτι). 2. ο přibý
vání a stupňování. ještě ; nad to; k tomu.a)
Pl. 8 č. šrirob čeho ještě k tomu žádám.
καὶἔ. ταῦτα a ještě to, Sof. xxi p0g τοῖσὸἔ.
a k tomuještě—, Xen. πρὸς ὃ' ἔ. ἹςΊοπιτι, πΊ Πιο
to ještě—. při vypočítávání rpůTov u.ěV—,TEL
ra. Šě—,č. dě—zaprvé—, potom pak—, nad to,
konečně pak.— b) často stupňovací při comp.
Xen. šru čAďocovještě menší. —yxAcrWTEpov.
p. trag. —obzl. Xen. č. učhov ještě více.

ETÁMYa p., Υ. τλῆναι.

ἑτοιμάζω (οἆ ἑτοῦμο-ς)a) hotuju; hoto
vím; chystám; strojím; zjednávám. Hér.
νέας (Υ. ἐπαγγέλλω, 1. b.). Thúk. doydptov.
ΕΙ. πλήρωσιν nasycení. meď. —si, Tel něko
mu ze svého, vi něco; opatřuju něco.Thúk,,
Χθεη.-- Πότ, ἑτοιμασάμενος τὰ περὶτοῦς νεκ
poúcopatřiv, zařídiv potřeby stran mrtvol-.
b) (duševně) strojím ; vymýšlím. Sof. ἔγχλη
μα, αἰτίαν čTovwu.oa obvinění, příčinu na
strojiv, vymysliv—.

ἑτοῖμος, později i črovw.0c3.12 („ěr-, do
. εἰμὰ9) hotový; uchystaný; připravený,
1. ογξοϊ. 8) α) Ηότ. τὰς λάρναχας εἰχεἑτοίμας
Ρεάπγ πιό] Ρο Ποζοτξ, Χοπ. ὅπλα, ὡς εἴη ἑ.
zbraň, aby byla při ruce. yoýuara. Dém. dů
vauug moc válečná; vojsko. Thúk. va é. co
jest už při ruce. P) snadný ; snadně, rychle
hotový, připravený. Xen. ččἑτοίμουzrychla;
ihned. ὡς ἐξ érown.ováTous hotovostí co nej
rychlejší. b) (myslí) ustrojený, připravený.
Sof. ὁδός 9. 0 08. 8) hotový; připravený.
Ἠότ, τινὶ πἔκοπια Κο εἱιζράπι, Κ Ῥοιποσί,-
s inf. Trag., Hér., att.— Xen. udycodau bojo
vati. Hér. i č vavyxyímvk bitvě lodní. Xen.
TepógTLochotný. adv. ochotně.att,

ἔτος, τό (Έε--. « vetus, vet-chý) rok;
pl.léta (srv. švxvTóc).Rok att. obyč. začínal
se prvním novoměsícím po letním obratu
slunečním (ok. 23. června —20. července)
a dělil se na 12 měsíců po 29 n. 30 dnech;
každému druhému roku přidával se měsíc
hrudný (vlastně sedmkrát v 19 letech, v.
ču4óXioc). Thúk. px črToveléto roku.u Dém.
vhodná doba roku k výpravám po moři (asi
4—5 měsíců). Sof. š. sic č. rok co rok; rok po
roku. — Hér. TPÍTA ŠTELTOVTOVtřetí rok, tři
léta po tom. Dém. τρίτον Ἡ τέταρτονἔ. τουτί
1ο5ί ἴοπιυ 1 π, δυγΤὶ]όΐα, ΒΙ. ἑχάστου ἔτους
každého roku.

εὐαγγέλιον. 407

ἐτράφην,ν. τρέφω.
ἔτυμος 9, ὑάρη. 1 8. (« básn. ἐτεός, SIV.

ἐτήτυμος) 8) α) skutečný ; pravdivý ; jistot
ný ;jistý. Sof.črůua obovyá skutečný zvuk.
Eur. ei dy č. φάτις jestli vskutku pravdivá
pověst. Aischl. šTův.ocopravdově; horoucně.
B)pravý. ΕΙ].τέχνη. Ὦ) ο os. pravdivý ; prav
domluvný. Aischl. řyvshos.

80 (neut. epického adi. čůc, 966, —Zšo-u,
od čo- v. eiui) 1. při verbech. a) «) dobro;
dobré ; dobře. Xen. εὖ ποιεῖν τοὺς ἀνθρώπους
dobré, dobřečiniti lidem. s motelyxai €ůTd6
ev dobréčiniti a dobréhozakoušeti. of. op.
daTepu (v. TEpo«, £.). B)dobro ; blaho ; zdar;
štěstí; dobře; blaze; zdárně; Šťastně. Xen,
jv Ó Bedc ců 0100 bude-li bůh blaho, ště
stí dávati, udělovati (v. i čyo, mpáoce). £ů
φέρεσθαι dařiti se. v) dobře ; příznivě. Sof, eů
poová Ta ca (příznivě smýšlím o tvých vě
cech ;) věrně stojím při tobě, ©)vhod; vděk.
Β]. τὸ παρὸν εὖποιεῖνο0tu jest, za vděk bráti,
b) «) dobře ; právě ; důkladně. často při eidé
vat; jistě (v. mlovauau, Í.). sú Ačyewvdobře,
právěpravdu mluviti (ale i dle 8): obratně—),
Sof, opóvycov ců nabuď dobrého, zdravého
rozumu! i bez verba, v odpověděch : dobře ;
jistě. B) dobře ; obratně, Xen. při Ačyerv,ἔξα
marTďv,mAeovexreřv. v) řádně ; slušně, PL, ců
πως καὶ ἐν κόσμῳ εἰπδπό jaksi (s jakousi
slušností) a v pořádku. i ve zlém sm. : řádně
(v. διαβάλλω 9. 8). 9) dobře; hodně; silně;
mocně, Hér. zdorvaeůrapeoxevacuévo. velmi
dobře,mocněse připravivše, 2. přiadv. vel
mi. Xen. čxAomevovců udAx ze zálohy chy
tali velmi horlivě, Pl. c u4A« poBoťovelmi
hodně bys se bál (ale udAx eů velmi dobře,
dle 1.b.«).3.ve slž. (op.Ouc-,někdy i d-, srv.
εὐ-γένειος) s týmiž význ., jen že v překladu
č. často třeba užívati jiných obratů vhodněj
ších. Při aďi. verb. sů často: snadno, poho
dlně; snadný, pohodlný (v. eý-4AoTog,-e5a
TATYTOG,-ETPoVAcVTOG); při sudst. i: hojný
(τ. εὔ-ανδρος, -BoTpug,-ypucog); někdy celá
složenina překládá se jedním slovem, j. ců
dož huňatý (srv. eů-xaprog, -vo06); při adi.
i: zcela (v. eů-0yAoc).

EĎ, ců, v. 9. οὗ.

εὐαγγελίζομαι (οἆ εὐ-άγγελ-ος) ἀοῦτό,
Štěstí zvěstuju. Dém.štěstí přeju. veviněko
mu ; svůj pozdrav, své pozdravení dávám ně
komu.

εὐαγγέλιον, τό (οἆ ε)-άγγελ-ος), Ρ]8Π0
903



468 εὖ-άγγελος.

věstné; dar za blahověstí, Xen., Isok, ύειν
sdzvyéha obětovati za blahověstí.

εὖ- άγγελος, ὁ,8) subst. blahověst; zvě
stovatel, posel blaha, dobré, veselé zprávy.
Eur.— b) adi. i fem. blahověstná, Eur. oýum
zpráva. dób« domněnka,

εὐαγέω (ο εὐαγή-ς) básn. v čistotě, v
nevinnosti řídím, obracím, věnuju. Eur. srí
T: Btovk něčemuživot věnuju ; něčemu-—.

εὖ-αγής». πἵ.αἲῖ.1. (-ἄγος) a) «) zcela
bez viny, nevinný ; viny prosty. B)bez viny
platný, dovolený. Sof. xaro dole v podzemí,
b) blažený ; spasitelný ; spasný. Sof. Aúou.
2. (snad z sů-aFyýg, srv. ady“, V.εὐαυγής) A)
zcela čistý, světlý, jasný. Eur, ytóvocBoXoí
sněhu paprsky— (vždyjasné, táním nezaka
lené). b) dobře,zcela jasný ; patrný ;viditel
ný.Aisohl. s gen. ἔδρανπαντος εὐαγῆ στρατοῦ
sedadlovšemu vojsku zcela patrné, viditelné.

ed-4ymaAoc 2. (-4yxáXm) pohodlný ra
menům.Aischl, GyiWogoůx ců- břímě nepoh—,

Ἠὐαγόρας, ión. -pn6,ee 1. Spartan ok.r.
500., slavný vítěz Olympijský. 2. kr. Sala
mínský na Kypru ok.r.400., otecNíkokleův,

εὔ-αγρος 2. (-žyp«) dobrého, šťastného
lovu, šťastný v lovu. Sof. Xóyoc.

εὐαγωγία, 1 (0d cůkywy-0g)zvedenost;
ušlechtilosť. Aischn.

εὖ-άγωγος 9. απαᾶπύἰςvedení. (pass.)
Xen. ečem. k něčemu.

εὐάζω (τν. εὐοῖ)básn. a) jásám. Eur.
uéhcotve zpěvích. meď. jásaje slavím, osla
vuju. Eur. Báxytov. b) jásavě, vesele zním,
zaznívám. Sof. šrémv edalovrov za veselého
znění zpěvův.

εὖ- γής 2. (-aFmg,-ἄημι, τ. ἄελλα.) α) 106,
příznivě vanoucí, dýmající. Hér. sůxé πνώ
ματι χρησάµενος „zdařilého povětří dýmá
ním“ ; za „pohodlnéhopovětří“,b) Sof.“7
vogců. Spánek libodechý, příznivý,

Ἠθαίνετος, νᾶᾶοοLak. r. 480, syn Ka
rénův.

εὖ-αίρετος 9. (-αἶρέ-ω)1. snadno dobytý;
dobytný, dobytelný. Hér. yopy. 2. snadný k
vybrání, k vyvolení. Xen. (dle někt. eů-ev
ρετοι).

εὖ-αίσν'ητος9. ἄορῖοcitlivý ; snadnocí
tící ; dobrého citu. Xen. h

εὖὐ-αίων, ωνος,ὁ, básn, 1. stále blažený.
Aischl., Sof. Bíoroc. Eur. mórvu.oc.2. stále
oblažující, občerstvující. Sof. “Yrvoc.

εὐ-άρματος.

εὖ-αλαζόνευτος 9. (-ἀλαζονεύ-ομαι)ΡΤ0
spěšný chlubnosti, honosnosti.Arst.neut.pl.

εὖ-ἅλιος, ἄότ.--- εὖ-ήλιος.
Ἠὐαλκίδης, ου, ión.ee ok,r. 500. vojen

ský náčelník Eretrijanův.
εὖ-άλωτος 9. a) snadno lapený, chyce

ný. Xen, ai čAapor.—b) o člověku: snadno
získaný. Pl.

εὖ-ᾱμ-, ἀότ.--- εὐ-ημ.--.

εὖ-ανάγνωστος 9. (-ἀνα-γι-γνώ-σκω)
snadno čtený, pronesený. Arst.

εὐ-ανάχλητος 9. (-ἀνακαλέω) 8Πβᾶπο
vyvolaný, vyslovený. Χθῃ. ὀνόματα.

εὖ-ανάπνευστος 9, (sávarveF-o)snadno
dechem (jedním) pronesený, vyslovéný. |

εὐανδρία, ἢ (ο εὔανδρ-ος),hojnost stát
ných, krásných mužův. Xen.

εὔ-ανδρος 9. (-ávýp, srv. předch.) hojný
stajnými, krásnými muži. ,

εὖ-άνεμος 2. dobře větrem provívaný;
hezky větrný. Sof. Bůoaa.

εὖ-ανὺής 9. (-ἄνδος,-- οΡ. ἀν-ανὺης)18
pokvětný; Ἠβοκνέίγ; ΕΙ. τόπος. -- χρῶμα
barva kvetoucí, květná.

εὖ-απάλλακτος 9. (-ἀπαλλάσσω)5Π8ᾶ
no υΖάά]6ΠΥ, οάργ{ύ. Χαπ. ο Κοπῖοὐχ εύ. πθπ{
snadný na odbytnou, na prodanou.

εὖ-απάτητος ϱ. (-ἀπατά-ω) 5η8ᾶπο0
blouzený, oklamaný, Pl. εὐαπατητότεροί ἐσ
μεν snáze jest nás oblouditi, oklamati.

εὐ-ἄπηγ-, τ. εὐ-άφηγ--.
εὐ-απόβατος 9. (ἀποβα-ίνω, 81Υ.ἀπόβα

cig) pohodlný k vystoupení, ku přistání,
Thúk. 0.ostr. v comp. |

εὖ-αποτείχιστος 9. (-ἀποτειχίζω)snad
nozdí,hradbou odloučený.Thúk.— Xen.sup.

eú-úpeoTOG2.(velmi) příjemný, přítulný,
οοποίπΥ., Χθη, εὐαρεστοτέρως διακεῖσθαίτινι
přítulněji, ochotněji chovati, miti se k ně
komu. [

εὖ-αρίὃμητος 9, (-ἀριθμέ-ω)βη84ποse
čtený, spočítaný. obyč. pl. Xen, -ytyvovrau.
snadno bývá je spočítati. Pl. -póg Tivac
skrovní počtem proti některým.

εὔ-αρχτος 9.(ἄρχ-ω) ΑΙβοΒΙ.5ἠβᾶποpod
daný, povolný ; snadný k poddanosti, k po
volnosti. ovóu«x.

εὖ-άρματος 9. (-ἅρμα) básn, lepovozý.
i vozovítězný. 5ο, (Θήβη.



εὐαρμοστία.

εὐαρμοστία, 7 (od εὐάρμοστ-ος); shod
nost; skladnosť; souměrnost, Pl., srv. eú
ρυυμία.

εὖ-άρμοστος9. (-ἁρμόττω) a) snadnose
hodící; shodný ; skladný ; souměrný. 0 člo
věku: chápající, cojest souměr, souměrnost.
comp. v. edpudu.og.—b) způsobilý. Isok. rp0g
m k něčemu.

εὔασμα, τό (sdále) básn. jásot; jásání;
veselé pokřikováníBur.Baxyčv Bakchovek.

εὖ-αυγής 2. (-avyý)stále lesklý, jasný.
dle někt. u Eur. súavysig m. eúaryel χιόνος
βολαί.

εὖ-αφγήγγητος, ἰόη, εὐ-απή-, 3. (-ἀφηγέ
ou.) snadnovypravovaný, vykládaný. Hér.
TpÓT060x Eda- Způsob, jehož nesnadno vy
ložiti, vylíčiti.

εὖ-ἄχγητος 2. dór. (-hyé-o) Eur. hlučno
zvuký. o moři: hučivé,

εὖ-βάστακτος 9. (-βαστάζω) 5π8ᾶποpo
hybovaný, přenášený; snadný k pohybování,
ku přenášení, Hér, vy avýstroj snadnohyb
ný. Arst. neut. pl.

eV-BaToG2, snadno schůdný. Aischl, o
řece. ců.περᾶν bez brodu ku přecházení. Xen,
εὐβατώτερον Ἡν τὸ ὄρος snáze bylo přejíti
horu.

Ἠιῤβοεύς, ὁ (Εύβοια), Ἐπρο]απ. ος}. ΡΙ.

Edpotu, (-BoFix)4,ostr. podlouhlý v záp.
mořiAig., úzkým Eurípem oddělený od střd.
Hellénska.

Ἰωὐβοιίς, ίδος. Ράξη,---- Εὐβοίς.
Evpoťnóc 8. (-βοξικος. οἳΕύβοια) Eu

bojský. Thúk, useraTa EoBotxa po válce Bu
bojské,

Ἠὐβοῖς, ίδος, ἡ, básn. EdBouc(EBoFg,
od E%Borx),Eubojská.

εὔ-βοτρυς,υοςἡ, hojná hrozny; hroznatá.
Sof. Πεπάρηθος,

εὐβουλία, Ἡ [ο εὔβουλ-ος.--οΡ. ἀβουλία)
radnost; opatrnost v radě, Ῥ]. περίτινος0ně
čem. —rozvážnost. Aischl, %coe) €ů. mou
drá—. Sof. —Thúk.

εὔ-βουλος 9. (-βουλή, ΟΡ.ἄ-βουλος) ἄο
brý, opatrný v radě; radný. Sof. "Αοεοςεὔ
βουλον πάγον Ατοᾶν 5οπὰ opatrný; radný
soud na Areově chlumu. Hér. σοφόςτεκαὶεὔ.
moudrý a opatrný, rozvážný.

EdpPovAoc démasóg Ath., odpůrce Dé
mosthenův.

εὐδαιμονία. 469

εὖ-γᾶθ'ητος 9. (-ΥΜήδητος,γηδέ-ω) 815.
plný ταᾶος. ὃῦμοὐκ edy. oběťnikoli ra
dostná.

εὖ-γε, odděl. sůvs dobrá; dobře; výborně |
v odpověděch. zcela tak !

εὐγένεια, ἡ (εὐγενής),blahorodí ; urozenosť,trag.—Pl.i pl.
εὖ-γένειος, ὁ (γένειο-ν,οΡ. ἀ-γέν-) 8 Ἰοᾶ

nou bradou ; vousatý. Pl.
eÚ-vevéTYG,Ó,blahorozenec ; urozenec;

Ἡττ. ΡΙ. εὐγενετᾶν.
εὖ-γενής 9. (-γένος,51. Ὑεναῖος 9.-

op. dysvvýc) a) «) blahorodý ; urozený ; ro
demšlechetný, ušlechtilý. Bur. i rpócerov
ušlechtilá tvář. i -$iČ«ušlechtilý km, (lid
ský). Arst. edyevécurozenosť. 3) io zvířa
tech: ušlechtilý; vzácný. Sof. ἵππος, ϱ) α)
vzácný ; slavný. Hér. neut. přiiní. op. dyev
vég.—B)ušlechtilý ; šlechetný. Sof., Arst,
—Eur. 70 ed. rěv opevávušlechtilost mysli.

εὐγηρία, Ἡ (εὐγήρ-ως), ἄναςίπό, pohodl
né stáří.

ed-v“ptc (-yňpx-c)blaženého, šťastné
ho, pohodlného stáří. Arst.

εὖγμα, τό (οεὔχ-ομαι), Ῥάδη. ν7510Υθ
ná žádost; prosba. obyč. pl. prosby ; slova
prosebná. Aischl. v. úxoúo 1. b. — 8of. v.
προσήγορος.

εὖ-γνώμων, ονος, 9. (-γνώμ.-η) 8) ἆορτο
myslný ; laskavý. Xen. pl.— b) rozumný.
Xen. sdyvauóvacEavT χρῆσθαιτοζαπιπό (59
sebou nakládati,) si počínati.

eÚ-VVWOTOG2. snadno poznávaný, zna
telný (tak, aby snadno bylo jeho poznati).
Sof. 0 08., Xen. o věci, τ. εὐμαδής.

εὔ-γομφος 9. Εαν. - πύλαι Δοθῖθ,Ρετηὸ
sroubená, složená brána.

εὐγονία, ἡ (-γόν-ος), plození statných
dítek. Xen.

ed-vWvoc 2. (-yovia) pravoúhelný ; ve
pravém úhlu. Xen.

εὐδαιμονέω (εὐδαίμων) a) blahého osu
du jsem; blažen, šťasten jsem ; daří se mi.
Sof., Bur. s ace. vi něčím, v něčem. Xen.
part. (v. yypže). b) o subi. země, města. Hér.
λέγεται Αἴγυπτοςμάλιστα εὐδαιμονῆσαίτι Ὦρ.
prý nejvíce blaha, hojnosti zažil v něčem,
strany něčeho. Xen. Thyπόλιν εὐδαιμονοῦσαν
ms. ve blahobytu, ve blahé hojnosti. —

εὐδαιμονία, 1όπ.-ίη, Ἡ (εὐ-δχίµων), 8) α)



470 εὐδαιμονίζω.

blaženost; blažené štěstí, básn., att. PL.x0A
λή τις εὐ. mreplTivwveliké jakési štěstí s ně
kým. Hér. pmvpíme)d- tisícerá blaženost., —
někdy i Ρ]. Έτ. µεγάλαι μεγάλων εὐδαιμο
νίαι mocné mocných osudy blažené. 9) zdar.
Arst,— b) hojnosť ; zboží ; blahobyt. Hér. att.

εὐδαιμονίζω (εὐδαίμων, 8Υ. εὐδαιμονέω)
blahoslavím ; velebím ; za blaženého, šťast
ného pokládám. vx někoho. Tivógpro něco,
Sof. eddatuovíoourivdg blahoslaveným pro
hlásiti pro něco. —Pl. moAAXdxuσὲ εὐδαιιμό
νισα;τοῦ τρόπου často tebe blahoslavil (za
blahého uznal) jsem pro tvou povahu (sku
tečnou). —Xen. v čAevůzsolacpro svobodu.

εὐδαιμονικός Θ. (εὐ-δαίμων) Ὀἱαζθπύπι,
blaženosti příslušný. Xen. ra 690.věci k bla
ženosti příslušné, patřící. adv. způsobem
blaženým.

eddatuovopóc, 6 (sddmuovice) blaho
slavenství ; blahoslavení. Arst.

εὐ-δαίμων, ovog,2. a) blahého osudu;
blahý ; blažený ; blaženě šťastný. Pl. uxxu
plougκαὶεὐδ. ποιῆσαι δίας{ηγτηa blaženými
učiniti, Eur. edruyýc—, edo. šťastný—, bla
žený. 69.καὶτοῦ τρόπου καὶτῶν λόγων Ρ]α76
nýidlesvéhochovániidlesvých řečí,voεὔδ.,
blaženost. Xen. eůdaumovécTecovblaženěji.
b) «) bohatý; zámožný. Xen. oi εὐδαίμονες,
εὐδαιμονέστατοιbohatí, nejbohatší. Hér. va
eýd. blahobyt. B)často o ms., ostr., zemích,
ἀρπιθοΠ, Ἠέτ, αἱἈθῆναι μ.εγάλαι τε καὶεὐδ.,
--veliké i bohaté, často 70Ag—.PL.olxioc ue
γάλης τε καὶεὐδ. z domu velikého a bohaté
ho.— Xen. εὐδαίμονα τὰ κτήνη ποιεῖν ΤΟΖΠΙΠΟ
žovati dobytek.

εὔ-δειπνος 9. (-δεῖπνο-ν)básn, dobrých,
mnohých jídel. Eur. -Oxřreghostiny.

eú-devopoc 2.(-dévapo-v)básn. hojný stro
movím. Eur.

ed-0v)Aoc2. zcela zjevný, patrný.Aischl.
Xen. T0ůT0—Ttw toto r někomu.

εὐ-δία, 7 (81Fwv. eddtoc)a) jasné počasí,
povětří; jasnota; pohoda. Xen. čv eůdí« za
jasného počasí; za jasna. b) obr. pohoda;
bezpečnosť. Aischl., Xen.

εὔ-διάβατος 9. απαᾶποΡοκτοδοπύ, Ῥήο
chodný. Χθῃ. ποταμοί, X

εὖ- διάβολος 2.—1.act. dobrý, způsobi
lý k osočování, ku pomlouvání. ΕΙ. εὐδιάβο
λα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς πρλβοβί]ό
jsou takové věcik pomluvámu lidu. 2.pass.

εὖ-δροσος.

snadno pomlouvaný ; kterého je snadno po
mlouvati, osočovati. Arst.

εὐδιαίτερος, ν.εὔ-διος.
εὔ-δίαιτος 9. (-δίαιτα) 5Ριάτπόῃο, παίι

ného živobytí; mírně, skrovně žijící ; stříd
mý. Xen. ,

εὖ-διεινός 2, („edioc) velmi zajasněný,
Xen. šv ejOtervotzúa-m. zcela výslunných.

εὔ-διος (-διβος, οἆ 0:F-v Zeúg) velmi
jasný. Xen. 6 dvsuoc eÚdixirapoc vítr více
rozjasňující ; povětříjasnější,

εὐδοχιμέω (οεὐδόκιμο-ς. 5815.εὐδοξέω),
o) ve veliké vážnosti, na slovo vzat jsem;
vzácný, slovutný, slavný jsem ; slávy, do
bré pověsti, dobrého jm. nabývám, dochá
zím ; slavně vynikám. Hér., att. v revv ně
čem. Xen. i rivi něčím. i mi (v. eidog, 9. a),
Isok. geotTi strany něčeho, v něčem. —Hér.,
att. mxpaTimu někoho. Hér.i διὰ πάντωνε’
doxu.éovŤadouvšech, nade všechny vynika
je. —e)doxivnoxproslul, slávou vynikl jsem;
slávy, dobrého jm. došel, nabyl jsem. att. —
Hér. úró Tivog7x9%Tm Z něčého u někoho,
P) o subi. věci. Xen. ἐν τοῖς πολεμικοῖς μᾶλ
λοντὰ χοινὰ μηχανήματα εὐδοχιμεῖγθ váleč
nictví více nové stroje jsou ve vážnosti.
Arst. pověstným, proslulým býti.

εὐδόχιμος 9. (519. εὔ-δοξος) ve veliké
vážnosti; na slovovzatý ;proslulý ; slavný,
ΑΙΦΟΠ]., ΕΙ. ἐν τῷ roAév.m ve válce. Xen.
comp. při rarvpig. Pl. sup. při móAugelg T—
co do něčeho(v. εἰς I. 6,1).

εὐδοξέω (ο εὔδοξο-ς, 811. εὐδοχιμέω) ve:
veliké vážnosti, ve cti, na slovovzat jsem;
slovutný, slavný jsem ; slovo, slávu, dobrou
pověst mám. Xen. +0 eddočeřydobrá pověst.
ἐκτούτων τὰ πολλὰ εὐδόξει 7 ἴομοτο přemno
hých případech měl slovo. Dém. %ó%.gδιά
τι eúdožeřobec pro něco slávu má,

εὐδοξία, Ἡ (εὔδοξ-ος), a) dobré, správné
mínění, zdání, Pl. při rovýpm. b) dobrá po
věst; dobréjméno; slovutnosť, Isok., Dém.

eb-dogoc 2. (-dó6če)ve veliké vážnosti;
na slovo vzatý ; slovutný; slavný. Xen.o 08.
vedle Tíutog. též při Provetx. —Thúk. sup.
při 6X, Hér. o loděch. Eur. —o%u«slavná
pověsť. —

εὖ-δραχής 9. (-δέρκ-ομαι) 898, dobře,
ostře zírající ; ostrozraký. úrvoc.

εὔ-δροσος 9, básn. leporosý ; lepovlahý.
Βατ.) παγαί, οῦτ,



εὔδω.

εὔδω Ράρη,α ión., zř. att. (τ. καὺ-εύδω)
obyč. prs. a impf. a) «) spím. Sof. úmve ed
Šovra spánkem spícího, Hér. eůdov spě. nů
Šov spali. PL můdev. Xen. órav eůdy. —B) ο
mrtvém. Sof. eůda spí (věčným spánkem).
b) «) odpočívám (nespě). Pl. B) Sol. u Fl.
πόλεμιν εὔδοντ᾽ črmévepevválku (spící,) od
počívající vzbudil, roznítil.

εὔ-εδρος 2. (-ἕδρα) 1. s lepým, pevným
stolcem. Aischl. o bozích: pevně sídlící;
na pevném sídle. 2. Xen. o koni: pohodlný
k sedění. comp.

ed-etoYG 2. (-ei8oc) krásné podoby ; ná
dobný ; sličný ; spanilý, Hér. zxi0xg T0ůgsů
etdeoTaTougpacholata nejsličnější. o ženách
i mužích. Hér, att. —Aischl. o muži,

εὐ-είμων, ονος, ὁ, / (-Feouwv, -eiu-a),
básn. lepého oděvu: lepošatý. Aisehl, yv
ναῖκ εὐείμ.ονε.

εὐ-έλεγχτος». (-ěAčyy-e)1. snadno do
kázaný. Pl. Tadru dnb zal eů. to pravda
a dá se snadno dokázati. 2. —e)-e4éAcyxros.

Ἐὐέλὃων, οντος,τ θ. stl. kr. Salamín
ský na ostr. Kypru, otec Sirómův.

εὔ-ελπις, ιδος 9. a) 00s. dobré, blahé na
děje. eiui s inf. fut. dobrou, blahou naději
mám, že-—.Aischl., Thúk. —Pl. —7p0g τὸν
$avarov dobrou naději mám cosetýče smrti;
dobrého jest se mi nadíti o smrti.— Arst. b)
o věci : blahonadějný ; blahou naději, důvě
ru vzbuzující, Thúk. sůsXmco naději vzbu
zuje; v co naději lze skládati.

εὐ-εξάλειπτος 9. (-ἐξαλείφ-ω) 5παᾶπο
vymazaný ; dadoucí se snadno vymazati.
Xen. comp.při ovou.«.

Ed-eGaTATYTOG2, (-ěčamaTá-o) snad
no podvedený ; dadoucí se snadno podvésti.
Xen., Arst. 0Ρ. ὀυσ-εξ-.

εὐ-εξέλεγχτος9. (-ἐξελέγχ-ω),Ατῖ.εὖ
ÉAcyxT0csnadno vyvrácený ; poražený ; da
doucí se snadno vyvrátiti, poraziti (důvody)
op. ὀυσ-εξ-,

εὐεξία, Ἱ (οά εὔ-εχτος, οἆ ἔχ-ω 817. ἕξις),
dobrý, pravidelný αἴαν. ΡΙ. ὑγίειαι καὶεὐεξίαι
tv owuarav zdraví a blahý zdar těla. Isok,
0Ρ. χαχεξία.

εὖ-έξοδος 9, απαάπό]ο východu. Aischl.
ἔστιὃοὐκ εὐέξοδονa není tu snadného vý
chodu (z podzemí).

εὖ-επακολούν"ητος9. (-ἔπακολουδέ-ω)
snadno pochopený ; snadný k pochopení.

εὖὐ-εστώ. 4π1

εὐέπεια, ἡ (εὐεπής),a) blahozvěst; bla
hodění, Sof. b) blaho-, libozvučnosť, Fl.

80-870Y)G(-čroc) a) blahověstný. Hér. λό
vos (dle někt, súredms). b) libozvučný, Xen.
φωνή hlas.

εὖὐ-επιβούλευτος Ἀ. (-ἐπιβουλεύ-ω) po
hodlný, volný úkladům, útokům. Xen. comp.

εὐ-επίὃετος 9. (-ěr-Ti-Wm-pu,2. b.)snad
ný, příhodný,přístupný k útoku. Thúk. juty
ederideToc nám pohodlno, snadno naň ude
řiti. neut, Xen. ederiwerov Ἡν τοῖς πολεµίοις
příhodnobylo nepřátelům útok učiniti.

εὐεργεσία, ἡ (εὐεργέτ-ης), 3) dobrodiní
(ρτο]κάσαπό,--τ. 1 εὐεργετέω.) 1 Ρ]. Ηότ.(Σ.
ἐκτίνω, 1. b.). Dém. deíx ců. b) «) dobročin
nosť. Xen. P)dobrodějství ; dobrodinectví, ná
zev dobrodince od obce udělovaný.

εὐεργετέω (εὐεργέτη-ς), dobře činím;
dobrodiní prokazuju. give někomu. vi něčím.
Ῥ]. εὐεργετῶν τὴν µεγίστην εὐεργεσίαν ἀοὈχθ
činiti největším dobrodiním, Xen. i s dat.
věci voýuaciv penězi podporovati, dobrodiní
prokazovati. pass. dobrodiním dařen, ctěn
jsem ; dobrodiní dostávám, dosahuju ; dobro
diní se mi dostává, prokazuje, úmóTtvocod
někoho. Pl. εὐεργεσίαν εὐεργετηνείς dobrodi
ním obdařen byv. Xen. Toůg φίλους εὐεργετη
véovpřátely podporovati (dobrodiním)dlužno.

εὐεργέτημα, τό (οἆ εὐεργετέ-ω), ἀ0ΡΤὸ
diní prokázané.att.

εὖ-εργέτης, ου, ὁ (-Έεργο-ν, srv. ἕρδω
v a0r.) a) dobroděj; dobrodějce ; dobrodinec.
b) dobrodějobce, panovníkův ; čestný název.
Hér, s gen.n. sdat. BxotAéog.—voře[léponot.

εὐεργετιχός 3. (od eůsovéT=nc)dobroděj
ský; dobrodinecký. Arst. 0óč«. —Ovvauuc€ů.
MOAAOYxai ueyžAov moc prokazovati dobro
diní mnohá a veliká.

εὔ-εργός (-Εεργο-ν), (1. act. ep. dobro
činný.) 2.pass. snadno vzdělávaný ; snadný
ku vzdělávání. Hér. 4eAoc,

εὖ-ερνής 9. (-ἔρνος) leporostlý. Eur.
άφνα.

εὐ-ερος 9. (εὔ-ειρος, -εΏρος, 515. ἔριον)
hojnovlný ; vlnatý. Sof.

Bveorepišec, ui, pom.ms. Libyjské,ji
hozáp. od Barky (pozdější Bepevtxy).

Edsorepirat, oi(odEdeorepi-dec),Eues
peridané.

εὖ-εστώ, οὔς, Ἡ (-ἐσ- τ εἰμὶ),ἀοθτό Ρ7ά]ο;
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hojné, bujné blaho; blahobyt. Aischl., Hér.
ἐνεὐεστοῖza, ve blahobytu.

ed-eTYjp(u, %(-Fer-, srv. švoc), a) poho
da, úroda roční. Xen. —b) vůb. pohoda. Pl.
vedle úytex.

εὖ-εύρετος 9, (-εὑρ-ίσκω) snadno nale
zený ; snadný k nalezení. Xen.

8d-épočoc 2. snadno přístupný (nepřát.)
Xen. -yoplotg.

εὔ-ζωνοςο, (ζώνη) a) dobře, pohodlně
opásaný, obzl.na cestu. Hér.eůČ. dobrý cho
dec. Thúk. —b) Xen. o vojínech čAxopoiai
eůČ. hbití a obratní. o oděncích i: prostí za
vazadel a těžkých zbraní (expediti) ; prostí
přítěžků; bez přítěžků.

εὐήνθεια, Ἰόπ.«Ἠδείη, θάβη. 1-ηδία, Ἡ (ε7
ἠθης) 8)α) ἀορτάοίνί; hlupáctví (dobrácké);
sprostnost. Eur. sdydta, Hér. dťεὐηδείηνhlu
páctvím. 3) prostota; skromnost. Dém, eů. Ἡ

εὐ-ετηρία.

T0ů TóTE moAéuov—tehdejší války. b) «) |
hloupost; zpozdilosť. Tvog něčí. att. —B)
sprostáctví; sprostota. Hér. e). 7A(dtoc.

εὖ-ήΌ"ης 9. (-Ἴθος) 4) ἀορτοπιγε]ηύ; do
brácký (z přihblouplosti); sprostný ; prosti
čký ; prosťoučký ; bláhový. Pl. áŤAůs xai
ἀτέχνως καὶ ἴσως εὐήδως ἔχω παρ’ ἐμαυτῷ,
oTi—.prostě a nevzdělaně a snad bláhově
smýšlím u sebe, že—.Thúk. τὸ εὔηθες Ρ1ο
stota. b) «) hloupý ; zpozdilý ; pošetilý. Pl.
τοῦτο μὲν εὔ. to věru zpozdilé. p. Xen. B)
sprostácký; sprostý. Hér. roňyu.xtiybécTa
τον Kousek prasprostácký.

εὐηνία,v. εὐήθεια.
εὐηθισιός ὃ. (οἳ εὐήθ-ης) způsobu dobro

myslného ; dobrácký, pohodlný, povolný na
mysli. PL op. σχληρός.

εὖ-ήλατος 9. (-šXu-úvo)pohodlný, pří
hodný k jízdě; snadno sjízdný. Xen. neut.
i pl. místa sjízdná,

εὖ-ήλιος, dór. eů-aA-, 2. a)básn. «) prud
kého, palčivého slunce. Eur. -můpalčivé,
ohnivé slunce. 9) sluncem rozhřátý. Bur,
mvoaívětry. b) básn. i att. hodně slunný;
výslunný. Eur. mérpa. Xen. oixíu.

eúYjLepém (od εὐήμερο-ς), 4) α) blahé dni
trávím, Sof. B) v klidu, v míru jsem. Sof.
TpócTia s někým, b) blaze, šťastně, vítězně
podstupuju. Aischn. ryv čxxAnotavεὐημερή
σας Oyóuyv pýpov vítězství ve sněmě odnesl
jsem si.

εὐημερία, j (v. násl.), jasný, krásný

evdyjvém.

den. Xen. ua" eúmueplugodong za dne velmi
jasného.

εὖ-ημερος, ἀόπ, εὐ-άμ.-. 2. (-ἡμέρα) 199
ného, blahého dne.Sof. obr. λευκὸνεὐάμ..φάος
blahé světlo bílého dne (ft. den blahé ra
dosti).

ed-v)vtoc 2. (-ňvíx) dobřeřízený (opratí).
PL.va ὀχήματα.

Edývtog věštec z Apollónie Epeirské,
v 6. stl., otec Déifonův.

EÓvvoc I. básník z ostr. Para za čsů
Sókratových. II. ó, Ť. ve vých. Aitólsku te
koucí směrem jihozáp. do mořeJónského.

εὖ- ήρετµος 9. (-ἐρετμό-ν) 1. ἀοθΐο πε
slující. Aisohl. xor. 2. dobrými,dobřeve
sly opatřený ; lepoveslý. Sof. o lodi.

εὖ-ήρης9. (-dp- v doxp-Lcxw)zcela pří
hodný, rázný. Eur.

EŮV“ před ostrým příd, — eůre.

ed-WaAaococ 2. (-$dXuoca) básn. po
hodlného moře. Soť.δῶρον- dar vlády mořské
(s volným plavectvím).

εὐδιαρσέω (οἆ εὐθαρσή-ς), smělé, ne
ohroženémysli jsem. Aischl.

εὖὐ-θαρσής 9. (-θάρσος) 1. velmi, ne
ohroženě smělý. Xen. εὐδαρσέστατοι 5 ηθ]
důvěrnější smělostí. 2. zcela bezpečný. Xen.
xad TA Ševa xi TA©). i místa nebezpečná
i zcela bezpečná (kde se může obstáti směle),

εὐθεῖα, v. 1. εὐθύς.

εὐθεν-, τν.εὐθην-. X
εὖ-Ῥεράπευτος 9. (-θεραπεύ-ω) snadno

obsloužený, obsluhou zíškaný. Xen.

eL-WeToc 2. dobře složený, udělaný; ú
pravný. Aischl, odxoc.

8d-VeWpYT0G 2. (-Šeopé-e) snadno 0-,
vyhledaný, vyzpytovaný. Arst. raůra eů.to
snadno lze vyzpytovati.

εὐθέως, v, 1. εὐδύς.
ed-WyjAog2. (-9wX) obyč. fem. plných

vemen; vemenatá, Eur. Bóe; kravice. mópug.

εὐν'ημοσύνη, 7 (eddývcov), dobrý pořá
dek ; pořádnosť. Xen.

εὖ-ήμων, ονος, 2. (-Ti-Jm-pu)dobřepo
kládající, pořádající; pořádný (v. předch.)

εὐθ'ήνεια,τ. εὐθηνία.
εὐν'ηνέω η. εὐθενέω(-ὓε- ντί-Όη-μι, SIV.

εὐθηνία), 1. αοΐ. v dobrém stavu jsem.a)
silný, bujný jsem. Xen. o zemi. čx rů εὐδη
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νοῦσης 79 Ζθπιό ἠτοᾶπό {ορ. γη νοσεῖ). Ἠότ,
εὐθηνέειν ἅπασαν Αἴγυπτον ζθ ήτοᾶα, Ροζ61
nání jest ve veškerém Egyptě. b) «) v do
brém pořádkujsem ; zdárně prospívám: kve
ἐπ. Ἠό5, εὐθηνέεινΑἴγυπτον µεγάλως ζθ το]πη]
dobřespořádánjest, že velmi kvete Egypt
(dobrým zařízením). Dém. eddevoúvrav TÁV
πραγμάτων ῬοΚιά 5ο ἀορῖθ dařilo. B) i o os.
Ῥόπι, τοὺς στρατιώτας εὐδενεῖναΡΥvojínové
zdárně prospívali. 2.k moci povznáším. obyč.
pass. vzmáhám se; moci nabývám. Hér.
súdnvýdnocav vzmohli 566.Ὠόπι, τὴν πόλιν
s)devetodau obec že se vzmáhá ; obci že dobře
se daří.

evdyvím n. eúdeví«,dle někt. eúdývem, 7
(srv. předch.), dobrý stav, pořádek ; pořád
nost; blahý zdar. Arst. ed. κτημάτων καὶ
couárov blahý zdar jmění i těla.

ε0-ηρος 9, (-dýpx)šťastnýv lovu.Eur.
Ἐιὔνοινος, dle někt. Edč$uvoc,Ath. ok.r.

500., otec Hermolykův.

εὐ-Όριξ, τριχος,ὁ, Ἡ, Ιθροτ]αβύ.Ἡ zvířat:
hojné srsti; huňatý. Xen. xúvec.

EÚVÚ,ν. εὐθύς,

BdV00Y)0G sofista Ohijský za čsů Só
kratových.

EdVDLÉM(od εὔδυμιο-ς ο). dduuče.) a)
dobrémysli jsem. eúdůu buď dobrémysli!
πᾶσιν ὑμῖν εὐθυμητέον cíva. vám všem že
jest býti dobré mysli. b) meď. dobrouvůli
(spolu, s někým) mám,si strojím ; veselím
se. Xen., obyč, pl. —při jídle. —ční vu při
něčem ; z něčeho,

εὐθΌμία, Ἡ (ο εὔδυμ-ος, οΡ. ἀθυμία), 3)
dobrá, spokojená mysl. —b) obyč. dobrá vůle
(spolu s někým); veselá mysl; veselosť;
veselí ; zábava veselá. Xen. g0XX%sů. ἐντῷ
aTpaTeúuwr, obzl. při jídle. i pl. veselosti;
veselé zábavy.

eú-W010c 2, (op. d-Šuuos) a) «) dobré,
statečné mysli ; zmužilý. Xen. roAůedduuó
Tep0. mysli mnohem statečnější. adv. s do
brou myslí ; statečně ; zmužile. 9) ochotný ;
horlivý. Xen. edduu.órepovdvůťáovru, horli
vějise přidrží—,b)dobré vůle ; veselé mysli.

εὔθνα, ἄϊο πόχἰ. 1εὐθύνη,ἡ (1. εὐθύ-ς,
ϱ1Υ.εὐθύνω -- ΡΙ. εὔθῦναι, ἀἱο πόκ, εὐθΌναι)
1. a) vzpřímení; napravení; náprava. Pl.
ὄνομα τῇ κολάσειταύτη εὐθῦναι]τι. Ῥοΐτθφ{ά
ní tomujest: náprava. b) pokuta. Arst. eů.
βλάβη τις Čixzíx pokuta jest újma jakási
spravedlivá. súdůvacOtdóxor pokuty dávají,

1. εὐδύς. 473

nesou,trpí. 2. a) «) urovnání počtův, účtů;
počet; počty; účty (ve správě obecní). att,
εὐθύνας dtdouu, dédoxa počet vydávám, vy
dal jsem. —dócev —vydati. Dém. dmavrely
εὐθὖναςτινά τινος požadovati účtův od něko
ho, na někom z něčeho. eddůvac úpskenvúčty
podstoupiti (z donucení). P) počet vydaný,
Ῥο]οᾶθηγ, Ὠόπι,.τὰς εὐθύνας δικάσοντας 0
účtech mající rozhodnouti, rozsouditi. b)«)
vydávání účtů (povinných ve správě obecní).
Dém, xaTyyopsivTag súduvac žalovati na vy
dávání účtů (jež nebyly ještě vydány). B)
žaloba z účtů (buď nevydaných buď dle do
mněnínesprávně vydaných). Dém.Tv m
TAGE)dVvacčAdOvTovz těch, kteří přikročili
k žalobám z účtů. —žaloba nápravní(za ná
pravu n. náhradu domnělých nesprávností
v účtech).

eúWovoc,6 (srv. ečuva), nápravčí; sudí,
Aischl. o Diovi,

εὐθυντηρία, ň (srv. násl.), náprava,
podklad kormidla. Eur.

εὐθυντήριος 8. (οἳ εὐθύν-ω, fem. v. i
předch.) básn. k napravování, k řízení pří
slušný. Aisehl. ox%mrpoved. žezlo vlád
covské.

3 /

εὐθΌνω (1. εὐθύ-ς, 51γ. εὔθυνα,--τ. i
iduvo) 1. a) o) přímím; vzpřimuju ; narov
návám ; napravuju. Pl, zdv παῖδα ὥσπερ ξύ
λον διχστρεφόμενον εὐθύνουσιν ὀπειλαῖς καὶ
TAyyaispachole právě jako dřevose překru
cující narovnávají hrozbami a ranami. $) na
pravuju. PL. i o subi, nežyt. og sódvvovams
T7GŠíxns poněvadž napravuje trest. b) «) v
přímosti, přímě udržuju, vedu. Sof, rató«
χερσίν ἀῑίό za ruce. B)řídím. Isok. oi ebu
vodvrec kteří mají říditi (vozy). c) řídím;
spravuju. Sof. πόλιν ο0θο, ἶχώρας μοναρχίαν
nůdovev zemi samovládí spravoval. 2. a) k

*počtu, k účtům volám, vyzývám. Tevaněko
bo ; počtu žádám na někom, od někoho, τινὸς
z něčeho. Arst. i ῥαδ5. εὐθυνόμενος τῆς ἐφο
otacvyzýván jsa k počtuz eforství, b) k ná
pravě odsuzuju. Thúk. ray ddxyudrav mů
dóvdy k nápravě za křivdy učiněné odsou
zen byl.

8b-VVPo0G 2. básn. lepoprutý. Eur. vdo
dmě hůl lepozdobná.

1. εὐθύς, έος ὃ. (τ. ἶπάς], -- δττ. 1. ἰθύς).
1. 8) Ῥπι; τονηΥ. ΕΙ. τὸ στρογγύλονἢ τὸ
cúdokulaté n. rovné. Thůk. 68006ed9cxc ce
sty přímé. Xen. sůbvréou 1 0060:přímější—.
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ifem. substt. Eur. výv eúdeřavcestou pří
mou. neut. Xen. sigv0 eúdu na přímo ; přímo
před sebe. Sof. eúbů Tep0gT1přímo k něčemu.
is gen Xen. dye ἡμᾶς εὐθὺ Βαβυλῶνοςτοᾶ
nás přímo pa Bab. —xaT' súd zrovna, zpří
ma naproti (Xen. 0Ρ. ἐκ πλαγίου) b) zř. o čs.
adv. súbémcihned. Pl. —redecbar. Xen.iv
πάν. ὄργέπη. ἐπεὶἠσθάνετο,--εὐδέως-- ΚἀΤύΡο
zoroval,ihned-, 2.přímý;upřímný.Thúk.ἐκ,
ATO TOĎ cYWÉOcZpříma ; upřímně. op. drTÁTY.

2. e0dÚc neskl. (srv. předeh.a 2. idú)
a) «) přímo ; zpříma. Thúk., Xen. rt vu,7póg
m k něčemu. i s gen. Eur. vv edwůcTivog
ódóvpřímou cestou k něčemu. B)zrovna ; prá
vě, Thúk. úměoτῆς πόλεως εὐ. nad městem
zrovna. Xen. s). voúvavrlovprávě, zrovna na
opak. b) «) nejčastěji očse: na obrat; kvap
ně; ihned; bez meškání. att. obzl. v záv.
čsvých.i při part. Xen. ců.,čretdáv —ihned,
jakmile—. e). xcov hned přicházeje, j. při
cházel. B) hned na příklad (abychom po pří
kladu se nesháněli,). Xen.

Eodúppov, ovoc,marnivýmudrlantAth.
zásad podivinských za dob Sokratových.

εὐδυωρία, Ἡ (οἆεὐθύωρ-ος),přímý směr.
Arst.xoaTsúwvoplav přímým směrem;zrakem.

εὐδύ-ωρος 9. (-ὥρα) 1εη.πθἈ{. εὐθύωρον
přímo (zrakem,) před se. Xen. čyov táhna.

εὖ-ἴᾶτος 2. snadnohojitelný. Xen. comp,
εὔιος 9. (»ν εὐοῖ,51τ. εὐάζω) básn. 1. já

savý; jásotný; blahohlučný. obzl. o Bak
ohovkách. Sof., Eur. —též o Bakchovi Eů:og
Jasoslav. j. adi. jasoslavný. 2. jasotem 0
slavovaný, provázený ; slavnostní. Sof. zůp
(při slavnosti Bakchovské). Eur. TeAevaceů
tougobřadyjasohlučné.

εὔ-ιππος 9, 1.Ράδη,krásných, statných
koní. Sof. δῶρον, -- Έα, Ἑλλάς -- Θῆβαι
Théby lepokonní. 2. Xen, pl. s koňmi dobře
vycvičenými; v jízdě zběhlý, i sup.

εὐ-καναίρετος 9. (-καδαιρέ-ω) βπαᾶπο
stržený, přemožený ; snadno přemožitelný.
Thůk. comp.

εὖὐ-κάθεχτος 9. (-κατέχ-ω) βπαᾶποudr
žený, skrocený ; povolný v poddanosti. Xen.
sup.

εὐχαιρία, Ἡ (οἆεὔκαιρ-ος),8) ΡΙ{ποᾶποβῦ;
doba příhodná. Pl. (op. dxaupíx). b) pravá,
vhodná míra. Isok. růy εὐκαιρίανδιαφυλάσ
cwv—zachovávaje.

eÚ-xatpoc 2, vhod; včas ; vhodný;pří

εὐ-χοµιδγς.

hodný. Sof. neut., Xen. ady. wgsúzaípacj.
možno vhod. p. Isok.

eú-xápaToc 2. básn. blahého, milého
namahání ; Eur. x4u.«r0g—,námaha milo
namáhavá.

EV-MÁPĚLOG9. (-xapot«) velesrdnatý. Sof.
--Χοηῃ. ἵππος--.

εὔ-παρπος 9. Ἱο]πορ]οάγ ; -ΡΙοᾶπύ. Sof.
θέρος. Έ11,(τ. ἐκβάλλω 1. 9). :

εὖ-κατάλλαχτος9.Ἀκαταλλάσσω) snad
no srovnaný, smířený; snadno smířitelný.

εὖ-χατάλυτος 9. (-καταλύ-ω) βηβᾶπο
zrušený, přetržený ; dadoucí se snadno zru
šiti, přetrhnouti, odstraniti. o věci, které
snadno lze učiniti konec. Xen. comp.

εὖ-καταφρόνητος 9. (-καταφρονέ-ω)
snadno pohrdaný, zlehčovaný ; jímž snadno
lze pohrdati ; pohrdání hodný. Xen.

εὖ-κατέργαστος 9, (-κατεργάζομαι) 1.
a) snadno vykonaný, vykonatelný; Arst.

- neut. co snadno lze vykonati. b)snadno sPfa
covaný. Xen. snadno stravitelný ; záživný
comp. — 2. snadno překonaný ; jehož lze
snadno překonati. Xen.

εὖ-κατηγόρητος 2.(-κατηγορέ-ω) 5παᾶ
no obviněný ; jehož snadno lze obviňovati.

εὖ-κόλαδος 9, ράρῃ. Προστιαδηγ.Ματ.

εὔ-περως 2. (-xépac) Sof. leporohý; ro
hatý. Sof. aco. sg. edxepov.

εὔχγλος Ῥάρη,--- ἔχήλος.
EV-XÍVY)TOG2. (-xivé-e) snadno pobnutý,

popuzený; popudlivý. Arst. eigὀργήν.
εὐ-χλεής 2. (-xAsFyg, -xAčog. —básn.

ace. 66, εὐχλέα ἆ εὐχλέεα --- εὐκλεᾶ) ἀορτό.
pověsti; dobrého, slavného jména; velmi
slavný, ehvalný. trag., att. o os. i věcech,
eýxAcGcvelmi slavně; veleslavně.

εὔχλεια, ἡ (-κλεξια, εὐ-κλεής), ἀορτάpo
věst; dobré, chvalné jm.; oslava; sláva.
trag., att.

Ἠὐκλείδης, ου,7. Ἱπποχράτηςδ..

εὔ-χολος 9. (51ν. δύσ-κολος) 4) βπβάπο
přístupný ; v obcování příjemný ;přívětivý ;
vhod, mile společenský. Arst. o0s. b) velmi,
zcela klidný, spokojený. adv. Xen. Čýv.Pl. v.
εὐχερῆς. -- 15ος, εὐ. καὶ ῥᾳδίως φέρειν zcela
klidně a snadně nésti, snášeti.

εὐ-κομιδής 9. (-κομιδ-ή, χοµίζω) Ἠότ,
ἀορῖθοραἰτοταπγ,γζάδ]απύ. νομαὶεχομιδέσWV?
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εὖχοσ μία, Ἡ (οἆεὔκοσμ.-ος),spořádanost;
způsobnosť, slušnosť (v chování) ; uctivosť.
Eur., Pl. Tv παίδων ἀίῑα], Χοπ. τῶν πεπαι
čevu.évovvzdělaných,

ed-moohtoc 2. a) «) dobře spořádaný.
Aischl. oůx €ů.ovyý nespořádaný, zmatený
útěk. Thůk. snadno spořádaný. comp. pl. sná
ze spořádaní; dadoucí se snáze spořádati.
0 sů. pořádnost; náklonnost k pořádku.io
věci. Sol. u Ὠόπι, εὔχοσμα καὶ ἄρτιχ πάντα
v pořádku a ve shodě všechno. B)způsobný;
slušný. —b) ozdobný ; úpravný. Xen. ὡς €)
xoouóTaTA co nejozdobněji.

εὐρινέω (Εὐκρινή-ς)dobře, bedlivě vy
bírám. Xen.

εὖ-κρινής 2. (-xplv-o) dobře vytříbený,
spořádaný, upravený. neut. pl. Hér., Xen,
1e)xpivc v dobrém, krásném pořádku.

εὔ-κρότητος 9.(-κροτέ-ω) Ῥάκη.Ίθβοκο
vaný ; dobře ukovaný, zdělaný. Sof, πρόχους.

εὐχταῖος 3. (οἳ εὐκτό-ς) 1. při-; zaslí
bený. Soť.εἰκταῖα zaslíbení; sliby, Eur. s)
xrai« zaslíbená ; obětovaná (lig. od otce).
2. básn. přáním, přísahám, kletbám přísluš
ný. Eur. xdrubošro: Dévuv eduralav a při
volává si Themidu, záštitu přísah. Aischl,
πατρὸς εὐκταίαν ᾿Ἡρινύν otcovy kletby pa
mětlivou Erínyi. garoúdev sdxraíx páru ot
covy kletby výrok.

ed-xTÉuvoc 2. (-xTéxvo-v) básn. hojný
statky, jměním ; požehnaný. Aischl,

εὐχτός 3. (od sůy-ouau) přaný ; žádaný;
žádoucí. Xen., Isok.

εὔ-κυχλοςρ. a)okrouhlý. Aischl. dome.
Xen. orepxvu okraje zaokrouhlené. b) pev
ných kol; opatřený pevnými koly. Aischl.

ὄχοι vozy.
εὐλάρεια, ἡ (εὐλαβής), οραίτπό řízení.

Φ0Η,ηὑλ. τῶν ποιουμιένων οραῦγπό ἴσεηί ν]αςῖ
ních činův. — edAdBuxv τῶνδε ποουθέµην
opatrné řízení před tím ustanovil jsem ši. —
att. opatrnost; prozřetelnost.

εὐλαβέομαι (edhapPý-c)dep. pass. a)
dobré opatření si činím ; opatrně si vedu, po
čínám ; opatrně, bedlivě starám se, pečuju.
Sof. edAuPýdyri dobré opatření učiň !bedlivě
se postarej !—mám se na pozoru. ps oni.
abych ne—.b) střehu, vystříhám, varuju se.
Ti něčeho. Isok. vas 0xBoAác pomluv. s inf,
Dof. e)XaGovuévo mecetyvarujícímu se pádu,
pohromy, aby nepadl.
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εὐ-λαβής 9. (-λαβ-τ λαμβάνω)3)ορᾶί
ný (ντ]εάπάπΏ ; prozřetelný. Dém. b) stře
houcí, chránící se, Eur. e)Xubeorépucšuap
vapsda s větší ochranou, bezpečností po
týkali jsme se.

εὐλάζω (ἐΕλάζω, od εὐλάκα) sl. lak.
brázdím ; orám. jen εὐλάξειν, τ. πάς],

εὖὐ-λάκᾶ, 4 (EFA-,« aůhač) sl. lak, bráz
didlo; rádlo; radlice. dpyupéxedAkxas0ha
Eewvstříbrným brázdidlem že budou brázditi ;
-rádlem že budou orati (t.j. nastane drahota
taková, že by dali za obilí tolik, kolik by stá
lo stříbrné rádlo).

εὔ-λειμος 9. (-λείμ.-ων, ep. sd-Acfu.ov)lu
bohojný ; luhozdobný. Eur. vary.

εὔ-λεχτρος, 7 (-AéxTpo-v),básn. a) lože
strůjná. Sof.Koro. b) (libého ležení) pů
vabná ; vnadná. Sof.

εὐλή, ἡ(ἐΕλη, -ν ἐλύω,εἰλύω), ὅθιγ. Πότ.
ν. ἔκ-ζέω.

εὔ-ληπτος 9. (λα-μ-β-άνω) ϐ) snadno
vzatý, chopitelný (rukama). Xen. εὐληπτό
varva nejpříhodněji. b) snadno lapený, zaja
tý, dobytý ; jehož snadno lze lapiti, zajati,
dobyti. Thůúk.

εὐλογέω (εὔλογο-ς) dobrořečím; blaho
slavím; velebím. Tivxněkoho. trag., att. —
pass., Isok. i sfut. meď. eúAovýcovrovele
beni budou.

εὐλογία, Ἡ (οά εὔλογ-ος), dobrořečení;
blaboslaví; velebení. Thůk., Isok.

εὖ-λόγιστος 2. ((λογίζομαι) τοστάζη} ;
rozmyslný. Arst.

εὔ-λογος 2. a) dobré, podstatné řeči;
podstatného smyslu ; rozmyšlený ; rozváže
ný; porozumu ; rozumný. ověcech. Aischl,
νουδετήµατα. Ὠόπι, προφάσειςτάπΙπΚγ.--εὕ
Aoyovrozumné. Dém. i s inf. s ace. že—. b)
důvodný ; dobrého důvodu ; pravdivý; pra
vý. ΡΙ. εἴπερεὐλόγωςἔχει s inf. s ace. má-li
se vskutkudle pravdy, že—.Thůk. v0 eů.dů
vod; právo. adv. právem (dobrým).

sL-Aogoc 2. básn. lepochocholný. Sof,
xvvÍ.

εὔ-λοχος, ἡ (λέχ-ος, 6Ρ. λέχ-ω), Ράβη.
dobrá, pomocná ku slehnutí, k porodu; po
mocnice porodní. Eur. Ἄρτευις.

εὔ-λυτος 9. (-λύ-ω) a) «) snadno rozvá
zaný, rozpoutaný, uvolněný ; dadoucí se
snadno rozvázati, uvolniti; uvolnitelný. Eur.
o věci. P) Xen. xúvegsnadno odvázení ; jež
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snadno lze odvázati. b) snadno urovnaný
(rozuzlený); snadný k u-, narovnání. Xen.
odxét Ov.olc eůAuračora: to nebude snadno
stejným způsobem narovnati.

evpábetu, 7 (cduxdýc), snadné učení;
chápavosť. PL. (op. dva-u.), Arst.

EV-LAWÝC?,(-ua=v-9-4vo) 1. act. snad
no učící se; chápavý; schopný.2. pass. po
ohopený ; pochopitelný ; srozumitelný; jas
ný. Sof. povyu.«, oňy.. Xen. εὔγνωστα καὶεὐ
vad rávra snadnýmKpoznánía pochopení
všechno. —Arst. —comp. Xen.

epLápem básn. i -ρία, 161, -petm,7)(εὖμα
ρῆς), 1. 8) 2ταὅποβῦ, ΒΗ1.ὁ θεὸς εὐμ.άρειανἐπ
εδίδουyeooty bůh zručnosti dodával rukám.
b) «) pohodlí. Sof. o)x sju.xpsíx ypouevoc
moXhýnemaje mnohého pohodlí; maje mno
hou obtíž. eduxpíe klidnost; pokoj; klidný
život (dle někt. m, ἠρεμία, 0Ρ. βάρος). Ἐ]. πρὸς
Tag Opagsů. proti počasím pohodlná ochrana.
B) snadnost; snadno. Pl, s inf, © Ἱμῖνἀκού
ειν snadno nám slyšeti. v) příležitost (snad
ná, vhodná). Sof. obi. k eúptoxet Tivd—k ně
čemu, 2. a) po-; ulehčení. Sof. eů. úmápyet
Tivog—naskytá se k něčemu. b) Hér. poleh
čení, vyprázdnění břicha, těla.

εὖ-μαργής 9. (-π80Ρ. µάρη --Ξχεῖρ)a) silnývrukou; zručný;mohutný.Sof.χρόνος
ců, Veógčas mohutný bůh. b) snadný. Eur.

ἐν εὐμ.αρεῖna snadě.
Βὐμαρία,γ. εὐμάρεια.
εὔμᾶρις,ιδος, 7 (sl. cizí), obuv, Aischl,
εὐ-μεγέὺ'ης 9, (-μ.έγεῦος)hodnéveliko

sti; hodně veliký. Xen. rorap.0c uxXeů. po
tok velmi rozvodněný.

? Z .? / e 3 / 1

εὐμενεια, Ιόπ. -νείη, Ἡ (εὐμενής), ἀορτοῖί- 
τοβῦ;Ι5καγοςῇ; πι]οβ{τοςί, 3) Ἠότ., ΤΑίΚ.,
Xen. bohův a zbožněnců.b)olidech : laska
vost; příznivost; přízeň, Sof., Pl. (op. Ova
μένεια).

εὖ-μενής 2. (-uévog)dobrotivý; laskavý;
milostivý. 1. a «) 0 bozích. att. —Pl. 6), xxi
tAeoclaskavý a milostivý. Dém. v0 Táv de
v eú. myslbohů přízniva. 9) o věcech bož
stvu podávaných, vznášených : za milost
prosící, Aischl, ὀλολυγμὸς ἱερὸςsů. žalozpěv
posvátný za milost boží. b) o lidech: att. do
brotivý ; příznivý. veviněkomu. Pl. e)uevěs
laskavě, s laskavostí. Ι5ο]ς.εὐμενεστέρως18
skavěji. 2. ověcech: a) blahodárný ; užiteč
ný; prospěšný. Aischl, Zrepyeto ἄρδει e)
μενεὶ movTě—ovlažuje blahodárným tokem

v

Εὔμολπος.

(nápojným ). b) pohodlný. Aischl.“ médov.
Thúk. výs inf. země ku—. Xen. %080gedue
veoréna cesta pohodlnější.

Βμένης, ovug,statný Attičan na zač. 5.
stl. —

Ἑὐμενίδες, ai (odεὖμιεν-Ἡς),Milostenky.
v. Ἐρινύς.

εὐμενίζομαι (οάἘυμενίδ-ες, 51. εὖὐμεν-ής)
k milosti si nakloňuju. Xen, dsods θυσίαις
nýuevíČero —nakloňovalsi. m

εὖ-μετάβλητος 2. (-μεταβάλ-λω) snad
no přeměněný, přeměnitélný. Arst.

εὐ-μετάβολος 2. (-ueraBoam) obratný
v proměnách ; vrtkavý stranník (rád ačasto
přebíhající od strany ke straně, ve sporech
politických). Xen. oThéramenovi.

εὖ-μεταχείριστος 9.(-μεταχειρίζω) 5πβᾶ
no rukou obrácený, přemožený ; snadný ku
přemožení;jehož snadnojest přemoci; s nímž

„snadnonakládati, hotovu býti. att. 00s.i0
| moci.

εὖ-μήκης 2. (-μ.ἢκος).8) hodné, veliké
délky ; hodně dlouhý. Xen. Tptyec.—b) dale
'kosáhlý ; nesmírný, Eur. růy auštěstí.

εὐ-μήχανος 2. (-μηχανη) obratný v pro
středcích ; kdo si ví pomoci, rady; důmy
slný. Pl, op. d-u.ňyavos 2. —

εὐ-μίσητος 9. (-μισέ-ω) 5π8άποnenávi
děný. Xen. 0 eduonróvaTov vlastnost nej
odpornější.

sú-uwToc2. Eur. krásných, tenkých ni
ti; leponitěný.

εὔ-μνᾶστος, v. εὔ-μνῆστος,
εὐ-μν ημόνευτος9. (-μνημονεύ-ω) snad

no pamatovaný. o věci: již snadno lze si pa
matovati. Arst. i comp.

εὖ-μνήμων, ονος, 2. εὐμνημονεστέρωςἔ
xe snáze v paměti vězeti, se držeti.

εὔ-μνγστος, dór. -μνᾶστος, 2. (-uvU, VUW
Lvý-oxo). Sof. eůu.vaovov ἀνδρὸς εἶμιοιὁδοῦ
ve stálé paměti strach pro odchod muže-—.

εὔ-μοιρος 9. (-μοῖρα)dobrého podílu. Pl.
účastný. op. ἅμοιρος.

EdpoArnida, oi (odEduoXr-oc), Bumol
povci, slavný rod Ath., z něhož vybírán nej
vyšší knězk obřadůmEleusínským.Sof.,att.

EdpoAroc, mýth. pěveca bojovník Thr.,
syn Poseidónův, jenž přistěhovav se do E
leusíny založil prý tajné obřadyEleusínské
a pomáhal Eleusínským ve válce proti Ath.;
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dle smlouvy s Ath. jeho potomkům nejvyš
ší kněžství v Eleusíně ponecháno.

εὐμορφία, Ἡ (ο εὔμιορφ-ος),Κτάφπά, le
pá podoba; lepotvárnosť. Aischl. io věci.
Pl., Xen. lepota ; sličnost.

εὔ-μορφος 9.(-μορφή.ο). ἄ-μ.ορφος)krás
né, lepé podoby; lepotvárný ; sličný. Hér.
αἱ εὐμορφοί β]ϊὅπό panny.

εὐμουσία, Ἡ (od eůu.ouc-oc),zběhlost v u
mění, vůb. vhodná zběhlost, obratnost. Pl.
πραγμάτων εὐμουσίανἄσκει ὄίπἂν ορταἴποςί
(vhodné) si hleď!

εὔ-μουσος 9. (-Μοῦσα, Αγ. ἄ-μ.-, dro
u-.) dobrý, evičený, příjemný v umění, Eur.
οὐχ.εὔ. µολπά nesouměrný, nepříjemný, ne
libý zpěv.

εὐνάζω (Α1ν. εὐνάω) αχ. att. 1. a) «) na
lože kladu ; uspávám, vivě někoho. Xen. o
subi. laně. meď. —se; odpočívám (spánkem);
líhám. Xen. oxXnpác tvrdě, B)dle někt, u Sof,
1πέν. ἔδτε μ. εὐνάσαιποο]ε]{θ πιόulehnou
ti si, položiti se (ά]6 Ίπ. εὐνᾶσθαι, οἳ εὐνάω).
b) obr. uspávám. α) u(po)kojuju; utišuju.
Sof. ródov touhu. ᾷᾳ55. ἀπ᾿ εὐνασθέντος κα
x00 z utišené bolesti. 3)—věčnýmspánkem.
Sof. osubi, Háda, eůvacov Tov uéAsov ulož
nebohého ! io zosbn. cuuxpůmaXuď capav
sýváČe: óorý malý vetchá těla strhne při
těžek,

εὖναῖος 9. (od eúvý) a) na loži; na loži
sku ; líhající; líhavý. Xen, λαγὼς ὁ εὐ. (le
pus cuniculus, op. - δρομαῖος)zajíc v brlo
hách, děrách líhacích— králík. b)o věcech.
α) Χθη. εὐναῖαtyvn stopy ložiska, brlohu. B)
Eur. xara mpůp.vavedvačammd4Axpřes, nad
kormu klonící se opačiny.

εὐνάσιμος 9. (οἳεὐνή)pohodlný, příhod
ný kložisku. Xen. neut. pl. místa brlohová.

εὐναστήριον, τό (εὐνάζω)= εὐνατήριον.
ευνἄτειρα, ý (εὐνατήρ),básn. manželka.
εὐνατήρ, Ἶρος, ὁ (ο εὐνά-ω), ΑἱδοΠ].

manžel.

εὐνατήριον π. εὐναστήριον,τό (εὐνάω,εὖváČe),básn.lože(postavené,upravené); po
stel, Sof. i pl. o jednom loži.

EVYŮTPLA, 7). Bof, — edváTetou.

εὐνάτωρ, ορος,ὁ, Ξεὐνατήρ (STV.δυσ-ευν-).
εὐναω (οἆ εὐγή, 51Υ.εὐνάζω) básn, a) na

lože kladu. dep. pass. «)—se. 0Η, εὐνᾶσῦαι
lihati. B) odpočívám; zahálím ; prodlévám.
Sof. s part, —b) obr. uspávám ; utišuju ; u
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končuju. Βπτ. διά τ εὐνᾶσαι τὸν ἐμὸν βίον
8 zcela ukončiti svůj život.

εὐνή, a) «) lože; lůžko ;postel, obyč.
básn. Aischl. Aéxroovedvaíložní postel. Eur.
λέχτρα,εὐναί ložnice, postel. B)Sofť.edvý
xáTe Nevěsta v podzemí. v) o hrobu: odpo
čivadlo; lože (věčného spánku). Ρο. πατρός.
d) ležení vojenské, i při loděch. Thúk. čr
vag eúvaieu ležení (lodního). b) «)lože ; lo
žisko ; brloh, Xen. 3) hnízdo (holátek). Sof.

EVVY)T-, V. eúvaT-.

εὖνις, ιδος, 4 (od edv-4), nevěsta; choť;
manželka. Sof., Eur.

εὐνοέω (od eůvoo-g)dobromyslný, přízniv
jsem. rivi někomu ; dobřesmýšlím s někým;
přeju (dobra) někomu. Sof., Hér., Xen.

εὔ-νοια, Ιόη, εὐνοίη, %(od εὔνο-ος) 1. a)
dobromyslnosť ; příznivost; přízeň ; náklon
nosť; láska o bozích i lidech. Sof, eúvotoAč
γειν, addďy z přízně, z lásky mluviti, domlou
vati, Hér.—rotňodí r. —učiniti něco. Aischl.
émsůvol« pro přízeň, z přízně. eů. Tivog n.
S pron. poss. buď: přízeň něčí, n. častěji
k někomu, k něčemu. Pl. émauveďsývotx TŤ
šxuvoů —dle náklonnosti své. edvoíx TŽ 07
z přízně k tobě. Aischl. sů. ywovócpřízeň,
láska k zemi. 4 mxp Tivogců. přízeň od ně
Κοπο. Ὠόπι, παρὰ τῶν 9εῶν. -- εἴς,πρός τινα
k někomu. b) náklonnost; oddanosť, (od
poddaných). Xen. — 2. dar, důkaz lásky.
Dém. ejvo(xc Otdova dary z lásky dávati.

εὐνοϊχός ὃ. (οεὔνο-ος, 517. εὔνοια) αἲῦ,
příznivému vlastní; způsobu přátelského.
obyč. ady.—Xen. eůvotxg čyetvTi po přá
telskú nakloněnu býti někomu. —rpó0gTiva
popřát.míti, chovatise k někomu-Isok.dx
κεῖσθαι. -- 81Ρ. Χθη. τιμᾶν εὐνοϊχώτατα-
s největší náklonností.

«εὐνομέομαι (od sůvouo-c) Hér., att, do
bře,řádněspravuju, řídím se ; dobrou správu,
dobré řízení mám. 0 subi. obcí a zemí. Hér,

ἡ χώρη εὐνομήσεται πεπιό ἀγῤβό αρτάνΥ πᾶ
bude, dobře spravována bude. eúvouýůycav
stali se obcí dobřezřízenou. p. Thúk.— Pl.
εὐνομεῖσναι.

εὐ-νομία, ión. -(m.v)(od εὔνομ.-ος), 8) ἀ0
brá správa; dobré zřízení; zákonnost; zří
zenosť (zákonná, obecná) Hér., Sof. a Dém.
(op. dvovou.ím).b) oddanost ; pokora. Sof.

ev-vojLoc 2. dobrého zřízení; dobře zří
zený ; zákonný (op. Hér. xaxóvopoc).

Evvopnoc, kr. Spart. koncem 9. stl. Pro
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kleovee, dle Hér. syn Polydektův, otec
Charileův, bratr Lykúrgův (dle někt. syn
Charileův, otec Polydektův).

εὔ-νοος, att. —vouc 2. a) dobré mysli;

příznivý ; nakloněný. zivi někomu ; obzl. po
liticky. Sof., Hér., att. —1comp. Ἠότ, εὐνοέ
στερος příznivější. Thúk. oč Try súvor něčí
stranníci (političtí). T0 eůvovyTtvogpřízni
vost něčí. b) oddaný. Xen. (v. PéBatoc2.b.)
Dém. oi—vlasti oddaní; vlastenci dobří;
vlasti milovní, sup. Sof. s)voúoraTo0c9ανεϊν

nejoddanější pomocník ku smrti. sup. i Pl.
εὐνοῦχος, ὁ (εὐνή-ἔχω) hlídač ložnice

(vdaných paní) ; důvěrný sluha, důvěrník,
komorník (pánův). poněvadž cůvobyotbývali
vykleštěni, znamená £). vůb.: kleštěnec. —
U panovníků pro svou věrnosťbývali ve váž
nosti veliké a docházeli někdy vysokých
hodností,

80-6etV0G2. básn. (vlídně) hostinný, po
hostný, Eur. Xumv ὁ εὐξεινότατος ναύταις
přístav nejpohostnější plavcům. πόντος Πῦ
červoc(i att., nikoli Ejčevoc) moře Hostinné,
Pohostné, Fuxejnské (nynější Černé), na
zváno tak od té doby, co zakládáno hojně osad
Hell. na pobřežíchjeho. (asi od 7. stl.).

εὔ-ξυ-, ν . εὖ-συ-.,
eb-oy“oc 2. velikolepý ; nádherný.Arst,

ve mluvě.

EW-000G2, dobře sohůdný. Xen. 0pog,(op.
2. dvodoc.) εὐοδωτάτη micesta nejschůd
nější někomu.

εὐοδόω (οεὔ-οδο-ϕ) pravou cestou vedu,
řídím. a0r. pass. obr. zdařiti se. dle někt,
u Hér,

εὐοῖ (evoe) výkřik radostného veselí při
slavnosti Bakchovské :hejsa! juchej! Eur.,
Ῥόνη. (Β1ν. εὐάζω,εὔιος).

εὐ-οιλος 2. πι]]ή vdomácnosti, v rodině.
(dle někt. u Xen. m. εὔ-ορχος).

εὔ-ολβος 2. veleblahý, Eur.
εὐοπλία x1 (odedorA-o<),dobré, řádné opa

tření, upravení, ozbrojení ; řádná úpravnosť.

εὔ-οπλοςο. (-ὅπλο-ν) ποᾶπό, Υάάπόορα
třený, upravený, ozbrojený. Xen. i sup. nej

řádněji ozbrojený.
εὐοργησία, Ἡ (οἆε)όργητ-ος) Μπ. smír

nosť,umírněnost(porabyεὖ-ὄργητος 9 (-ὀργή) klidné povahy;
smírný; umírněný. Thůk. adv. s klidnou ;
myslí, rozvahou,

εὐ-πατρίδης.

εὐορχέω (odeůooxo-g)věren jsem přísa
hou; přísahu (věrně) zachovávám. rivině
komu. abt.

εὔ -ορχος». 8)9 08.věrný přísahou, v pří
saze. Eur. oůx sů. elg τινα nevěrný v pří
saze k někomu. b) o věci: zcela dle přísahy.
obyč. edopxóvéGru s inf. s přísahou se srov
nává, shoduje ; není na újmu přísahy, aby—.
Lýs. i sup. zcela příslušno přísaze—.

ev-oppLoc 2. příhodný k zakotvení, ku

přistání, Doť.vů.
εὐ- οσµος 9. (-ὀσμή) Ἡβοτοπαύ. Έττ, ο

vlasích.
8d-opwaApoc 2. krásnýchočí; krásno

oký Χεπ. εὐοφθαλμότερός εἰμι krásnější
oči mám.,

E8V-TTUVÝS2. (-πήγ-νυμι) pevně složený ;
velmi pevný. Xen.

εὐπάψεια, ! ΙόΠ.-θείη, Ἡ (ε'Ἰπανής), dobré
bydlo ; rozkošniciví; Xen. sg. —Hér. pl. ἐν
e)nadcyou čivouV radovánkách, ve vese
lostech „rozkošíchbýti,trvati. εὐπαθείαςἐπι
τηδεύουσιveselosti zařizují.

εὐπαῦέω (οάedradý-c) a) radovánek,ve
selostí, rozkoší užívám ; kochám, veselím se
(v rozkoších). Hér. b) PLve sm. vznešeném
ἢ φυχη edradeř— blahou radost má; blaze
těší se.

EŮ-TAVÝS2. (-rboc) náchylný, citlivý.
rozmařilý ; rozkošný (srv,dvě předch.)

εὐπαιδία, j (odcůroc)blaženost dítkami;
zdárnost dítek. Isok. vedle oXuxπαιδία.

εὔ-παις, παιδος,ὁ, Ἡ, 3) Ῥἱαζθπύdítkami;
zdárných dítek , zdárnými dítkami obdařený,
—básn., Hér. —b) 6, Eur. zdárný, mocný,
vznešený syn. 0 Apollónovi.

EoraAivoc,Megařan v 7. stl., syn Nau
strofův, výborný stavitel na ostr. Samu.

EúráAtov, ró, ms.OzolskýchLokrů, sev.
vých.od Naupakta.

EV-TAPÁTELOTOG9.(-mapamelb-e) snad
no přemluvený, přemluvitelný ; povolný. Tu
vi někomu. Xen. sup.

sd-mápdevog, in, libá panna; panenská,
εὐ-παρόρμητος. (-παρορµά-ω)snadno

popuzený; popudlivý. Arst.
εὐ-πατέρεια, ἡ (πατήρ), básn. zdobrého,

slavného otce; otcoslavná; vysokorodá. Βατ.

εὖ-πατρίδης, ου, ὁ (-πατήρ), z dobrého,
šlechetného otce; oteoslavný; šlechtilý;
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vznešeného, vysokého rodu ; blahorodý, uro
zený ; vznešený otcem, rodem. Sof.—'Opé
orav otooslavného 01686/8. ἐκ φίλων κοινοτό
χων εὐπατριδᾶν τε od přátel sourodých a vy
sokorodých, vznešených. att. vznešený ro
dem ; urozený. i pl.

ε-πατρις, 1806,Ἡ (-πατήο, srv. předch.),
ze šlechetného otce (pocházející) ;urozená ;
šlechetná (i povahou otci podobná). trag.

οὐ-πάτωρ, ορος,ὁ (-πατήρ), ΑΙΒΟΠΙ.---εὖ

πατρίδης.
εὖ-πειὺής 9.(-πείθ-ω) 1. ααἲ.způsobilý

k přemluvení; snadno přemlouvající; ku
přemlouvání příjemný.dle někt.u Hér. Aóyog.
(v. e)-exÝc). 2. pass. snadno přemluvený;
povolný (k poslouchání) Xen., Pl. rivi ně
komu.

εὔ-πειστος 9. (-πείθ-ω) --- εὔ-πιστος.
εὖ-περίσπαστος 2. snadno kolem, ok.

vytažený ; dadoucí se snadno kolem vytáh
nouti. Xen.

εὐπέτεια, ión. -Telm,1 (od edrerýc), a)
povolnosť. Hér, vevócvim někoho někomu.b)
snadnost. Eur. dť s)rerTelxczpůsobem snad
ným ; snadně. Xen, €). T9007<snadné opatře
ní potravy.

εὐ-πετής ο, (οἆπετ- τ. πί-πτω) 8) snadno
padající ; lehký. Aisehl. rýdyu«. b) snadný;
pohodlný. Eur. rivi někomu.Hér. s inf. eů.yet
podňva, snadno jest ho podmaniti, přemoci.
adv. e)merac snadně. Xen. calev. Hér. eýme
τέως ἐπιθ'ήσεαιΒὐβοίη snadně udeříš na Bu
boji. eúTETEGTÉDUGSNÁZE.

εὔ-πηνος 9. (-mývn)hodně,pevně sraže
ný (tkaním); hustý; pevný. Bur. doxí.
tkaniny.

εὔ-πηχυς 2. Επ. εὐπῆχεις χεῖρεςΊ6ρο
lokté ruce.

εὐ-πιθ'ής (-πιδ- ν πείδω) povolný.Aisehl.
(61. εὐπειθής9.).

εὔ-πιστος, ἄῑοπό]!. εὔ-πειστος9.(πιδ-,
V meib-o). 1. o věci: snadno věřený; věro
Jatný. Sof, súmora Aéye co se rádo věří, mlu
ví, 2. 0 05. a) snadno přemluvený ; snadno
věřící. Arst. οἱνέοι. b) snadný ; povolný ; po
slušný ; (poslušnosti) věrný. Xen. i sup.

εὔ-πλαστος 9. (-rAxoce) přizpůsobivý;
kdo snadno se přizpůsobí něčemu, vpravído
něčeho. Arst. v básnictví.

εὖ-πλατής 9. (-πλάτος) hodné šířky;
hodně široký. Xen.

εὐ-πορία. 479

eÚ-TAemTOc2, básn. pevně pletený. Eur.

εὔπλοια, Ἡ (εὔπλο-ος), διββδἰπά,zdařilá
plavba. Sof. i obr.

ed-mA0xapoc 2. básn, kadeřavý. Eur.
χόμα.

εὔ-πνοος, αἲῑ, -πνους 2.— 1. snadného,
pohodlnéhodechu ; snadně, lehce dýchající;
lehkodechý. Xen. puxT7pez súzvodTEpOL—
snáze dýchající. 2. libě, čerstvě provívaný.
PL. τὸ εὖ. T008Tómovčerstvý, zdravý vzduch
místa.

εὐποδία, 7 (eů-70ug),pevnost; stálost no
hou. Xen.

εὖ-ποιητικός 3. náchylný kdobročinno
sti; rád dobročinný. Arst. vevogněkomu. εἴς
T rád pomocný k něčemu. τὸ edm. dobro
činnost.

εὖ-πόλεμος 2. statný, šťastný ve válce.
Xen. comp.

εὔ-πομπος, ὁ, šťastný průvodce, správ
ce, Sof.

B. / v 9 /
εὐπορξω (εὔπορο-ς. -- ΟΡ. ἀπορέω) 1. 8)

snadný,pohodlný jsem; zdar mám.'Thúk. odev
ÓmóAeu.0gc3rovet z čeho válka má zdar, snad
ná jest. b) na snadě, s dostatek mám. vi ně
00; obyč. Trvocněčeho dostatek, hojnosť, v
hojnosti mám. e)ropňanxíTivocv hojnosti na
byti, opatřiti něčeho, Xen. oírov potravy.
temov dosti koní sehnati (snadno, rychle).
Ῥόπι, εὐπορῆσαίτινος πρός τι hojně užiti ně
čeho k něčemu. i bez gen. Xen. μάλιστα ε)

πορεῖνnejvětší hojnosť, dostatek míti. Dém.
μικρὸν εὐπορήσαντες χρόνον Κτάδζύ ὅας po
měvše hojnosť, uživše hojnosti. Xen. 4x0 Ti
voge)mooeřyz něčeho, z někoho (míti hojnost),
bohatnouti. 2. a) snadno, na snadě mám;
vím si rady, pomoci; mohu. PL. ei u) οὕτως
εὐπορεῖς,ὧδε σχόπει πεπιάξ-ἰΙ ἴο tak na sna
dě, takhle to uvažuj ! sýTopdv τοὺς ἄλλους
ποιῶ ἀπορεῖνΠι8]6ἴο πᾶ snadě, věda sirady,
ostatní přivádím do τοπραΚκδ,οὐκ εὐπορῦ -
ἀπορῦ. -- Τπύ]ς. ὡς ἕκαστοι ηὐπόργησαν]. ἴο
Každý zmohl, dovedl. b) za jisto mám; roz
hoduju. PL, yxAemoveúmopetytěžko rozhodo
vati, na jisto rozsuzovati.

εὐ-πορία, Ἡ ιο εὔ-πορ-ος,0Ρ. ἀπορία) 1.
a) snadnosť; pohodlnost; pohodlí, PL.8xTo
του εὐπ. ἀνδρώπῳ τοῦ βίουγίγνεται 7100 ὅ]ο
τέκα 5παἀποβί, pohodlnost života pochází.
Thúk. e)r- ýv s inf, snadno bylo—. b) hoj
nost; dostatek. vvog něčeho. Xen. roXhy eún.
χρημάτων ταἰπά Πο]ποβέpeněz. ibez gen.,
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εὐπ. Ῥομαίβίτ{. Ὠόπι.1 Ρ]. Ρϊ ἄγειν —přivá
žeti. 2. a) přispění ; pomoc; podpora, Thůk.
TÝ — osudu, štěstí. b)jistota ;jisté štěstí,
Χρῃ, πολλή ὑμῖν εὖπ. oxiverou hojné vám
štěstí se jeví (jisté).

εὔ-πορος (ορ. ἄ-πορος) att. 1. a) poho
dlný k chůzi; schůdný. Xen. 6006.—εὔπορόν
ěorí pohodlno jest jíti: sehůdno—,b) snadno
možný ; snadný. neut. s inf, snadno—.sýr
ocwgsnadně. Pl, sóropWTEpovsnáze ; snadněji.
2. a) snadný, hojný v prostředcích ; hojně
opatřený, zásobený ; bohatý. Xen. y pýp.xotv
εὐπορωτέρα Ἡ πόλις jměním bohatší obec. oč
ců. bohatí ; πάπιοὔπ{,Ὠόπι, οὐδὲνεὐπορώτεροι
nic bohatší. Thůk, evmópegčycv T1v hojnosti
míti něčeho. b) snadný ; obratný (vjakékoli
věci).Pl. EÝTOPWTEPÓGTLVOGObratnější nad ně
koho (v mluvení). 7p0gčpyovxai Aóyovobrat
nější k dílu i řeči. c) snadný v obcování; po
πο]πύ. Χθῃ. δοκοῦσιν εὐπορώτεροι γίγνεσθαι
ἁμαρτάνοντες Πὰά Αθ, že snáze s nimi lze
nakládati, když chybují.

ew-moT0G2, chutný, libý k pití. Aischl,

EV-TTOVC,Todos, Ó,, pevný, stálý v no
hou ; dobrých, pevných nohou. Xen.

εὐπρᾶγέω (εὐπραγή-ς, -πρᾶγος) šťastný
jsem (v pracích; daříse mi. Thúk., Xen.

εὐπρᾶγία, 7 (srv. předch.), a) šťastný
prospěch ; štěstí (v jednání). Thúk., Arst. i
pl. b) zdaření; zdařilosť ; zdařilý prospěch.
Ἐ]. οὐ µόνον εὐτυχίαν, ἀλλὰ καὶεὐπραγίαν ηθ
jenom štěstí nahodilé, ale i zdaření. —Tvog
něčeho.

εὐ-πρᾶχτος ϱ.(-πρᾶγ- Υπράσσω)snad
no vykonaný. neut. co snadno lze vykonati.
Xen.iva sýrpaxTórepový aby snáze dařilo se-.

εὐπρᾶξία, ἰόπ.--πρηξίη, ἡ (οἆ εὔπρακτ
0, SIV.eýrodyl«), štěstí, zdar v jednání. a)
nahodilé. Thůk. Dém.pl. zdařiléprospěchy.
b) namáhavé, poctivé. Aischl., Sof,, Xen. 70
εὖ ποιεῖνεὐπραξίαν νομίζω dobřečiniti poklá
dám za dobré štěstí; při tom ců mokTTEVŽe
dobře se daří,

εὐπρέπεια, Ἡ (εὐπρεπής), 1. πκάπο]οβί;
povrchní ozdoba. Thúk. u lodi, 2. a) podob
nost; příslušnost; slušnost. v řeči.Thúk.,
Pl. (op. drpéra«). b) zdánlivosť(povrchní).
Pl. vedle eixóc.

εὐ-πρεπής 9.(-πρέπ-ω)1. Ροᾶοῦήsličné,
vynikající; sličný (podobou);krásný. Aischl.
yivane usysda cůmpemeoTáTUxKAAuTeženy
dvě velikostí nejvíce vynikající i krásou.

C /

εὑρετής.

Xen.yvvazv TdVcdmperv žensličností vy
nikajících. Eur. uoppi ejr. postava sličná
(ženy) 2. a) podobný; příslušný ; slušný.
Aischl. xóou.oc. att, obzl. o řeči. i Hér. Xóyog
ἐμ.οὶοὐχ.εὐπρεπέστερόςἐστι λέγεσῦαι ν/ ΚΙ
mně poněkud neslušný k vypravování, ΕΙ.
ὡς εὐπρεπέστατα conejslušněji. b) povrchní;
zdánlivý ; jen πὰ οΚο. Τ]ήϊς, σετ’ ὀνόματος
ejrpenoůc pod kloboučkemkrásným. rpová
σθιBpoyelxzni cúpereď se záminkou mali
chernou a blýskavou (naoko krásnou).neut.
v. ἄσπονδος, ἐκπονέω 1. b, B. —

εὐπρηξίη, ν. εὐπρᾶξία.
εὐπροσηγορία, Ἡ (ο εὐπροσήγορ-ος),Ρῖ{

větivosť. Isok.

εὐ-προσήγορος 2. přívětivý. Isok, Xóye
řečí. —Eur.

εὐ-πρόσοδος 9. απαἀπόπο, Ῥοπόᾶ]πόΏο
přístupu. snadno přístupný. a) Χθῃ. χωρία
TÁEdmpocodaTATAM. nejpřístupnější. neut.
s inf. (přístupem) nejpohodlněji—. b) o os.
přístupný; snadný (v obcování); přívětivý.
iv, někomu. Thúk., Xen.

εὐ- πρόσοιστος 9. (-πρῦσ-οισ-, Υ. προσ
pépo) Eur. snadno připravený ; jejž snadno
lze připraviti, zjednati ; snadno možný, šx
βασις. |

εὐ-πρόσωπος 2. [-πρόσωπο-ν) 1. 8) 5]1]ὅπό
tváři ; sličný tváří ; lepotvárný, Pl. veavloxoc.
b) Sof, s veselou,jasnou tváří. při déEaobau,
2. lepotvorný ; (povrchem) ozdobný,krásný.
obzl. o řeči. Eur., Dém. —Hér. ὑπεκρίνατο
εὐπρόσωπα οἄρον δ4δ] Κτάφηγπαὶslovy (spe“
01058).

εὖ-προφάσ ιστος».(-προφασίζομαι)ςποᾶ
ný, vhodný ku předstírání, ku vymlouvání;
hodící se za výmluvu. Thúk.% airí«.

εὐ-πρυµνος 2. (-πρύμνα) básn. lepo
kormý, Eur. o loděch,

εὔ-πρῳφρος 2. [-πρῷρα) ΕΤ. pl. oloděch :
lepopřídé ; přídozdobné.

εὐ-πτερος 92. (-πτερό-ν) básn. lepo-,
lehkokřídlý ; bystroletý. Sof. opvg.

e4-rmwAoc2. básn. lepých, krásných
hříbat, koní, ořů. Sof. čapov.

εὑρεῖν, v. εὑρίσχω.
εὕρεσις, εως, Ἡ (τ. εὑρ-ίσκω), nalézení;

vymyšlení. Pl.
εὑρετής, οὔ,ὁ (τ. εὑρ-ίσκω), πάἰθποθ ; τ7

nálezce; vyzkoumatel; návodce. Pl. oúre
εὗο. οὔτε μιαθητῆς οὐθενὸςπερὶ τῶν τοιούτων
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ani návodce ani učedník ničí v takových
věcech.

εὑρετιχός 3. (v. edp-íaxw)schopný k na
lezání ; nalezavý ; vynalezavý ; vymyslivý;
výmyslný. PL. pl.

εὑρετός 3. (v. eůo-loxo) nalezený ; vy
zkoumaný; vyzpytovaný. Xen. o)y eúpeTaAv
doórouvěci, jichž nelze vyzkoumati lidem.

εὔρηχα, τ. εὑρ-ίσκω.
εὔρημα, τό (τ. εὑρ-ίσκω), 1. ϱ) πβ]οποπό;

nález. básn. b) nález (j. by to našel); zisk
obzl. nenadálý ; šťastná pohoda; štěstí (ne
nadálé). Eur. ví eĎoyu“ můpov EdTVYÉOTEDOV;
na kterou náhodu uhodil jsem šťastnější?
které štěstí postihl jsem šťastnější?Hér. sů.
sbonze na náhodu uhodil; (Šťastně)maně na
δ6ἱ πὅοο.ερ. εὑρήκαμεν ἡμέας αὐτούς Π8Π0
dilým nálezem nalezli jsme sebe ; divem di
voucím maně zachránili jsme sebe. —Ken.
£do. šmomodumy, si— S opt. za štěstí své po
ložil jsem si, jestliže bych—. 2. nález; vy
nález. a) věc vynalezená, vymyšlená (v za
městknání, ve hřea p.). Bur. pl. —PL.xara
χρῆσθαι αὐτῶν τοῖς sdoýu.xo1ku své potřebě
užívati jejich nálezů. b)io zařízeních,usta
noveních obecných.PL. vou.ouc,vouodETÁVEů
pýuava zákony, zákonodárců nálezy. p. Dém.

εὐ-ρῖνος 2. (-ólc) a) abt. ed-pic bystrého,
slidného nosu; dobrého čichu ; slídný. Xen.
o psích. eůpuvsg.—b) básn. io věci: slídný.
Boť., v. Bow.

Βὐριπίδης,ov, třetí znejslavnějších tra
gikův Ath.; žil r. 480—406,

εὐ-ρῖπος, ὁ (-ῥίφ), α) ἀίπα mořská. b)
Ἐώριπος jm. úžiny mezi Eubojí a střd.
Reckem, kde bývalo proudění velmi roz
manité a nestálé.

εὖ -ρῖς, ἴνος, Τ. εὔ-ρινος, A).

εὑρίσχω(Καπ, εὑρ-8 εὗρε-, 305.ηὗρον,Ἱέρθ

než εὗρον,impt. εὗρέ; a0r. med. ηὑρόμην, fut.
act. εὑρῆσω; prí. nVoyxx,pass. núpyuu ; a0r,
pass. ndvédyv; fut. edgedýcoua, od km. prf.
sdoýcopau, adi. eúpeTéoc, V. Zvl. sýpeTo<) 1. a)
slídím ; sleduju. vi po něčem ; hledám něče
ho, něco; snažím se najíti, nalézti. i sobi. os.,
Xen. mág edo/ce čxctvove; jakvyhledám je?
pass. Sof. eůpedýceva: fyvog vyhledá, na
lezne, najde se stopa, Axyůg črel eúpedelmZa
jíc, kdykoli byl vyslíděn, vyhledán. b) ná
hodou nalézám. zi n. eva něco, někoho ;maně
přicházím na něco, na někoho. Sof, εὑρῶνἐνναπαίαιςπτυχαῖςnašedtěna— stráních,
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často s obi. εὕρημ.α (τ. ἴαπι 1. b). 2. 8) α) hle
dám; vyhledávám. Dém. idíoug mohéuous
vlastních válek (výprav loupežných). medď.
—si.Xen. eúpioxecůat dyzdóv m vyhledávati
si dobrého něco, milosti nějaké. mapTivog
odněkoho ; snažiti se dosíci něčeho—, $) na
lézám ; nacházím. Ti něco; docházím, do
sahuju, dostává se mi něčeho (buď dobrého
n. zlého). Eur. xAéogeúpýcen slávy dosáhneš.
často meď. Sof. mxvrTaταῦτα σοῦ wavóvTog
úsóunv všeho toho (zla) došel jsem po smrti

tvé. Aischl. Φανάτους můpovro smrti došli.
Ηόή. εὑρήσεταιτιμωρίην dojde pomoci. p. Ae
opýjv. i 0 subi, věci. Sof. Tě čoya Toúg Aóyouc
cúpícxevauskutky slov si nalezají. b) shle
dávám. se dvojím ace. Bof. T00G9εοὺς χαχοὺς
shledávám, poznávám bohy j. zlé. Xen. τοὺς
αὐτοὺς εὑρήσετε χαὶ τότε χαχίστους καὶ νῦν
úBprovovárvovctytéž naleznete, shledáte, po
znáte i tehdy nejzbabělejšími i nyní nej
zpupnějšími. i s ace, part. dy ἂν ἀδίκως ἐγ
xxXodvrasúvloxmarkterého by shledávali j.
neprávem žalujícího—. pass. S0f. TodTovTíg
ἄν σοιτἀνδρὸς προνούστερος ηὑρέδη ; π8ᾶὰtoho
muže kdo by byl tebou shledán prozřetel
nějším ?—čvovcnerozumným. c)o-)nalézám ;
vyzkoumávám; vymýšlím, Aischl. nůpeu
χανὴν GOYTNpÍXenalezl, vymyslil prostředek
ochrany,PL.caTnplavTGdvor ochranu
člověkovi nalézti. —ryv Téyvyv vyzkoumati
umění, ei nůoyxev 7 ueuádynev jestliže vy
zkoumal n. se naučil, B)zjednávám ; opatřu
ju; připravuju. Sof, edoeřyπημάτων ἄρηξιν
zjednati proti strastem pomoc.meď. Aischl.
αὐτὸς Ἱὑρόμην πόνους εάπι ΡἩρταν]] ]56ἱη si
trápení. 3. a) vy- ;přináším ; získávám. Xen.
χρήματα, ἃ ηὓρε πλέον ἢ ἑβδομιήκοντα τόάλαν
vx věci, které vynesly více než 70 hřiven.
i při subi. vů véXy ela. Hér. roXhov govotov
εὑρέεινmnoho peněz vynésti(prodejem). Xen.
ἀποδόσθαι τοῦ zůoóvTo;prodati za cenu, kte
rou vynese, za jakoukoli cenu. b) medď.zí
skávám si. Dém. εὑρέσθαιτὴν ἀτέλειαν ἀντί
Tivoczískati si nepoplatnosť za něco.εὐροέομ(οεὕροο-ς)Ιθοίο]/jsem; libě
teku. obr. Aischl. ὅταν ὁ δαίμων εὈροῇ když
by náhoda štěstím plula—.

εὕροια, Ἡ (οεὕρο-ος), Ιθορτοπάποβῦ, Γ1.
libý, hojný proud řeči.

εὔ-ροος 2, krásnotoký ; liboproudý. Sof.
0 řece.

1. εὖρος, Tó (srv. e)půg) šířka; šíř řeky
a p. —často ace, vztahu; na šíř; zšíře. Xen.
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ἐπὶποταμ.ὸν ὄντα τὸ C000;TAčdpou k řeceši
roké 100 5{οΡ. τοῖχος ἐπ ὀκτω πλίνθων τὸ
eúpogzeď na 8 cihel šířky, tloušťky.

2. εὔρος, ó, vítr jihových., Hér,
Ἠὐρυάναξ, axT0g,Sparťan,druhý vůdce

v bitvě u Plataj, syn Dóriův, vnuk kr. Ana
xandrida, bratranec Pausaniův,

EvpoBárng, ου, v 5. stl. vůdce Argej
ských dobrovolníků, pomocníků Aiginským
proti Ath. (v. i násl.)

EůpóbaToc, dle někt, Εὐρυβάτης,ου (816
rozd. od předch.) Efesan v 6. stl., jenž ob
držev od Kroisa peníze k najímaní vojska
proti Peršanům, zrádněodevzdal peníze Ký
rovi; proto jm. jeho znamená vůb. podvod
πίκα, δΐρα]α,ΡΙ. -- Ὠόπι, Ἠρυβάτου πρᾶγυα
Eurybatovo, šibalské dílo.

Ἠρυβιάδής, ου, 1όπ.ee, Spartan, syn
Eurykleidův, vrchní velitel lodstva. Hell.
proti Xerxovi.

Evpvěájm Spartanka v 5. stl., dcera
Diaktoridova, druhá mnžk. Leótychidova.

Εὐρύδημοςοἷς, τ. 600. Hellén Málidan,
otec zrádného Efialta.

Eopvě(mvy)mýth. mnžk. Thébskéhokr,
Kreonta, matka Haimonova. Sof.

εὑρυ-εδής 2. (-édog) básn. u PL. -χθδών
země (k usídlení) širá, prostranná.

εὑρυθμία, Ἡ (ο edpudu.-og)dobrý,pravý
rozměr; rozměrnosť.PL.,Isok, pl, vedle ov
μετρίαι.

εὐ-ρυΏμος 9. (ορ. ἄ-ορυῦμιος) 3) ἀοβῖθ
u-, rozměřený ; ú-; rozměrný. «) Xen. ca
uaTa, $dpaxeg. i comp. —B) Arst. λέξις. Ὦ)
ohápající, cojest úměr, rozměr; schopný ᾖ-,
rozměru, ú-, rozměrnosti. Pl. súpvůuoTEpot
καὶ εὐαρμοστότεροι γιγνόρενοι 5οπορηδ]δίπιί
rozměru a souměru se stávajíce—.

BopvxAeldyg, ou, ión. se, Sparťan v 6.
a 5. stl.. otec Eurybiadův.

Edpvxpárng, oug, ión. €0g, Kr. Spart.
v 7. stl. Agidovec, syn Polydórův, otec
Anaxandrův.

Edpvupatlěng, ou, ión. su, kr. Spart.
v 6.stl. Agidovec, vnuk Eurykratův, syn
Anaxandrův, otec Leontův.

EvpvAénv, ovTog,Sparťan ku konci 6.
stl., druh Dórieův, krátkou dobusamovládce
v Selínúntě,

Ἠὐρύμαχος, Théban 1. ok. r, 500., otec

εὐρύ-χορος.

Leontiadův. 2. vnuk lho, syn Leontiadův,
vůdce Thébský,

εὐρὺ-μέδων, οντος, 6 (ep. uédo vládnu)
širovládný. básn. u Arst. |

Evpopédwv, ovrog,6, ř. vPisidii a Pam
fýlii.

εὐρύνω (οἆ εὐρύ-ς) šířím ; rozšiřuju. Hér.
ἑκάτερος (ποταμ.ὸς) εὐρύνωντὸ μέσον οροῇ!Ť.
rozšiřujíc prostor střední,

εὐρύ-νωτος 2. Sof,širohřbetý, φῶτες.

εὐρύ-οπα (-ὄψ) Hér. or. jen nom.širo
zvučný; -hlučný (dle někt, od or- v odoum
širohledý, -vidný). Zevs.

εὐρύ-πορος 2. básn. široko daléko prů
jezdný ; širokodrahý. Aisohl. άλχασα ὅἶτο
brázdné—.

Ἠὐρύπυλος u Hér., v. Θώραξ.
Ῥορυπῶν, σ. Εὐρυφῶν.
εὐρύς, έος 3. (Srv. eů00), a) básn.širý ;

široký daleký ; prostranný. Sof. švεὐρέιπόν
To na širém moři, b) široký., Xen, oixta— pří
bytky—. Hér. xodbópvovgeúpuTáTovcŠkorně
nejširší, nejvolnější.

Ἠνθρυσάκης, ovg,synáček Ajanta Tele
mónovce a Tekméssin. Sof.

Evpvodévyg, ouc,ión.og,kr. Spart.v 11.
stl., Hérakleovec, syn Aristodémův, bratr
Prokleův, otec Agidův, praotec rodiny král.
Eurysthenovcův.

EvpvoVeÚe, έως,ἰόπ. έος, mýth, kr. My
kénský, vnuk Perseův, syn Sthenelův, je
muž byl poddán Hérakles.

εὐ-ρύστερνος 9. (-στέρνο-ν) básn, Širo+
prsý. u Pl. Duia—.

εὑρύ-στομος 9. (-στόμ-α) širokoústý ;
širokého otvoru; volný. Xen. neut, pl.

Eovpvrcla, Ἡ (οἆ Εὔρυτ-ος) Eurytova
Sof. παρθένος, ἵ. Ἰόλη, --πόλις, {. Οἰχαλία.

ev-poToc 2. Eur. —xoývylepo-, hojnoto
ký pramen.

EspvrToc 1. mýth. kr. Epejův v sev. E
lidě za doby války Trj. —Eur. 2. mýth. kr.
v Oichalii (bud Eubojské n, Thes, n. Mes
sénské), otec Ifitův a Iolin (τ. Εὐρυτεία). 3.
Sparťan statečný v bitvě u Thermopyl.

Evpvov n. -r7v, AvToc,kr. Spart.v 10.
stl., vnuk Aristodémův, syn Prokleův, otec
Prytaniův.

8upů-Yopoc2. básn. široplesý; prostran
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ný (ku plesům, chorovodům, ku provádění
kol); širorovný. Eur. dyviaí.Hér.or. Zrapry,

svpvywpím, ión. (n, ἡ (οἆ εὐρύχωρος9.)
prostranství (širé) ; prostranstvo. Hér. τινὸς
něčeho. obzl. na moři. Hér., Thůk.čy ep- na
prostranném, širém moři(op. ἐνστεινῷ). Χεη.
na zemi.

εὐρώδης 9. (eůpo-c)dle někt. u Sof. pro
stranný (lépe ejpu-e0ýc).

εὑρώεις, εντος, ὃ. (οὰ ὁ εὐρώ-ς, ὥτος, Ρ1
seň) básn. (plesnivý ;) dusný ; temný. Sof.
rápoc— hrob temný ; mrákotný.

Evpwpebe, Υ. Πὐρωπεύς.
εὑρών,τ. εὑρίσχω.
Βιὐρωπεῖος, 1όπ.-ιος, ὃ. (οά Εὐρώπη 9.)

Evrópský. Hér. Ejporýto: Evropané.
Βὐρωπεύς, έως, 1όπ,έος(ο ωήρωπ-ός1.)

z Európa; Európan (dle někt. Eowueús).
Evpórm, 4, 1. mýth, dcera Foinického

kr. Agénora. sestra Kadmovaa Kilikova,2.
ἀότ, -πα Ἠντόρα, díl světa, záp. odAsie, sev.
od Libye (Afriky); u Hér. i země sev, od
moře Kaspického počítána k Evrópě.

εὐρωπός 9. {.ν εὐρώ-εις) tmavý. Eur.
χάσμα.

Ἠορωπός, Ἡ, 1.118,τ 5ογ. Τάρ.Kárii (dle
někt. Eůpopog). 2. ms. vsev. Makedonii.

εὐ-ρωστος 9. ($ó-vvuy) hodněsesílený;
mohutný. Xen. udA«xsůo. velmi mohutný. τὸ
cu% tělem. eúpocrTacmohutnou silou.

εὐ-σαρχος 2. (-cápč) masatý ; tělnatý;
tlustý. Xen.

εὐσέβεια, ῥράβῃ.1 -βία, Ἡ[εὐσεβῆς, op. δυσ-,
ú-očhĎex)uctivost; zbožnosť. rivog bud něčí,
n. k někomu. Pl., Dém. 790g Weoúgk bohům.
—ik rodičům, k zemřelým. zbožná úcta,
služba ϱοῦ, --θνατῶν zbožná úcta smrtel
ných (k bohům). i zásluha, chvála zbožno
551. ΒοΓ, εὐσέβειαν ἐκ πατρὸς χάτω θανόντος
otce chválu zbožnosti od otce v podsvětí ne
božtíka získáš si.

εὐσεβέω (οά εὐσεβή-ς. οΡ. ὀυσ-, ἀ-σεβέω),
uctivým, zbožnýmjsem ; uctivě, šlechetně,
zbožně jednám. vi v něčem ; zbozně konám
něco. Sof., Τ8ο]ς.εὐσεβεῖντὰ πρὸς θεούς 5]ᾷ
by náboženské zbožně konati, vykonávati.
PI. —repi deoúg nábožným býti. Sof.—elgτινα
uctivě, zbožněse chovati k někomu. isaco.
os, Eur. dzóvve zbožné úctě míti boha (dle
někt, εὖ σέβειν).

εὐ-σεβής 2. (-σέβ-ω. 0Ρ. δυσ-, ἀ-σεβής) 1.

+
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uctivý; poctivý; šlechetný; zbožný (kdo
z bázně boží koná své povinnosti k bohům,
rodičům a všem lidem živým i zemřelým).
90Η, τοὺς ϱὐσεβεῖςκἀξ εὐσεβῶν βλαστόντας
dítky poctivé a z rodičů poctivých (poctivě
sňatkem oddaných) zrozené. Xen. uerž Tv
eýcsBáv se zbožnými, poctivými. r0€). zbož
né, poctivé jednání ; zbožnosť;poctivosť, Soť.,
Dém. e)oeBa< zbožně; poctivě. Sof. —ěva
s inf. zbožno, poctivo, příslušno jest, aby—.
2. básn. pass. zbožnéúcty, Šetrnosti hoden,
Sof. při ἱερός.

εὖ-σεβία, ν. εὐσέβεια.
εὐ-σελμος 9. (-σέλμ-α) Ὀάβδη.ο ]οᾶϊ le

pokrovná; lepokrytá (Da přídě a kormě. dle
někt. dobřeopatřená příčkami, veslovkami,
veslařskými lavicemi ; lepoveslá).

εὐ-σεπτος». -σέβ-ω.-- 0Ρ.ἄ-σεπτος)Ρο.
ἀγνεία. počestná.

εὐ-σημος 39.(-σῆμ.α, 81Υ. ἄ-σημ.ος) ἂο
brého znamení; blahověstný ;přiznivý. Bur.
pacux. Sof, βοα(.

EV-0NÉTAOTOG2, (-oxemále) dobrý, pří
hodný ku chránění, k ochraně, Thúk, €)0xe
maovTóvaTovsvar že nejlepší jest ochranou.

εὐσχευέω (odεὔσχευο-ς, 817. ἄσχευος) 504.
dobrou zbraň, přípravu mám ; dobře připra
ven jsem,

εὖ-σχίαστος 2. (-omáČe) Sof. dobřeza
stíněný, stínem krytý. (srv, násl.)

εὖ-σχιος 9. (-σχιά) hojného stínu ; hod
ně stinný. Xen. olxíx. op. εὐήββος.

εὔ-σχοπος9. (-σκοπή)dobrého,pohodl
ného výhledí. Xen. rů mo0GLevEJoxoTWTATU
místa s nejdalším výhledím, z nichž ku pře
du nejdále viděti.

εὔ-σοια, ň (-00-0g)básn. zdárná spása.
εὐ- σταλής Ὁ.(-στέλ-λω) 1. a) dobře,řád

ně u-, vystrojený, upravený. Aischl. ov0Aog.
b) pohodlně, lehce vystrojený, upravený.
Thůk., Xen. —2. a) pohodlný ; snadný. 908,
mAodg,vedle odproc. —b) o člověku dle pova
hy: snadný, slušný v obcování; způsobný
(jenž snadno se vpravído způsobů společen
ských). Pl.

ε-στολος 9. úpravný ; vypravený. Sof.
o lodi.

εὐ-στομέω (odeůorop.o-c)liboustý jsem.
Sof. z úst libě pronáším. o slavících : libé
zpěvy vydávati ; libě prozpěvovati.

εὔ-στομος 2. (-oróu-x. —0p. d-or-) 1.
31*
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dobrých, řádných úst; dobrého chrupu. Xen.
o psích. 2. liboustý ; z úst libě pronesený.
Sof, edavou.xčyev libá, zdárná, příznivá slo
va vůústech míti; zlých slov se zdržovati;
uctivě, zbožněmlčeti. Hér. —zsíoto to v ucti
vém mlčení budiž uloženo, zachováno (srv.

εὔφημος, ϱὖφημ.έω).
εὖ- στοχία, ἣ (ο εὔστοχ-ος)15ίοἴα cíle,

Eur. vóčwve)o- jistota (střelby z) luku.

εὐ-στοχος 99, dobřecíle dosahující ; ji
stý cíle, ranou, hodem, střelou. Eur. Aóyxatg
ejoroyovaTo: kopíminejjistěji mevající.Xen.
i dxóvrov. —nejjistější cíle. ejoTóyz PXA
λεινelsm jistou ranou házeti do něčeho.

εὐ-στροφος9. (-or0épe) snadno otáče
ný ; snadný, pohodlný k otáčení, k řízení;
k obratu hbitý, Eur. sup. o loděch.

ev-oT0A0G 2. leposloupý. Eur. o chrá

mech,
80-συλλόγιστος 2.(- “συλλογίζομ.αι. 817.

ἀ-συλ-) vhodný, případný, příslušný k zá
věrku. Arst. comp.při roeyuxTu.

εὐ-σύµβλητος, εὖ-ξύμ.-, 9. (-συμ-βάλ
Aw) snadno uhodnutý; snadno dadoucí se
uhodnouti. Aischl, —Hér.

e0-0ÓLLBoAoc2. milý ve společnosti, v 0
becném obcování. Xen.

8V-0ÚVETOG,z)-Évv-2.(srv. d-ovv-) 1.pass.
snadno pochopený, pochopitelný, srozumi

telný. Eur, Boa. 2. act. hodně rozvážlivý,
rozumný. Thúk. comp. ežuveroTEvov s lep
ší rozvahou.

8V-oÚvdeToc 9,(srv. d-a-) dobře slože
ný. Arst. Aóyogslovo.

εὖ- σύνοπτος 9.{-συν-οπ-, ΡΙ8. συν-οράω)
dobře, hezky, pohodlně přehledný. Arst. μέ
Ύεδος, πόλεμος.

εὐσχημοσύνη, Ἡ (εὐσχήμων.81. ἀ-σχ-)
«) statná, slušná postavá; obratnostve sluš
né postavě. Pl. —3) (vhodná) způsobnosť;
slušnosť (v chování). Xen. (v. pery |. b, u,)

εὖ-σχήµων, ονος,2. (-σχῆυ,-α,51Υ.ἀ-σχ-)
a) «) statné, slušné postavy ; Xen. okoni. —
obratný ve slušné postavě. PL,comp. $) sluš
ného chování; způsobný ; zdvořilý. Xen. i
adv, způsobně; slušně, —Eur. i slušný, 0
zdobný v řeči. etcruvx k někomu. b)io věci:
slušný ; ozdobný. Eur. Aóyo:řeči. Pl.'comp.

uhlazenější.
EVTANTÉM (εὔταχτο-ς, SIV. Ú-TAX-) Ve

εὐτολμία.

slušném pořádkujsem; pořádnýjsem; po
pořádku, kázně šetřím. Thúk., Xen.

EV-TAMTOG2. (-rácow, SIV. ἄ-τ-) 8) α)

dobřespořádaný; v dobrém pořádku. Aischl.;
Thúk, Xen. e)ráxTec v pořádku (slušném) ;
pořádně. 9) pořádný; správný, pořádku mi

lovný jsem, Xen. i comp. —TOA E)TEWEC
τέρα καὶεὐτακτοτέρα obec i k poslušnosti i
ku kázni náchylnější; —i povolnější i pořád
nější. adv. i: poslušně. b) o věci. Thúk. πο
peta AopaAg xxi ÚT. pochod bezpečný a spo
řádaný (v dobrém pořádku).

εὐταξία, 7 (od εὔτακ-τος, 51Υ. ἀταξία)

8) α) uspořádanost; dobrý pořádek. Xen. p)
dobré zařízení, zřízení; dobrá správa, Xen.,
o státu Lak, —b) vůb. pořádnost; dobrá ká
zeĎ ; správnost.

εὖτε, před samohl. i eůT(čorTe,jore ==

τε) ἴτας. α 16η. spojka, j. ore. 1. obyč. čsová:
kdy ; když. «) při určitosti, s ind., Hér. 790
TE90v,súTe—dříve, když—. Sof.cεὐτέ γε-8 Sa0r.
kdy už—. $) častěji s coni, s čv (zř. bez dv)
o neurčitosti čsu (avšak děj s jistotou oče
káván)kdyžby—; saor.i:ažby—.ič.sind.:
hned jak—; při aor.: až jen—. 2. dle někt,

u Sof. i příčinná : když: poněvadž,s ind.
εὐτεχνία, Ἡ (οἆ εὔτεκν-ος) zdar dítek,

Arst. vedle nohvrenvím.

εὐ-τεχνος 9. (-τέκνο-ν) a) zdárný, šťast
ný vdítkách. Eur. —Xen, o ženě: plodná ;
ku plodnosti způsobilá.b)Eur.i: zdárnédí
té; zdárný syn.

εὐτέλεια, Ἰόπ. «λείη, Ἡ (εὐτελής)9) 8η8ᾶπΠό,
laciné opatření. Hér. Táv orriov potravy. —
láce. b) skrovnosť; skrovné, laciné živobytí;
střídmost. Thúk., Xen. op. ToAvyoyuxriz..

eV-T8AÝG2. (-rého<) a) snadného platu;

snadno záplacený; mírné ceny ; laciný. α)
Xen. Ta e)TehéaTegavěci, pokrmy lacinější.
Hér. isup. nejlacinější; nejsprostší, adv.
lacino ; malým nákladem, vydáním. Xen. —

$) PL.i o os.: laciný; lacino úplatný; skrov
ným úplatkem spokojený. ovxopávra. b) «)
skrovně, lacině žijící; živobytím skrovný,
mírný; střídmý. Χεῃ. Ἱ οοπιρ. εὐτελέστερον
skrovněji; prostěji. B)sprostý. Aischl. 0 u
mělci. c) skrovné práce ; s malým úsilím ;
netěžký. Xen. doxnou.

80-τλήµων, ovoc,2. Aischl. --δόξαντιτ
valá hrdost.

εὐτολμία, Ἡ (οἆ εὔτολμ-ος) Ἠοάπά Επιζ
lost; odvážlivost; odvážnost.Eur,



εὔ-τολμος.

εὔ-τολμος 9. (-τόλμα) Ἠοάᾶπόαπιδ]Υ; οᾱ
vážlivý ; odvážný (srv. předch.).

eu-T0V0G2, hodně napiatý, Xen. adv. na
piatě; s úsilím ; horlivě,

εὐ-τραπελία, Ἡ (οἆ εὐτράπελ-ος)τίρ
Κάῑρίπί. Αταῦ, (ἀ]6 πόΚ{. φιλ-ευτραπελία).

εὐ-τράπελος 2. (-τρέπ-ω, op. δυσ-τρ-)
1. ουταίπύ. ΤΠή]ς, αἀν. 2. duchem, vtipem
obratný ; vtipkářský. substt. vtipkář; vti
pálek. Arst.

εὐ-τραφής 2. (Tpép-w, dle někt. sů-Tpe
oýc) 1. živný. Aischl.ovodě: občerstvující,
2. pass. dobře, hodně živený, krmený ; vy
krmený ; vytylý ; tučný. Eur. vexvíac. pl.
o dětech. %Bm;véhog vychované k nejvyšší
bujarosti.

EV-TPETÝG2. (-TpérT-) 1. obratný ; při
pravený ; hotový. Dém. — Eur. e)Tpemécτι
mowetodoupřipraveným něco činiti; rychle
něco připravovati. 2. příhodný ; pohodlný.
o věci s)Tperdc čycmvpříhodným, pohodlným
býti. Dém.

εὐτρεπίξω (ο εὐτρεπής)1. a) připrave
ným, hotovým činím; při- ; upravuju; za
řizuju. Eur. úuévazovsvatbu. —obzl. k boji.
Dém. zXotx koráby. —meď. —si. Xen. rův
ἐχυτοῦ τάξιν εὐτρεπισάμενος SVOUŤAdUusi při-,
πρτανό. Τη ή]ς, τὰς προσβολὰς ηὐτρεπίζοντο
přípravy k útoku chystali; k útoku se při
vravovali. b) opravuju. Xen. va vetym.2. pří
hodným činím ; příhodně, vhod upravuju.
Ῥότη,πάνὺ’ ὃνἐβούλετοεὐτρεπίσας τρόπον Υξθ,
jakým způsobem chtěl, vhod upraviv. meď.
—si; nakloňuju, získávám si. Dém. ἅπαντας
nůTpémoTavšechny si naklonil, získal.

εὐ-νρεφής,ν. ε)-τραφής.
εὐτροφία, Ἡ (οἆ εὔτροφ-ος9., -τροφή) ἀο

bré, zdárné νυγοπογάπ{.Ῥ]. τῶν σωμάτων, -
φυχῶν,

εὐ-τροχος 2. (-rpéyw)a) lehko- ; rychlo
běhý. Xen. snadného, rychlého pohybu,
otáčení ; snadno otáčený,b) obr, Eur. vAAo
Ga— jazyk rychlohbitý, ohebný, obratný
(v mluvení).

εὐτυχάζω (odεὔτυκο-ς 2. 51Τ.εὔτυκ-τος.)
dobře připravuju, přichystávám. Aischl.
med. —si. Tóčov.

εὔ-τυχτος 9. (-τυχ, τν. τεύχ-ω) básn,
a ión. dobřeupravený. Hér. o jídle eůruxTa
ποιησάμενοςεἶχε ἔτοιμα ἀοῦτοι άρτατοι U
chystav měl je pohotově.

εὐφημέω. 485

εὐτυχέω (εὐτυχή-ς, ΟΡ.δυστ-, ἀτυχέω)
a) o subi. os, dobře, šťastně zasahuju. Eur.
BaXovT hodem na něco. vůb.: štěstí mám;
šťastný jsem. edrvyňoa štěstí dojíti. iv bo
ιν 908, ὁ εὐτυχῶν--, 6 dvorvyv šťastným,
nešťastný. s ace. vnitřním. Xen. núrdynoxv
T0ĎTOT0 E)TŮJ HU%se zdarem pochodili v té
to pohodě. —s ace. vnějším: stěstí mám,
šťastný jsem v něčem ; dobřese mi vede v ně
čem ; daří se mi něco. Hér. moXéy.ovg.Thůk.
TaAAu,vá maoóvra. s dat. něčím, Eur. γάμοις
sňatkem., zř. čviw v něčem. Xen. —Thúk.
ěgvýv[óXov edrvy/oac přivýpravě proti Py
lu dobře pochodiv—.pass. Thúk. se subi.
věci ἀθΐ, 05, ἱκανὰτοῖςπολεμίοις ηὐτύχηται
dosti bojů nepřátelům se vydařilo, se po
vedlo. b) zř. act. o subi. věci. daří se, Sof.
odděve)Tvyet nic se nedaří.

εὐτύχημα, τό (ο ejrvyé-e) Šťastná,
zdárná příhoda; pohoda, Eur. vd mapogcůr.
dřívější pohody. Pl. e)r. wxuy.morovŠtěstí
podivuhodné. Xen. (v. e)rvyčm). Tevogněčí.

εὐ-τυχής 9. (-τυχ- Υτυγχάνω, 0Ρ. ὄυσ-,
á-T-) a) cíle dosahující ; šťastný. Hér. —Pl.
εὐδαίμων xm εὖὐτ.Ὀἱαὔ6πύ α ὄίας{πγύ. 98, εὖ
τυχεῖς--, merroxóTe; šťastní v cíli—, padlí,
Επτ. βίος εὐτυχέστερος život šťastnější. sýru
1BEmpáaoevštěstí míti (vpracích) šťastným
býti. Sof. —Pl. sjrvyčaTepov— šťastnějším
býti. b) se štěstím ; šťastný (jinému). Sof.
008. εὐτ. ἵχοιτο τῇ móAučuoí ve kéž přijde
ku štěstí obcei mému ; δαίμωνrivi e)r. štěstí
někomu příznivo. Aischl. —góru.og los, osud
šťastný. Thúk. v0 edrvyéc štěstí ; zdar. Sof.
εὐτυχῆ-, δεινάδἰόςεί--,strasti. adv, Šťastně.

εὐτυχία, jón. ἔη,Ἡ (odεὐτυχ-ῆς. οΡ. ὀυστ-,
ár-) štěstí (nahodilé, v. εὐπραγία); Ῥομοᾶα;
zdar. Hér., att. pl. pohody. Isok. šťastné
úspěchy.

Βὐτυχίδης, ου,ἰόπ.εω,οἷς.τ. 6(10.Α1 ὅαπ
z Dekeleje, otec Sófanův.

εὔ-υδρος 2. (-úĎep) vodnatý ; hojný vo
„dou; mající vody hojnosť. Hér. vý, comp.
při ydpoc.

εὐ-φᾶμ»,τ. εὐ-φημ-.
εὐ-φαρέτρας, ου, ὁ[-φαρέτρα) 5οἱ,οΑΡοὶ

lónovi: lepotoulý ; s krásným toulem.
εὖ-φεγγής 9. (-φέγγος)16Ρο-,Ια5ποςγέΐ

lý. Aischl. Ἡρέρα.
εὐφημέω (odedynu.o-s)1. a) dobrá, blaho

věstná slova mluvím ; zbožněmluvím ; zlo
věstných slov se zdržuju; zbožněmlčím ; ne
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rouhám se, e)pýuc zbožněmlě! nerouhej se!
PL. edpýpe vodro mlč, pryč s tím ! nerouhej
se tím! b) s ace. os. dobrořečím, blahosla
vím, velebím. Xen. θεούς bohy. vedle črauu
vd.— 2. básn. o subi. věci. zbožně zaznívá.

ΑἱβοΠ],χέλαδος Ἑλλήνων πάρα μολπηδὸν ni
oňumcevpokřik od Hellénů j. píseň jásotem
zbožným zazněl.

εὐφγημία, ἡ (οἆ εὔφημ-ος) zbožné, blaho
věstné mluvení; zdržování se zlověstných
slov ; zbožné, posvátné mlčení, ticho. Sof. e)
omuav toys (posvátné) mlčení zachovávej!
PL šv edpyuíx v posvátném tichu.

Evoypidyg, ov(odEšenu-os)Eufémovec.
εὐ-φημος,ᾶόν, -ϕᾶμ.ος, 2. (-φημιη)ἆορτο-;

blahověstný ; zdárný ; zbožný. Φοῦ, εὔφημια
owve:slova blahověstná mluv ! slov zlověst
ných nemluv, se zdržuj! dm εὐφήμου βοῆς
Όῦσαι78zbožného vzývání, za tiché modlitby
vykonati oběť. e)oXnou στόμα φροντίδος
zbožné mysli slovo.

Evympoc syn Poseidónův a Evrópin,
praotec Eufémovců Minyjských, k nimž pa
třil Battos. Hér.

εὐ-φίλητοςὃ. (-prXé-e)vroucně milova
ný. Aischl,

εὐ-φλεχτος 9. (-φλέγ-ω) πόρα]ηγ; da
doucí se snadno zapáliti, Xen.

Ἠιῦφορβος na zač. 5. stl. Eretrijan, syn
Alkimachův, jenž Eretrii zradil Peršanům,

BModgopimv,ovoc, Ath. v 6. stl., otec
básníka Aischyla a hrdinného Kynaigeira.

εὔ-φορος 9, (© oépw) 1. snadno nesoucí
se ; hbitý. Xen, aux e)oopWTepov,2. pass.
snadno nesený ; pohodlný; lehký. Xen. va
ὅπλα εὐφορώτατα,

. εὐφραίνω (φρήν, 51Υ. εὔτφρων. --80Υ,
něppůva) dobrou, veselou myslí naplňuju;
ob- ; rozveseluju ; potěšuju ; těším. Sofť.,att,
εὐφραίνειν,εὐφρᾶναίτινκ οργοβε]ογα/!, 0Υ656
Jiti, potěšiti někoho. i se subi, věci. Sof. ©Tov
oůmoTs4pozveď Šíovco nikdy neobveselí, ne
oblaží život. —častěji dep. pass. veselím,
těším se; veselé mysli jsem ; radost mám.
Ῥ]. εὐφραίνεσθαι--, Údeoda: radost—, rozkoš
míti. Xen. τῷ γέλωτι ηὐφραίνετογοςε]όπια
smíchu se oddával. ší iw —zněčeho se tě
ším. edgpavdřvu ob-, rozveseliti se. Hér.
fut. šopavsmradost míti budeš. s part. appos.
obzl. ópdy—.

εὐ-φραστος 2. (-φράζω) snadno vyslo
vený,vyslovitelný.ΑΙ

εὐ-χαρις.

Ἠὐφρᾶτης, ου; 1ό6Π.της, εω, 0, T,Asi
ská tekoucí v Armenii napřed směrem sev.
záp., potomjihových. mezi Syrií a Mesopo
tamií k Perské zát.

εὐφρόνη, 7 (edepov) básn. a ión. ticho
(mysli příjemné,) noční ; noc. Hér. eů.čytveto
ticho noční nastávalo. Sof. XoTpovců. hvězd
natá noc (noční ticho hvězd). pl. noci.

εὐφροσύνη, ἡ (edppov) a) veselost my
sli; dobrá,veselá mysl; dobrávůle; vese
lost; radost; rozkoš, i pl. rozkoše. p) pl, ve
selí; radovánky, trag., Xen. >

εὔφρων, { ἔυ-φ-, ονος 2. (-φρήν- 81Υ. σώ
opov) básn. a) dobré mysli ; dobrotivý ; mi
lostivý; příznivý. Aischl. $eó<—bůh milo
stivý. Sof. AróAAXov.b)o věci; příznivý. Tv
někomu. Sof. oxí. —εὔφρονισήυατι μ.ολεῖν(8:
znamení příznivého přijíti. ur. evopóvo:
příznivě ; laskavě.

εὖ -φυής 9. (-φύ-ω 9. -- οΡ. ἀ-φυής) 8)Κνάς
ného zrostu; leporostlý ; urostlý ; ušlech
tilý ; sličný. i o částech těla. Eur, —rpóce-.
movušlechtilá, sličná tvář. io zvířatech,
Χθῃ. τῶν ἵππων οἱ εὐφυέστατοι 3 οἵᾗ nej
ušlechtilejší. —órAaí krásná kopyta. —b)
dobrépovahy ; dobrého vtipu ; nadaný; vtip
ný; důvtipný ; schopný. Isok. ejpvéorTaT0g
Thyyváunv velmi nadaný rozumem. 7906TA
Téyvagnejvtipnější, nejschopnější k uměním
Χθῃ, πρὸς τὸ --5 1Πί,ΕΙ. -- εἰςτην αὔλῆσιν k
pišťbě, k hudbě. Isok, oi edoveřgmužové dů
vtipní, důmyslní. Arst. Ta e)puž yévy dů
vtipné rody. Pl. o duši, 7. γενναῖος,2. b. a—

εὐφυΐα, ἡ (ods9pv-7<)vtipnost (vrozená);
nadání, vlohy (vrozené). Arst.

εὐ-φύλακτος 9. (-φυλλάσσω)snadno hlí
daný. Thůk. εὐφύλακτά τινίἔστι 5Π84ποΟπὸ
Κοπια ΏμΙαα1!176. εὐφυλακτότερα αὐτοῖς ἐγίγ
vero hlídky snazšími jim se stávaly.

8V-9VAA0G2.(-púXho-v) básn. hojnolistý ;
listnatý. Bur.

εὐφωνία, Ἡ (οά εὔφων-ος) líbeznost hla
su ; lahodnosť řeči. Xen.

εὖ-φωνος 2. (-φωνή) libého, libeznéhó
hlasu ; libohlasý ; Xen., Dém. xýově.

εὖ-χαλκος 2. básn, lepokovový; z kovu
pěknězhotovený.Aischl. ou, xodvoc.

εὐ-Χαρις, ιτος(ορ.ἄ-χ-)9.-- 1.α) τάξχα,
půvabu plný ; půvabný ; roztomilý ; líbezný.
Xen. vedle darTelog.T0 edyoo. roztomilost;
líbeznosť, b)oblíbený. Xen.—2. básn. vděku,



εὐχαριστέω.

milosti, líbeznosti dodávající, přející. Eur.
Κύποις.-- milostná.

εὐχαριστέω (od εὐχάριστο-) vděčný
jsem. Dém.v listině.

εὐχαριστία, Ἡ (οἆ εὖ-χάριστ-ος) vděč
nosť. Dém. v listině.

εὐ-χάριστος9. (-χαρίζομαι,811.εὔ-χαρις,
op. 4-y-) vděčný 1. vítaný ; příjemný; líbez
ηΥ. Ἀθη., πρᾶγμα. -- εὐχαριστότατοι λόγοι. -
Ηότ, τελευτῆσαι εὐχαρίστως τὸν βίονἀοζοπαίί
s příjemnou blažeností svůj život. 2. vděč
ností uznalý. Xen. sup.

εὖ-χειρ, ρος, ὁ, Ἡ, θά5η, πταδηγ; τακου.
obratný, způsobilý. Sof.

εὖ-χείρωτος 2. [-χειρό-ω. srv. d-y-)
snadno podmaněný, přemožený ; snadno pod
manitelný, přemožitelný.obzl.v boji.Aischl,
GT9xT0;. —Xen. i comp. a sup. —čyiw při
něčem.

εὖὐ-χερής 2. (-yeto) 1. a) zručný; obratný;
ὄθγείτγ. ΡΙ. µάλα εὐχερῶς καὶεὐκόλωςτθ]παὶ
čerstvě a klidně. b) kvapný; náhlý; příliš
povolný. Sof. p“ T1gebyso)c rapňe (od xp
tmu.) abys jaksi povolně nesvolil. 2. snadně,
lehce braný ; běžně odbývaný. Sof. ἐνεὐχερεῖ
τι δέσθκ«ιna lehkou váhu něcopoložiti ; leh
kou váhu na něco položiti; něčeho málo si
všimnouti. s)yeo©s očpev m lehce, zlehka
snášeti něco. (j. věc nepatrnou). Dém. τὰ ὁ
veídn. —Xéyewlehce, lehkovážně povídati.

sVyÝ, 9 (edyouau)1. zvučné hlásání. Hér.,
Xen. přípověď; 511(σ. ἐπιτελέω, ἀποδίδωμι
1. a.) 2. a) «) přání; blahopřání. Eur., att. —
p) (zlé přání ;) kletba. pl. Aischl. ra790g
xaT ejyág dle oteovy kletby. p. Eur.—b)
prosba; modlitba. Sof. v. λυτήριος.

eu-ytAoc 2. hojné píce. Xen. o koni. e5
χ (λότερονmilovnějšího, žádostivějšího píce.

εὖ- χλοος 2. (-χλόη) bujnozelený. Sof.
o Démétře : bohyně bujného zelena ; přející,
žehnající bujnémuzelenu.

EVYOLA(srv. εὐχή, v Ody, wůnsche.—
a0r. ydžaunv £)zvučně hlásám 1. a)básn. oso
běhlásám ; ehlubím se; chlubně, s chloubou
mluvím. Sof,sinf.že-, ve zlémsm.i: chlubně
Ἠτοπίπι, ζθ--, ἄστυ δηώσειν--.b)iatt. (slavně)
připovídám, slibuju. Pl. TGAróMovwηὔξαν
Tos Inf. fut. zaslíbili se, slib učinili Apolló
novi, že—. p. Xen. 2. iatt. a) přání své vy
slovuju. «) přeju si. sinf,—č,též inf., jestli
subi. týž. Sof.,Hér. roodůu os eščachu s inf,
dychtivěsi popřáti—;horlivě zatoužiti,aby—.

a
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Χθῃ,εὐχὴν αὐτοῦ ἐξέφερον,ὡς εὔχοιτο-- 5 Inf.
přání jeho rozhlašovali, že prý si přál—.
Ῥόπι, δέονεὔξασθαι kde třeba vysloviti bla
hopřání—. B)i po zlém. Sof, ὅλοιο ’καὶ σοὶπολ
AdxugT680"zdkdumv at zhyneš! a tobě často
tak jsem zaklel. —b) prosím ; modlím se. m
za něco. Aischl. eúyou TR xpelcGe Sinf, mo
dlí se za lepší věc, aby—.Xen. eVycodmy pu
σίον, ἀργύριον πιοᾶ]111se, prositi za zlato, stří
bro ——rTotedeořz modliti se bohům. Xen. i

πρὸς τοὺς θεούς k bohům ; prosby své vzná
šeti k bohům. s dat. os. a s aco. věci. Xen.

τοῖς εοῖς moAvxaprizv bohům se modliti za
hojnou úrodu. 67 ὑπέρ τινος πᾶ někoho, za
blaho něčí. edžuoba: pomodliti se; prosbu
svou vznésti—. is dat. bytostí pokládaných
za božské. Hér, dvéuorot ebyscbau větrům
modliti se; větry vzývati (j. bohy).

εὖχος, τό(5τν. εὐχή, εὔχομαι)Ράςπ. zvuč
né hlásání. οἱ, Ρϊάπ{, ἕν µιοι εὐχ. ὀρέξατε
jediné mi přání poskytněte, naplňte!

εὖ- pYjoTOG2. snadný, příhodný ku po
třebě; vhod užitečný, potřebný. Xen. 0 vo
jínech edyonovórTEpo:ylyvovvou příhodnější
mi ku potřebě se stávají. o koních sup. —
neut. eypnova TpógTuvěci příhodné ku po
třebě v něčem, vhod užitečné k něčemu.

εὐ-χρόαστος 2, (-χρόα, SIV. χρώς. . ]
8-y000g) krásnou, lepou pletí opatřený (-T0<).
Xen. pl. o koních: ušlechtilí (op. «icypot).

EV-po0G 2. (-700x, srv. předeh.) krás
né barvy, pleti; lepobaťevný. Xen, i comp,

εὐ- χρΌσος 2., Sof. [IoxreX0; — hojný
zlatem ; zlatonosný.

ευ- χρως, Ίθη nom. sg. (a ace. edypov,
| Srv. xpeds) -- εὔ-χροος. Χεη,

εὐχωλή, ἡ (εὔχομαι, 51ν. εὐχή, εὖχος)
zvučné hlásání.«)zvučení;hlaholení.Aischl,
ϱ) (slavná) přípověď; zaslíbení; slib. Hér. pl.

εὐχωλιμαῖος 3. (odejyeA-1) slibem za
vázaný, povinný. Hér.

εὐφῦχία, Ἡ (ο εὔψυχ-ος)srdnatost; zmu
žilosť; udatnosť, trag., Thúk., Isok.

εὖ-φῦχος 2. (-ψυχή) βἰαίπό, zmužilé
mysli; srdnatý ; zmužilý ; udatný. Thúk,eů
VvyáTaToL796: m nejsrdnatější k něčemu.
ΑΙΡΟΠΙ.εὔψυχον Ὀράσος. --Τπάξ. δτάπαἰοςί;
zmůžilosť, adv, Xen,

εὐ-ώδης 2. (88-w8-a, v. čče.) libovonný;
voňavý. Aischl., Pl., Hér. i sup., op. O06
οὓμοος.



488 εὐωδία.

εὐωδία, ἡ (οἆε)ώδ-ης) ἀοὐτά, libá vůně;
libovonnosť. Xen, voňavky.

εὖ-ωνος (-Fovog) dobré koupě; laciný.
att. —1sup., Xen. i o přátelích.

εὐ-ώνυμος 2. (srv. Oua-,dv-úvu-) a) do
brého, blahého jména; (blahověstný). b)
eufémismem: zlověstný. obyč. (= doore
ρός) levý. Aischl, (op. δεξιός). πα těle, Sof.
ὠλένη, 10 směru vůb., Hér, šč e)ovýjnovyet
póg z levé ruky ; po levé ruce; na levo. att.
obzl. o části vojů seřaděných. Xen. 70 —le

vý bok (vojska). xxra Ta—po levé straně,
εὐ-ῶπις, τδος,ἡ (-ὄψ) básn. krásných,

lepých očí, tváří ; lepotvářná. Sof.
εὐωριάζω (-ὥρ-α) dle někt, u Aischl, c

wpiXLev maTpog AÓyoucpozorně, bedlivě ko
nati otcovy rozkazy (dle někt.číopiklev za
nedbávati —rozkazů).

εὐωχέω (—= ἔχω) dobře chovám; na
sycuju. a) hostím; častuju. rivž někoho,
(srv. čorišo) Hér., att. i se dvojím ace., Pl.
TOXAREI OVVÚUz mnohými pokrmy často
val jsem vás. dep. pass. hostěn, častován
jsem ; hoduju ;na hodech jsem; hody, hostinu
mám. Hér. $dox xxi edwynbňva oběťvyko
nati a hody odbyti. i s ace, Xen. zpéxs)w od
masa chutně požívej! b) o zvířatech, dep.
pass. sdwyčloda hodně, hojně (pokrmu, po
travy dostávati,) krmenu, nasycovánu býti.

edwyla, % (srv. edoyée) dobré bydlo;
hodovánky, hody; kvas. PI. —Xen. čyčoor?
—při slavnosti—.

εὖ-ώφ, ὥπος, ὁ, ἡ (511.εὖ-ῶπις) básn, a)
krásného pohledu ; sličný Sof, ace. při ex
ρειάν.b)blahého, veselého pohledu. —dAxáv.

ἔφ-αγιστεύω Sof, k tomu čistě, řádně
konám. κἀφαγιστεύσας ἃ ἴάάπὸ ΥΥΚΟΠΑΥ--.

ἔφ-αγνίζω ΒοΜ,τὰ πάντ᾽ ἐφαγνίσαι K to
mu všechny posvátné obřadyvykonati.

ἔφαγον, ν. ἐσθίω.

ἐφ-αιρέομαι (--αἰρέω 9.) Κ.ἴοπια, ještě
volím. Thúk. pass. čonpnv.évogza nástupce
zvolen jsa (ještě za živobytí předchůdcova).

ἔφ-άλλομαι, Ἰόπ. ἐπ- vymrskuju se;
vyskakuju. Hér. o rybách. šraAXovro.

Šo-AA0c 2.(-4X-c) při moři ; u moře ; pom.
Sof. Χλισίαι.

ἐφ-ἅμερ-, . ἔφ-ημερ-.
ἔφ-αμιλλος 9. [--ἅμιλλα) a)o závod (hor

livý). Dém. eůvorx. b) (v závodě) rovný ; ro
veň. Tvviněkomu. Xen.

ἐφ-έλκω.

ἔφ-άπτω, Ἰόπ. ἐπ-. 1. ααὲ. básn. a) při
tkávám ; připojuju; spojuju. Sof. Auouc %
'oámTovo«rozlučujíc n. spojujíc ; (uzel) roz
vazujíc n. zadrhujíc. —b) (osnuju;) způso
buju. Sof. vodpyovčoábou skutek způsobiti
(bezděky).2.meď. a)dotýkám, chytám, chápu
se. Ttvogněkoho (příznivě i nepříznivě). Sof.
ἔφαψαι πατρός ἀοϊκπὶ 56 οἵορ | ἐφάψομαι ἀ0
ἠκπι, Ώορίη Εθ.ΕΙ. καθαροῦ ἐφάπτεσθαι ὅ]
stého dotýkati se. b) duševně. Pl. aiodýce
šodhacdní Tivogsmyslem pojati něco. uvýuy
šoámrecda:vzpomínkoudotýkatise-.3.pass.
a)Hér.prf, slóeogšrau.u.évogsličností opatřen,
obdařen,nadán jsa. b) dle někt. u Eur. prs.
rozněcuju se. V. VO-4TTU.

ἔφ-αρμόζω Π.--αρμόττω. 1. 1.vhod při
pojuju, přičiňuju. Sof Aóyovmori šexpu.6
cou věrnost slov, věrně slova přičiniti, 2.
vhod upravuju, Xen, šoxou.06agTA δαπόνας

| Toře9006801 upraviti vydání vhod příjmům,
důchodům.II.Zntr. vhod se kloním.šrí zv.
dvový Í. Arst.

ἐφ-αρμόττω,ν. Ρῖεᾶο]ι.
9 / . /

ἐφ-έδρα, Ιόπ. ἔπ-έδρη (51Υ. čpedpoc) se
dění při tom. Hér. ουἱόπάπί (πιός{α), ἐπέδρην
momoxobu obléhání učiniti.

čp-edpeÚw (srv. špédou, čeednoc) v zálo
ze jsem. Thůk. v v zálozečíhám na něko
ho, na něco. Dém. τοῖς ἀγανοῖς π8 ἀ0ΡΤό.τοῖς
χαιροῖς τινος Π8 příhody něčí.

ἔφ-θδρος,Ιόπ. ἐπ-, 2. («ἔδρα,91. ἐφέδρα).
1. 8) Ῥά5δη.α5θά]ήύ.-- τινὸς 5θάΐοί na něčem.
Sof, Asóvreovna lvích ; ode lvů tažený, veze

- ný. b) Hér. č. PxorAeúcnástupce králův ; krá
levio. 2. a) závodník sedící, odpočívající (t.
dle vylosování počtem lichý, jenž zatím, co
jiní závodníci po dvou zápasili, sedě čekal
na vítěze posledního už zemdleného, s nímž
potom zápasil s čerstvou silou); čerstvý
soupeř, zápasník. vůb. silný protivník ; od
půrce. Xen. BxoiXcůc0 uéytoToc č. král, nej
silnější, nejhroznější odpůrce. Sof. obr. 0A
jantovi zšíleném, velmi nepovolném druž
stvu svému (dvodepámevroc). —b) v záloze
ku pomoci hotový. Bur. imrovau.

ἐφ-έλκω, ión.čr- 1.4) přivlekuju ; zadu,
za sebou vleku, táhnu. Thúk. xaAočie Tr
provazem něco. Hér. čx T0Uβραχίονος ἵππον-
s ramene, za uzdu koně—. med. meXoóuevot
vzadu se vlekouce. b) obr. Eur. goAA%ccuu

©popag mnohé svízele za sebou vleku, ve
průvodu mám.2. přitahuju. obyč.meď. a) x)



(D φ-έννυμι.

Πότ. ἐπἑωυτὸν ὕδωρ ὁἥλιος ἐπέλκεται Ἱς5οὈὔ-.
)svádím ; vábím ; lákám. Thúk.pass. vuvilá

katise dávám něčím. h)«) přivlastňuju si. vi
něco. Pl. AAórotov x%Aogcizí krásu. ϱ)uho
ňuju, způsobuju, připravujusi. Xen. doxoJot
τοὔμπαλιν οὗβούλονται ἐφέλκεσθαι zdá se, že
opak toho, co chtějí, si způsobují, připravují.

ἐφ-έννυμι; τ. ἔπι-έννυμι,
ὄφ-εξῆς, ión. še-, neskl. v pořadí; po

řadím, a) Hér, zóou.o čr. fČovro ve slušném
pořádku vedle sebe seděli. b) «) zrovna za
sebou;jednoho,jedno podruhém,za druhým;
souvislým pořádkem, Xen. č. ravrac po po
řádku všechny (do posledního). Pl., Isok.
v řeči při obi. věci. $) io čse. Ηότ. τρεῖςἡμέ
oug čre. tři dni po sobě (jdoucí).

ép-ÉTW 1. act. s obi. věci. a) zacházím
s něčím ; obírám se něčím, s něčím ; podni
kám něco. Hér. juv roAAdčmérova:nám vě
ci mnohé podnikajícím. b) básn. spravuju ;
Ἠάίπι, Αἱδο]]. τὰς Θήβας ἐφέπωνΤΠέΡΥβΡτ8
vuje; v Thébách vládna. závrT črnécmeOv
φρόνως vše pořídil nerozvážně, 2. meď.iatt,
a) «) ubírám se, jdu za (někým) ; postupuju
zrovna za (někým); následuju hned (v pa
tách) za—. Xen, a)r0g špéhou.m τελευταῖος
sám následovati budu poslední za vámi. διώ
Χειν,ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάµεως stíhati,
poněvadž dostatečná síla budejich následo
vati,(v.idroXsmo 2, b).i: zavůdcem,s vůd
cem jdu. Xen. τοὺς ἐμοί ἐδελουσίους ἔπισπο
u.évoucby, kteří za mnou dobrovolně se vydali,
kteří dobrovolně přidali se ke mně (na vý
pravu). P) nepřát. pronásleduju; stíhám.
rivi někoho; dorážím na někoho. Xen. rot

φεύγουσιν πα α{{καᾖο[. ἰ Θηρίοις na zvěř. —$x
τοῦ ὄπισῦεν ἐπισπέσῦαι ᾖ9 π88ιμudeřiti (na
někoho). i s dat. průvodovým, 0A(yo Grow
τεύματι ἐφέπεσθαι 5 πια]ύτητο]ςζθπι Ρτοπά
sledovati, stíhati (někoho).y) se subi. zosbn.,
Hér. st oi %Tůym čnlonovvo byt i štěstí k ně
mu (se přidalo,)zavítalo—,b) průvodce jsem.
vii někomu ; provázím někoho, Xen. g Adý
vag do Athén. ční T k něčemu. Thúk, va
μετ αὐτοῦ ναῦς ἐπισπομένας 1οᾶἱτ ρτήτοᾶτι
jeho (které sním vydaly se na výpravu).
G)spravuju, řídím se. vrviněčím ; podávám
se, povoluju něčemu; poslouchám něčeho.
90Η,ἣν ἐπίσπη τοῖς ἐμοῖςBovAcúu.xotvposlech
neš-li mých rad. yvoac, aigšpéhouc míně
ní, jimiž budu se říditi. r σῷ δικαίωčr
omécdoutvého práva (toho, co ty pokládáš si
za právo) přidržeti se.

ἔφ-Ώρος. 459

Arní > ! ,
čyšotnoc 2, (od šo-(-n-u4) ponechaný.

Dém.č. výv γνῶσιν ὥς τινα ποιεῖσθαι ηά|. η8
někoho vznášeti (ku konečnému rozhodnutí).

᾿Ἠφέσιος 3.(od"Eeco-0<)Efesský subst.
maso. Bfesan. Efessko. vů slavnost Efes
ská (Artemidy Efesské).

Ἔφεσος, Ý, znamenité ms. Iónské na
vých. pobřežíMalé Asie u ústí Ť. Kaystra,
slavné chrámem Artemidiným.

Čo-éoTtepoc 2. Sof. na večerní stranu;
na západ ; západní. ydpoc.

Čp-ÉoTLOG,Ἰόῃ. ἐπ-ίστιος 2.(-ἑστία) 1. a)
při, u krbu ; u ohniska. Sof. céhac.—č.mění
τι u krbu vetknouti něco. —b)«) účastný
krbu, domácnosti. i o cizinci hledajícím úto
čiště u krbudomácího. Hér. m(o—éuot ἐγένεο
ku krbu mému(j. prosebník)jsi přišel.Zz);
ě. Zeus ochránce, strážce krbu. Sof., Hér.
8) prosící u domu, u prahu. Sof. ΡἩ ἔζεσθαι.
2.a) domácí; rodinný. Aischl. zóvot stra
sti—. b) Hér. substt. neut. rodina, 67Txx001%
ěrtovx Adyvatov 700 rodin Ath.

ἐφεστρίς, ίδος, Ἡ (ἐφ-εσ-, . ἔπι-έννυμι)
svrchní oděv,roucho ; svrchník. Xen.

ĚPÉTYJC,oV,0 (če-l-n-u:) muž, jemuž ně
co uloženo, poručeno. pl. a) vojenští správ
cové, vůdcové, [b) v Athénách od doby Dra
kontovy : výbor soudců hrdelních|.

ἐφετμή, j (od če-í-n-u4) básn. příkaz;
rozkaz; poručení; nařízení. Eur. -cédev od
tebe.

čp-evplomw, ión. dr- 1. a) (slídě) při-,
postihuju. z) odhaluju ; odkrývám (co taj
no). Sof. čoyůpsa *zovi 6 ypóvoc odhalil tě
(původ tvůj) bez vůle tvé čas. —B) při- ; po
stihuju, nalézám. pass. Hér, s part. u%09
τω ἐπευρεῦᾗ πρήσσων 897 ΠΘΡΥΡο5{161 {ας
jednaje, že tak jedná. b) zastihuju (j. náho
dou) ; nalézám. Sof. s ace. part. čv čonvonx
čxPeBAnu.évovjehož jsem zastihl, nalezl vy
hnaného, ve vyhnanství. 2. při tom shledá
τό. 80, ὧν ἂν Wedcypelxv šesvon čeho by
bůh potřebu shledal. —pass. TávT ἐφηύρη
μαι κακός το τόοπ shledán jsem špatným.
p. -ἄνους.2. k tomu, ještě vynáším, získá
vám. Xen. při subi. vd véXyela (po súptoxav).

šo-1)Páw, ión. čr- věkem dorůstám, do
spívám. Aischl. čenBřca. dorůsti, dospěti
v jinošství, Hér., Xen. i fut.— v mužství.
(po někom, j. náhradou za někoho).

še-rPoc, 0 (-4Bm),dorostlý ; dospělý (v
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jinošství) ; jinoclhi; jonák ; mládenec ; mla
dík, (jednak proti pacholeti, jednak proti
muži. v. ἀνήρ 1. b, «, dixylyvouou 1. b) Xen.,
asi od 16. r.— V Athénách do třídy efébů
s právem plnoletí přijímáni byli po 18. roce
věku svého. —

čo-Ydop při tom se těším, Xen.,Dém.
šenodývaí vim potěšiti, zaradovati se něko
mu, něčemu, z někoho, z něčeho.

č9-Y%w 1. užjsem tu ; dostavil jsem se;
přišel jsem. a) o subi. os. Sof. xaupóvvhod.—
b) Thúk. 9 ýv.épušořxev den už byl tu. 2.
do-; zasahuju. Xen. čcov—pokud-.

Šo-v)j40básn, tam sedím, Sof. vuvog,Eur.
mivina něčem sedím.

ἐφγημέριος, ἀπ, ἐφᾶμ.-, 9. i 5. (οἳἐφήμε
0-05),básn. dennímu příslušný ; pomíjejic
nosti určený. Aischl. šoxusotov červíčků
denních (t.j. lidí, proti bohům věčným).

ἐφ-ήμερος9. (-ἡμέρα)πα den; vůb.: na
krátko trvající ; brzy pomíjející; pomíjejic
ný. Aischl, šoýu.coorčervíci denní (t, lidé,
proti bohům věčným, v. předch.). Thúk, —
—TaGdy.xTa pomíjejicná těla, —ypýuarTa— |
statky.

ἐφημοσύνη, ἄοτ. -σύνᾶ, 9 (srv. šosruů)
básn. přikázání ; nařízení. Sof.

ἐφ-ήφω, Ὦ], οἆἐφ-άπ-τομιχι,
ἔφην, ν. φθάνω.
ἑφνός 3. (« čV-w) vařený. o jídlech,

Hér., att.
Εφιάλτης, ov,ión. Iúm-, ee, v 5. stl.

Hellén z Málidy, syn Eurydémův, jenž j.
zrádce vlasti své převedlvojskoPers. hora
mi k Thermopylám.

ἐφ-ίημι, ión, čr-. I. act. 1. a) při-; po-;
τγςγ]άπι, α) τινά τινι Ἁ. ἐπί τινα někoho na
πόΚολο, Ρτοῦίπόκοιηα. Ἠότ. ἐπῆκαντῷ στρα
τοπέδῳ τὴν ἵππον Υγ5]α]ίna tábor (nepřát.)
πα. --ἐπὶτοὺς ἝνλληναςῬτοίί Hel. B)s obi.
věci, obzl. obr. Eur. o Afrodítě: ční τινι τό
ξων ἐφεῖναιοἰστόν proti někomu z luku vy
slati střelu. o Héliovi: δυστυχ Θήβαισιν
dxTiv čpňxacnešťastný na Théby paprslek
vyslaljsi. Aischl., Eur, dp4gvi šostvauklet
bu na někohoseslati, uvaliti. b) z) poháním;
Ροράάάπι. Χθη. τοὺς νεωτέρους ἐφίετε διώχειν
mladší pohánějte ku stíhání, aby stíhali. B)
vpouštím. Πότ. τὸ ὕδωρ ἐπῆκαν ἐπὶτὴν ἔσο
ov vodu vpustili do průsmyku. c) připou
stím ; přivádím, Hér. τοῖς ἵπποις ἐπιεῖσιτοὺς
ovougke klisnámpřipouštějí osly. 2. a) po

ἐφ-ιχνέομαν.

pouštím ; povoluju. «) s obi. věci. Pl. čosi
ναι καὶ χαλάσαι τὰς ἠνίας τοῖς λόγοις ΡοΡ!
stiti a uvolniti uzdy řečem. p) bez obi. Pl,
ojola špetva, libémn větru povoliti, se ode
vzdati. b) do-; svoluju ; ponechávám, «
ηξοο. Ἡ. 6 1Π{.904, σοί γ΄ ἐφῆκα πᾶν λέγειν νορό
dovolila jsem vše mluviti. Thúk, oigojxém
šplecav Tyv Yysuovíxv jimž nepovolovali už
velitelství; jejichž velitelstvu se užňepod
dávali. Hér. čpyeiv vvi čmévau,ἀπήσειν Υθ16
ní někomu povolovati, povoliti. Xen. duxorá
σαι αὐτοῖς ἐφεῖναιτην πόλιν ]ς ρορ]θπόπ{ {πι
ponechati ms. —II. meď: 1.,a)básn. uklá
dám ; poroučím ; nařizuju. Tevi'někomu. mi
πόρο; vznáším na někoho něco. sacc. c. inf.
aby—. Sof. dvriv ἁρτίως μ.ολεῖνἐφιέσμεῦα ]επῦ
aby právě přišel, nařizovali jsme, Toro Got
ἐ, ἀεί µοι παρεστάναι 10 na tebe vznáším,
abys vždyu mnestála.— dle někt.iu Thůk.
šotéuevog čxéheve ukládaje poroučel. — i 0
subi. věci. Eur. xéAevou«špleru rozkaz uklá
dá. b) zř.připouštím ; ponechávám ; dovolu
ju. ziví T. někomu něco. s ace. c. inf, aby—.
Sof. yalpev vXA4 o" (ce) č. abys vůli svou
měla ve věcech osit., připouštím. 2. obzl.
att: ženu se; dychtím ; bažím ;toužím. Tuv05
po něčem ; dychtivě si žádám rěčeho. Thúk.
ἐφιέμενοςτῆς Ἑλληνικῆς ἀρχῆς ἀγολίὂ Ρον]4
dě v Πο]]όηαζα. Ρ. τῶν κεοδῶν. Χθη. τῶν ἆλ
λοτρίωνἀδίχως--. «δόξης--. { 8 80ο. πθτῖ, 9908,
πρὸς τί τοῦτ᾽ ἐφίεσαι; παύ βἱ {οπο ζάάάδ3,

ἐφ-ιχνέομαι Ἰόπ. ἐπ-. ἴ8πι dostávám se,
přicházím. obyč. obr. 1.do-; zasahuju. a) «):
Ἠότ, τὸν Ἑλλήσποντον τριηκοσίχς ἐπικέσθαι
µάστιγι myág aby Helléspontu zasadili,
namrskali 300 ran bičem, $) mocízasahuju.
6 ϱ6Ώ. Τ5ο]ς. ἀπολλύναι ὅσωνἂν ἐρικέσῦαι Ou
νηδῶσιν že utracují všechny, kterýchkoli,
dosíci dovedou. b) s předl., Xen. o) šduváoům
ἐφικέσθαι ἐπὶτοσαύτην γῆν τῷ ἀφ' ἑχυτοῦ φό
Bodovedl zasahnouti, se rozšířitl (svým pan
stvím) po tak velikém prostranství země
strachem pouštěným; —obsáhnoutitak vel,
prostr. mocí svou—. B) 10 subi. věci. ἐφ ὅ̓σον
uvýum č—pokud—. 2.a)ě. vivo; dosahuju,
docházím něčeho (úsilím). Isok. dpsvňc.
Dém. domáhám se něčeho; dostávám se, do
spívám k něčemu ejsoveonůvčorxécda: do
spěti k moci prokazovati dobrodiní (obci).
b) do-; vystihuju (slovem), Hér. s part. τὰ
ἄλλα λέγων ἐπίκεο ἄριστα καὶ ἀληθδέστατα
ostt. věci svouřečívystihl jsinejlépe a nej
právěji. att. s gen. líče, popisujevy-, dosti
huju něčeho, sok. T08 ueyédovs Tivogveli
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kosti něčí. φύσεως ΡΟΤΑΙΥ. Πόπη, ἐφικέσνα,
TGAyo Táv xzxdv slovem vystihnouti běd.

ἔφ-ἵμερος 2.,básn, toužebně žádaný. Soí.
ὄψις.

ἐφίππιος 2. (ο ἔφιππ-ος) 8) Ἰκοὔρ]κόπιιι
ρϊβ]ιδηγ; πα Κοπδ, Χεπ. τὸ ἐφ. pokryvka
koňská ; čabraka, 2. koňáku, jezdci přísluš
ný. Xen. xaodc.

ἔφ-ιππος 9. na koni. Sof, xXúĎově. směs
jezdců s vozy ; vír vozův.

ἐφ-ίπταμαι, ν. ἐπι-πέτοραι.
ἐφ-ίστημι, Ιόπ. ἐπ- 1. ααἲ. (5 4ο. ἐπ

éovnca, bez prť.). a) přistavuju. z) Tivx n. ní
iw někoho, něco k něčemu ; postavuju na
něco. Eur. zůpyou čmovňaní viva na hradby
postaviti někoho, Hér. i se dvojím ace. mt
στήσαντες κύχλῳ τὸ σῦμα ἵππέας Ροβίαν]νᾶο
v kruhu ok. mohyly jezdce. p) při-; nasta
vuju. Thúk. čóXuvovTečyogTG Telye šmoTý
GavrTegdřevěnou zeď na zed (dosavadní) na
stavivše, v) při-; představuju; představe
ným činím; za představeného ustanovuju.
vůb. ustanovuju. viva někoho. voviη. ἐπί τινι
někomu, k někomu. Xen. oůAxxxgzůTog čpt
orávau strážce jim ustanovovati. Aoyayovg
črécrycav četaře ustanovili, %(vyi)črécry
oav AéZirmovjíž velitelem ustanovili De
Χ1ΡΡ8.1ρᾷᾳ58. Χεη. --ἵππαρχος ἐπεστάνη Τθ
litelem jízdy ustanoven byl. b) «) zastavuju ;
7αάτᾶυ]α, Χθη, ἐπιστῆσαι τὸ στράτευμα 78
staviti (v pochodu) vojsko. i bez obi. ěmorý
cas ete zastaviv (svého koně)řekl. 3) usta
vuju ; ustanovuju ;zařizuju.Hér. 4ydva čr
ovďo. závod ustavují, zařizují. vel někomu
(na poctu). o) řídím; obracím. Isok. xara v
ἐπιστῖῆσαιτὴν διάνοιανpo něčem obrátiti mysl
svou, 2. meď. tr. (s aor. čreornoáuny) při- ;
ustavuju, ustanovuju si. Xen. ©90u900gči
ovýcaodouza strážné ustanoviti si (něčemu).
3. meď. intr. (s a0r. act. čre-éoryv,bez prť.)
a)w)přistavujuse; přistupuju ; přikročuju.
mivii čí Tim k někomu, k něčemu. Hér. čm
TŽ ROMěTěoTycavk městu přistoupili, došli.
Thůk. —ajrořs přirazili k nim. iční m. PL.
ἐπιστῆναι ἐπὶτὰς WÚpacpřistoupiti ke dveřím.
Sof. i sa0o. 08. τοῦ µε τήνὸἐφίστασαι βάσιν;
proč ke mně tímto přistupuješ krokem ? B) o
subl. věci. přistupuje—; přihází se—; na
stává, Sof.plv ot τύχη τοιάὸἐπέστη ἀῑίνε
než mi příhoda takováto nastala, —měpotka
la. Thúk. subi, uerafBoXní.b) «) při-, posta
vuju se; přisáupuju; přikročuju. vw Kkně
čemu; dávámse do něčeho; ujímám se ně
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čeho. Dém. ro% πράγµασι τεταραγµένοις ἐπι
orávre; k věcem zmateným přistoupíce—.i
ἐπίτι., Dém, čmivadv' črécvyv k těm věcem
obecnýmpřistoupil jsem. β) Ῥο-, zastavuju
56. Χθῃ. ἄλλοτε čotováv.evocjindy se zasta
vuje. ΡΙ. ἐπιστάντεςδιελεγόµεθα βἰωπιγδο--;
zastavivše se—. Tivocv něčem. Thůk. čr
στῆναι τοῦ πλοῦ zastaviti, zadržeti se v plav
bě. v) nahoře, svrchu usazuju, sázím se.
Ἠόχ, τὸ γάλακτος ἐπιστάμενον co z mléka
svrchu se usazuje (hustá smetana). 4.prf.
act. a) ) při tom, vedle stojím. Sofť.ra č'
špěoTavovméXagti pak oba stojí při ní blízko.
s dat. Xen. čpearýxac, Tořečerwoustojí při
koních. čpéoracav čče tam stáli vně. i o vě
οἱ, Ηότ. λέβητες ἐπεστεῶτες ΚοἰΙΥγοάἰθ πό]ο
stojící. 3) představený, vůdce, dozorce jsem
(při čemkolivěk), Hér, ó čreorTe“; předsta
vený. oi čmeoTeWTE;rv AiyurmTiovdozorco
vé Egyptští(v labyrintě). čmivoúrov k tomu
ustanovení. att. oi čpeoTnxoTE;ve válce:
vůdcové. Dém. —čpssryxa též: poroučím;
velím. Pl. —b) «) postavil jsem se; pevně,
pozorně stojím. Dém čožovyxe číhá. 3) o vě
cij. pass. Xen. čmiτοῖςτείχεσιν ἐφειστήκεσαν
můkwupři zděch přistaveny byly brány. v)
ustaveno, ustanoveno, uloženo jest. οἱ,
μιόχθων τῶν ἐφεστώτωνἐμιοί Ῥτασί ἹοροῦπύοἨ
mně ustanovených.

ἐφ-οδεύω ῬτοΏ]ίᾶθ]ο ομο]ιάπίπι; obchá
zejedo-, prohlížím.Xen. ostátních dozorcích.

ἐφόδια, ν. ἐφ-όδιος.

ἐφοδιάζω Ιόπ, ἐπο- (οἆ ἐφόδιο-ς)οββΜηύα,
nácestným, na cestu opatřuju. givx někoho,
Hér. τούτους čnodižaavTe; ty na cestu (po
třebami) opatřivše—. Xen. meď. viví T1po
διάσασῦσι πόκοπια πόσο na cestu dáti vy
platiti.

ἔφ-όδιος, Ιόπ. ἐπ-, 2. (-00-6c) na cestu ;
nácestný ;cestný. obyč.neuť. Thúk. dpyúpióv
τι ῥητὸν ἐ. peníze nějaké určité na cestu.
častěji pl. zásoba, potrava, potřeby na cestu.
Hér. vů šrmód:x.—att. potřeby na pochody
vojenské, Dém. dropíx ἐφοδίωνnedostatek
potřeb, potravy.

1. ἔφ-οδος 2.j. adi. lépe: εὖ-έφοδος.

9. ἔφ-οδος, j, 1. a) přícestí ; cesta tam;
vchod; přístup. Xen. č. čmiTovAópov cesta
na πάντβ{. ἔ, αὐτόθεν ἐπὶτοὺς πολεµίους cesta
ο{πάᾶ]ς πορϊά{αι ἅπι, ΤΗή]ς, ἄλλη ἐφ.ἐκ πλεί
ovogjinou cestou s delší zacházkou. b) pří
voz ; dovoz, Xen, Tov črrydetov potřeb. 2. a)
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přístup; obcování, Thúk. šoodo: 7x0 ἀλλή
Aovgobcování vespolek; cesty jedněch ke
druhým. b) o) příchod. Xen. T00 oTpaTepu.x
Tog—vojska, 5) útok. Thúk. vý zpory čo.
prvním útokem. (op. ovyň.) Pl. 1: T008Aóyou
útok řeči. 3. cesta; způsob. Thúk. vvóums
vtipu. toyúocsíly, násilí.

ὃ. ἔφ-οδος, ὁ (= ἐφ-οδεύων)Xen, cestu
jící dozorce, dohlídač.

ἔφ-ολχος 9. (ἐφ-έλχω, 2. 8, ϱ) přitažli
vý ; svůdný ; vábný. Thúk. ἔφολκα καὶ οὐ τὰ
ὄνταλέγειν svůdné a nikoli podstatné mluviti.

ἐφορᾶτιχός 3. (čoop4-o)náchylný kdo
hlížení ; rád dohlížející. Xen. čoyov na díla.

ἔφ-οραω, ión, čr- 1. a) «) pozírám ; pro
hlížím. zi na něco zírám, ponlížím. β) básn.
10 subi. bytosti božské. Sof. Zeůc čo0p%ráv
Ta—pohlíží na všechno, zří.všechno. Eur.
vovamáv, Omóoacčpopž péyyoc dekou Z žen,
co jich zří světlo slunce. b) «) spatřuju.
Aischl. Tpírov čróboum j. třetího (po dvou
jiných) spatřím, obzl. aor. Hér., Xen. πάντα
τὰ χαλεπώτατα.-- 5 Ρ'88ἀ. part. v ace, (ve
význ. dožiti se něčeho.) Xen. odre dvopag
ἐπείδετε úmoVavóvrac ani mužů nespatřili
jste umírati. Dém. u vavryv (TňYπατρίδα)
ἐπιδεῖν δουλεύουσαν ΔΡΥπαςραἰἴΙ1 vlasti otro
čiti, otročící. p. PI, 3) navštěvuju. Xen. «)
TOTTYGšOs“M9%sám osobně navštěvoval (ne
mocné). ©) «) pozoruju; pře-; prohlížím.
Ἠό61.ἕκαστα ἐπώρα každé zvlášť prohlížel,
četl. B) přehlížím (nevšímavě) vi něco; béz
citu na něco ραδίπι. 9ο, οἳ'τοιαῦτἐφορῶσι
mad kteří na takové mohou se dívati stra
sti! Isok. šTóXunoavěrudstvvydrželi pohlev?
dem na—. 2. a) dozírám; dohlížím ; zrakem
zasahuju ;ještě vidím.ar. do-; zahlédnouti.
Χεθη.προξλαυνέτω ἐφορῶν ἡμᾶς αἲπαρῖεά ]οᾶθ
dozíraje nás (tak aby nás ještě viděl). Sof.
šmetdecvývds Týv VBpw; zahledla jsi tento čin
zpupný ? —pass. Xen. čoopůu.evoc ÚTTÓTUvOg
ještě viděn jsa od někoho (nestráceje se
z očí někomu). b)«) dohlížím Tivěna někoho.
Xen. i čpseox Te xxi čreuéhero, ei—dohlížel
8 Ρθόοτα[, χά8--. Ἠότ. τὰ πρήγματα ἐπορᾶν
καὶ Otémetvna věci dohlížeti a je vyřizovati.
—B) opatruju; ostříhám ; střehu. Hér. oč
δεοὶ ἐπορῶσι-- οραίτα]{, εἴὔεποι. Πόπι, πάντ᾽
ἐφορῶν καὶOtorxáv vše opatruje a spravuje.

ἐφορεία,ἡ (ἐφορεύ-ω.ἀ9 πόΚί. ἐφορία,οἆ
ἔφορ-ος2) ve Spartě :eforství ; eforát; úřad,
hodnosť eforská. Xen., Arst.

čpopstov, vó(srv. předeh.) dům eforský;
radnice eforův (ve Spartě). Xen,

ἐφορεύω (ἔφορο-ς)1. Ῥάβη. dozoroe, stráž
ο6 ᾖβθπι. ΑΙ66ΒΙ. χώρας Ζ6πιδ, Υ πθπη]. 2. 76
Spartě :dozorcem (nejvyšším), eforemjsem.
Thúk., Xen,, obyč. v part. prs. ©“ ©

ἐφορία, Ἡ, τ. ἐφορεία.
ἐφοριχός 3. (odšpo9-06,2.) eforský. Xen.

ίφροι.
čo-opuatyw básn,naproti metám.Aischl,

χίρχον δρόµωῳπτεροῖς ἐφορμαίνοντα Ιαζόκα ú
prkem křídloma dorážejícího.

ἐφ-ορμάω, Ἰόπ,ἐπ- α) básn. tam pohá
ním. Sof. ναύτας ἐφορμ.ήσαντατὸ πλεῖνο8πί
ky pohnavšího ku plavbě.pass. —Aischl.
ěpopunibévvecpřihrnuvše, přivalivše se. dle.
někt.iu Thúk. když by tam přirazili—.b)*
aot. mtr. x) o subi. os. při-; dorážím. obyč.
(ač.ne vždy) nepřát. Hér. oi ěrogp.éovrTEsdo
rážející; k útoku postupující. 3) Xen. olodi
εἰςτὸ πέλαγος ἐφορμῆσαι na širé moře vyra
ziti, se pustiti (dle někt. dp-). © s

ἐφ-ορμέω (419 ἰόπ. ἔπ-ορμἔοντες τ. při
ěo-opude) 1. a) x) naproti na kotvách sto
jím. Xen. o loděch, 6) Thúk. vxuotvšpoousiv
loďmi obkličovati, obháněti, obléhati, %v
špopu.oiv budou-li obléhati—. Xen, ot oop
uodvreg obléhající. Thůk. pass. vxuciv
ἐφορμεῖσῦαι Ἰοάπιϊ obkličovánu býti. b), «)
s loďmi číhám. ΤΠά], τῷ ναυτικῷ ἐπί τινι
loďstvem na něco. B) i obr. Dém. čoopuejv
τοῖς καιροῖςτινος číhati na příležitosti proti
někomu vhodné. 2. o subi. lodi: na kotvách

státi, býti. Thůk. čooouodaa:lodi na kotvách,
zakotvené.

ἐφ-ορμή, 4, přístup, příležitost k útoku.
Thúk. ἐκγῆς 7 pevniny.

1. ξφόρμήησις, Ἡ (ο ἐφ-ορμά-ω, τοᾶ. od
násl.) a) m., přístup k útoku, Thúk. Xuv
xalě. b)útok. Thúk, dť 6A'yovv malé mezeře,

9. ἐφόρμγσις, Ἡ (οἆ ἐφ-ορμέ-ω, rozd. od
předch.) obklíčení, obléhání (loďstvem).
Thůk. ovkazý zm č. střežení a—.

čo-oppulkm(srv. eio-o-)ku přístavu ženu,
řídím (loď). Thůk. meď. čoopuicxodou ἐς--'
vraziti, vběhnouti do—.

ἔφ-ορμος 1. αά].2. vřeslodi na kotvách ;
v zakotvišti; v přístavu. Thúk. —2. subst.
ó obklíčení, ohléhání (loďmi. srv. 2. ἐφόρ
uno). Thůk, dle někt. i: zakotviště.

ἔφ-ορος, Ó(ep. ἐπί-ουρος,ἐπί-Βορ-,.ν ὁρά
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o!, 1. vrohní dozorce, strážce, správce.
Aischl. ovgam%gsprávce, velitel vojska.
Sof. yopac čpooorstrážcové, vladykové země.
Pl. zxídov č. ochránce pacholat. 2. ve Spar
tě a někt, obcích Dór. pl. eforové ; vladyko
vé ; vrchní dozorci, obyč. na rok volení. Dle
národní pověsti už odLykůrga prý byli usta
noveni, Hér.; avšak v době starší právo
mocnosť jejich byla dosti obmezena (snad
jen na dohlížení a souzení ve věcechtržeb
ných a obehodních); při rozšiřování obce
znenáhla šířili svou moc, až konečně stali
se svrchovanýmirepraesentanty národapro
ti moci král., majíce dozorství nad veškerou
správou obecní,nad kázní občanůvinad králi.
att. —Bývalo jich vždy pět; první nazýván
ěrovuuoc, dle něhož jmenován rok úřadování,

ἐφ-υβρίδω při tom zpupnost jevím ; zpup
ně po-, vysmívám se. Sof. δυμὸν ἐφυβρίζει
v duši vysmívá se. s dat. davovrí čpupPpioou
véy“ z mrtvého veliký posměch učiniti;
mrtvéhovelmi potupiti,Bur. vů dev rd
špvBpile móXe hrozné posměchy z toho ms.
si strojí; hrozně to ms. potupuje. Thůk.
ἐφύθοιζον XIAx Te xai ci—kromě jiných po
směchův i tázali se, zdaž—.pass. Eur. wm
špuBpilecd: vexooůcaby potupování nebyli
mrtví.

ἔῳ-υδρος, lón. čr- 2. (-ddwp)vodou opa
třený. Hér. o zemi.č, rídx2: napájena zřídly.

čo-vpvém 1. k tomu, při tom pěju. a) «)
vesele. Aischl. rwažy čoúuvycav válečnou
zapěli. PI. špuuvodvregpřizvukujíce. B)smut
πό, 50Η,τοιαῦτ᾽ ἐφυμνῶν takové nářky veda;
tak naříkaje. b) proklínaje vyčítám ; proklí
Πηάπι.σοὶ κακᾶς πράξεις ἐφυμνήσασα ἰορὸ 2]ό
skutky kletbou vyčetši; tvé zločiny pro
klevši.2.(pěje)přivolávám,vzývám. Sof.At.

"Egópr ms. v Elajátském kraji Thes
prótska.

ἔφ-υστερίζω později přibývám, se při
dávám. Thúk.

ὃς -ὕω popršuju. Xen.pass. čavu šov
Gu.évoc+ nebyl-li popršený, deštěm namoklý.

ἐχ-έγγὺυος 2. (čy-w, šyyýn) s rukojem
stvím. 1.ručící; rukojemstvímjistotu po
skytující ; bezpečný. Eur. dóuo. Thúk. C
via. 2. a) zaručený ; zaručením daný. Eur.
δόσιςvěno. b) rukojemstvím ujištěný ; jemuž
rukojemství se dává. Sof, ixéryg.

Ἐιχείδωρος, ὁ, f. v okolí Kréstónském
v Mak. krajině Mygdonii (nyní Galliko). Hér.
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Ἐχεχράτ' G,oug,ión, 605,1. občanv Pe
tře u Korintha v 8. stl., zrodu Lapithského,
otec Eetionův, děd Kypselův. 2. Hellén
z Wliúnta ok. r. 400., z posledních Pytha
gorovců, přítel Faidónův.

Ἔχεμος, sid. kr. Tegejský, syn Aero
pův,jenžbojem přemohlHylla Hérakleovce.

ἔχεσχον,τ. ἔχω.
| (ByéoTpatog, kr. Spart. v 10. stl., syn

Agidův, vnuk Eurysthenův, otec Leóbótův.
ἐχδαίρω (ἔχ9-ω,ἔχὃρα) οΡγὄ.Ράςη.ν πθ

návisti, v zaští mám. vivx někoho; nevražím
na někoho. Sof. uxMorTa© úvdvarov Tydnox
xápiXyox největší k tobě z lidí, na světě po
jala jsem záští i lásku. o)dě Tocodrov šyWoc
č. ce ani tak velikou nenávistí nenávidím tě.

Φα58. 50Η.θεοῖς ἐχθαίροµαι Ἱ bohů v nená
γὶςή, Ροβἤπηοἄροτπύ /5οπι. 5 {18, πιεᾶ, ἐχδα
ρεῖἐξ ἐμοῦ παπάν ἱάόπαΡαάθᾶ οᾶθ mne. čydp0g
ἡμῖν ἐχθαρτέος πθπάνΙεἰπίκα ]ο5ί πάπι ηΠθ
náviděti.

ἐχνές, σ. χδές.
ἔχνιστος, ἐχθίων, Υ. ἐχΌρός.
ἐχνοδοπός ὃ. (ἐχὸ-ρός)οῦγὸ.básn. nená

vistný ; záští plný; protivnický, δοξ, φώς.
čyWodorárm nářky záští plné k někomu.

čy dog, 76 (srv. čydu, čyb-px) 1. nechuť;
odpornosť;nenávist; záští. trag., Hér. Thůk.
mivogk někomu. Hér. i s viva proti někomu.
2. pass. protivnost, Eur. s dat. cis č. 7AĎóv
mtwVprotivnost přišel jsem, protivným stal
jsem se někomu.

ἔχύθρα, ión. -ρη, Ἡ (8ἱ9ἐχὃρά v. ἐχὈρόςς,
srv. čyw-0g) 1.a) nechuť; nenávist; nevra
živost; záští; kyselost (dvouos, n. stran ve
Ῥο1θ(ς). ΡΙ, ἔ, ἐστὶν ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους

ozáští jest mezi nimi vespolek. Aisohl.i pl.
kyselosti. PL. op. orXíx (v. čvavrtog, £.). též o
jedné os, n. straně, Xen., Dém. 0Ρ. χάρις (V.
1. δέω 1. α). č. πρός, elg Tia proti někomu,
Hér., Thúk. i gvog k někomu. odporniotví.
Thůk, ἄθήλος,—b) nevraživost; vraždivost.
Eur. cigčydpav v dpvyuévogku vraždivosti
už (pl. g. pf.) dospěl. dtἔχθρας τῷδε καὶφό
νου µολών v nepřátelství vraždivé s tím
vejda—. 2. odpornosť (druhé os. n. strany) ;
protivnosť; znelíbení (záští plné). nenávist
(passívní). Αἱ6οΠ1,εἰς ἔχὃραν ῥαλεῖντινα Ἡ Πθ
návist (jiného) uvrbnouti někoho. att. i 0po
litické odpornosti. Xen. xxraorTňoxvvecúu.ďg
εἰςἔχὃραν TG dýyw uvedše vás v odpornost,
v nepřátelství u lidu.
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ἐχδραίνω (ἔχθρα) Χεῃ.--- ἐχθαίρω.
ἐχὺρο-δαίμων, ονος, ὁ, Sof. protivný

bohům.

čyWpo-čevoc trag. cizí, odporný hostin
nosti. zlohostinný ; nevlídný. Aischl, ruvi
někomu.

ἐχΌρός 8. (5 ἔεπι. ἐχθρά, ale ἔχθρα v.
zvl. ! — srv. čyd-og. — comp. a sup. zř.
ἐχὈρότερος,-ότατος, οϱὅ. ἐχθίων,ἔχθιστος)
1. ací. a) «) nenávistivý ; nevražný ; záští
plný ; protivný ; nepříznivý. vivi někomu.j.
substí. i Tivog protivník něčí. op. ot φίλοι,
Sof., att. —PL(v. διάφορος, a). αάν. ἐχθὺρῶς
nepříznivě. Xen., comp. Χθη. ἐχδιόνως, Ωόπη.
čyWpoTéoocnepříznivěji.B)i0 zosbn. Aischl.
čyWtovTdyy protivnější, nepříznivější pří
hoda. b) nevražný ; nepřátelský. att. —Xen.
vedle roAéu1og.—j. subst, odpůrce; vrah;
nepřítel. s gen. Sof. vůc (V. kpvup.x). sup.
Χεη. πρὸς τοὺς ἐκείνουἐχδίστους knejúhlav
nějším jeho vrahům, nepřátelům, 2. pass.
nenáviděný; odporný ; protivný. Xen. č. xat
δεοῖς καὶ ἀνθρώποις--. Aischl. rořg Φεοῖς
čydtorTovHeóvbohům nejodpornějšího boha.
ο, ἐχὣρότατος.

ἔχθω (61Υ.ἔχ-ος, ἐχὃ-ρός, ἐχὃ-αίρω)
básn. nevražím. vivě na někoho; nenávidím
někoho. Sof., Eur.

ἔχιδνα, 4 (odčy1-c),1. užovka. básn. vůb.
had; hadice; zmije. Sof. čyldvyglóg.—Bur.
pl. devaí. 2. "Eudva Hadice, mýth. nestvů
τα, v hořejší části žena, v dolejší hadice,
dcera Gajina (a Tartarova, dle jn. pověsti
dcera Kallirhojina a Chrýsaorova), matka
prý Kerberova, Chimaiřina, Sfingy Thébské
a jn. oblud ;dle Hér, sídlíc v krajině sev, nad
Pontem Eux.stala se odHéraklea pramateří
král. rodu Skythského.

"Bytěva, v. předch., 2.
"Eytvášec νῆσοι,αἳ, básn. Eytva, Echín

ské ostr. u již. Akarnánie, z nichž ty, které
byly nejbližší k ústí ř. Achelóa, později na
plavením zcela byly spojeny s pevninou. —
Hér. —Eur. 'Eytvu.

ἐχῖνέες, οἱ, (515, násl.) dle Hér. druh
myší v Libyji, ježatci.

čytvoc, 0 (« jež, Ige-D), 1. jež; ježek;
jehlák. Pl. č. o VxAdrr10cježek mořský,2.
všelicos ostnatého, drsnatého; u Xen, stra
nice udidla.

᾿Ἠχῖνος, ó (Ježkov) ms., osada Théban
ská v již. Thessalsku na pobřežíMálském.

čyw.

EYtG,sc, Ó(angui-s, úh-oř), zmije ; had.
Ῥ]. (π. δάχνω,1. 8). 66η Ρ]. ἔχεων.

"Bytov, ovoc(Hadoveo) jeden zpěti pra
obyvatelů Thébských zrozených ze zubův
od Kadma zasetých, mnž. Agauin,,otec
Pentheův. Eur.

čyupóG 3. — dyvpóc 3. (« ἔχ-ω) 1. 8)
pevný. Χθ6Π.φρούριον, χωρίον, -- ἐν τῷ ἐχυρῷ
ἀναπαύειν ν΄ ΟΡΕΥΠΟΠί--. ὡς ἐν ἐχυρωτάτῳ
ποιεῖσθαι τι Τ Ῥοσποβῦ ο0 πδ]Ὀοζρεδηδ]δί τ
pravovati něco, m. nějaké. b) pevně chráně
ný; bezpečný; jistý. Xen. Ta τείχη φυλακῇ
čxyvpázdi stráží chráněné, bezpečné. Thúk.
šy čyvod civ. v bezpečnosti býti. Xen. Ta
šup% pevná m. —2. a) mocí.pevný ; mocný.
Thúk. ὅστιςἐχυρώτατὸς kdokoli nejmocněj
ší. b) «) bezpečný; jistý. ověci: na co lze
spoléhati. Thúk. Aóyogslovo věrou jisté,
hodné. τὸ ἐ. jistá důvěra. Týv TOAuavčyvpw
τέραν smělosť bezpečnější, důvěrnější. B)
jistý ; bez pochyby; shodný. Thúk. μόνον
τοῦτο ἐχυρῶς ξυμβάνἸθᾶϊπό {οjistě, shodně,
ná shodu se zběhši (j. právě bylo věštěno),

ἔχω (έχ-, σεχ-, σχ-, σχἒ-, ἴσχωΥ.Τν].!-
impf. styov, iter. ión. syeGxov; a0r. čoyov,
impt. 2. os" sg. obyč. oyéc, inf, cysty €; fut.
čšo i oyůce ; prf. act. čoymxa,med. a pass.
ἔσχημιαι, A0. pass. Zř. ve slž. ἐσχέθην, ααῑ.
verb. ve slž. oycrvoc©), I. fr. 1.a) «) držím;
mám. Šof. spoty T. rukama držím něco,v ru
kou mám—. Χθῃ. ἐντῇ χειρὶ πέλτην. i pouhé
ἔχων τὸς πέλτας πιβ]6--. οὐκ ἔχων-- π6ΠΙ8]6;
bez, s gen. ἶ ἐπὶτὸν ©uovye na rameno
bráti ; na rameně míti. r% dóparx. B) nosím ;
mám. Hér. čodňva. Xen. oroXýv, yrráva,
ἀνκξυρίδας--. též ψέλια περὶταῖς χερσίν-- πά
ramky(ok.)na rukou. v) přidržuju ; kloním

A x m ο.

Xen. κεφολην πρὸς τῇ κεφαλῃ. obyč. med.
držím se vuvocněčeho. Eur. uje you y8póg
mé ruky, za mou ruku se drž; gérkov čy0
névy)dy roucha držíc se tvého. Aisehl. Boe
Témy—(v. dxuále, 2. b). ©)plod nosím. Hér.
vový čxovc« těhotná. (v. i yaorůp £.). b) «)
beru ; jimám. vi něco; dobývám něčeho; 0-;
obsazuju něco. aor. vzíti, obsaditi něco ; do
byti něčeho, Hér. vyvAuvov čoyovLémna
dobyli, nabyli. oyeiv jepíx osaditi místa.
Thúk. čoyov Méyapx obsadili M. B) držím;
v držení mám; mám. Sof. ox%rmTpxzal Wpóvouc
čyežezlo a trůn drží, má. Xen. δύναμιν καὶ
Xdpxvmoc a zemi. Hér. dpyy. aor., fut, ob
držeti ; dostati. Xen. výv BxoiAelavčoye krá
lovství, vládu král. obdržel, part. prs. i j.
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subst. Xen. oi yeptov čyovrec držitelé tvrze,
pass. v moci (jiného), v držení jsem; vzat
jsem. Thúk,εἰ αὕτη Ἡ πόλις ληφὺήσεται, ἔχε
ται ἢ πᾶσα Σικελία toho-li města se dobude,
(vzata,) v moci naší jest veškera Sic. —p.
Xen. —i 00s. Hér, megiTv ěvἈθῆνησι ὁμή
ov čxop.évovpro rukojmě v Athénách drže
né. Xen. šyovra: ol čvůpomo, Zajati, v moci
naší jsou lidé. xxi adro0gÓ ἁρπάζων ἔχεται
i kdo kořisť uchvacuje, sám jest kořistí,
v moci vítězově. v) sobi. ženy: za mnžlku
mám. att.; Thúk. oů εἶχετὴν ἀδελφήν jehož
sestru měl za mnžlku. ©)na se beru; spra
vuju. vi něco. Thúk. šZev rvův móXivujati
správu města. Hér., ἐνχερσί, i Thúk. pera
χεῖραςἔχειν Tu(plny ruce něčeho míti;) ně
čím horlivě se obírati. Thúk, di% χειρὸς-
něčeho bedlivě si všímati; oněco se starati.
med. čysodaí Tivogujímati se něčeho; usi
lovati o něco; horlivě do něčeho se dávati,
pouštěti. Sof. udyms. Thúk. πολέμου; též
šovouag etyevo do díla (do boje) s veškerou
silou se dával; dílu všecek seoddával. Xen.
χοινῇ τῆς σωτηρίας ἔχεσθαι společně 0 spásu
svou usilovati. e) naseberu ; provádím; vy
řizuju. Aischl. ἀνάγκη τῶνδέε μοι τόλμαν
σχεὺεῖν nutno mi smělé provedení těchto
činů na se vzíti. Ῥ]ά]ς, πιο. τούτου τοῦ λό
vov čysoda: na vyřízení takového návrhu do
léhati; vyřízení— popoháněti. ©) ο subi.
zosbn. ye. TÍTivx. a) jimá, pojímá něco, ně
koho. Soť, ůmvogčás. spánek pojme. ἵμερος,
TvódogEur. čpwgTivogtouha po něčem,i: do
stává se něčeho někomu.Hér.(v. jovyt« b. B.)
pass. Opyj čyóv.evoghněvem jsa pojímán—.
9) Hér, ἵναλόγος σέ ἔχη πρὸς ἀνθρώπων ἀγα
doc aby pověst o tobě šla, tebe roznášela,
rozhlašovala u lidí dobrá. v) něco zmáhá,
svírá, souží někoho. Pl. úváyxm.pass. Xen.
ἐν ἀνάγχῃ ŠyÓUEVOGV NOUZÍsVÍrán jsa, věze.
Pl. drovix č—nesnází svírán jsa. i čvá. (v.p 3 ο τρρο2
ἀπορία 2, a). Thúk. i s násl, 1Πῇ,ἐν ἀπόρῳ
εἴχοντο θέσναι τὰ παρόντα Υ Μπηί vězeli,
byli v upravení věcí přítomných, jak upra
viti věci—. Ἠότ. ἐν τῷ κακῷ ἐχόμενος Υ ἰό6
strasti souže se, (v. i dypvmvím,£.). Soť, i
ἔχεται TÓMcčrvocou soužena, zmítána jest
obec za nemoci. ©) poutá, váže něco někoho.
PL. φιλοψυχία.-- Πότ. αὐτοὺς εὐεργεσίαι εἶχον
γεγονυῖαι 16 ἀορτοάϊηί τάσο]α jim prokáza
Πά, τὸν Κλεομένεα εἶχε αἰτίη φοιτᾶν-- Κ19ο
mena stihalo obvinění, na Kleomenovi lpělo
podezření,že—.d)držím; spojuju. obyč.meď.
«) stýkám se τινὸς s někým. Hér, o náro

έχω. 495

dech, Toúrwvčyovra— těch sousedé jsou—,
οἱčyóuevot sousedé, vedle ὅμιουροι, i 0 zemi:
hraničí. —Xen. obzl. ve vojště: za někým
následuju, stojím ; i: vedle někoho jsem ; za
někým, vedle někoho se řadím. i s gen. věci.
ὑμᾶς χοὴ ἔπεσθαι ἐχομένους ὅτι μάλιστα τῶν
doužrov vy máte postupovati co nejtěsně
ji za vozy. B) io věcech. Thúk. T0Ušyouévou
ěvovgnásledujícího roku. Hér. o jakékoli
δοιγ{β]οβ{1. τὰ τῶν ὀνειράτων ἐχόμενα VĚCÍ
všelijak sesny souvislé;všelijaké druhy snů.
ηθιί, {0 ζἶν., τὸ ἐςπόλεμιονἄχρηστα οἰχετέων.
ěyóueva cokoli k válce neschopného z vaší
domácnosti jest. —v) šyeraí Tí Tivogzávisí,
záleží něco na někom, na něčem. Pl, č dix
oxXhov ebrero co na učitelích záleželo—, 0)
i o účastenství, podílu.Hér. AfyurTovuo
τέρων τῶν ἐπωνυμιέωνἔχεσθαι Εδγρί ζο ορο
jíeh pojmenováníjest účasten. —τοῖσιοὔτε
χρυσοῦ ἐχόμενόν ἐστι οὐδὲν οὔτε ἀργύρου ἡἡπιζ
není žádnéhopodílu, jmění ani ve zlatě ani ve
stříbře. —e) držím ; za- ; zdržuju. «) Tv ně
koho. Aisehl. ogedeřy na dobro, zcela zady
žeti. Sof. oyúcev i Eur, zadržeti- ; zabrániti
někomu. Sof. prs., a0r.— Xen. ody ixavot Gysty
TOŮGKvOpacnedostateční zadržeti muže, odo
lati útoku mužů. Hér. šoye vod "EAnvag
τὰς νέας βουλομένους διώκχειν24176] Ἡαι]ά
ΏΤ--,τινὸςodněčeho. i sinfs uý.—ipřisubi,
πθζτί., 5 1πῇ,τὸ μὴ λεηλατῆσαι σφέαςτὴν πό
Rwvšaye Tóde že nevyplenili oni města, za
bránila událosť tato. —meď. zdržuju se. vt
vogněčeho ; upouštím od něčeho. Hér. xxxo
λογίης. -- ἔσχοντοτῆς ἀγωγῆς αρ5 {11οἆ]6
ho odvádění, 9) čyo T zadržuju, zastavuju
něco. Eur. xó0x. —Χατασκαφάς. -- 908, 1 οὐ
OLŮSO TRÚTACKyAz NezaStavÍm těch nářků.
v) vydržuju ; snáším. Sof. vócovnehodu. —f)

-obracím ; řídím. «) Hér. od rxpa Thyἤπειρον
εἶχον τὰς νέας idbůτοῦ EAAmaróvrov neřídili
lodí, nesměřovali loďmi podle pevniny přímo
k Hel. —i bez obi. oyetv πρὸς Σχλαμῖνα Ἰ8
měřiti, přistati k Salamíně. p. často Thúk.
—Bof.úm αὐτὴν ἐσχάτην στήλην ἔχων ο β8ΠΙΥ
kraj sloupu zatáčeje (koně žena, řídě). 3)
obyč. ἱχαρ. πόδα ἔχειν πομοι hnouti. ččo n.

"ἐκτός Tivocven z něčeho; hleděti z něčeho
vyváznouti. Aischl, myudTov, S0f, xAxuud
rov. Xen, i €xmodwvye čuxvvóvvyhýbám
se. —v) νοῦν ἔχειν mepócTemysl obraceti Kně
čemu. Thúk., p. yvůumv 7epógTiwa—K něko
πια, 90Η,ἄλλοσὄμμα, ὃκτέρᾳ δὲνοῦν ἔχοντα.
jinam zrak, jinam mysl (obrácenu majícího.)
upírajícího—. i čysvdoxvěr ZAou obraceti,
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uvalovati kletbu na jiné, 2. a) mám (v nej
širším sm.) «) jmění (srv. 1. b, z) oi čyovves
majetní; bohatí. oi vw čyovre; nemajetní;
chudí; nuzní. Šof, πρὸς τὸν ἔχονὺ0 odóvoc
somak majetnémuplíží se závist. Ηόν.πλέον
čyewvíce míti. Thůk, rAčovcyýoovre; chtíce
míti více, větších prospěchů nabyti. (srv.
πλεονεκτέω). μεῖονἔχειν méně míti; nepro
spěch, nezdar míti; ve válce: porážku míti;
poraženu býti. Xen. B) viva někoho mám (u
sebe) často part, prs., jež někdy lze překlá
dati: se (s instr.) Xen. čyov ÓcovTožxovTa
ἱππέας προσελάσαςεἶπε 1Πα]9αθί 90 ]οπᾶοᾶν,
asi s 30 jezdci přihnav se, řekl. i s aco. vě
οἱ, Ηέτ, ὄἄνδραςἀπέπεμ.πε ἔχοντας πλοῖον ΠῃΠΙ
že vysýlal (mající loďku) s loďkou, na, po
loďce. Υ) ἔχω τι mám něco; dostává se mi
něčeho. Pl, To0ůroT0 dvou.xčoynxx toho jmé
na dostalo se mi. Xen. ὁ δὲτοὺς ἡμετέρους
mróvougče 0n pak má prospěch, užitek na
δίοΏ Ἰοροῦ. 9ο, οὕπωττι χεὺνὸν ἔσχανἈργείων
mapa nijak laskavosti nějaké (nedostalo se :
mi,) nezažil, nezakusil jsem od Arg. Hér.
αἰτίην ἔσχε 5 inf, obvinění dostalo se mu, že—
d) ἔχω ἐλπίδς, δεῖμα στοναχάς 8 Ρ. 9οῇ, též
ὀργήν. -- ἔγκλημιά rim stížnost mám na něko
ho. b) α) Ἠότ, ἐνδεραπείᾳ, ἐνἡδονῆ ἔχειν τινα:
v ošetřování, (v libosti,) v milosti míti ně
koho. (v. i doyýa 04 II A, 1.b..). b)mám;
poskytuju; působím. Βο8,πρόσοψιν, ΤΠήΧ,
ἀγανάκτησιν. 1ο subi. neos. Tnúk. ro ἡδονὴν
čyovco libosť působí. ©)a) Sw s inf, mám;
mohu; dovedu; jsem s to, abych—. trag.i
att. — PI. οὐδὲν ἔχουσιν οὔτε ἀποχοίνασθαι
TE ZŮTOLĚpÉCHAL(nemají,) nemohou nic ani
odpovědětiani sami se otázati.i0 subi. zosbn.
ἔσχεν ὁ λόγος µεταβῆναι ἀογεᾶ]α Τεό Ῥϊε]/{1.
někdy inf, ze souvislosti snadno doplnitilze,
B) častěji 6 πάς]. οὐ. οὐκ ἔχω, τί φῶ πειπάπη,
co bych mluvil; nevím, co (mám) mluviti,
s násl. ddev- odkud—; oregjak—.v)isace.
obi. mám ; vím ; znám ; umím. Pl. ixuvůěcčyo
u.eyTOĎTO,oT1—dostatečně vímeto, že. Hér.
čyčiv Téyvyv znáti umění; sozuměti tomu.
Xen. oi Tůc Téyvagčyovve; kteří umění pě
stují, provozují. ΕΙ. ἔχων ἱχτρικήν πηα9 ]6
kařství—. Sof. εἰ μιαντικῆς ἔχεις οδόν máš-li,
znáš-li věštby cestu, způsob. II. žnér. 1. a)
α) vydržuju; vytrvalý, stálý jsem. obyč.
part. prs. při 2. os, sg. PL čyev EoAvapete,An
ose stále, ustavičně tlacháš, na prazdnomlu
víš. P) zadržuju ; zastavuju ; čekám. PL ovy
νὸνχρόνον ἐπισχών ἀοιγ ὅ88 zadržev, se
zamlčev, Eur. oyés zadrž! (před coni.) PL.
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čyedý čekejuž! obyč.předjn. impt. n.čoni.;
pozor! (srv. dys, péve). b) «) směřuju; sa
hám ; do- ; zasahuju. Sof. xam"čxeivaMoto
šoyov ik té Sudičky dosáhly. obyč. v pro
stoře. Hér. o řece : πρὸς ἑσπέρηνἔχει Ἶς πἀρ8
du směřuje, se obrací. o částech πιόςία : ἐπὶ
τὸν ποταμ.ὸν ἐχούσας Ἰ Ύεοο směřující. Xen.
ἐς κώμιχς ὑπὸ τὸ πόλισμ.« ἐχούσας 40 γαβη]ο
až pod město zasahujících. $) výškou zasa
huju ; vynikám. obr. Isok, Aóyotoi úměpTOŮg
idtTac šyovrecřečinad obyčejnévynikající.
v) Hér. vztahuju se. čgvivx k někomu; tý
kám se někoho. Tě čs"Oumpovčyovra co se
Homéra týká, rov χρησμ.ὸν ἐς 1]έρσας ἔχειν'
věštba že k Peršanům se vztahuje. čybong
ἐχούσης ἐς Ἀθηναίους záští směřující proti *
Ath.— 2. a) «) mám se; jest mi. εὖ, καλῶς,,
xaxc, odrec dobře, hezky, zle, tak. 008.1 >
věcech.odrogčye tak se to má; tak tomujest. ©
Πόπι, τὰ μέλλοντα αὐτόματα σγἢσεινκαλῶς
budoucí věci že samy sebou dobře dopadnou,
se zařídí, i s ace., PL. ců čyemvT%cauxTu Že.
dobře se mají tělem. xaxG<—zle—.duševně:
smýšlím (v. e)fdyc). Xen. AG9xAGgEjsv T008
T bezpečným býti před něčím.B)dcěyo jak
jsem; bez meškání. i s gen. Ηότ, ὡς ποδῶν
etyov(j. v nohou byli;) cojim nohy stačily.
ὡς τάχεοςεἶχει(].σι τ rychlosti;)j.jenrych-*
le mohl. Sof. og opy7s čye j. ve hněvu, roz
bněvánjsem. PL.03xoida,raudelx ro šye
χαὶ δικαιοσύνηςnevím, j. se má codo vzděla
nosti a spravedlnosti. —rpóg11, PL. xxi 7ep0g
αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα πῶςἔχει πλήθους1 5ᾶ
my osobě i vzájem K sobě j. se mají co do
množství. y) mám, chovám se, (τ. ἀτρέμ.χ).
—Tuvi1. 77006Tiva k někomu ; kněčemu. Dém.
Údiv laskavěji—; laskavějším k někomu
jsem. b) «) čy švTimvězím v něčem. Xen.
(v. αἰσχύνη £.). B) dupí Ti čyev ok. něčeho se“
míti; s něčím zabývati, zaměstknávati se;
něčím zabavovánu býti. Xen. čvýmTovTag 0i
Χίας, ὅπως οἱπολέμιοι ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν 78:
palovali domy, aby nepřátelé tím byli zaba
vováni. Thúk. du%ouhaxůe čyev (cestou 0-.
patrnosti směřovati;) opatrně si vésti, po
čínati.

ἑφέ-ω, ν. ἕἔφω.
ἔφησις, ἡ (ἕψ-ω)γαΐαπί, Ἠότ.
ἑφηῃτός δ. (ἕψ-ω) vařený vyvařený;

υ}κταδοηύ. Χεη,ὄξος.

ἔφω (απεφω, «ν πέσσω, SIV. ὄψον, ὁπτός..
—ostt. čsy od éle-, a0r. Ἵψησα, 801. Ρ858:
coni. ébyba) vařím. Hér. hle αχ]. τὰ μὲν
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ὤπτησε τὰ δὲ ἵψησε τῶν κρεῶν Jedny kusy
masa dal upéci, druhé uvařiti, p. att.

ἔω, ἰόπ. —=4, v. εἰμὶ,
č, V.ško.
ἔων"α, ión, v. čo,
ÉwŮeV, v. 1. sos.

/ 6 ο’ , ,
šuduvóc 3. (od 1. 8-6) ranní; dopolední,

Hér. ace. neut. vo č, dobou dopolední ; dopo
ledne. Pl. čášedivoš ode doby ranní; od rána.

ὀώχειν, Υ. ἔοικα,
— / e - 

ἑωλοχρᾶσία, Ἡ (ἔωλος 2. od 1. čw-g)do
rána zbylý ; obzl. o nápoji z večerní hostiny
zbylém do rána. -x804-vyvu:) smíšení zbyt
ků ; slivky. Dém.obr. s. Tugτῆς πονηρίας sliv
ky, kal ničemnosti, nešlechetnosti,

/ ο „3 ;
ČWY,lón. = v. v. εἰμὶ.
A (1). »ελ) YV,v. ὤνεουαι,
C“ ., 5 m ὁ 9 αν r .
εῴος, Ιόπ. ηοῖος1 Ἰψος, ο. básn. 12. (od 1.

šw-<,7w-c)a)jitřní; ranní, trag.—b)východní,NA / PX ohne Y /
Hér. πρὸςῬαλάσσηςτῆς os odmořevých.,s
výkladem: Muvycvs Μαιήτιδος.-- HBOστρα
vó; východní vojsko. 700gToug7otovgTv Au
Bůov k vých. z Lihyův. —Xen. ἑῴῳ τείχει--.

/ 6 3 . ΥΥ

ἑώρα, ἡ (»ν αἰώρα)τόδαᾶ1ο, 99Η,Ρ]. πλεκ
ταὶ ὲ. βρ]εἰοπά ράδιηα; spletený provaz (na

ení).

ρᾶχα a p., V.dože.
4 ᾽ / . 3 /

E-W (m αἰωρέω) 16η 908. ἔωρῆσασα
uux pozdvihnouc svůj zrak.

ανο)Όως

E

W

το 21,
"©

O <

1.Šwc, gen. čo. ión. Zdc, gen. 900g (z
ἀλσος, νν αὖρι, aĎotov, —auro-Ta, Utro, jitro
—alt. ace. če, ión. 28) 1. a) zora; jitro;
ráno ; úsvit; svítání, Φοῖ, Hér. — Thúk.
Zu%če při, za svítání, πρὸ τῆς ἕω před sví
táním. att. šedesvod svítání; od rána. Xen.
cis Tv čmoboavče do příštího jitra. Thúk.
smi77v če k ránu. b) zora; strana východu:
východ. Hér. rp0g 8 Tezxi Ἅλιονἀνατέλλον
v%k zoře a k východu slunce. att, 790g č
k východu. Tivoc (0d) něčeho. —2. bohyně
Ἔως Zora; Dennice (dcera Hyperfonova,
sestra Héliova a Selénina). Eur, —

2.8wG (z jswec, « 1. 65. — básn, někdy
jednoslabičné). I. (1. adv. obyč. jen ep.
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poněkud; po tu chvíli). 2. s gen. u Dém.
vlistině: šeg Totbv mAotovaž do tří korá
bů, ku třem korábům. II. spojka čsová. 1.
pokud; pokad; pokavad; dokud ; dokavad;
zatím co—.a) 0 určitosti s ind., obyč, impf,
n. prs., Sof, €. elox ovov=,εἶχονἐλπίδας ἀοῑζα
vad jsem doslýchala— ; ταῦτα πράσσω,ἕ. σὺ
ἠγορῶ ξέναις {ο Κοπάπι, ΖΩἨ1ηο0 ty rozmlou
val jsi s cizinkami. Xen. ἕ, μένομἒν αὐτοῦ,
GroemTéov—pokud zůstáváme zde—. Dém.č.
πόλεμος Yv, mavěueveydokud—.i bez verba.
Χθῃ,ἕ, ἔτι σοὶσχολή, παρακάλει-- Ῥο]ιά {ἱ
ještě chvíle—. b) o neurčitosti čsové, s coni.
(obyč.prs.)sáv: pokud,dokud by—.Sof.Toů
σοῦ Ψόφου οὐκ ἂν στραφείην, ἕως (15180,) ἂν
s, olóoreoel tvého hluku nepovšiml bych
si,pokudbys byl,jakým právějsi. Dém.s.2y
σῴζηται τὸ σκάφος,τότε χρή-- pokud by bez
úrazu byl koráb, tehdy třeba—. 2. častěji:
až. po hl. vtě. posit. i: dokudne—.a) z) our
čitosti s ind,, obyč. aor., zř, impf. Xen, zo
ἠγαγον, ἕ. ἐπὶ τὰ ὅρια κατέστησαν 40ΡΙΟΤο
dili je, až je na hranice přivedli. Dém. —é.
ἐναὐτῇ τῇ χώρα παρῆν až byl v zemi samé,
G)sind. aor. u Pl. io následném ději v bu
doucnosti podmíněném,č. coni. Ἰδέως ἂν τού
τῳ ἔτι διελεγόµην, ἕ. αὐτῷ ἀπέδωκα-- τὰ
bych s tím ještě rozmlouval, až bych mu
splatil—. b) při neurčitosti čsové : «) s coni.
5 ἄν (zř. bez dv) obyč. aor.: až by; dříve
než by—; pokud by ne—. Sof. č. ἂν ἐκμάθης,
ἔχ᾽ἐλπίδα αἴ ΡΥ5 59 ἀογδᾶδ], (potud) měj na
ději; dřívenež bys sedověděl; pokud sene
dovíš—. Dém. uéy ouvoúTov, č. dv Ýu.řyOu.oXo
γήση πολεμεῖν Ρο tu dobu, až by se přiznal—.
B)po čse vedl. s opt. (bez dy). PL.(v. ἀνοίγνυ
u). Xen. rapývysmhe TOůgOTAiTAGdmévau, č.

ένοιτο τὸ ἄκρον χατ ZŮTOVTozkázal těžko
oděncům odstupovati, až by se dostal kraj
vojska naproti němu. v) s opt. pot., když
by byl v též větě i j. nezávislé. Pl. oůx dv
úmoxotvato, č. dv oxéhuo neodpověděl bys, až
bys uvážil (hl vt. byla: σκέψχιοἄν).

ἑωσμένοςα p., γ. ὠθέω.
ἕωσ-περ(ς γιηὶζ γατοαιαί1. ἕως11. 1.)

pokud právě, jen. Sof., PL. (v. čumvée,f.).
ἑωυτοῦα Ρ., V. ἑαυτοῦ.

Z.
r, « “ , o ,

Z, (= τα, τό, ΠΟΦΙΕΙ,(Ρήν. dj.) —=dz,estépísměvalfabétě.—Známkačísl.a)=| Vč(.b)$—=1000.(začísl.6jestc/945n.ori;| VS-πληνης)ποι

2a 6000 ις).

Ga-ve slž. (z dj, 01x) předpona sesilo
τας--- 1. ὃχ- (τ. ζά-θεος, -πλουτος ζα-με

άβατος, ν. Ζαπάτας.
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ZaynAmoc 3. (od ZáyxX) Zankelský;
substt. mase. Zanklan.

ZávnÁn, j, ms. pom.v sev. vých.Sici
lii, obsazené v 8. stl. od Iónů z Eubojské
Chalkidy, v 5. stl. Istivě vzaté od Anaxiláa,
Dóra Messénského, jenž ji nazval Messána.

CdymAov, zó (z djαγχλον, δι-αγχλον, «ν
ἀγκ-κάλη) ν Sicilské dórštině: srp (dpéravov).

Ca-Weoc 2. přebožský ; posvátný ; velebný.Eur.00s.i věcech.
Zamůvůtoc 3. (od Záxvvů-oc) Zakynt

ský ; substt. maso. Zakyntan,
Zámvviog, j, ostr. v mořilónském,záp.

od Elidy.
ζαλη, 1 (« Čo) obyč.básn. víření;

bouře. obr. Sof. oorvíx krvavá bouře. Aischl,
πυρπνόος,

ZaApošic, dle někt. Ζάῤολξις,ιδος (809.
-čiv) mýth. mudřec Thr. Getů, jenž rozšiřo
val učení o nesmrtelnosti duše a ctěn byl za
boha i jménem T'sBeXérCrg.—Hér., Pl.

ζα-μενής 2. (-uévo;) básn. plný hněvu,
vzteku ; zlostný. Sof. λόγος.

Zavóc a p. v. Zeús.
Δαπάτας, ov, dle někt. ZáfBuvoc,Ó, jm.

dvou přítoků Tigréta po levém břehu(u Hér.
naznačených, ale nejmenovaných), z nichž
jeden (veliký Zab. u Xen. Zamárac) teče
z Armenie, druhý (malý Zab.) z Matiénska
(sev. Assyrie).

ζα-πληθνής 9. (-πλῆθος) Ρόβη.velmi pl
ný, hustý. Aischl. yevetác.

Cá-mTAovToc2. přebohatý ; velmi boha
tý. Hér. :

ζα-πρέπον («πρέπω) ΑΙβοΠΙ.ζ. οἵογpro
nikavě jaksi,

Cá-mvpoc 2. Aisohl. velmi ohnivý.
ζά-χρῦσος 2, Eur. zlatohojný. šuroXý

koupě, prodej—.

ζάω, ión. Čóo žiju. obyč,jen prs. a impf.
(51. βιόω) 1. 008. 8) α) ζἩν οΡ.vedváva.Hér.,
PL, 5ο, ἐνπολλοῖσινκαχοῖς«; ve mnohých
nehodách žije. Hér. Čómvčleov Tůy αὐτὴν
ἐκείνησι ζϊνοι ὔΗ1107]. οἨ}. 901. 19 ἀαἲ, ζώσαν
βίῳ žijící životem. s adv. Xen. +0 ἠδέως ζῆν
příjemnéžití. B)duševně. Pl. opióc správ
ně ; mravně. io duši.— b) žiju; živím se.
Hér. m0 Tivocz něčeho, Xen. š« vrvoc.2. obr.
básn. a) Eur. πυρὸς ἔτι ζῶσαν ohóva ohně“
ještě živý, hořící plamen, b)Sof, yoóve TG

ζεύγνυμι.

ζῶντι xai mapóvrívůvv době trvající anyní
přítomné, vóuuu.xἀεὶ ζῇ zákony vždy trvají
(v platnosti), platnosť mají. i Xen. zdow del
Čův TAúuérTEmxšoya všem (v paměti) že vždy
(žijou) trvají vaše skutky.

Ceyéptec, dle Hér. druh myší v Libyji;
(slovo neřecké) hrbatky, |

ζειά, Ἡ, obyč. pl. Špalda; samopše, Hér.
srv. 0Augx), Xen.

ζειρά, ἡ, halena; plášť (širší a delší než
χλαμύς). Ηέν., Χεη. |

ZéAeu, , ms. v Malé Frygii, jihozáp,
od Kyzika.

{ελείτης, ου, ὁ, (οἆ Ζέλεικ), Zelejan.
αυγηλατξω (οἆ ζευγηλάτη-ς) s jedním

spřežením pojíždím, orám. Xen.
ζευγ-ηλάτης, ου, ὁ (ζεῦγ-ος, ἔλα-ύνω)

spřežník; potažník; oráč (jedním spřeže
ním). Xen.

ζεύγλη, ἢ (ζεύγ-νυµι, ζεῦγ-ος) kleště,
kruh jha; kleština. Hér,sg. Aischl.pl. —p.
Eur. jařmo ; jho.

ζεῦγμα, τό (οὰ Čevy-vugu)a) spojení (vše
ljaké). Thúk. voůAuévogzatažení, zatara
sení přístavu (loďmi). b) obr, pl. pouta.; osi
dla, Eur, dvayxms.

ζεύγνυμι (SIV.ζυγ-όν = Iu-n-g0,iugum,
jho, Joch. —aor. ἔζευξα, med. -4umv, pass.
ἐζύγην1 ἐζεύχδην; prf. pass. ἔζευγμιαι) 1. 8)
do jha dávám; ve jho uvádím ; zapřahám.
ἵππους Κοηῦ, Αἰ5δοΠ].κάζευξα ἐνζυγοῖσι χνώ
dxAxa zapřáhl jsem ve jhušelmy. meď.—si.
Hér. ζευξάμ.ενος καρ.ήλους τρεῖς βρζάμπατ 5ἱ
velbloudy—. pass. Hér. Úrrmo0ugζευγνυμένους
dm AouxrTa—zapřahované do vozu, K vozu.
b) do páru dávám. Eur. yáuot Čedtm sňat
kem (spojiti si,) za ženu pojati. 50f. pass.
γάψιοις τινὸς ζυγῆναι sňatkem s někým se
spojiti. čČevyuévyvdaná; nevěsta, ©)poutám.
x) vážu, Eur. pass. dpxlovouČvysízpřísabami
zavázán byv. $) svírám. pass. Sof. Čevydn
spoután byl. xAorý Te κἀνάγκη ζυχείς 15Ηα
násilím donucenbyv. 2. vůb. pojím ; spojuju.
a) «) Thůk. ζεύξαντες τὰς πχλαιὰς ναΏςηθ
vým spojením, sroubením upravivše staré lo
di. ϱ) poje srubuju ; skládaje dělám ; srubu

ju; skládám; stavím (v. yépvox).b) spoje
ním obkládám,opatřuju. Hér. rov EAýorov
τον ἐζεύγνυσαν Helléspont mostem opatřo
vali, přepasovali ; přes Hel. most dělali, sta
věli, pass. EXXfarovrovCevydvou aby Hel,
byl mostem opatřen, přepásán, přepiat; aby
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přes Hel. byl most udělán, Xen. rv διώρυχα
šČevyuévnv rehotorg průkop mostem z loděk
opatřený, přepásaný.

ζεῦγος, τό (ζεύγ-νυμι. SIV.ζυγόν) a) «)
spřež; spřežení; potah; dva zapřažení vo
lové, mezkové n. koně (v. Boe:xós);ale ičtyr
spřeží. Pl. čvvopíd 7 Čevyeudvouspřeží n.
čtyrspřeží. B)vůz tažený spřežením ; potah;
povoz. Pl. šxnímrev čx vdv Čevydv padati z
povozu. b) pár; dvé ; suda. Hér. redéev oko
vů, pout. δύο aiyvmdv Čevysu dvě sudy, dva
páry supův.

ξευκτήριος8. (ζεύγ-νυμι)Aischl. ku spo
jení příslušný. yépupa vaty δυοῖνζευκτηρία
most spojující dvě země.

Ζευξίδηµος, -δᾶμ.ος Sparťan v 5. stl.,
též Kovíoxoczvaný, Prokleovec, syn kr.Leu
tychidy, otec kr. Arehidéma 1189,

Zeúčinvmocmalíř z Héraklee, za Sókrata
v Athénách.

ζεῦξις, Ἡ (ο ζεύγ-νυμι) 1. spřahování;
způsob spřežení. Hér.— 2. obložení, opatření
mostem. stavba mostu. Hér. ro0 Ῥοσπόρου,
EXmoróvrov přes—.

Zedětc, i8ocvýtečný malíř z Héraklee za
Sókrata.

ZeÚc (Ajsvs, Aueúc,AuF-, « Diov- v Jovis.
—srv. sub dio, divo, « di-es, de-n. —kromě
obyč. tv., gen, Διός, ἀαΐ, Διί, 860,Δία, voe.
Lesůještě trag. gen. Zmvóc, dór. Zavós, dat.
Znví, ace, Zřva) Zeus, gen. Dia ©, nejsvr- ©
ohovanější z bohův Olympských, bůh jasna
nebeského, pán nebes, mocný vládte hromu
a blesku, původ všeho blaha a požehnání,
ochránce pořádkuvšehomíra a práva na nebi
ina zemi(srv. čévog,πατρῷος, ἐρχεῖος,ὅρκιος].
Byl nejmladší (dle Homérovského podání
nejstarší) syn Kronůva Rhejin, bratr Posei
dónův, Hádův, Démetřin, Hestiin, bratr a
mnž. Héřin, —básn. Aródev od Dia.

Gépupoc, 6 (« Čópoc)vítr (z temné, ve
černí strany,) večerní, západní; večerník;
západník, Hér. —zosbn. Zépvpog,Eur.

ζέω (km. Čsc-, « gáhren, βοΠί, -- 801,
ἔζεσα)a) vru ; kypím ; bouřím. Hér. τῆς ὃα
λάσσηςζεσάσης τα γηρουϊθπί πιοϊβκόµο. ΡΙ,
λέμνηνζέουσανὕδατοςκαὶ rod jezero vlnící
se vodou a kalem. b) Sof. čČe:$uu.óc bouřila
vášeň. Aischl. Oxíu.covČeťbůh bouří, zuří.

Zijboc mýth. syn Diův a Antiopin,bratr
Amfionův, statný sice, ale povahy málo
vznešené,
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(λος, ὁ (.ν ζέ-ω) 1. a) horlivost. 994,
τῶν ἐμῶν ξυναίμων ο ππόpříbuzné; horlivá
náchylnost, přízeň k mýmpříb. —přízeň (z
horlivosti). Dém. Č. xwi vuuxí přízeň a oti,
pocty. b) závist ; nepřízeň. Sof. (v. če.BAéxo).
Arst. Č. Jó ční Timzávist zármutekz ně
čeho (srv. oióvog). 2. věc hodná horlení, závi
dění ; štěstí (závisti hodno). Soť.,op. Axroeí«.

ζηλοτυπέω (οά ζηλό-τυπο-ς2. -τύπ-τω
horlením poražený, pojatý) žárlivý jsem, Pl.
ζηλοτυπῶν καὶφδονῶν ze žárlivosti a závisti.

GrAów (od Čřho-c) a) «) horlím; horliv
jsem. Tivwn. «i horlivě následuju někoho,
něčeho ; horlivě jdu za někým, za něčím, po
něčem. PL. CyAGvuueřrou horlivě příkladu
jejich následuje, příkladem jejich se řídí.
p. Isok. vedle μιμεῖσθαι. -- Ἑπή]ς, τοὺς τῶν
πέλαςνόμουςζηλοῦνzákonův obcísousedních
následovati, je nápodobovati. Dém. d6čn<éru
δυμεῖ καὶτοῦτ΄ ἐζήλωκε Ρο 5]άπδ {οιῦί ἃ po
tom se roznítil, a to (horlivě) si oblíbil. čo
osdc CnAdcavrecpo darech roztouživše se. ϐ)
návidím. viva n. vi někoho, něčeho ; horlivě,
vroucně přeju někomu, něčemu. velebím,
blaboslavím někoho, něco, Aischl. ač C.$w
νόντα blahoslavím tě, že jsi zemřel. Tivocpro
něco. při neut. i ace. Sof. C. ce Toů vod přeju
ti tvého rozumu ; velebím tě pro tvůj rozum.
GěvodTÓye ČrAoův čye tebe už proto blaho
slaviti mohu. —Xen, roúrov σὲ ζ. Ῥτο to—,
b) závidím. viva někomu. «) ve sm. dobrém,
ον Za hodna závisti pokládám. Aiscehl. C. ©
ddovvexa— závidím ti, že—. (přeju ti, že—).
Eur. is útrpností (rónickouČ.os ty ubožáku!
(bloude, že toho nepoznáváš!). s gen. příči
η}. 150Κ.ζηλοῦντες τὴν πόλω τῆς Μαραῦῶνι
uns závidějíčeobcibitvy Marathónské. 9)
ve sm. zlém (z nepřízně. srv. obovém) Dém.
οὕς τοσούτου δέω ζηλοῦν ἠπιᾶ tak málo zá
vidím—.

ζήλωμα, τό (οᾷζηλό-ω) 1. horlivé úsilí,
snažení. τινὸς něčí, Dém. pl. —?2.(51Υ.ζῆλος
2.)Βατ. πατρὸς ζηλώματα otcovy zdary, zdár
né, šťastné osudy (hodné závidění).

ζήλωσις, 4 (od ČnXó-w)horlivé násle
dování. s gen, obi., Thúk, Tv PxoBxpwv.

CnAwTÝs, od, 6 (od ČnXó-w) horlitel;
(horlivý) následovník, otitel. T1v0;něčeho,
PL., Isok, vedle vuuyrůs.

ζηλωτικός 8. (51Υ.ζηλωτ-ής) τὰὰ Ποτ]]
vý; náchylný k horlení, k následování, Arst.
meot T. V něčem.

da *
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GyAwTóc 3. (od ζηλό-ω) hodný závidění,
závisti, trag., att.o 05s.i věcech,

ζημία ión. -(m,4 1. kára; pokara; trest;
pokuta. Hér. dáúvorvoc4 Č. pokuta (ustano
vena) jest smrť, att, 2, újma; úraz ; ztráta;
škoda. Xen. (op. κέρδος, ὠφέλεια) 1: σὺντῷ
dyadů —odvTÝČnule s prospěchem -,s ú
jmou. Sof,Č. Xóyouškoda z řeči. Dém. «ioyůvy
οὐδεμιᾶς ἐλάττων ζημίας,

ζημιόω (ζηµα) 1. kárám ; trestám ; po
kutuju. zv někoho, Thúk. i yvoumy Tuvog
Cnuwodvnávrh něčí pokutovati. —Hér,, att,
τινά τινι někoho něčím. Cyuuca potrestati
(pokutou). Hér. evrýxovra TXAdvTo:01po
kutou 50 hřiven. Thúk, yojuaot. dep.pass.
Χθη, θανάτῳ ζημιοῦσθαιsmrtí, na hrdle tre
stánu, pokutovánubýti. Hér. Tv raičov T00
švocVoyň Syuudoem ze svých synů jednoho
hrdlem pokutován budeš, 2. urážím; k úra
zu přivádím, vevěněkoho; újmu, škodu činím
někomu. Xen. CyuuBoxivw Asko 9—uško
diti někomuvíce než—.Čyu1odyTivávim újmu
činiti někomu něčím. meď. škodím si. Xen.
uey4hu velmi; veliké škody si činím. dep.
pass., 2Ť.pass. újmu, škodu beru, mám.
Thúk. ueyzA«xζημιώσεσθαι veliké újmy,
škody vzíti, Dém. mhsov Čnuuodňvu větší .
škodu vzíti.

ζημιώδης 2. (odζημίχ) na újmu; škod
livý. Xen. ζημιῶδες.

Zvu, Znvóc,v. Zeba,

ζητέω (x δί-ζη-μικι) 1. a) hledám., viva
n. vi někoho, něčeho. Sof, —PL. vedle šosvvál.
Hér. ἵνα δὴ μὴ ζητέοιεν ovríx aby už nehle
dali jídel; aby se jím už nechtělo jísti. b) α)
vyhledávám. Ti něco, něčeho. trag. —Xen.
τὰ πρὸς τὸ νικᾶν ζητήσει καὶπαραχσκευάσεται-
bude vyhledávati a si připravovati. Dém.
ἅπαντα πρὸς Zdovýv Čyreiv všecko všudy k
rozkoši vyhledávati. 3) žádám. Ti něčeho;
dyehtím po něčem. Sof. čniorTw,TAdT' OTav
ζητῆς, ἐμ.οὶζητῶν oOAsdpov7 ovyjv věz, toho
když žádáš, že mně žádáš záhuby n.vyhnan
ství. Dém. čAsudeoiav.— i Aóyov Tao% Tivog
účtu od někoho žádám, —i sinf,, Pl. Č. rAéov
τῶν ἄλλωνἔχειν ζάδάτηsi více míti než ostat
ní.isace.c.inf, aby—.2. pátrám ; bádám.
Ti po něčem ; zkoumám, zpytuju, vyšetřuju
něco. PI, oůx d9t6< neprávě. Xen, (v. duxheí
me—f.).snepř.ot.—Pl.ipass.váčn ζητού
veva zal uýma ouokovyuéva věci ještě zkou
imané a ještě (přisvědčením) neuznané, ne

ζυγωτός.

potvrzené. Arst. šČořýůmprozkoumáno bylo,
PL.ζητητέον,ocr—jest vypátrati, kdoasi—.

ζήτημα, τό (οἆ ζητέ-ω) 1. Ἀ]εδάπ{; ΥΥ
hledání, Eur. οὐ ῥᾷδιον πεθηκάπό, Ρ], µιωρίοις
C,tisfcerým, nekonečným hledáním.,2. Sof.
pátrání ; vypátrání. obi. k eirety,

ζητήσιµος 9, (ζήτησ-ις)πα] {οίbýti hle
dán. Xen. va Č. zvěř hledaná.

ζήτγσις, 1 (od Čyré-a), 1. a) hledání;
vyhledávání. Tivog někoho; něčeho. Sof.,
Thúk. —i Hér. xara Cýrystv Twos(j. supin.)
hledatněkoho, něčeho, b)prohledávání. Hér.
(π. ἀναστρέφω1. A,a.) TY vv prohledává
ní lodí, v loděch. 2. pátrání; bádání; zkou
mání; vyšetřování, Pl. (v. čmuévo 2.a.)7
ἄρτι ζ. právě nynější bádání, zkoumání. m
CýryotvTevogToanécůak vyzkoumání něčeho
se obrátiti, přiměti, odhodlati.

ζητητής, οὔ, ὁ (οἆζητέ-ω)pátral; zkou
mat ; (zkoumatel), Pl. ox5XogČ. špatný hlou
bálek.

ČyrmTóc 3. (od Cyré-e); hledaný. Sof,
vítaný. Teviněkorhu.

661), 4, Υ. ζωή.
ζορκάςν. δορκάς.
ζόφος, ὁ (.ν ζέφυρος), ἰδιηποίᾶα,Αἱδοβ].

(v podzemí).
GóyaorTpov, Tó (« Čvy-óv),truhla, bedna

(z prken) Xen. —bednička ; schránka. Sof.
ζυγείς 8 Ῥ., . ζεύγνυμι,
ζυγη-φόρος9. (ζυγό-ν, φέρω) Βαν. 1πο

nosný ; jařmový. ἵπποι, :

ζόγιος 3. (od Zvy-óv)při, ve jhu ; spřež
| ný. Eur. ráXo.

ζυγομαχέω το jhu, ve spřeženíspurný
jsem. básn. u Arst.

ζυγόν, τό, 3ἵ,ζυγός, ὁ (ο ζυγ-, γ. ζεύγ
vou), 1. jho; jařmo. a) jho na dvé tahounů
(volů, mezků, koní). Aischl. pl. čv Čvyořot
ve jhu. b) obr. Sof. (v. dovXeíx 1. a). Xen.
ἐπιὸήσειν τινὶ ζυγά vložiti na někoho jho. 2.
vůb. pojidlo. a) básn. «) příčky na lodi (po
oboubocích) ; lavice (veslařská) ; veslovka.
Sof. (v. šťo 2. α, β). -- β) ζυγὰ ἀρχῆς veslo
vlády. Eur. b) (hřídel na vahách ;) váha;
vážky. Pl. orýcac šv Tě ČvyGpolože na váhu,
na vážky. 3. ve vojště: řada, Thúk, čv τῷ
mowdTEČvyd v první řadě.

ζυγός, ὁ, ν. předch.

ζυγωτός 3. (ζυγό-ν) Doť,ζυγωτῶν ἁρμά



ζύμη.

rov (dvojím jhem opatřených,) čtyrspřež
ných vozův.

Cóum, %,(« jus, jich-a) kvas (těsta v.
násl.).

ζομίτης, ou, Ó(od Čóu-n) kvašený. Xen.
ἄρτοι. ,

ζωα,ν. ζωή.
ζωαγ ριᾶ, τά (ζω-ός,ἄγρα, 811.ζωγρέω),

ochranné; odměna za ochránění, zachování
života. Hér. ddpa-.

ζωγραφέω,τ. ζῷον2.
ζωγ ραφία, ἡ (odζω-γράφ-ος)malířství;

malba. Xen., Pl.

ζωγραφιλόςὃ. (οὰČaypdo-oc) v malíř
ství obratný, zběhlý. Xen.

Gw-ypápoc, 0 (Čo-óc, ypápu, £) malíř,
ζωγρέω (ζω-ός, ἄγρα; 81Υ.ζωάγριχ) ži

vého jímám, zachovávám ; na živě nechá
vám ; živím(zajatého). Πόν. Κροῖσονἐζώγρη
oavKroisa živéhojali, (javše nezabili) Thúk,
ΧθδΠ,ἀποκτεῖναι--, ζωγρῆσαι zabiti—, živé za
jati, na živě nechati. Hér. Čoypndelc na živě
byv ponechán. šČevonuévo; na živě jsa po
nechán. p. att.

ζωγρία, Ίόπ, ἴη, Ἡ (srv. předoh.) zajetí
živého; zajetí a zachránění, Hér. lovixtov
Čoyply čAuBeHistiaja zajav živil, na živě
nechal, zachoval. uv oipéovatČoyply ho za
jmou živého.

Gětov, Tó (od Ce-ov) zvířátko, obzl. vy
obrazené. Hér. xpmToa. ζῳδίων ἔξωδεν πλή
aavvec měsidlo uvnitř hojnými obrázky, mal
bami ozdobivše.

Čo“, dór. C4, ión,Čón,Aischl.i Čóu,ἡ
(srv. Čeó-g) 1. a) žití; živobytí; život. Hér.
ἐπὶτῆς ἐμῆς ζόης 78 8ΥόλοΙποῦγ ή. παρὰ την
Čómypo (celé) živobytí své. Pl. (op. $ávaT0g).
b) živobytí (chováním, příhodami v. δίαιτα
1. a, «). Hér. —Eur, paxpónovoc. Arst.— 2.
živnost; jmění; Hér. τὴν ζόηνκαταστήσασθαι
A0 Tivoc Svou Živnost zaříditi si z něčeho.
--ποιεϊσθαι ἔκ τινος ]πιόπί ἀορύναίαsi z ně
čeho,

ζῶμα, To (od ζώ-ννυμι, srv. Čeovy) Opa
sek ; pás. Sof. (ženský).

ζωμός, ὁ (« Čóum),jicha; omáčka, Pl.
ζώνη, Ἡ (ζώ-ννυμι)a) pás (mužskýi žen

ský). Eur., Hér. —Xen. ai x$um Ποαρυσάτι
ὃος ἦσανεἰς ζώνην dedovévu ty dědiny byly

ζώω. 501

vykázány na pás Parysatidin (královněPers.
na opatření každého šatstva zvlášť byly vy
kázány příjmy z některé krajiny). λαρεῖντῆς
Covns uchopiti za pás (toho, který odsuzo
ván byl hrdla). b) Eur. sňatek ; svatba.

Δώνη, ἢ, π18.πᾶ pomoří Thr. záp. odms.
Sale.

ζώννυμι (. jas- v pojas— pás, v poja
sati — pásati, —a0r. čleca ἄν, prf. pass.
šČovo, dle někt. -oy.ou),pásám ; opasuju. —
οῦγό,.το εἰζ, τ. δικ-, ἐπιζ-.

ζῷον, τό (ζω-ός) 1. a) živok; živočich
(animal); tvor; bytost. Xen. pl. ἔμφρονα.ϱ)
zvíře. PL.(jednak proti člověku, jednak proti
bylině a kameni). Xen. 2. a) podoba živého ;
zvíře vyobrazené, namalované ; obraz zvíře
te. Hér. rů Čx odx čxrmAúvecdauobrazy zví
řat že nepouštějí barvy (praním). b) vůb.
obraz (malovaný i rytý i vyšívaný bytostí i
věcí všelijakých). Hér. Ču ypábxadníz
živě vymalovati něco si dáti. (později: Čo
vpdesv T. malovati něco živě).

Čwóc 3. (Co-w, srv. Cesov)živý. Hér, ovo3,
att, mase, Čec. Xen. ἕνα Čov čAuBsvjednoho
živého jal (srv. Čoypée).

ζωπυρέω (οἆCóxvpo-v),rozdymuju ; roz
něcuju. Aischl, obr. při subi. pépiuvou.

ζώ-πυρον, τό (ζω-ός, πὂρ) živý troud;
Ťeřavé uhlí (z něhož rozdymuje se oheň čer
stvý. v. předch.)

ZoTVpocPeršan. 1.ku konci6,stl., syn
Megabyza St., otec Megabyzá ML.,nejodda
nější přítel Dareja kr., jemuž dobylBabyló
na lstí, sám sebe zmrzačiv. —2. vnuk 1ho,
jenž od Peršanů zběhl k Ath.

ζωρός 2. (9 ζέ-ω) a) vroucí; ohnivý.
Hér. ζωρότερονmietvohnivějšího, silnějšího
vína se napiti. b) čirý; pouhý (bezpříměsků).
básn. u Arst. ζωρά.

ζώς, ν. ζωός.

ζωστγήρ, Ίρος, ὁ (οὰ ζώ-ννυμι) a) opásek;
pás. Hér. (mužský, srv. Čávn). i Č. 700 Yo
oyx0; pás brnění. b) opásání; způsob opá
sání. Hér.

Ζωστήρ, Ἶρος, ὁ, πιΥ5na jihozáp. pomoří
Att. asi uprostřed mezi Peirajem a Súniem.

ζωτιχός 9. (ζώ-ω, ζω-ός) životný ; živo
sti plný. Xen. 10 C.živost; výraz života,

ζώω,τ. ζάω.



R.
Η, η -- rx, 76, neskl. — 6; sedmé

písmě v alfabétě. (att. teprve r. 403 přijato,
dříve v písmě zastupováno známkou €.) —
Známkačísl. a) 1“— 8. b) m — 2000.

2 vw 7 v - , /

Y)předs. beze zvl. význ.,zŤ., ). Vἡ-ρέμα
(srv. ᾱ- 4.).

c v v . ο
Ý,v.0.—“ 1. v. 8%.9. Ῥγεᾶ ουκ].1 --- Ἱ.

Ý (« 8-3?—srv. ú5.— půvd. demnst: tak; ©
potomrel.:jak. srv. ep. j-p.év-,9-06),1.srov
navací: než.a)přicomp.adi.iadv.—Xen.y«
XerwrTepov7—věc obtížnější než—. zř. s comp.
po comp.Hér.royúTEpx 1 copWTEepavěci kvap
nější než moudřejší. Bur. rpóduvu.oguZihov
% oomwrÉmas větší náchylnosti než rozum
ností. 7 og— než jako, Xen. uellova fyns4
μιενοςεἶναιἩ ὡςἐπὶ Πισίδας τὴν παρασκευήν-
uznav, že větší jest zbrojení než jako (jen)
na Pisidy—. přiinf, nežaby—. Xen. ci Badý
τεραι φάλαγγες 7 dc čámvelodu τοῖς ὅπλοις
vův čvavrlov —řady širší (bokem) než aby
zbraněmizasahovaly protivníků—. i pouhé“
s inf., Sof. 0 vóonu.xuetlov 7 ožpsv mučení
větší než snášeti Ize. Xen. iGyvo0TE0xTZVTU
7 TpoceAXdetyvšechno pevnější než možno
přistoupiti; všechno příliš pevné tak, že
nelze přistoupiti. (m. %spříslušným pádem
nominálním užívá se pouhého gen, srovna
vacího, a to m. kteréhokoli pádu měrou roz
sáhlejší, než v lat. abl. srovnavacího. Pl.
τί ἔστι μεῖζονἀγαθὸν ὑγιείας; οο ]θεί υδίδί
dobro nad zdraví? Thúk. čžesn0" nudy UZA
Jov Tépov a jest nám to více volno než dru
hým (v lat. tu abl. nemožný). —Při číslov
kách po mAstov, čAžosov a p. comp. vyne
chává se někdy att. sice 7, avšak pád pří
slušný přece se ponechává. Xen. droxrvet
νουσι τῶν ἀνδρῶν οὗ μεῖονπεντακοσίους ΡΟΡΗ1
mužů ne méně pěti set. —(p. lat. vazba).
Někdy gen. srovnavací ještě určitěji se vy
světluje následujícím %s.příslušným pádem;
č. přidává se: totiž. PL.reg Toúrou, od TÍ Av
μᾶλλον σπουδάσειέ τις; ἢ τοῦτο-- 0 tom, nad
co o kterou věc opravdověji by se kdo zasa
dil? totiž (otom,)to-. b) %při pos. slov, která
mají už sama smysl comp., j. ŽAXog(v. tam
a,—) črTepos2— jiný (,druhý) než—. čvavrioc
— naopak, zcela rozdílný, jiný než—. PL.
πάντα τὸ ἐναντία πράττοµεν ἢ ἃ δεῖ Υεξ]ενζθ
činíme opak toho, než co činiti máme. p.Xen.
—i při 10106.Pl. (v. ἴδιος 9. Ὀ. -- διπλάσιος Í.)
Ἰ Ῥο αθγ.Ρ. Ρο, μηδὲν πρόσθεν ἢ τὰ Λοξίου

ἔρδεινnic dříve než rozkaz Loxiův konati2
taz.: či (att. obzl. předchází-li už ot. samo
statná). PL. víg cot διηγεῖτο : Ἡ αὐτὸς Σωκρά
T; Kdoti to vypravoval? či sám Sok.?—
Χθη. τί μένομᾶν; ἢ οὐχ. ἐπιστάμεῦα, ὅτι)
co čekáme? či nevíme, že—? často ve dru
hém členu dvojité of. móTEp0v, TÓTE9X—,Ť
(které z obou,) zdaž—,či? v ob. nepř. iei-,%
zda-, či. básn. i —, %.někdy v prvním členů
nebývá částice taz. —PL. čyoýyooxc7 nadeOsug;zdabdíž,čispíš?— 3.a)rozlučovace.
«) často 3 —%buď —buď; buď— něbo. Xen.,
ἢ χειιῶνα ἢ πολέμιον Ῥιά zimu bud, n. ne
přítele. Hér. %Tu Ἠ οὐδείς buď málo kdo, buď
žádný ; sotva kdo. p. Xen. —%-,9 xx- bud-,
buď i, snad. i při vtách. Hér.% rmy BaoiXnmvy
ἔχε ἢ σὲ ἀποῦγήσχειν ds bud—, buď, n. —By
Ἰθάπο ἤ πθΒο. Χθῃ. πονηροῦ τινος Ἡ αἰσχροῦ
čoyovšpatného některého n.hanebného činu.
vy vdsna črav 7 0AlywzAetovaždo12 let
n. o málo více. do 7 Tpst; dva n. tři, b) «)
na zač. vty 1 opravovací n. i dokladací:
πθ6Ρο,908, ἐροῦἌρτεμιν, η γὠφράσω οὐδῦ56”
Artemidy; n. (raději) já to oznámím. i na
zač. ot., Xen. oixtxc GeTVyElyἄξιον" Ἡ τί ἀπο
λούσχιςAvrs doyůs; vlastního domu abys
dosáhl, hodno; n. v čem bys užil své vlády ?
B)vylučovací: sice; (jinak ;) Xen.'Euotus
Xýca, %usném weKrov νομίζετε mně to na
starosti bude; sice už mě za Kýra nemějte.
Dém.při ot. τί γὰρ δήποτε τῷ Διοπείθει οὐδὲ,
βοηδεῖν τοῖς Θρχξὶν ἐξέσται, Ἡ πόλεμιον ποιεῖν
αὐτὸν φήσομ.εν; 60 Ρ8]ς πό 5η8ά Diopeithovi
ani pomáhati Thrákům volno nebude, sice
budeme tvrditi, že válku strojí? —i při inf.
ve druhém n. pozdějším členu závislosti po
verbu fint.: sice že. jestli inf. negt., bývá
απ μή. ΒΙ. καΐφχσι πάντας δεῖφάνχι εἶνχι ὃι
Χχίους, Ἡ υιαίνεσὃαι τὸν μὴ προσποιο”μενον

ικαιοσύνην’ ὡς ἀναγκαῖον oděvu ὄντιν' οὐχὶ
μετέχειν αὐτῆς, Ἡ μ.Ἡεἶναιἐν ἀνδρώποις 8 Ρ78
ví, že všichni mají se vyznávati za spravedli
vé, sice žešílí, kdoneosobuje si spravedlno-.
sti; n. že nutno, aby každý kde kdo byljí:
účasten, sice že nemá býti mezi lidmi. —%
μ.] εἶναιπόλεις sice že není obcí, že neobstojí
obce.

1.“ (téhož pův. j. , ale přízvukemráz
nější.) 1.tak; jistě; věru ;opravdu ;v prav
dě.trag. Hér., att. » uývvěru jistě, jistojistě:
opravdově ; v pravdě a skutku ; skutečně.
obzl,ve přísahách buď nezávisl., buď závisl.

L



2.7.

ἡ που jistě snad. Sof, 7 xAvěya —věru bych
i já—.po řečijiného i: ba (v. x4ova). 2.(srv.
j, 2.) v ot. jen přímé: zdaž (jistě) ; zda-li. %
vžp—zdaž pak—. někdy jen samo: tak-li to
mu? v pravdě-li? není-li pravda ?%xxí buď:
zdaž 1—? n. častěji, obzl. u Sof. zda snad,
asi—?

2.1) 1. v. ui —2. v. edu.
Ť, v. elu.
1) (od 1. 05; rel. k ot. z. —od někt, psá

no bez 1 subsor.) a) om. «) kady; kudy;
kam. trag.; att. Xen. --, ταύτη Καάγ,Καπι--,
tady, tam. PL.čxsívy—,onam, tam—,kam-,
$) kde. Thúk. s gen., i Xen. %vžrovg kde u
rokliny. b) «) kterak ; jak. 8ο. οὐχἡ᾿γὼ λέ
γω, ἀλλ’Ἱ σύ κρίνειςnej. já mluvím,ale j.
ty soudíš. Thúk. » BoúXovraujak chtějí. ΕΙ.
—6) při sup. j., co. (srv. óg při sup.) Xen. %
τάχιστα Ἱ. πδμγοΏ]θῇ1, 1ᾗ ἐδύνατο τ--. Ἡ ῥᾶ
στά τε καὶἥδιστα βιοτεύειν j., Gonejsnáze a
nejpříjemněji—.

Baonw (2B4-w)dospívám(jinošstvím).
Xen. subi. rate. a0r. v. v násl.

Πβαω (od B) juný, mladý jsem. ἡβῶν
jinoch(jsa). Boo dospěti (jinošstvím. srv.
předch.) Pl., Xen.

Πρη, 7 („1uve-nis,ju-n. srv.dvě předch.)
1. a) ) junství; jinošství; mláď; mladost;
mládí ; dospělosť. věk ok. 16. r.; v Ath. v ob
čanstvu od 18. r., ve Spartě od 20. r. (v. o
1Bog,déxx). 9) vůb. věk dospělý, i mužský.
Sof. (v. dxum 1. e. β.). ϐ) jarota ; jarost ; bu
jarost. Eur. (v. šoyou.« —f. — e3rpxpýs) 2.
"HB j. bohyně: Mladosť,dcera Diova a Hé
řina, služebnice bohův, mnžk. Héraklea
zbožněného v Olympu.

řbněóv (odBy) neskl. řadoudospělosti.
Ἠόν, ἅπαντες, πάντες Ἡ. τοξ]οαϊί, všichni (v
řadědospělosti,) dospělí.

ἡβητυκός 3. (1Bá-w,49) jinošství pří
slušný ; jinošský. Xen. ἡλιχία, --λόγοι ἴοδΐ
0 jinoších,

ἡγεμόνευμα, τό (οἳ ἠγεμονεύ-ω) Ἐπτ.
dy- průvodniotvo ; průvod.

Vyspoveúu (1yenóv) vůdcemjsem. obzl.
a) x) ve válce; rivoc někoho, něčí; vévodím
někomu, nad πόκύπι, Ἠότ, τοῦ πεζοῦ, τοῦ
κατοῬάλασσαν Ἡγεμονεύειν Ῥόδίπια, πάτηοζ
skému vojsku veleti. v00 xépeog—náčelni
otví křídla. pass. Thúk. ἡγεμ.ονεύεσθαιὑπό
Tivogpod vůdcovstvím někoho, něčím býti.
P) vévodou, představeným jsem. Xen. fy

ἡγέομαι. 508

µ.όνων Ἡγεμιονεύουσι΄νότοἀ ἅπι νγότοά{. 1) Ε].
"ἡγεμιονεύειντῆς σκέψεως Ὦὐ1 ἴοά]ίθ]επι ἆγα
hy; Ťíditi úvahu.

ἡγεμονία, Ἰόπ. -η, ἢ (ἠγεμών) τᾖᾶεοτ
ství. obzl. a) ve válce, velitelství; velení,
buď části vojska, buď vrchní velitelství,
náčelnictví. Hér. Táv loóvav 1 Jy. T008Tp0g
AapetovroXéu.ovnad Ióny velitelství ve vál
ce proti Darejovi. att. —3) vladařství: vláda,
panování. Hér, or4 GugmepiTS ἡγειμ.ονίης5ΡΟΥ
o vládu (v král. Pers.). v) v Řecku po vál
kách Pers.: přednostve vojenském vůdcov
ství obcí Rec., zár. s mocípolitickou ; hége
monie; náčelnictví; nejvyšší správa obec
ných věcí; předáctví (napřed v moci Spar
ťanů, potom Athéňanů, potom Thébanů za
Epameinóndy). att. —b) návod, Pl. (v. dv
Wporvog); navedení.

Tyspovmác 3. (dysu.dv)a) k vůdcovství,
k vedení schopný. Pl. Tyvoůcivpovahou.b)
k Ťízení, navádění, k pobádání schopný. Xen.
ἡγεμιονικώτερός τινος πρὸς τὴν φιλίαν sehop
nější nad někoho k zavedení přátelství. i ve
sm. zlém. 1. 790gvě rovypx schopný k na
vádění, ku svádění ku špatnostem. PL. sm
στήµ.ην οὐκ ἰσχυρὸν οὐδ' Ἱ. οὐδ) ἀρχικὸνεἶναι
věděníže jest věc ne silná ani schopna kří
zení ani ku vládě, —ani řídicí ani vladná.

Tyepóovva, rá (jysu.dv) obětiza štast
né vedení (božské). Xen.

ἡγεμών, όνος,6, Ἡ (ἠγέ-ομαι) ν ᾖᾷοα, 8)α)
průvodce ; průvodčí (na cestě). Sof., Eur. —
Hér. va BxoBápe T7c 0000 barbarovi, barba
rům na cestě.Tbúk, v08Aoů v.plavbě. 9)voz
Κα, Sof. —b) «) vůdce válečný ; vojevůdce;
vévoda ; náčelník, trag. —Hér. orparny0g Te
καὶἩγ. τῶν Ελλήνων vojevůdce a náčelník
Hel-—.att. io bozích. $) vládce; panovník,
Sof.vc země.v) představený ; starosta ; ná
čelník ; správce ;ředitel. Dém. ηγεμόνεςτῶν
Guy.u.optvstarostové, náčelníci—.c)o zosbn.:
vůdce. ; pův. ; příčina.Pl. moru. —Xen,
πόνους τοῦ ζἢν ηδέως Ἰγεμόνας νοµάζετε ná
mahy za pův. žití příjemného pokládejte, i
ve sm. zlém. dvatcyvyrím čr TXKicypx T. Ne
stydatost svůdkyně k hanebnostem.

ἡγέομαι (ἄγ-ω, srv. orpaT-1y06,básn, 3y
Óc;v. jye-uóv) 1. a) o) za vůdce, průvodce
dávám se; průvodce jsem (buď nevědomému
n. nevidomému); j. průvodce předcházím.
Aischl.— Eur %vo0ráporde j. vůdce jdi na
před! att. (op. sŤecdar). Hér. adrá mhvÓd0v
jyčovro S —jemu cestou byli průvodei.Xen.



504 Ἡγγήσανδρος.

ὁδὸνἡγήσονται οθεία ukazovati budou; ce
stou povedou. ýyslodbu700gταπιτήδεια vésti,
provázeti k potravinám (vojsko). —Pl. súdo
břecestouvésti. oo; právě.P)předeházím
(inejsa vůdcem); vpředu,napředpostupuju.
obzl. v boji. Aischl. 70 δεξιὸν κέρας ἡγεῖτο κό
cu. pravé křídlovpředu postupovalo—.Xen.
τὸ ἠγοῦμενον Ρϊεάπ{ το]. 1]. τῶᾶσθ (5. ἵππος
2. 8). -- ϐ) α) νἁάσαπι το]ατ ἠάσαπι, το]οτοᾶοιι
jsem, obyč. s gen., Sof.— Hér. gavroc T059
oTpaT0Uyčecdau všeho vojska vůdcem býti.
p. Xen. —Hér. i— xxTad T0 Yuucu TE GVu.u.%
„ms vůdcovství, velení míti v polovici spo
jenstva, $) vévodou, vládcem, správcem
56Π1; γ]άάπα, 90Ε.πόλις ἐστὶτῶν Ἱγουμένων
obec jest v moci γ]άάποπσίοἩ. Χεηῃ. τῆς πὀό
λεως Ἡγεῖϊσθαι 5ρτάνοσπι οροῬ Ρύ6; ορθο 5Ρ{8
vovati, říditi. i s dat, PL. ToigróAeciv—obcím
vládnouti, copix moudrostí. v) v.Reeku po
válkách Pers. (Α1Υ.ἡγεμονία. 8,γ.) Ἱγεῖσθαι
vrchní správu vojenství míti (zár, s mocí
politickou); předáctví, náčelniotví, hégemo
nii míti. Thúk. yýoxoda:, —cecdounáčel
nictví, správy vrchní ujati se, nabyti. [IeXo
movvýcounad Peloponnésem. rv EAXývov
nad Hellény. c) «) původem jsem. Ttv0gně
čeho, Thůk. ἡγεῖται τῆς αἰτίαςῬᾶν. Ῥοάπδία
k tomu—.Pl, 094g vm fyelodaí Tivocpravý
návod někomu dávati k něčemu. $) o zosbn.
Sof. βροτοῖς τὴν γλῶσσαν πάνὺ᾽ Ἱγουμένην
smrtelníkům žejazyk ve všemjest vůdcem.
Γ]. ἐπιστήρης jyovuévng vede-li vědění ; ve
dením, návodem vědění—. p. opóvycu, 0900
Tys.2.a) z) uznávám. Hér. často prf. ἥγημιι
uznaljsem ; za to mám ; míním,s inf, vyvEů
ρώπην καὶτὸ Ἑλληνικὸν ἤγηνται κεχωρίσῦαι
o Kvrópě a Hellénsku uznali, míní, že jest
to (zvl. odděleno,) celek oddělený. $y40x
σοι uznati; míněnínabyti; iatt., téžprs. u
znávám. Eur., ΒΙ. θεούς, δαίμονας Ἠγεῖσθαι
bohy, polobohy uznávati; v bohy věřiti. B)
za hodno uznávám, mám ; zamýšlím ; odhod
lán jsem. sinf, Thúk. jovyízv dyev pokoj
zachovávati. b) «) uznávám; pokládám;
mám. se dvojím ace. něco za něco. Eur. uéy
Žyn9% vóde za velkou věc uznals toto. Pl.
ἡγήσασθαι σμικρόνza nepatrné uznati. B)meoi
πολλοῦ jvsčodou s inf, mnoho, velmi si vá
žiti— Hér, —mepiojdevoc —za nic si nevážiti,
nepokládati—. Isok.

Ἡ γήσανδρος Miléťan,v. Ἠικαταῖος,

Ἡγησικλῆς, 16Π,---λέης,έος, οἷ,τ. 600.
kr. Spart. Prokleovec, otec Aristónův,

ἤδομαι.

Ἡγησίλεως, co (AynciAdog)[. kr.Spart.
Agidovec v 9. stl., syn Dorissův, otec Ar
cheláův. 2. Sparťan Prokleovec v 6. stl.,
syn Hippokratidův, otec Menarův. (3. v.
Ἀγησίλαος).

"HymovndAm v 5 stl. dcera kr. Thr. Olo
ra, mnžk, Miltiada MI., matka Kimóna MI.

ἡγησί-στρατος, ὁ (ἡγέ-ομαι-)Hér, voje
vodící. oiovóg (ve sm. příznivém narážkou
na násl.)

"HymotoTpaToc (srv. předeh.) 1. tyran
Sigejský ve 2. polov. 6. stl., Peisistratův
syn levoboček, 2. věštec Elidský v 5, stl.
z rodu Telliovců, napřed u Sparťanů, potom
u Mardonia. 3.přední poselSamianů kHellé
nům předbitvou u Mykaly, syn Arista$orův.

c

ŮYNTÝP, Žpog, ὁ (οὰ ἡγέ-ομαι) básn, vo
ditel; průvodce Sof.

ἡγΥήτωρ,ορος, 6 (srv. předch.) básn. zá-;
vodce ;úvodce. Eur. dyýTa? uehémvúvodce
písní,

Hy (Y)G,eo u Hér., v. Ἑισομιενός.
γις, Ιόπ., ν.Ἅγις.
ἠ-δέ (ή-) básn, tak tu. Aischl, ve spoje

ní dvou slov: vě —ddš i—i (zár.).
ἤδεα, ᾖδεε, Υ.οἴδα.
ἠδέως, ν. Ὠδύς.
dv (< ia-m, ju-ž, u-ž) a) očse. u)oblíz

ké budoucnosti: užuž; hned už. Sof. 0£ %.
hodu: jenž užuž zahynu. Xen.všvý. domyn
cóusda nyní už vypravovati budeme. %.voví
už πηγη--Ρἵἶ πορεύσεσῦαι. -- ἀπελθόντες Ἱ..
aiosiode odejdouce hnedvolte si. B) opřítom
nosti: už. Xen. 9. čexvá, riu.©. Aisehl, šy
γὺς 7. ovpavó; blízko už jest vojsko.při prf.
of. (v. čxrsivo 1. b. B). v) o minulosti. Sof,
πάλαι Ý. dávno už. %.zor' eldov-už kdysi u
viděl, spatřil jsem—. 9) s gen, subst. Thúk.
χειμῶνος η. Υ πἰπιόπζ. Χθη. τῆς νυκτός Ἱ. Τὰ
noci už; v noci už, ještě. b) om. Hér. dro
Ἵστρου αὕτη Ἡἢἀρχαίη Σκυθίη ἐστί οὰ Istra
už ta stará Skythie se začíná. Thůk. čsῬοΐ
reov 7. ToĎ Ἑλλησπόντου k Rhojteiu (jež
jest) už v Helléspontu—. c) stupňování v po
řadí. 998, ἄκτον ἕρδομιόνT ἤδδρόμιον šestý a
užuž sedmý běh—.πάς, κατὰ τὸ ἄλλο τεί
χισμα η. po ostt. Ἀγαάβό πζ--, Χθῃ, τὸ 7. κο
Aalewuž trestání,

δη, ν. οἶδα,
ἤδομαι (σξηδ-, srv. 18-05, Ad-, V dvě

άνω, v sná-vis, v suád-eo, sladký.—aor. 76



Ἡδομένως.

dmv)pass. a) zŤ. «) chutnám, pochutnávám
οἱ,90Η,8 β6Π.πώμ.ατοςobvo nápoje (schu
tí) okusiti; na nápoji si pochutnati. B)libosť,
rozkoš mám. Pl. ἥδεσθαι ἐσθίοντά τι ἡ ἄλλο
ἡδὺπάσχοντα τῷ σώματιτοζ]οῦ πήΒίpožívaje
něčeho n. jiné příjemnosti zakoušeje tělem.
(srv. ejpoxivecda:) b) duševně: libuju si;
těším se; libosť, rozkoš mám; raduju se;
rád jsem. douoí row libuju si, zálibu mám
v něčem. Xen. τῷ ἵππῳ, τῇ στολῇ, χρῆμασιν
(ορ. ἀνιῶμιαι). --ἶ 5 Ῥατί, při ἀαῖ,Κύρῳ ἤδετο
οὐ δυναμένῳ σιγᾶν 7 Κγτα πιδ] ταᾶοθέ, ΠΘΙΊΟ
ἹοιοίΏο πι]όςθ{, ζ6 παπιο]]--, ἶ ἐπί τινι. Χθῃ.

> / NN v, v vy
--ἀγάλλεται καὶdETo: něčím se pyšní a těší.
—s part. v nom., trag., Hér., att. —Hér. Ἡσ
8η ταῦτα ἀχούσαςΡοἱδξΙ] se to uslyšev;s po
těšením to uslyšel, často —idóv. —part. %
δόµενος těše se ; s potěšením ; s chutí; s ra
dosti. iadv. Xen. oůπροθύμως ἢ οὐχ ἡδομέ
veogneochotně n. nerád, Hér., Pl. v dat. ἠδο
uévo Tovipo chuti, k potěšení, k libosti, k ra
dosti někomu.

Tjdopévwme, v. předch. —£.

ἡδονή, ή (σφηδ-ον], v. 10-0uxu) a) a)
sladkosť ; lahoda ; lahodná, příjemná chuť;
chutnosť. Xen. jídel. ἰδιότηςτῆς ně. zvlášt
nosť lahody. B) rozkoš ; chtíč. Sof, ὑφ 00
vůe počvac čxGaXelvz rozkoše smyslů pozby
ti. Eur. (v. dtdova, £.). Pl.i pl.— Thúk. 4x0
< 0. sluchu rozkoš, lahoda. Hér, δ. ἰδέ
oůa: rozkoš na pohled. b) duševně. x) subi.
chuť; rozkoš; potěšení ; radosť (op. Ao)
Hér. 0. jyeuoveúeuvchuť vévoditi, veleti.
Sof. dg" ἡδονῆς Ordxopouradostí hnána jsem.
Pl.i:rozčilení (v. detnva 1. b. ©).πρὸς 100
výv k libosti, rozkoši (své. v. ζητέω 1. b.).
Sof., Thúk. ad" údovývdle libosti (své).
Dém. Ἡ ἐπί τινι ηδ. Zai pao z něčeho rozkoš
a libosť, Thúk. ýdovyvčyev radost míti. (ale
o věci ve sm. B).Hér. švfdový če v libosti,
v milosti míti. 8) obi. (jinému) Sof.πρὸς100
vývAéyewK libosti mluviti. Thúk. 10. Aóyov
líbeznosť řečí. Hér. lahoda (v. dXýbax, a—£.)
ἐνúdový elvoeoblíbeným, v milosti býti. i se
subi. inf, el ol závrec šv40. čari—jestli mu
docela milo, aby—.

ἡδυ-βόας, όν. ἁδυ-, ὁ («βοή,Ὁ. P) básn:
sladko-; libozvuký. Eur.

ἡδυ-γνώµων, ovog2. (-yváum) libý, pří
jemný duchem, Xen.

, Měv-emýc, dór. ἁδυ-, 9. («ἔπος) básn.
sladko-; liboslovný, Sof, φήτις.

ἤδυσμα. ο0ὅ

ἡδύνω (σΕηδ-, οἳ ἠδύ-ς) οβ]ασα/; 5ἱαᾶ
kým, lahodným činím.pass. Xen. ořečech:
ἠδύνεσδαι ὄν τι ζθ ΡΥ56 πό]αῖςοβ]αποτα]γ,|8
hodnými stávaly. Arst. Ἱδυσμένω λόγω π]8
hodněnou řečí,

ἡδύ-οινος 2. a) sladkovinný ; sladkého,
lahodného vína. Xen. ἄμπελοι. ϱ) ο 08. slad
kým vínem opatřený.Xen.pl. vedle goAúotvou.

ἡδυπάνεια, i (odúŠvnadý-c) rozkošni
otví; rozkošné, rozmařilé živobytí, bydlo,
Χθῃ. 0Ρ. ἀθλιότης.

řěvnabém (odjdvradý-c) sladce, roz
košně, rozmařile žiju; rozkošem oddánjsem.

ἡδυ-παῦγγς9. (-πάθος, srv. dvěpředch.)
rozkošem oddaný ; rozkošnický ; rozmařilý.

ἠδύ-πνοος, ἀόπ, ἁδύ-, 9. (-πνοή) Ῥάβη.
sladko- ; libodechý ; lahodný ; příjemný. So.
o snech.

ἡδύ-πολις, ἀόν, ἁδύ-, ὁ, Sof. libý, milý
obci ; miláček obce.

ἠδύς, έος ὃ. (σἘηδ-, Y. ᾖδ-ομαι. —comp.
jětov, sup. ŽdioT0g)1. o věci. a) «) sladký;
lahodný ; chutný. Xen. xoéx, ořra, olvog. i
substt. neut. olodyoi πάντων τῶν διὰ στό
µατος ἸδέωνΡοο]ζ γᾶθμο ήβΐγ οἈιίπόΠο, 5 1Π8,
100 parystv,mety chutno snísti, vypiti. Hér,
i mívecibouÝdioTo;k pití nejehutnější. iojn,
smyslech.Pl. ἠδίω τοῖςἀκούουσινΙαΏοάπδ]ξί,
libější posluchačům (op. dmdécrTepu).B) roz
košný ; rozkošnický, PL. neut. pl. —jdéms
Čňv rozkošně žíti.— b) «) líbezný ; libý; ra
dostný ; veselý ; příjemný. Sof. udWoc,pxTI
zpráva (ορ. ἀλγεινός). Πόν. οἱλόγοι 5ἱοτα,
PL., Arst. neut. pl. (op. λυπηρά). δύ s inf,
libo, příjemno. viviněkomu. trag., Hér. —att.
—Xen. fdtov τῶν dyadův uZihov 1 τῶν κα
xv ueuvňodoupříjemnějijest věcí dobrých
více než zlých pamětlivu býti. Soť.8ioroy
nejpříjemněji. adv. Soť.4u. ἡδέως ἔμοιγε κάλ
γεινῶς ἅμια τὰτ. τηπὂ α5ροῦ k radosti a k ža
losti zár.—2.0 0s.a)«) radostný ; veselý.
Sof. eixáoou uěv, 4. dle domyslu, veselý. Pl.
HdÉmes radostí; rád. Xen. Zdrorx velmi rád,
B) lahodný ; laskavý; příznivý. att. ἡδέως
čyev T005 viva laskavě se míti k někomu,
Dém. i rivi —ýdiov—laskavěji, příznivěji—,
TepócTiva. —b) «) příjemný ; libý ; milý. Sof.
ZdioToc dvýp nejpříjemnější—. B) žertovně,
obyč.kos, druhé: roztomilý, Pl. og %.ej.
jsi roztomilý!

ἤδυσμα, τό (ο ἡδύν-ω) οβ]ασθηίπα; ]8
hůdka ; pamlsek, Xen., Arst. (v. šdeoux).
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ἡδυ-σώματος 2, (-cau.z) libý, příjemný
tělem. Xen.

Ἡδωνικός ὃ. (ο Ἠδων-οί) ΠάόπαΙγ.
Ἡδωνίς, (dog, %(od "Hěwv-ol),Bdónská,

Aischl. «ix. Edónská, Thr. země.
Hěwvot, oi, km. Thr., sev. vých. odústí

Strýmonského,

᾿Ἠετίδης (οά ᾿Ἠετί-ων) -- Ἠετιωνίδης
Betionovec, t. Kypselos. Hér. or.

Heríwy, covoc,u Hér. občan v Korintské
Petře v 2. polov. 8 stl, z Lapithského rodu
Kaineovců, syn Echekratův, mně. Labdin,
otec tyrana Kypsela.

ἠν-άς, ddog, 0,1 (6F19-, « 79-05) obyč.
básn. — čšĎdás.Sof. s gen.

ᾖνεος, Ιόη, ἠΐθεος, ὁ (π ἐ-Βι»-εος, 517. vi
duus,vidua, vdova,Witwe)neženatý (jonák);
mládenec; panic. trag. —Hér. rugbévoy Te
καὶ Πυδέων.

3 / , , n
ἠνέω (ση-, © síto) cedím. v. d-, cig-1-.

ἠθιχκός ὃ. (cF19-, od ᾖ9-ος) povaze pří
slušný. Arst. Toayodia— povahová. pýcec—
řeči povahopisné, p. λόγοι, διήγΊσις.

ἠνμός η. ηὓ-, ὁ(ση, οἠδ-έω) οδᾶπ{ς;
sítko, Xen. o řasách očních.

ἠὃο-Ύράφος, ὁ [ᾖ9-ος,γράφω) Ατοΐ. πηᾶ
líř povah (živých, v malbějasných.)

ᾖνον, ν. αἴδω.
Ἴν.ος, τό (oFyd-, « čdog) 1. básu. a ión.,

zř. att. ; obyč. pl.; zf, sg.— svá (vlastní, ob
vyklá) místa, sídla. Hér. ἐν ἤθεσι τοῖσιΤ]1ερ
σέωνΥsídlech, ve vlasti Peršanů. (v. i čÉav
ἱστημι 1, 8, Υ. -- 9. 8,β; ἐξελαύνω, 1. b.). 2.
a) zvyk; obyčej ; mrav. pl. Eur., Hér. ἑστή
GavTOJĎEX TEZAlvóu.oveustanovili si mravy
a obyčeje. Thúk.(v. dvríraAo32. a.). b)i sg.
x) zvláštnost mravů ; mravy ; povaha; smý
ὅ]οπή. Φο8,τοὺμιὸν η. πχιδεύειν νοεῖςmůj mrav,
mou povahu vzdělávati zamýšlíš.(V. μικρός).
sv7. jediné smýšlení, i att. Xen. vc Úvyňs
(σ. ἀπομιμέομαι). Ατβῖ. (τ. διάνοικ). (B)po
vahopis. Arst. τραγφδία ἄνευην ὢν-- Ὀ6προ
vahopisu. ἡ Ζεύξιδος Ὑραφὴ οὐδὲν ἔχει 7.
Zeuxidova malba nemá živosti, určitosti
povah. c) (způsob) chování; zevnějšek, Xen.
ἱλαρόν,

Ένα, Τις. τ. εἶμι,
ἠίνεος, ν. ἤθεος.
ιών, όνος,m,kraj břehu; pobřeží(obyč.mořské).Hér.© Xen.aco.řóva.

χω.
Ἠιών, óvog,%(srv. předch.) ms. pobřežní

u ústí Strýmonského, přístav Amfipolský.

ÝMLOTUsup.adv. (ku comp. $acov) trag.,
Hér., att. nejméně ; zhola, docela nic (op. u%
Aora) při adi.i při verbech. ag 4. co nej
méně. s gen. Pl.%. dvůpozov nejméněz lidí.
Xen. rávrTov—ze všech. v odpovědi : dokonce
ne; zcela ne; nikterak; nikoliv. Sof,,Pl.

Ý“w (« básn. fx, srv. ix-ávo, ix-véovau.
—fut. %Eo.—bez aor.) 1. a) tu jsem ; přišel
jsem ; přicházím (jsa už tu). Aischl. yovog
ciczédovdo krajiny země—.básn. is pouhým
ace., Eur. ydóva do země. i s ace. vnitřním.
Sof. i Xen. ódóv cestou. att. buď pouhé.
přišel jsem. zř. s dat. rivi někomu. Xen.—,
buď s pádem předložkovým. Pí. a% Tara
παρὰ σὲἩ. Ῥτοίο k tobě přicházím. Xen. mi
70 deřrvovk jídlu. či T0 στράτευμα Ρο Υο]
sko přicházím. s part. nom. Xen. dyuv, oé
pov, čyov veda, nesa, maje. — impf. buď s
význ. plgpf. byl jsem (přišel,) tu, tam; bud
s význ. aor, přišel jsem (« %A9ov).Xen. 4
xov Oeóu.evotbyli tam žádajíce, se žádostí—,
Trx9dPuorAéucýxeodkr. přišel—.ionávratu :
ΑΙΒΟΠΙ.Ίκον ἀναγγέλλοντες zpět přišli, na
vrátili se—,b) o subi. věci. o) $xevýč, přišla
noc. Xen. úorepaí« xe druhý den byl tu, při
šel. Dém. xa00g ἦχει τινὶ příhodná doba při
šla, se dostavila někomu. p) Hér.šu.ot 4yyehím
ne ao% Bucihémgmně poselství přišlo od
kr. —Xen. čévu xe wx94Tivogdary hostinné
přišly od—.v) xe ví Tiw dochází něco (na)
někoho ; stíhá něco někoho. Pl, Tuy.wotavὑμῖν
červ že trest vás dojde, stihne. Sof.onemoci
8 Ρ.-- ἶ--ἐπί τινι lov veheuvy přibližuje se
někomu života konec, 2 obr. a) 0 0s. dostal
jsem se; dospěl jsem. Sof.óp%ž,tv Axevi
díš, kam jsi dospěl, kam to s tebou došlo!
(σ. { ἐνδάδε 1. b, P.). OťOpyňsfxew ve hněvu
dospěti, se rozčiliti.čc TOGÝVOὕβρινἥκειν τόλ
umgk tak veliké zpupnosti v odvaze dospěti.
Pl. eigTocodTovduubiuc xw, OGTExai T0dT
ἀγνοῶ takového stupně nevědomosti jsem
dospěl, že—.is inf. Sof.pavůávev ἥχομεν πρὸς
ἀστῶν doptávati se odměšťanů třeba nám. —
s nom. praed. wcočev čyduoros xe bohům
jistě jsem (se stal) nejprotivnějším ; u bohů
došel jsem nejprudší nenávisti. B) s gen.
Ηότ, δυνάρ.ιοςχεις μεγάλως πιοςί 4οβΡ5118]
vysoko; moci dosáhl jsi veliké, obzl. s ců
Hér. ypnuárav, (lov edÚxer ve jmění, v živ
nosti blaha dosíci ; jmění,-živnosti do boha,
dosti míti (srv. e) čyewv).i $edv χοηστῶν ἵἹ
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xeu ©)(bohů dobrých dosíci šťastně;) z bohů
příznivých blahu se těšiti, blahobyt míti.i
bez gen. při coner, subst. Te 70X0gcůjx00
onc za blahobytu obce. b) o subi. věci. «) Sof,
σχόπει, ἵν ἥκει τοῦ Deo) navTeÚuaTYpozoruj,
kam dospěly věštby boha, kam to došlo s
věštbami—. ἥχει τι εἴςτινα přichází (vkládá,
uvaluje se) něco na někoho. Xeri. v0 šAAeřrov
provinění, vina. —B)s gen. Hér, pdpy úpémv
ýxouaa ojx Óuotec krajina (nedostavši,) ne
majíc podnebí tak krásného (rovnou měrou).
v) 4 s inf.: přísluší; náleží, rivi někomu.
οί, πενυεῖν.

ἠλακάτη, Ἡ, kužel s přeslicí ; přeslice,
Hér. při KrpuxTo«.

ἠλάμην, 7. ἄλλομιαι,
ἤλασα α Ρ., τ. ἐλαύνω.

HAeřoc3. (Hug) Élejský ;Élidský,pl.
maso. Eliďané.

Ἠλέχτρα, j, mýth. 1.sestra Kadmova,
po níž prý nazvána již. brána v Thébách :
"Hhéxrpou nůXou.2. v Mykénách, dcera Aga
memnonova a Klytaimnéstřina, sestra Ore
stova, Ifigenejina a Chrýsothemidina (v IL.
Λάοδίκη).

ÚAemrtpov, 76, lesklý kov 1. Sardský
kov; élektron (smíšenina zlata a stříbra;
kov velmi drahý a vzácný). Sof, (u Hér. na
zývaný Aevxocv oucó:) —2. od doby Hérodo
vy : jantar (svým leskem velmi vzácný).

ἠλεχτρο-φαγς 9. (-φάος)Bur. δακρύων
τὰς η. adyds slz jantarosvětlé lesky.

VAlBaToc 2, obyč. básn. výstrmný ; pří
krý. i Xen. mérpau—.

Ἠλίνιος 3. i 2, (v čA=n,dA-douo) blouz
nivý; pošetilý; pominulý. Hér. εὐηδείη
-dn05. P), dWxppoc,Xen, neut. pošetilost. —
maso. 0 08. τεᾶ]θ βλάξ. i comp.

ἠλινιόω (οἆ ἠλίθιο-ς) ΑἱΒΟΠΙ.τὰς φρένας
7AwdGcx:smysly pomásti, poplašiti.

ἡλικία, ión. -m, 1 ($NÉ) 1. a) věk. «) kte
rýkoli (u člověka) ; věk mladý n. mužský n.
starý ; léta mladá n, mužská n. stará ; mládí
n. mužství n. stáří. Thúk. fXuxixὢν véogvě
kem jsa mlád. oi čyTý xúTý 1. kteří jsou v
témž věku. Xen. ποία 1.3 Jaký věk? PLÝ%A.
VaváTovčyyýc věk smrti blízký. xar' obxízv
τὰ πολλὰ διατρίβοντεςTO TE). domavětším
dílem meškajíce pro stáří, P) att. obzl. léta
vojenská, oičy7 . kteří jsou ve věku vo
Jenském, mají léta vojenská ; dospělí jinoši,
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mužové ; v užším sm. asi do 45—50r. v Šir
ším sm. do 60 1, -- Ὀόπι, εἶναιἔξω T764. býti
vyšlým zvěku vojenského, z let vojenských;
(býti přes 60 let.). PI. odze čv 9. 7v ještě
nebyl v letech vojenských. —b) věk ; doba;
čas, Hér. Πλιχίην κατὰ Oičímovyvv době za
Oidipa. Isok. mi ve vův%.za nynější doby.
2.) věk; lidé jednoho, téhožvěkn; sou-;
spoluvěcí;j.jinošstvo, mužstvo. Xen, 2 šx4
στη Ἱ. προστέτακται ποιεῖνcOkaždému věku-.
ϱ) mužstvo vojenské, k vojenství dospělé.
Thúk. rýv úmoToýTov7. ἡμῶν διεφὺχρµένην
mužstvo naše od těch zahubené.

ἠλιχιώτήῆς,ου, ὁ (οἳἡλικία) spoluvěký ;
vrstevník; rovňák.att. (σ. δημότης 1.).

ἡλίχος 8. (rel. kdemnst. τηλίκος,k intrr.
reNíxog,srv.7Mě) 1.4) jakého věku ;v jakém
věku. Sof. pl. —Pl. oi fAxor čyo lidé věku
(j. já,) mého. b) jak veliký. Pl. 4. καὶοἷοςj.
veliký a sličný. 2.a)j. veliký, mocný. po
předch. demnst. překládá se obyč. pouhým:
jaký ; j., Dém. TyhuxodTog,V.οὐδείς πω βασι
Asůgvévovetak mocný, jakým žádný ještě kr.
se nestal. b)i ověcech : Dém.,ýXíxaτὴν Ἑιλ
Ada- ddizodotvj.veliké křivdyHelladě činí.

ALS, 1xóg,0,%, téhož věku; spoluvěký;
roveň; vrstevník; společník; druh. trag.,
Hér., att, —Eur. 7p0g AAxag cag ku společ
nicím, ke družkám svým.

TALO-PAmTOG2. (B4X-Xw)sluncem (bitý,
praný) obřívaný, Eur. rA%xec.

ἥλιος, dór. ἅλ- 1ἀέλ-, ὁ({ ἀξελιος, « Au
selius, Aurelius) 1. slunce (v. ávaTéMo . ..
ἀνίσχω, δύω 9. Ὦ., ἀνατολή, δύσις). Ἠότ. τε
τρυµένοι Alo ztýrání jsouce sluncem, par
nem. pl. paprsky sluneční ;vedro. Thůk. - 2.
a) “HA-,bůh slunce; Sluncepán, syn Hype
ríonův, bratr Heoina Selenín, otec Faethon
tův a Hélioven (u Bur. -x0ow) ; dle Xen. byli
mu obětováni obzl, koně(j. v Persku Mithro
vi). —b) Hér. HXov 70%; (později psáno i
Ἡλιούπολις) slavné ms. na jihu dolního K
gypta nad Nílem (bibl. On).Héliopolis. HAtov
πολιῆται Ηό]λορο]1{8Πό.

ἡλιο-στεγής 2. (oTěy-w) Sof. — zvvý
kiobouk (odslunce chránící;) širokostřechý;
-stinný (dle někt; Mo-orsoýg: parna zba
vující).

ἡλιόω (οἆ %Mo0-c)obyč. pass. Xen. va v
Moúu.evamísta (sluncem pražená,) výslunná.

”Ἠλις, ιδος, ἡ, Ἱκτα]ίπαv sev. záp. Pelo
ponnésu. adi, HAetos,
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ἡλιῶτις, ιδος,ἡ (οἳἅλιο-ς),básn. sluneč
ní. Sof, úxríc.

Aoc, č (FnX-.« vallus) hřeb; hřebík,
PL. —Xen, pl. σιδηροϊ τε χαὶ ξύλινοι.

9, 9 v ,

ἦλυσις, ἡ (-ἐλυθ-, ν. ἔρχομαι) básn,
chůze. Eur. πυκνή tvrdá, obtížná.

μαι (πι, 96-, srv. čle.— prf., 3. 0s.sg.
ora, ve slž, obyč. -ňr0, pl. jvra, impt.
Go,part, ἥμενος, —plapf. Žumy, 3. 08. sg.

Ὥστο, το 517. 1-aT0.) básn. a ión. (att. v.xad
1y.a). 1.meď. posadil jsem se ; sedím.trag.
ἔντινι na něčem, Aischl, io Diovi. 2. pass.
položen, postaven jsem. Hér. v ἱρὸνἼσται
kde svatyně jest založena.

Ἴμαρ, ατος, Tó, básn, Ξ-ξημέρα.
ἡμαρτημµενωςγ. ἁμαρτάνω, {.

ἡμεῖς (km. dou.e-neobyč., dór. ἀμμε; ión.,
att. fue-, att. gen. fu.v, dat. Zuiv, slabší
7viv u básn., ace. juďe. ión. gen. uémv, ace.
Ἠμέας, dór. a trag. dat. duu, AGG.Žu.u.e)MY.
v ostí. pádech1. nerefl. nás. ©. Hér. čreu
φαν juéac vyslali nás—. Ἡρ.έωνοἱ μ.ὲν--, οἱδὲ
z nás jedni—, druzí. —gen. poss.: nás. Pl,
Tv 7 Vvyýnaše duše. —2. refl. obyč.s týmž
pádem slova «)T0c, a to i tehdy, když subi.
my není sice v nom., ale snadno lze si jej
doplniti. Xen. ody ὥρα ἡμῖν καθεύδειν οὐθ.
ἀμ.ελεῖνἡμῶν αὐτῶν πθπ{ ἆορα πάπι βράδί απ{
nestarati se o sebe; abychom spali— (srv.
αὐτός 1. ᾱ,α. tamže B, i o význ. vespolném).
—zř. nerefl., Dém. ἰσχυρὸςγέγονε παρ᾽ Ἡμ.ῶν
αὐτῶν Φίλιππος- od nás samých—. (ku
předch. protivě: zódsv KAAodev).

ἡμελημένως, v. ἀμελέωa, u, Ť.
3

Ἠμέλλησα, μελλον, ν. μέλλω.-

μεν, τ.εἶμι.

©ο

MSὁλὲ

ἡμέρα lón. -ρη, Ἡ, ἀόν. ἀμέρα, Ὀάφπ. 1
Ἡριαρ,ατος, τό, 1. ϐ) ἄεπ (0{1ή);světlo denní.
op. νύζ. trag.; att., Xen. Zuz /uéou (zár. se
dnem ;) hned na úsvitě, Hér. (v. Daobcxo,
b). ner ἡμέρην 78 dne (bílého). — b) den
(obecný, běžný, obzl. v počtu) den i s nocí.
Ἠόάτ.τριῶν Ἡμερέων το třech dnech; do tří
dnů. Thúk. πέντε nuěpxg pět dní. Xen. T
čvdsxánydr" čnslvncvépx jedenáctého dne
od onoho počítaje (t. před oním dnem). τῇ
xÚTY7. 2. v vý—téhož dne ; v témž dni. xx
Zvépavbásn. i xaT' Žuxp. denně, Sof. 6 1x
m.Ptos denní živobytí, chléb, p. Eur. —Isok,
uóAcčysv xd" 7. sotva mítidenní, na den
chléb, xzd' ExZovyvTv. po každý den. —

Ἡμέτερος.

2. a) den; doba. Sof. zad Ἱ. την vůvza dne
nynějšího ; za doby nynější. čmrovav úu.coďy
lopotných dní. Aischn. b)básn, sg. i pl.den;
léta ; věk. Sof, maXouž μὲν. σύντροφος ἁμέρᾳ
λευκὰ děvýpo udrno s dávnými vyrostlá lety
ašedivá stářím—.oi uaxpai u.. dlouhédniži
vota; dlouhá léta ; -ý věk. Arst. čri v7)TEAev
vxlx 4. ku konci života ; na sklonku dní,let.

ἡμερεύω (ημέρα), ἀπὶἱτάτίπα.Sof.—Xen.
aor. den stráviti.

c

ἡμερήσιος ὃ. (od ἡμέρα) ἀθππί; jedno
denní. Hér. ὁδός,

c

ἡμερινός 3. (od ýpvépo, srv. předch, a
násl.) denní ; za dne. Xen. φυλακή, ἄγγελος.
ΟΡ. νυκτερινός.

ἡμέριος, dór. áu.-, obyč. 2. (od Ἰμέρ-α,
srv. dvě předch.) dnový; denní; naden;
krátkého trvání, žití; pomíjejicný. Sof, du..
ὄνθρωποι.

ἡμερο-δρόμος, ὁ (-δραμεῖν)běhoun(den
ní, který za den upa, uběhne velmidale
ko); rychlý posel. Hér., Pl.

Tpepo-Acydov (-Aéy-o), neskl. Aischl.
při pl.: po dnech počítajíce (srv. násl,).

ἡμερολογέω (-λόγο-ς), Ἠότ, Ἡμερολογέ
οντες τὸν χρόνον po dni, po dnech počítají
cé čas—.

Ýepoc 2., zř.3. 1.a) krotký ; nedivoký.
Χθηῃ. κρέα τῶν jvécov maso krotké zvěři.
b) o člověku : krotký : mírný, Pl. rořdec 9
µερώτεροι. 2. o rostlinstvu: štěpný. Hér.,
Xen. (v. Zyptog 1.).

ἡμερο-σχόπος, ὁ (-σκέπ-τουιαι) hlídač,
strážce denní, za dne. Sof., Hér. —Aischl. i
-ὀφθαλμός. 3

Ἴμερο-φύλαξ, ακος, 6. Xen. = předch.

ἡμερόω (od %u.e90-g)krotkým činím;
krotím. Hér. smeď. podrobuju si. via něko
ho.1: Bzové podrobuju králi. obi. ἔθνος,

ἡμέτερος 8. (ο úue-) 1. nerefl.: «)
náš (o členu v.při su.0g).Xen. οἱἩ. πρόγονοι
naši předkové. T0ůgTV Tpovóvav TV Ju.
xivdúvovc—předků našich—. 1 juerépu naše
země, TA). mp0- Sace. naše poměry ku- Hér.
ἐν Ἡμετέρου u nás (buď v našem domě, n.
v naší zemi). $) na naší straně; nám pro
spěšný.Thúk. oi ýméTEg0tnaši spojenci, neut,
nám prospěšno. 2. rejfl. svůj (k 1.os.pl.)i
5 Ρεη, αὐτῶν: svůj vlastní. Xen. umἀπολώ
μιεῦα πολέμιοι ὄντες τοῖς ηυιετέροις αὐτῶνφί
Xorg nechtějme zahynouti nepřátelskými
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jsouce svým vlastním přátelům ! Dém. oúrve
TAjuéTED NÍTOVTodTTEVěĎÉhov.cvani svých
vlastních potřebopatřovati nechceme.

ἡμή, Ράκη,= Ἡ ἐμή.

μην, ν.ua.
ημὶ (« a-jo), verb, def. ,jenimpf,ve spo

jení : jv ©"čy6 děl tu já. 10 6;6; děl tu on.
d'% děla tu ona.att.

= (« sémi-),ve slž.: polo-;půl; na
polo.

ἡμί-βρωτος 2
VE.

ἡμι-δαρεικόν, Tó (-dugeió-<) půl da
rejka, dukátu; polodukát (asi 4 zl.). Xen.

ἡμι-δεής 9. (-- 1, δέ-ω, 811. ἐν-δεής) Ῥο
loprázdný ; napolo plný. Xen. Přxou.

napolo snědený. Xen,

vjut-epyoc 2. (-žoyo-v) napolo udělaný,
hotový. Hér. τείχεκ.

ἡμί-Όεος,ὁ básn., att. polobůh.
ἡμι- γής, ῆτος, ὁ, Ἡ (-Ὀνή-σκω) Ῥ010

mrtvý ; —umrlý. Thůk.
ἡμι-μναῖον, τό (-uvď) půl, polovice mi

ny (asi 17—20zl.) Xen.
ἡμι-οβόλιον,v. Zu ωβέλιον.
ἡμι-όλιος 9., ión, i 3. (-6A-og)o polovic

větší. Hér. Ta; meoovac YutoMxg ποιέεσυαι
sponky ο pol. větší dělati. Xen. Žukov
s gen. 0 pol. více než—; mzda 0 pol. větší
než—.

Ἡμιόνειος 3. (od4utovog,srv, násl.) mez
kový. Hér. ἅμαξαι-- vozy se spřežením
mezkův.

ἡμιονυιός 9, (od"u.lov-o<)mezčí; mezků.
Xen. ζεύγη Ἰἡμ., τοία troje spřežení -—.

ἡμί- ονος, obyč. %, mezek; mezkyně.
Hér., att.

ipí-TAstpov, vó,půl stostopí, plethra;
50 stop. Hér., Xen.

ἡμι-πλίνῦιον, τό (πλίνθ-ος) Ρο]οσίβ]α,

ἥμισυς, εος Ἡ. εως Ὁ. (σημιι-συς, »»«δη --

fem. ión. jpaséu.) polovičný. řec. adi. pře
kládá se č. 1. subst. polovice, —ička.Hér.
ὅλου καὶἩμίσεος/ πλέθρου celého a polovice
plethra; půldruhého stostopí; 150 stop.
šen. τὰ ἅρματα τὰ Ἱ. vozů polovice. i řec.
při adi, bývá subst, v gen. Ἠόν, τῶν νήσων
τας Ἱμισέας, ΕΙ. ὁ ἤ. τοῦ ἀριδμ.οῦ ἅπας Ῥο]ο
vice čísel, druhá řada (čísel) vesměs. Thúk.

1 Ἠμάσεια τῆς γῆς polovičný důchod země.
Xen. 1 7. TS ovAux?s polovice stráže. o'
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Zviseg Tv dvdodv polovice mužů. i τῆς
στρατιὰς οἱἹ. vojska polovice. Ηότ, τοὺς Ἱ.
τοῦ στατοπέδου polovici vojska (z táboru).

p. Dém. — i řeč, substt. neut. (τὸ) Ἡμισυ
půlka. Hér. —ipl. Xen.ἄρτωνἡμίσες μα
bů (bochníků) půlky; ale τῶν ἄρτων τοὺςἹ.
ohlebů polovici, —zř. pouhé neut, ἵἥμισυ67
subst. polovice, PL. op. buďóXov celek; D.
OvrA4otov(dvojnásobný počet;)dvakrát tolik.
—zř. substt, fem. Dém,čí fvuceluz z polovi
ce; na polo.

ἡμι-τάλαντον, 76,půl talenta, hřivny.
Hér. TérTuovov1. půlčtvrta talenta, stvarvovm,
půldeváta tal,

ἡμι-τέλεστος 9. (-τελέ-ω) π8 Ρο]οἸάδ
laný; nedodělaný; nedohotovený. Thúk.
neut. pl. části—.

Ýpu-TEAÝg2. polovičatý. Xen, a) o věci:

polohotový; nedokonaný. oúděv4. —b) o mu
ži: napolodokonalý; ještě nedokonalý.

ἡμίS 9 2. napolo,dopolauřezaný.
Hér. rd 4. τοῦ moJó: odřízeknoby:τὰ 4. půl
ky odřezané, řezem rozpojené.

ἡμί- GEwvoc2. (-oový) polohlasný ; polo

n Arst. neut. polohláska;—zvučka.(. 5,
ὃς χόριον, τό {-χορ-ός)polochor, ve

drámatech.

řpwpeAačoc 2. (odjuroBého-v) s půl
ku jehly; j. půlka jehly. Xen. s ace. ué
veto; velikostí,

ἡμι-ωβέλιον,τό (-ὀθελ-ός9.) Αγ. τρία
w.tři polojehličky ; věc váhy, velikostitří
polojehliček (t. velmi nepatrné).

ἡμι-ωρόλιον, z6 (-0B0X-6<)půlobol. Xen.
(asi 3 kr. r.m.).

Ἴμμαι, ν. ἅπ-τω
Ý)LL0Gbásn. a ión. spojka čsová: kterou

dobou (ep. obyč. o dobědenní). a) básn. o době
vůb., Sof, s impf. n. prs. 1—, τῆμ.ος Κ6ΠάΥ--,
tehdy; zatím co—,tehdy. p. .—, TóTE.—b)
básn. a ión. o době roční. 5of. χάτοιδαν, η.

ἐπλησίαζονἐἐέἼροςv dobré paměti mátu dobu,
kdy blížil jsem se z jara—. Hér. βρονταὶἸ.
τῇ ἄλλῃ γίνονται, τηνικαῦτα οὐ γίνονται Ἠχ]
manice kterou dobu (roční) jinde se strhují,
tehdy právě tam se nestrhují.

Ἴμουν, . ἐμέω.
ἠμπειρία, Ειί--- Ἡ ἐμπ-
Ἡν --- ἐάν (εἰἄν) --- 9. ἄν.

Ἠνεγχα, -χον, Ἠνειχαα Ρ., Υ.φέρω,
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ἠνεχῆς 2. (-šven-,V.oso) básn. rozsáh
lý. adv. Arst.

ἠνία, 7 (ep. pl. rů víx) a) otěž, stíhel,
stíhlo (s uzdou). i oprať; oprátka (s otěží
a uzdou). básn.i att. častěji pl. (τ. ἐπέχω 3.
8, α, ἐμπιλέκω).Χθη. λαβὼν τὰς viac chopiv se
opratí. b)obr. uzda. Pl. v Ταῦ1.Υ.ἐφίηυιι,2. b.

Ἠνία, Ἠνιάθηνa p., v. duáo.
vína, předsamohl. i víx", předostrým

přid. ývíy, dór. av- (rel. ku demnst. vyvíxz«,
k intrr. yvixw) spojka čsová. a) o doběden
ní: kterou dobou; kdy ; když. «) sind. impf.,
prs., zř. aor. —Xen.. δείλη čvlyverokdy od
poledne nastávalo (v. i šče, 1. b,). —vytče
ní čsuivevtě hl. ἤδη ἣν ἀμιφὶἀγορὰνπλή
Όουσαν, Ἱ. Πατηγίας προφαίνεται --ΚὰΥΖΓαὔ.
«6 ορ]ατί. β) ο ποιτὸ. 5 ο0ΠΙ. 6 ἄν, ΧθῃΠ.πάρ
εισιν,Ἡ. ἂν ἑκάστῳπροχωρῇ ἀοβίανι! 56, ΙΚάγ
asi každémubývá možno; (kdy každému by
možno bylo). b) o době vůb.: když; kdy. «)
s ind. (kteréhokoli čsu dle sm.) Sof. οὐ µνη
μιονεύειςοὐκέτ' οὐδέν, Ἡ. ὑμᾶς οὗτος ἐρρύσατο;
zda už zcela nepamatuješ té doby, kdy vás
ten zachránil? —Eo; név— * νῦν ο)η. οὐκέτ'
žoriv, -0ý- dokud ——; nyní pak, kdy už ho
není, —už—. Xen. %. —,vóTe—když—, tehdy
—.is a0r. 4. úmývrnsav když setkali se—.
Dém. i s prs. —$) oneurč.s coni. s v- když
by—; kdykoli s ind., Sof.. Avuvnodě když
bych se zmínil— ; kdykoli se zminím-—.Xen.
Ἡ. ὅντις ἡμᾶς ἀδικῇ-- když by kdo nám křiv
dil. Dém.etxový. dvTd,n—ustupuje, když
by se hodilo: —po případě. —po čse vedl.
i sopt. (bez). Sof.,Xen. —c) pokud; obyč.
s ind. impf., PL 4. čuxvůavsve pokud jste se
učili. Dém. . $ovro—,pokud se domnívali—.

Tvína-Tmepkterou dobu(denní), kdy prá
vě. Xen.

Úvtomotelov, rTó (vla, moé-e) dílna
uzdářská. Xen.

T)wo-oTpopéM (od woGTp0p0-g) opratí
řídím. Eur. obi. ἄρμα.

ἡνιο-στρόφος(Ἠνία, στρέφω)trag. opratí
otáčející, řídící ; οἑόζπίχ (σοσ8ἰ8],ἠνίοχος).

ἠνιοχεία, Ἡ (ἠνιοχεύ-ωςΞΞ--οχέω) το7ᾶ
tajství. PL.

ἠνιοχέω (αρ, -οχεύω.-- οἆ ἠνίοχο-ς) Υο
zatajem jsem. Pl. 6 66η. τῆς ξυνωρίδος5Ρἵθ
žení. obyč. s ace., j. vozataj řídím.Hér. wo
χεῦσι τὰ ἅρματα ἐς TOVmóeuov po vozataj
sku řídí vozy do boje. Xen. pass. 0 subi, ko
ní: opratí řízenu býti.

ἠπειρῶτις.

ἠνιόχησις, 7 (odývozé-o),řízení(opratí,)
vozatajské, Pl.

ἠνιοχυκός ὃ. (odvíoy-0c) vozatajský. Pl.
εἶδος Ῥοᾶοβᾶ--.

ἠνί-οχος, ὁ (Ώνί-α,ἔχω) οἱδζ,ορτάί]καἂτ
žící; otěžník ; vozataj; vozka (na voze obyč.
i válečném). básn., atí.

vě v. víza.
Yjv-Tvep — š4v-T89 — Av-T80.
Ίξαν 3 Ρ., Υ. ἄσσω.
ἠσῖος, ν. ἑῶος.
ἧπαρ, ατος, τό (»ν{θοττ) a) játra, básn.,

att. (v. dxovríČe, 2.)—b)j. sídlo citů, vášní:
srdee. Sof. opet πρὸς 7. dÚmjde k srdci bol.
V. ἐχτείνω, 2. ἃ. -

Ἠπειον, ν. Ἔπιον.
2 / . 3

Ἠπειρο-γενΊς 2. (-Ύεν-Υγίγνομιαι) ΑΙ5οΠΒ].—ědvognár.napevninězrozený,usedlý; t.
Peršané.

ἤπειρος, ἀόπ.ἄπ-, 4, pevnina ; celina, 1.
suchá země ; souš. a) (op. moře :) země, Hér.
κατό τε ἤπειρον καὶτῇσι νηυσί Í po zemi ina
loděch. b) celek zemí; celina, buď Evrópa
n. Asie (tak že Libye přidává se obyč, k Asii).
Aisohl. ἤ. Actac pevnina Asijská. Ἠότ, ἀνὰ
Tv Ž. po pevnině (Asijské). Sof. dicoxfat
ἀπείροις Zudecc na některé z oboupevnin od
počinuv—. Isok. ἑχαστέρα Ἱ--. 2. a) (op. 0
φἴτοτα:) Ῥουπίμα. Ἠότ. ᾿Εχινάδων νήσωντὰς
ἡμισέας Ἔπειρον πεποίηκε οδίτονᾶν Τομίη
ských polovici pevninou učinil (t. Acheló
os). Thúk., Xen. —b) (proti pobřeží :) vnitř
ní, vnitřek země. Xen. čEřAbovT00 χειυ.ὤνος
sigvv. vyšli v zimě (z pobřeží)dovnitřní
země,$)u Isok.i: Persko.

Ἠπειρος, 1 (v. ἤπειρος,2. a,) sev. záp.
země,Rec.mezi [ónským mořema Thessalií,

ἠπειρόω (οἆ ἤπειρο-ς) pevninou dělám,
činím. Thúk. pass. o subi. ostrovův.

ἠπειρώτης, ου, ὁ (ἤπειρο-ς, STV.Ἠπειρῦ
τις) pevniňan ; obyv,pevniny. Thůk,pl. (op.
dWaAdaowor.)—Isok, obyv. v Asii Persku pod
manění.

ἠπειρωτικός ὃ. (οἳŽe190-) pevninný;
pozemní; na pevnině bydlící, usedlý. Xen.
čdyy.Thúk. neut.sg.: obyvatelstvo na pev
nině.

ἠπειρῶτις, 1006,Ἡ (άπιαβο, ἠπειρώτ-ης)
pevninná ; pozemní ; na pevnině, Hér. %.πό
Mega)ms. na pevnině, (uvnitř země,) pozem
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ní. p. Thúk. 9. Svuuxyíx spojenství pozem
ní, s mocí pozemní, b) ms. pom., pobřežní.
οΡ. νησιώτιδες.

ἥ-περ ποζ Ῥτάνδ. Ἠότ,
ἧ-περ α) α) Κιάγ ρτάνὂ. Xen. při πορεύ

εσθαι, β) kde právě. Thúk. v čem právě. při
icyúewv.—b) j. právě. Xen, při seřadování.

> / >Ἠπιδανός, ν. Ἀπιδανός.
ἥπιος ὃ. 13. ΗΡΥ; Πβραπηγ. 4) 008. α)

obyč. básn. laskavý ; milostivý. trag. obzl.
o bozích. Eur. sup., Tov někomu, Bof, adv.
o lidech Agníces comožná vlídně. 6) mírný;
tichý (op. vášnivý ; hněvivý). Eur. o)dé zo
7rmog(fem.) a není ještě ticha, utišena (ve
zlosti). Thůk. 0 fmWvegovmírnější, klid
nější mysl. b) o věci. x) libý ; hojivý ; léči
vý. Aischl. dxčouava. Sof. oúAAx.Hér. ij
wara m. léky mírné (op. icyvp4). P) Pl. 70
VÍ OGJmWTEpovyéyovevvedro mírnějším se
stalo, zmírnilo se. v) Hér. o věštbách jm
Tegu mírnější; příznivější (proti nepřízni
vým).

ἤ-που, -mov, lépe oddělἤ, Ἡ που.
ἠπύω, ἀότ,ἄπ-, básn. a)o os. volám. Eur.

rivi někomu ; na někoho, Aischl, zódev ovou.
ms; odkudjm. znajevoláš, vyslovuješ?
b)ověci: zvučím.Aischl, žrvov oT0u.xzvu
čela, skřípala udidla.

Ýp, γ. ἔαρ.

Pa, v. αἴρω.
ρα, Ίόπ.-ρη,hl. bohyně,dcera Krono

va a Rhejina, mnžk. Diova (Tuno); ku po
ctějejí po mstech Rec. mnohochrámůnád
herných bylo vystavěno, obzl. v Argu, Sof.
"Hpag vxóg. a na Samu. Hér.— v. Ἡραῖος 8
Ἀκραϊος).

Hpatu, j (6X) ms. Héřinovjihozáp.
Arkadii nad Alfejem.

Ἡραιεύς, ὁ (Ἡραία), ουγὸ.Ρ].Ἡότα]από.

Ἡραϊος 3. (ms.HoatxΥ.ην].--ο ρα)
Héřin. neut. 1. chrám Héřin; obzl. a) u ms.
Arga k Mykénám, nad jiné std., kde matka
Kleobiova a Bitónova byla kněžkou. b) na
ostr. Samu, vynikající svou velikostí. c)
v již. Bojótsku, jihových. od Plataj. d) v Ko
rintě u bradu. —2. ms. Hootčovr0Xugu Hér.,
později HoáxAax v jihových. Thrácku na
pobřežíPropontidy u Perintha. u Dém. 'H
oxťovTetyog Héřina tvrz.

Ἡρακλειαι στΏλαι(βιν.Ἡράκλειος)Ηότ.
Hérakleovy sloupy, mysy na sev. záp. bře

Ἡραλλῆς. δἱ11

hu Libyjském (Africkém) a na jihozáp.
Evrópském při úžině mořské nazývané
pozdějiGádesskou(Gibraltarskou). PL.

HpámAam, 7 (v. i předch. —srv. Ἡρά
Ἀλειος) jm, několika mst, obzl. 1. dle Hér.
v Sicilii záp. u hory Erycké, 2. Thúk. 'H.
ἐν Toxywix v krajině Málské, p. Xen, 3.
u Xen. (4 [lovrixý) Rec. ms. na sev. pobře
ží střd. v Bíthýnii.

Ἡρακλείδης, ου, 161,εω,ὁ, 1.patron.
(od HpxxAX-c) Hérakleovec ; potomek Hé
rakleův. HoxxAetdoujsou: 1. Hellénští: syn
Hérakleův a Déjaneiřin "YAAoc,toho syn
Κλεόδαιος, {00 Ἀριστόμκχος; toho synové
ΕΙ Τήμενος, Ἀριστόδημος, Κρεσφόντης 5 Ὦό
ry násilně dobyvše Peloponnésa (asi v 11.
stl.) o vládu se rozdělili tak, že usadil se
Témenos v Argu, Aristodémos (otec Prokle
ův a Eurysthenův) ve Spartě a Kresfontes
v Messéně; nejznamenitější a nejdéle vlád
noucíbyli Hérakleovci Spartští (aždor. 221.)
ve dvou rodinách zár. kralujíce. 2. Make
donští Hérakleovci odvozovali rod svůj od
Témena Argejského. 3. Lýdští Hérakleovci,
druhá rodina král, v Lýdii, z níž první krá
lem byl Agrón, poslední Kandaules (Myrsi
los dor. 716). První rod král. tam bylo po
tomstvo Lýdovo, třetí Mermnovo, Mepuvádou,
z nichž první Gyges. —4. dle Hér, byli Hé
rakleovcii v záp. Sicilii v krajině Erycké. —
Též v jn. zemích, j. ve Skytsku králové rod
svůj rádi odvozovaliodHéraklea. —II.prop.
Hárakleides 1. občanKymský v 6. a 5.stl.,
otec tyrana Aristagory 2ho. —2. v též do
bě Kár Mylasský, syn Ibanólliův, bratr Oli
atův.

Ἡράκλειοςὃ. 1 9. (οἆἩοακλῆ-ς, Ἡρά
xAsx v. zvl.) Hérakleův. Sof, “Πράκλειος
({9πι.) ἔξοδος --οἀοΠοᾶ, φρενὸςτῆς Ἡραχλείας
mysli Hér. -0%A«8 Ῥ. -- Ὀόπι, τὰ ἩἨο. θύειν
při slavnosti Hérakleově obětovati, voHo.
a) chrám Hérakleův na několika m. v Rec
ku. —b) jm. některých m., j. na Aigíině. (v,
ἱἩράκλεια).

Ἡρακλεώτήης, ου, ὁ (οἆἩράκλε-ικ 9.,
9.) Héraklejan.

ΠἩρακλεῶτις, ιδος, Ἡ (51Υ.předch.) Hé
rakleótsko v Bíthýnii. v. Ἡράκλεια 3. —

c M . ; / ., /
Ἡρακλῆς, ón.-xAčn5, gen. €0ug,ln. έος

(z Hpx-xXeFng, v. xAéog.—dat, HoaxAeř, ión.
-Χλέι, 800, χλέᾶ, voc. HoxxAeg ión. -xAeec)
Hérakles (Hercules), skoro u všech nár.
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std, buď a) jeden z nejhlavnějších a nejstal
ších bohů,j. u Egypťanů, Lýdů(jm. Sandon),
Assyřanů(Bél); n. b) nejvýtečnější héros,
jenž vykonav skutky obrovskéku blahu člo
věčenstva, bohem se stal, Proto obzl. rodiny
král, pův. svůj od Héraklea odvozovaly.
Nejstarší H. byl Foinický (Melkart Tyr
ských), mnohem pozdější Hellénský, nej
slavnější hérosDórský z roduPerseova, syn
Diův (n. Amfitryóna, manžela Alkménina,
syna Alkajova, pročež nazývá se H. i Alka
jovec, Alkeovec) a Alkmény, dcery Elektry
óna, syna Perseova, bratr Ifikleův z matči
ny strany ; jsa protivný Héře a dle vůle je
jí svému strýcovi Eurystheovi, synu Sthe
nela (bratra Alkajova a syna Perseova) pod
daný, ve službě jeho vykonal mnoho (12)
prací obtížných, člověčenstvu prospěšných,
a po smrti smířen byv s Hérou mezi bohy
přijat byl. Za svého živobytí na zemi za
mnžku měl Déjaneiru a synem svým Hyl
lem stal se praotcem Hérakleovců Hellén
ských (a Mak.); dle jn, podání v Lýdii měl
syna Alkaja a byl praotcem Hérakleovců

Lýdských; synem Skythoustal prý se pů
vodem Skythských králův. (v. i %Bn2.1).

ἠράμην, 7. αἴρω.-
Πραρον, V.ἀραρίσκω.
ἠρᾶσαάμην, V.ἀράοριαι.
ἠρέμα(ς) (7 předs., « ἐρῆμ-ος) neskl.

klidně ; tiše ; mírně, (op. σφόδρα).Χεη,-- ΡΙ.
Ἰ. ἐπιγελάσας tiše se pousmáv. Ἡ. παραµωυ
δεῖται πιίγηδ--, η. ἠρόμην Κάπδ--.

ἠρεμαῖος δ.(ρέμα) klidný ; mírný. Xen.
adv. klidně; pomalu (srv. 9oeu4s).

ἠρεμέω (mpéux) a) klidný, v klidujjsem;
klidně, pokojně se chovám. Xen. b) PI. Ἶρε

μιεὶὁ λόγος stálý, pevný jest výrok,
"ἠρεμής 2. (ἠρέμα, 51Υ, Ἱρεμαῖος) jen

v comp. Xen. 8) Ἱρεμέστερος klidnější ; po
kojnějšší. b) ověci. Ίρευ,'εστέρως ἔχει τὰ ἐνδά
de ve větším pokoji, klidu věci zdejší jsou.

Ἠρέμησις, 4 (od Zosuě-e) utišéní. Arst.
ὀργῆς hněvu.

ἠρεμίζωρέμ-α) 1. utišuju: zadržuju.χο, Úrenov.2. onýr. klidně sedím. Xen.

OY“ a Ῥ., 7. αἱρέω.
Ἠριδανός, ὁ, ii, zjejíhož okolídovážel

se jantar ; u Eur. aněkt. jn. spisovatelů po
zdějších Pad, u někt. Rhodan ; odHér.,jenž
dle pověstí cizích praví, že prý 'H. vtéká do

σσάομαι.

sev. moře, pokládán za baji vymyšlenou;
od novějších hádáno ina Rýn n. na Vislu.
Šaf. máza std. 'H. řekuod pozdějších spiso

vatelů Řec. nazývanouῬούδων (π, Ῥουδῶν,
Ῥούβων) t.j. záp. Dvinu.

Ἠρινός, ν. ἐκεινός,
Ἡρόδιχος, v 5. stl. lékař 1. Megarský,

usedlý v Sélyrobrii Thr.,.zár. učitel tělocvi
ku. 2. Leontinský, bratr Gorgiův.

"HpódoTog 1. Ión Chijský v 5. stl., syn
Basiléidův. 2. Halikarnasský v 5. stL., prv

ní dějepisec Řeo. a otec dějepisectví vůb.,
proslulý ii dalekýmicestami svými.

ἠρόμην, Ψ. 1. ἔρ-ομιαι, 2. ἄρνωμιαι.
Ἡρόφαντος za Dareja Tbo.tyran Parij

ský v sev. Mýsii,

ἡρωιχκός 8. (od 3ýpo- G,SIV. Ἴρφος) héroj
ský. Arst. —uérpovverš (hexam.). τὰ 7. hé

rójské básně (vážné ep.).
Ίρφος, ión. Ἱρώιος, ὃ. (od Ῥρω-ς) 8) hé

róu, héróům příslušný. v0 49- m. héróu vě
nované; chrámek ; kaplice. Hér., Thůk. vz
ἱερὰκαὶτὰ p. ohrámy a ohrámky; božnice
8kaplice, b) hérójský(v básnictví srv. Ἴρω
ικός). Α:ΓΑ0.τῶν ῥυὺμιῶν Ίρῷος z rozměrůhé
rójský (hexam.) Ρ. τὸ Ἱρῷον πίτα hérójská,

ἥρως, ὧος, ὁ (= vir. —gen. dle někt. u
Dém. i npo.— dat. ἥρων,800,Πρωχ,po, lón.
i pov; ace. pl. ὕρωας ἶρως), 1. pův. muž
silák (cbzl. V boji udatný. ep. o všech vojí
nech). 2. héros; polobůh, buď syn boha a
ženy smrtelné, n.syn bohyněa muže smrtel
ného. att. často vedle deot; vzývání a obětmi
otěni, obal. j. ochráncové krajin zvláštních
(v. Ίρφος, a.). 3. Muž, jenž zásluhami zna
menitými docházel po smrti pooty božské:
héros ; zbožněný.Hér. τιμᾶς ὡς Ἡ. ye pocty
1. (héros, ) zbožněný má.

ἦσαν, ν.εἶμι. αἱεσαν, σνα, V:slu.
obyv, τ. ]. ἥδομαι,2.
ἠσνόμην, τ. αἰτθάνομαι.
"Hotočoc,básník ep. ok. r. 800., Bojóťan.
"Hotóvy 1. mýth. Ókeanovna,mnžk,Pro

méthecva. Aisohl. —2. dcera Láomédonta
kr. Trj., mnžk. Telamónova, matka Teukro

va; u Sof. jen AxowéĎovros.
ἧσσα, ἧττα, Ἱ (ᾳ Ἠκ]α, 81Υ.ὕσσων) 5]4

bosť;ponížení; porážka. (op. νίκη). att. —
Xen.ἧτταν προσίεταιΡοτάζ]εα πιά; ν Ῥο]ἱ
se poddává.

, ο / c / č

ἠσσαομαι, ἧττ-, ἰόπ.ἑσσόομιαι(οἆ ἧσσᾳ,

dum.



Ἴσσων.

srv. ocov) pass. i dep. pass. 1. slabším se
jevím ; slabší jsem. a) «) v boji, v zápase:
porážen jsem (op. mx, xoxrT6)trag. —Hér.
ἑσσωῦῆναιτῇ μάχη, ναυμαχίῃ Ῥοταζεηα Ρύ8
bitvou, lodní bitvou, Xen. oi ýrrWusvoLporá
žení ; bitvu prohrávající. ἠττηθέντες ΡοΓ8ζ6
nibyvše. TTYp.évotporaženi jsouce. οἱἠττη
δέντες Ροταὔεη{, 160Κ. µάχας, ὅσας Ἱττήνη
σανboje, v kolika poraženi byli, kolik pro
hráli. Dém. i o zosbn, č odre vavumytac oůTE
πεζῆς μάχης Ἱττᾶτο οοὔαπΥ Ρ{{γὅ lodní ani
v pěší nepodléhalo, neprohrávalo—.p) ve při
soudní: prohrávám ; při propadám. Sof. prf.
ὑμὶνοὐδ) ἠσσημένοις vám ani když jste pro
hráli, propadli—. b) dávám se překonati (ja
kýmkoli způsobem). «) v dobrém. Hér. Ἡσσω
dévrec TŽyváuy překonání byvše míněním.
Χθῃ. οὐχ ἠττησόμεὺα εὖ ποιοῦντες nedáme se
překonati, předstihnouti dobřečiníce, s gen.
ὅπως μηθ ἐν τούτῳ αὐτῶν Ἱττηνήσεσδεαἲ
ani v tom odnich nejste překonáni; jen aby
ste ani v tom za nimi nebyli zůstaveni! ývrá
μιενος τινέ TIVOGZŮSstávaje v něčem za někým,
β) τε τάδηίοη, Χθη, ἔρωτος ἠττῆσθδαι lásce
poddánu býti. PL.ůr' čpovocodlásky překo
nánu býti. Xen. oůre αἰσχροῦjvrndel; ani
hanebnému skutku se nepoddav. Thúk. 700
ῥήῆματος,τοῦ δεινοῦ jsondýva slovem, hrů
zou překonánubýti.Sof. 04Totyvva1x0c1001
véx netřeba ti ženě se poddávati. 2. a) «)
snižuju se ; klesám. Hér, éoceu.évotἦσαν τῷ
duu kleslí byli myslí, Thúk, jocavro vale
vvouau klesali myslí; ztráceli mysl. B) u
stupuju; povoluju. Thúk. ócovsixógpokud
slušno. b) slabší, špatnější jsem ; předností
překonáván jsem, Ηόν. οὗτοι οἱἵπποι ἑσσοῦν
ται ὑπὸ τῶν Μηδικῶν-- Ῥϊοκοπάτάπϊ Ίδοι
předností od—; špatnější jsou než-.

foowv, ión. dle někt. ἔσσων, ονος 2.
(z jzjev, srv. σσα, jcodoua. —pokládáno
za comp. ku xaxóc, dílem i k 0Afyog.—srv.
ἑλάσσων.-- 51Ρ. 84, Πθ0Ρ.,$xtora v. zvl.!) a)
a) slabší (ορ. κρείσσων]. Πόν. πλῆθος μὲν οὐκ
ἑλάσσονες Ἴσαν, ῥώμ.ῃ δὲ ἥσσονες Ροδίθπι βἱ96
nebyli skrovnější, ale silou (byli) slabší. —
ναυμαχίῃ slabší v boji lodním. 78 xrýuava
τῶν χειρόνων τε καὶἡττόνων Ἰπηόπί ἔραἰηξ]
ších a slabších(op. βελτίονόςτε καὶχρείττο
vog). —Xen. s ace. Ti v něčem. i s inf, Hér.
1.—Very slabší v běhu, k běhu. Thúk.oúde
νὸςἥσσωνγνῶναι τὰ δέοντα (π8άπκο]ο 5ἱαῦ
šÍ, méně schopný,) neméně schopný než
kdokoli, tak schopný j. kdokoli v poznání
věcí potřebných. B) slabší, skrovnější (po

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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čtem, měrou). ol goXéuo: 1TT0VSÓvTEGΠυιῶν-
slabší počtem jsouce nás-. obyč. Gcov méně,
ody %. ne méně; ještě více (než jn.). často
οὐδὲν (μηδὲν) 2. o nic méně. —Ž o nic méně
než—; právě tak j. —b) z) slabší platností:
méně platný, důležitý; nižší; sprostší,Thúk.
ξυμιφορὰοὐδεμιᾶς Jocov nehoda (nad žádnou
sprostší,) ne méně důležita než kterákoli, 6)
Špatnější ; horší, Hér. ἐμεῦ οὐδὲν. mne nic
špatnější; o nic horší než já. i o věci. PL.
τὸν ἥττω λόγον κρείττω Torv Špatnější věc
za lepší vyhlašuje; křivdu pravdou čině-—.
o) příliš slabý; nedostatečný. Ttvogproti
někomu, něčemu ; poddaný (někoho), oddaný
někomu, něčemu. 5of. yvvamáv poddaný
ženských (v. čpeog1. a.). PL. τῶν fdováv od
daný rozkošem, Xen. ofvov, úrvou a p. 901,
aioypáv propadlý hanebnostem,

ς 4 .

ἡσυχάζω (fovyatř-o;) a) klidný, pokoj
ný jsem. «) odpočívám. Thůk, Zovydouvres
davše se na odpočinek (noční), Thúk. τῆς
νυχτὸς φυλάξαντες τὸ ἡσυχάζον v noci vyčí
hajíce, vyčkajíce ticho—.3) tichý jsem ;(ne
mluvím). Aischl., Eur. impt. prs. —Thúk.
μιόλιςúovyaoavrec fxovoxy sotva utichše vy
slechli—. b) o) pokoj si dávám; hovím si.
nečinný, nedbalý jsem. Sof. při rpoouévewv
part. pokojně, nic nedbaje. p. Thůk, 5) klid
ný; pokojný jsem; nebojuju; pokojně se
chovám. často Thúk., Xen. ol goAéutot Tém3
μὲν joúyalov— dotud sice tiše se chovali.
Thúk.i: neválčím;(veválce)nestranný jsem.

ησυχαῖος, ἀόπ.ἁσ-, ὃ.[51Υ.ησυχἢ, Πσυχο-ς
—comp. jovydíTE9og, SUP. -αίτατος. ---) πρῆ
sobu klidného, pokojného. a) «) klidný ; po
kojný. Xen. ai čkaces jízdy klidně, zvolna
konané ; —klidné, volné. Sof. βάσις (τ. ἁρμ.ότ
τω 2.8). β) ού. Χεπ,φωνὴἹσυχαιτέρα 11188
tižší, mírnější, b) «) tiché, mírné mysli. Bur,
0 08. úovycíx mírná; laskavá, Xen. jovyaí
T800gjv mírnější, pokojnější byl. p) mírný;
rozmyslný ; rozvážný, PL.οῦχ ὡς Ἡσυχαίτατα
ἀλλ᾽ὡς τάχιστα πθ ο0 πο]τοπτάζηδ]], ale co
nejrychleji. v) Thůk. o událostech ἡσυχαί
T80xmírnější ; méně kruté.

Tovy“) (od fovyo-c) «) klidně ; pokojně;
56. ΒΙ. χοσµίως πάντα πράττειν καὶἹ. 5115
ně všechno konati a klidně, zvolna. p) tiše;
bezhluku. Xen.ty xxi. mlčkya tiše (op.
κραυγῇ). ΕΙ. γελάσαςἹ. usmáv se tiše, mírně.

Ἠσυχία, Ιόπ.-ίη, ἡ (οἳἠσυχ-ος, Srv. Ἱσύ
χιος) a) «) poklid; klid; pokojnost; pokoj.
Χεη. τῶν ποδῶν Ἠσυχίανἔχειν πΟΠΥτ Ροκάα
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514 Ἠσύχιος.

πθολάτα{ (ορ. κινεῖσθαι). τὸ κοδῆσῦὃαι καὶ Ἱ
ovylav čyemvseděti a v klidu býti. p) Hér, 9
συχίανἄγειν ticho, mlčení zachovávati.(ale v.
{ Ῥ. β.) ἶ εἶχον ἐν Ἡσυχίῃ σφέας αὐτούς ἀΓᾷθ]1,
měli se zticha (mlčeli). Pl./ovytov čysre ti
cho zachovávejte ; tiše se chovejte | —b) «)
Eur. 0 vás m. Blovogživot v poklidu, v pokoji.
Pl. jovytav čyev pokoj míti. i subi. duše.
Ἠότ, κατ᾿ ἡσυχίην roXXýv s klidem pohodl
ným. Xen.i: samota. ščeXdetyεἰς4. vyšed na
samotu. B)klid; pokoj (bez boje). Hér. s
σφεας Ἱ. τῆς πολιορχίης ἔσχε ]. ῬοΚκο]θοἆ ο)
ležení se jim dostalo—,Hér., att. jovylav č
ειν pokoj zachovávati. p. čysv. Xen. ag εἶδον
τοὺς ἱππέας Ἡσυχίαν ἔχοντας ]. ἹνιάδΙ, ὅθ
jezdcové jsou pokojni, se nehýbají (k boji) —
Dém. ὅπως ovytav cyýse j. by v pokoji vy
trval, Hér, i etyovčvcvyy chovali se po
kojně, zticha (nikoli nepřátelsky ).Xen. xaď'
Ἱσυγίαν v pokoji. ale Thúk. v mírnosti; s
mírností.

ἠσύχιος 9. (odfcvy-0, srv. jovylu) po
klidu, pokoji příslušný. a) klidný ; pokojný ;
klidně, zvolna konaný, Pl. αἱἨσύχιοι πράξεις
klidná jednání, vo %.klidně, zvolna konané.
i pl. ἔργα, ϱ) α) ΡΙ. ὁ Ἡ. Blogklidný, pokojný
život. ΓΠή]ς, τῷ ἡσυχίῳ τῆς εἰρῆνηςἥδεσθαι
z pokoje míru těšiti se. B) Hér, Tpómovov
—.ťovpovahy mírné,

Ἠσυχιότης, τος, Ἡ (οἆἨσύχιο-ς,817.Ἱ
συχία) Κάποςῦ. Ῥ]. τὰ τῆς βραδυτῆτόςτε καὶ
nsvytóvnTocčiny váhavosti a klidnosti.

ἠσυχος 2. (odἩσ-V.uo. SIV. VY. —
comp. a sup. ησυχαίτερος, --αἵτατος, ΡΗΠ
Ἱσυχαῖος)a) «) usedlý; klidný; pokojný;
tichý. řec. adi. překládá se č. ij. adv. Sof.
1Gvyogdaxeř klidný, klidně, bez hnuti sedí.
9) tichý (bez křiku, hluku). Hér. šye %.bud
ztlcha (neříkej nikomu)! Xen. . κατεῦεᾶτο
tiše prohlížel si. p. při gpodyew. —adv. 0
ρεύεσῦαιἡσύχως postupovati zticha, v ticho
st1. Sof,dy čvýovy©vše v tichu. b) «) klid
ný ; tichý ;mírný. Eur. čy' fovyoc (fem.) buď
ticha, klidna ! Šof. τρέφειν τὴν γλῶσσαν Ἡσυ
JoTÉDAVchovati, míti jazyk mírnější, klid
nější, PL ojy d ἠσυχώτατος, ἀλλ’ ὁ ῥᾷστά τε
καὶτάχιστα τοῦτο ὁρῶν nikoli nějklidnější,
(nejvíce zvolna jednající), nejrozvážnější—
9) pokojný ; pokoje, míru milovný. Thúk. 70
úvydec fovyrovobvyklá pokojnosť.

ἤτην, V. εἶμιι,
Ἴ-τοι (ορ. Ί-τοι věrut.). obyč.v prvním

ze dvou členů: froi— %jistě ti—,n.; buď ti

ἠχγεις.

(jistě) —bud, n. (tak že první člen při ἦτοι
jest jistější než druhý při 4.) Sof., Hér,, att.
--Ῥ].ἤτοι ταὐτόν ἐστιδικαιότηςὁσιότητι Ἠ ὅτι
ὁμοιότατον Όπᾶ ti totéž je spravedlnostse
zbožností bud co nejpodobnější. —někdy i
více členů následuje: $ror— %.—%. buď ti—
bud—bud.

ἤτορ, τό (obyč. nom. a ace. sg.), básn.
srdce. Aischl.

ἠτρίον, τό (Fx-.- we-ben),osnova.Pl.obr.Tjepov,Tó(«Žrop)břicho(spodní); ži
τοῦ, att.

ÝTT « +, v. 06.

nůyévstu, Eur. — 1 9by-.
ηὑλάβεια, Soť.= ἡ ε)λ--.
Ἡφαιστεῖον, τό (οὔ ΜἩφαιστο-ς),οἹντάπι

Héfaistův. u Hér. v Memfidě. ale pl. ΗἨφαί
ovex slavnost Héfaistova, v Ath. s průvo
dem pochodňovým. Xen.

Ἡφαιστία, ἡ, ms. na vých. pobřeží
Lémna. :

Ἡφαιστιεύς, ó (odpředch.)Héfaistijan.
"HomorTónoAic,106, 6, občan Samskýok.

r. 700.,otec Jadmonův.
"HoaoTó-movoc 2. Eur. neut. při črAu

zbraň (Héfaistem zhotovena), dílo Héfaistovo,

φαιστος 1.bůh ohněa kovářství,syn
Diův a Héřin, kulhavý silák, ctěnobzl. na
Lémnu, (kde prý měl svou dílnu,) v Ath.—
též u jn. národů, j. v Persku.— 2. v Egyptě,
rozdílný od Řeckého Héf., půvd. pokládán
zabohanejvyššího, tvůrce všehomíra a dárce
světla (Ptah). Hér.

Ἡφαιοτό-τευχτος 9. (-τεύχ-ω) Ῥάβη.
Héfaistem utvořený, způsobený. Sof. céXac..

ἠχέω, ἁότ. čy- (x) zvučím. a) zním.
α) οΚοτι 8 Ρ., Ηότ. ἠχέεσκε ὁ χαλκός zníva
Ja měď, Pl. (v. ároretvo. £.). B)Βο8,αὐλὸς ᾱ
záv xavayav píšťala zvučíc hlaholem. b) 0
subi. 05., Sof.fy stvxozvrov(zvučeti,)ozývati
se kvílením. pass. τίς παρ ὑμῶν Hxysira:
xT0T05;jaký.odvás zaznívá,se rozléhá hluk?

ÝXÝ, dór. dyů, j (srv. předch.) zvuk,
hlahol. a) Bur. oaXrryyos.b) ilidský. «) Pl.
ἐν ἐμ.οὶ7)9. Tv Aóyov Bou.Beřve mně hlahol,
ohlas řečízvučí. Aischl. x% zvukem ; zvuč
ně. $) tras. obyč. nářek. Sof. i pl.

ἠχγεις, ἀόπ,dxů-, 3. (od xm) zvučný;
širozvučný. Aischl. dydecox ix žaluplný
zvuk, hlas.



ἤχημα.

ἤχημα, ἀόπ,ἅχ-, τό (οἳ ἠχέ-ω) zvučení;
znění, Eur. pl. písně.

TKM PU, v. čydaloo.
ἠχώ, ἀότ, ᾱ-., οὔς,j (od ἡχή) a) ozvěna;

ohlas. Aisehl, géroag skály. p. PI. b) zvuk
stálý, stále znějící, se ozývající, Sof., Eur.

Ὁ αλασσό-πλαγκχτος. 515

nářek (stálý,) stále se ozývající. i Hér. výv
otaTiav xavetye 7. Bojótsko naplňoval, Bo

jótskem pronikal nářek stálý.
ÚV, όνος, Υ. Ἰιών.
ος, v.ἑφος.
ὖώς, ροπ. οῦς, v. 1.ἕως.

(-)το.
O, + — dra, 70, neskl, — th., osmé

písmě v alfabétě, —Známkačísl. 9) ὃ”--- 9.
—b) ὃ -- 9000.

U před ostrým příd,— T.
Θαγιμασᾶδας, ν. Θαμιμασάδας.
9 ἄχέω(βᾶχο-ς, STV.θωὠχέω,ὁάσσω) ἴταρ.

obyč. prs. a) sídlo mám ; usazen jsem ; usa
dil jsem se ; sedím. «) vůb., Sof, (v. Yovy0g,
a, z). io vězni. $)obyč. opanovníku na stol
οἱ.Αἱ5οΠ].ἀνωτέρω )ακῶν výše trůně, trů
nuje. —édpac—na stolci, b) sedím ; dlím.Sof.
dyopačotdans mp0 vxočena náměstích dlí
u chrámů.

9 ἄχγημα,τό (ο θακέω,srv. násl.) básn.
«) usazení (se), obzl. prosebníka na m. po
svátném. Sof. Tě d». svým usazením. P) m.
od prosebníka osazené. Sof. při ščuvaynále.
—sídlo prosebnické.

ὃ ἄχγσις, 1 (0d $uxé-w, srv. předch.)
Sof,m, k usazení; sedátko.

VÁNOC,6 (srv. Φῶκος, dWaccw)«) sedadlo.
Xen. θάκων ἐξίστασδαι 8 Ρ. π9 5οἀδᾶε][--. β)
básn. sídlo (vznešené, buď panovnickén. vě
štecké). Aischl., Sof.—v) vůb. sídlo.Aisehl.
V. Χραιπνόσυτος.

Ναλάμευμα, τό (οἆ Θαλαμεύ-ωna lože
vedu, kladu. od4xA4un)Eur. obydlí(skryté.

VaAÁuY, 4 (srv. $úXuuo-c) obyč. básn.
ložisko ; jeskyně, Eur. pl.

ὑαλαμη-πόλος 9. (Ῥάλαμιο-ς,πέλω) a)
4, v ložnici posluhující ; služka domácí; ko
mornice. Aischl. i nádvornice; služka ho
spodyně. b) Sof, ó společník ložnice.

Ῥαλάμιος ὃ. (ο θάλαµ-ος 2.) 4) ΤΛήΣΕ.
Ὀαλάμιοι τθβ]αἴ{ ρῖίάπί, ταΡΙίάΥ (τ ποπ1ᾶδή
řadě trojřadovek). b) Ἠότ, δαλαμίη ἀίτα γο
slová (v nejnižší řadě trojřadovky). rowrov
δῆσαι διὰ δαλαμίης διελόντας τῆς νεὸς κατὰ
τοῦτο toho aby svázali, skrze díru veslovou
průlom učiníce v lodi, průlomem tím.

Όαλαμος, Ó (srv. daAxum) 1. a) z) po
ko) ; pokojík ; komnata. básn. a.ión., obzl. lož

nice, Sof, v0 Hpáxheov ». Hérakleova lož
nice. Hér. —i o hrobce, Sofť.[σ. 1παγκοίτης).
ΑΙΦΟΒΙ.ὑπὸ γῆς. β) Κοπποτα; zásobna. Hér.,
i Xen. —b) vůb. obydlí. Sof. Au.ovrpírns (v
moři) 2. dolní prostora na lodi ; dolní loď (kde
ΕΥοἱ Φαλάμιοι).

Ὁ ἄλασσα, -ττος, η, 1. 8)1η9076.α) τἵο. (Ρ1ο0
tizemi). αἲζ.κατὰ γῆν καὶκατὰ Ὀάλατταν Ῥο
zemi i po moři, B) voda mořská, Eur. —Hér.
vyóg,čvT čhaly ve zad ©. če chrám, v němž
olíva a voda mořskájest. b)mořeurčité ; obzl.
moře Střední, Středozemní. Hér. dů rňode
TS daAdcons tímto (Středním) mořem.PL Tůs
Tap juiv Pahávrng našeho moře(Středního.
v.1'EAXmv:xós 1. a, y.— Bópstog). ©)přímoří;
pomoří. Dhúk. πέμπε ἐπὶ θάλασσαν posýlej
ku přímoří (vMalé Asii). 2. moře. a) námořni
ctví. Thůk. T δαλάσσης ἐπιστήμων Υ ná
mořnictví zkušený, zběhlý. b) obchod po mo
ři, mořský. Thúk. při 7%jretpw δίδωσι.--8.
obr. moře; j. nesčíslné množství. Aischl,

VaAuoosúw ($dXacox) na moři jsem,
meškám. Thůk. oi vžec—.

9 αλασσίδιος 9. (οἆ Φαλάσσ-ιος) pomoř
ΕΥ. Πότ. --χῶροι --πηῄδία,

Ἀαλάσσιος, -ττιος 3.12. (od Φάλασσ-α)
a) mořský ; v moři. Aischl. orTevonog.Hér.
τὰ ὃ. živočichové mořští (op. yepoai«). Pl.
čytvor 4. —Sof, v ace. při xaXúbat vivě. —ně
koho v moři, domoře—.b) mořský; při moři.
Eur. Axvac WaAacotovs. —oi ©. pomořané (op.
ἠπειρῶται). ΤΗ], 2. πάπιοζη{, πάπιοϊςΕΥ.
Aischl, melot Te zal +. vojsko pozemské i
námořské, Hér. 4. yevécůou námořnictví se
oddati. Thúk. oi ©- námořničtí ; námořníci.

Ναλασσοχρατέω {Φαλαττο- (θάλασσα,
x0%T0-) mořem, na mořivládnu, vládu, pan
ství mám. Hér., Thůk., Xen.

WAAAuoGo-npaTWPi Δαλαττο-, 6 (srv.
XÚTO-ZpXTWP)Mořevládný ; mořem, na moři
vládný, mocný ; vládce, pán moře,Hér,, att.

Ὁ αλασσό-πλαγχτος 9. ΊΙαβ. Πιοζθῖη
hnaný, proháněný. Aischl. oyýu.xTa.

993
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9 αλασσό-πληκτος 9.(-πλήσσω)Αἱβο]Π1.
-vňoocostr, vlnobitý (mořem, vlnami bitý).

WaAuooovpyóc i dxharvr- (z $xhuoco
Epyóc; —špyo-v) na moři činný, zaměstknaný.
Xen. o rybářích,

αλαττ-, v. Φαλασσ
VaAspóc 3. (- $4X-Aw) obyč. básn. a)

vyrážející; prudký; bujný. Eur. dáxov. b)
silný ; pevný. Eur. úmvo«.

BaAňc, gen. Bea (ace. YxXňv.—po
zději : AYdAnc,yro£) Rec. učenec z Miléta (je
hož předkové dle Hér, pocházeli z Foinicka),
v 7.a 6. stl., jeden ze T mudrců std. —

δαλία, Ίδη.-ἴη,ἡ (-θάλ-λω) básn. a ión.
květ, vrchol blaha; blahá radost; rozkoš,
pl. radovánky, Eur. mi $aAlug při radován
kách. Hér. σαν ἐνθαλίῃσι {οπι11τ τ8ᾶ--.

Ῥαλλός, ὁ (δάλ-λω, Ἀτν. Φάλος)leto
rost; ratolest; větev. čAatuc,Hér. sAatngoli
vová, pl. buď ratolesti, n. listoví. Sof., PL.

Ῥαλλο-φόρος, ὁ (-φέρω)větvonoš, Xen,
pl. ostarcích větve olivovénesoucích v prů
vodu slavnostním.

9άλλω (617. δαλλός, δάλος. -- ΡΗ1.τέθη
λα) 1. 8) o rostlinstvu: pučeti; vyrážeti;
bujeti, kvésti. Ροβ,φύτευνα τᾶδε θάλλει vé
vtoTaydox rostlina v této krajině vzkvétá
nejbujněji. $aXAe vzox:ocog.—Aischl. růz
αἰὲνἐνφύλλοισι θαλλούσης βίον ἐλάας ο11νγ stá
le v listech bujející plodem živným.b) 0 0s.
«) kvésti; ve květu býti ; bujeti. Sof, ioyúov
TATe Zai CavTa xxi HaAXovra (i silného 1 ži
véhoi kvetoucího;) plného isíly iživotai
květu, rozkvětu. Pl. Ἔρως θάλλει καὶ ζῆ-
kvete a žije. G)kvésti; stkvíti se; blahým,
blaženým býti. často part. Sof. zuTp0c$ďA
RovrToce)xActag chvalné pověsti otce blaže
ného. άλλων εὐγενεῖτέκνων σπορᾷ 5ἰκνό]ο
se ušlechtilým dítek τοᾶσπι,μέγα Ῥάλλοντές
εἰσινῦν ἐν στρατῷ ν Ρ]πόπῃΚυδία, lesku jsou
nyní ve vojště. Xen. o mrtvých: úuvodu.evoL
ÚaAAovorvelebeni jsouce stkvějí se.2.0 věci,
dobré i zlé. οἱ, πήµκατα $aXXovra pohromy
vzmáhající se, vzrůstající, Enr. čougῬάλλει.
— prf. Sof. %vócog dei TédnAe neduh stále
jest v rozkvětu, rozmáháse.

Ὁ ἆλος, τό (srv. άλλος, $IIAo) poupát
ko. Eur. o dítěti,

Φάλπος τό (θάλπω) 9) ἈοτΚο(sluneční),
δᾳ5ίο ΡΙ. Χεη. οΡ. φύχη. ϐ) οῦτ, pal ; trpkost.

οάλπω («Vép-0g).a) hřeju; 0-; zahří

VÁVATOC.

vám ; pálím Sof.(v. xuu.x). $aXrecbu zahří
vati se. «) 00s. i: potiti se, Xen, dépovsv
létě. B) o oděvu: sušiti se. Sof. —b) obr. «)
rozhřívám rozněcuju.Aischl. xéxošowv srd
ce láskou.pass.iuépou BéheTédaXro touhy
střelou (roznícen,) poraněnjest. i ošílenosti
Sof. VaAXreodorupí planouti ohněm. B)osubi.
bolu a p. Sof. čdaXýsv Aryg oxaou.6g zapichlo
bolestné trhnutí; zatrhla zhoubná křeč.

Vapá, neskl.zhusta; často.Sof.,Pl,,Xen.
Bupavatot, nár. nomadskývých. odMe

dův a Peršanův. Hér.

Θαμάσιος, Peršan. v 6. stl., otec San
dókův.

Vapbém (od $kuBo-s) obyč. básn, trnu;
žasnu. Sof,redáuByxa ztrnul, užasl jsem.

9άμβος, τό 1 ὁ (Φαπ-τέ-ῦηπ-α, ep. 2.
T49-06)ztrnutí ; žas ; úžas; úžesť, Thúk,

vapo (od$xu-k) obyč.básn. zhusta,
často bývám, dlím, meškám. Sof. pari. prs.

Θαμιμασαδας, dle někt. Θχγιμκσάδκς
η, Όαργιμ., dle Hér. u Skythů = Ποσειδῶν.

Ὀαμινός ὃ. (οἆ 9uu-4) obyč. neut. pl.
Vavuvázhusta; často, Xen.

θάμνος, ὁ (οᾷ Όαμ.-ἀ, 51Υ.θαμινός) hou
ští; křoví; křovina. pl. Sof., Eur.

BapoĎc, oč, dle mýthu Platónova std.
kr. Eg.—

VWaváctjnoc2. (od Sávar-0g) obyč. básn,
1.0 0s. a) smrti propadlý, podrobený,blízký;
umírající. Sof. b) umrlý ; zemřelý, Sof. xet
νον Ὀανάσιμον βεβηκέναι onen že (ze světa)
smrtí sešel. 2. smrtonosný. a) 0 0s. Eur. b)
smrtný ; morový. Sof. zérAog, rěoyu.x.. Eur.
—ódvízpůsoby smrti. omepoJvra $aváomov
výmv majícího osévati smrtoplodnou nivu
(ze které mělivyrůsti mužovésebevespolek
usmrocující).

Θανατᾶ-φόρος, 7. ανατη-φόρος.

Ὀανατάω (odWavaT-0;)smrti si žádám ;
po smrti bažím. PL.

Ῥανατη-φόρος, ἀότ.δανατᾶ-, 2.(φέρω)
a) smrtonosný ; nakažlivý. Sof. o mrtvolách
nepochovaných. b) záhubný ; zhoubný. Xen.
μ.εταβολαί,

9ανατόεις, εντος ὃ. (οᾷ θάνατο-ς), 5ΠΙΤ{Μ
ný ; smrti plný ; jisté smrti, Sof.dudprnu«.
Bur. µἱόρος.

VÁVATOG,6 (od $xy- ve dvýcxo) 1. a) vý
dech poslední; smrť(jakákoli). ipl. smrti;
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způsoby smrti. b) «) trest smrti, hrdla ; pře
hrdelní, ΕΙ. δεσμιὸςκαὶὃ. -- Πόν, ἐπὶὃανάτῳ
κ βηγί; ςρορτανό. δἠσαίτινα τὴν (δέσιν)ἐπὶ
©. uvreci někoho do vězení úmrlčího (aby byl
odpraven. v, i καταδέω, ὑπάγω, zolvo 2. b).
$) usmrcení ; odpravení ;poprava. Xen. uera
τὸν τῶν ἄλλων Φάνατον Ρο οἀρτατεπί ostat
ních. 2. OdvaTocbůh smrti; Smrtonoš, bratr
Spánkův. Sof,, Eur.

VavaTám (odddvaTo-g)x) usmrouju. fut,
usmrtiti. Aisohl., Hér. B) hrdla odsuzuju;
od- ; popravuju. Xen., $avarToWňvat ÚTOTIVOG
hrdla odsouzenu býti od někoho.

Νανάτωσις, ἡ (οἆ $avarTó-w)odsouzení
hrdla; poprava hrdelní. Thůúk.

Οαννύρας, ου, ve 2. polov. 5 stl. kr.v
Libyji mezi Eg. a Kyrénou, syn Inarův.

VÁTTE (km. Txp-, STV.TÁG-0g.—80r. č
dava, pass. črdony,Hér. čddodyy; prí. pass.
védauum, 3. 08. pl. Hér. Tedapara; fut.
pass. Sof. redábera. —ale zcela rozd. TĚ
yn, v. zvl. !) a) pochovávám; pohrobuju;
pohřebuju. Sof. $omrav pochovávati. Xen.
dada pochovati.pass. Hér. io koních: re
daoxru pohřbeni jsou. Sof. i rů TeVymx0tv
ἐμιοὶτεΘόψεται zbraň společně se mnou bu
diž pochována, b) Aischl. pass. i potupně.
úmolověv Tap7vu oddravců pohřbenu(strá
venu) býti,

War- (rozd. od ΡΙεάςἩ.). τ. τέδηπα.
δαργήλια, τά, požinky; slavnost att,

| Ῥαργηλιών, ὤνος, ὁ (οἆθαργήλι-α) πιδ
sle žní, jedenáctý v r. att., konec dubna a

vw v 2

větší část května, n. čásť května a června.

Θαργιμασάδας, ν. Θαμιμασάδας.
ὓαρρ . . τ. duo
Ῥαρσαλέος, Ῥαρραλ-, δ.[οἆ Φάρσ-ος,STV.

Wpucůg)1. a) drzostí, smělostí nadaný ; drz
livý; drzý; opovážlivý ; odvážlivý. Pl. dv
δρεῖοι-, δαρραλέοι πιπᾶπί--, οἀγάζ]1ν{. πολε
μ.εῦνΡο]ογαί!. Χθῃ, Φαρραλεώτεροι πρὸς τοὺς
moAsu.tougodvážlivější proti—. Arst. reot TuV
něčem. b) o věci: odvážlivý; odvážlivosti
dodávající, Aischl. čXrides.2. a) bezpečný ;
důvěrný ; dobré, bezpečné mysli. Pl. $uppu
λέως ἔχεινπρὸςθάνατον ἀορτόπιγβ]! ΡύἩ Ρτοίί
smrti, Xen. δαρραλέως κτᾶσῦκι bezpečně s
bezpečností—, Thúk. ἐνδαρσαλέῳ εἶναιν ϱοἆ
pečnosti býti. b) o věci: čeho s bezpečností
lze se odvážiti, Pl, rů duooxhézvěci bezpeč
né, op. 72 daivá. p. Arst,

Ὁαρσέω, Ῥαρρέω (W%000-<)1. drzost, od

ὑαρσύνω. 511

vahu, smělosť mám ; drzý, odvážný, odvážili
vý, smělý, udatný jsem. Xen. δαρρεῖν--,det
ca. odvážným býti—, zaleknouti se. p.dAhov
dao0d více odvahy, smělosti mám ;udatnější
jsem, $apožaa smělostinabyti, Hér, Tedap
σηκότες τοῖσιὄρνισιodvahy naby vše zjevením
ptáků —s ace. Hér. mávra wxocémvvšeho
se odvažuje. Pl. $xppeiy mo0gT odvážným
býti k něčemu. Xen.s inf. oddéγ΄ἀθροίζεσθαι
daopoda: ani shromaždovati se odvahy ne
mají, neodvažují se, Pl. oddé αἰσχρὰ Ῥάρρη
Φαρροῦσιν Ἀπὶ hanebné odvážlivosti se ne
odvažují. part. Hér. $wooéovrecšpiCevesměle
zápaste. 2. a) smělé, dobré mysli jsem ; dů
věru, naději mám. Sof. +apoet buď dobré my
sli; těš se naději! Hér. wwocésre.často att.
θάρρει. -- 8 800. ΧθΠ. τοῦτο δαρρεῖτε τ ἴοπι
buďte dobré mysli! ΡΙ,)άνατον δαρρεῖνosmrti
dobré mysli býti; smrti se nebáti. i úmépTt
νος o něco. Xen., Pl. (op. δεδιέναι). Βοῇ,1 περί
Tivoc0 někoho. b) bezpečný, důvěrný jsem.
mivě n. Ti co se týče někoho, něčeho. Sof.
δάρσει τὸ ToddÉv dvopócbuď bezpečný cho
váním tohoto muže !jendůvěřuj mně !—Dém.
οὔτε Φίλιππος ἐθάρρειτούτους οὔ” οὗτοιΦί
Averov ani F. nedůvěřoval těm, ani ti Fili
povi. εἴτις θαρρεῖὁρῶν-- ]δ5{11 Κάοbezpečný,
γ]άα-. θαρρῆσαιbezpečnosti nabyti. Thúk.
τὸ Wxocodvdůvěrnost ; důvěra. (op. 70 dedtó«).

W4po0c, půvd. 9p4coc, att. (od dob Pl.)
Ῥάρρος, τό (»- ἀῑποβῦ, οἆ Όρασ-ύς). 1. 8) α)
drzost; vzdor, jen tv. dpacog. Sof. poeváv
doXoumysli vzdorem. (v. idAúczo). Aischl,
ὑπέρχομπον--. B) odvaha ; odvážnosť; odvaž
livosť; smělosť. traď. častěji Ὀράσος.Aischl.
εὔψυχον--. 508, προβᾶς᾽ ἐπ᾽ἔσχατον p. po
kročivši na vrchol odvážnosti. 4apoog toye
odvahupodržuj ! Hér. $o4cog— Pl. Όαάρσος-,
dvopelu odvážnost-, zmužilost, Xen. $dopos
πρὸς τοὺς πολεμίους-- Ῥτοί]--. ΑΙΦ4ἴ.9άρσος
ἐναντίον φόβῳ π. φοβερῷ. Ὦ) povzbuzení (k
odvážnosti) ; vzmužení. Aischl. s dat. cy9a

“τῷ, olXorgvojsku, přátelům. 2. bezpečná,
důvěrná mysl ; ἀδτέτα, ΕΙ. εἰμὴ ἠλίδιον δάρ
00gPxpoyce nemá-li blouznivou důvěrou dů
věřovati, se kojiti. Sof, čyeig T19)άρσοςτοῦδε
τοῦ τάρβους πέρι; π88 πιά Ίαχοι potěchu
v tomtopostrachu?

ὑαρσούντως(οἳ θαρσέω)Χθπ. θαρρούν
TWSTE ZAL4GpXA; pohybem odvážným a
jistým.

ὑαρσύνω, ὑρασύνω,αρρύνω (ο δρασύ-ς)
I. a) k odvaze, k odvážnosti povzbuzuju;
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σσπιυζυ]α. τυνὸ πόΚκοΏο,οἀτάζπος{ϊ, ο,ταῦ
rosti dodávám někomu. λόγῳ, ἔργῳ. Bur.;
Xen. doopůvo—, pobřomuvzmužiti—, postra
šiti. Isok, med. Úpaovvap.cvogodvahy nabyv.
b) mysli dodávám, iv někomu; těším ně
koho. Aisehl. (op. pofeřv), Hér. Φαρσύνειν,
a těšiti, že—,meď. dpucúvou.mmysli drzé,
urputné nabývám, Sof. xxxořs ve zlu. 2.
intr. (j. dupoém 2.) Soť. Hdpovvebuď dobré
mysli!

Báotoc 3. (odA4c-0; 2.) Thasský. mase.
Thasian.

©aococ 1. č, mýth. Foiničan, jenž Foini
okou osadu založil na ostr. po něm pojme
novaném. 2. %,ostr. s ms. téhož jm, v sev.
mořiAig.naprotiústíř.Nesta, velmi úrodný,
mající i znamenité doly zlaté.

ὑἄσσω (ᾳφθακ]ω,οἳ θᾶκ-ος, srv. $dx
έω. -- 6Ρ. Ναάσσω) Ῥάεῃ. 161Ρ15. 8) 5θᾶ(πι.
Sof. o bohyni: dpóvov$4oce na stolci sedí,
trůní. Eur. čvτρίποδι--, b) sedím ; hovím si.

Ὁάσσων, Φάττων, V.ταχύς.
WATEPOV, v. ἕτερος.

Vadu, ión,θῶμα, dle někt, Havux,70
(zdjxFux, „de%-oum, div) 1.4) x) div (rozd.
τέρας); úkaz, zjev, zjevení ku podivu. Hér.
d. uéyioTov div převeliký. —Xen. pouhé ©.
—B)div ; ku podivu věc, umění, kousek, Eur.
Vavuxrov xoelocovadivy nad divy. Xen, $xů
Lava moveřydivné kousky konati, prováděti
(tancem a p.). —věc, zvláštnost neob, Xen.
ὡς ἐνθαύμιατι črdemvůcj. za zvláštnost neob.
ukazuje. b) divno; ku podivu ; s podivením.
Sof. 00 TLTOŮTOU. čuovye nic to divno mně
aspoň. Hér, $áu«a vwwogmotécodou (div z ně
čeho, někoho si dělati ;) něco, někoho za div
pokládati; něčemu, někomu se diviti, obdi
vovati, i got Tivogv něčemdiv viděti. 2.div ;
podiv ; u-; podivení; Ζᾳ8.Ρο, 9, τοί u. ὑπέρ
JET div, žas mě věru obchází, Hér. ἐνYo
ματι σαν, ἐγένοντοv udivení byli, přišli;
bylo, přišlo jim s podivením.Hér., Eur, do
µατος, WxúuuTogZEtocpodivu hodný.

vavpále, ión,$wu-,dleněkt,Sovuáče
(od dxůuo. —srv. de4-ouau. —fut. obyč. Vau
µάσομαι,ΤΙ. θαυμιάσω) 1. α) 5 podivením hle
dím. viva n. vi na někoho, na něco; s podive
ním pozoruju někoho, něco;divím se někomu,
něčemu. att. čr n, og s ind. —že. po vedl.
čse i s opt. o mínění subi. Xen. roAA4x5 Te
δαύμακα, ©g—často divím se zpozorovav,
jak— ; často s podivením pozoruju, jak—, že—.

VAVLATOTOUX.

b) divím se. viva Tivogněkomu pro něco, p.
ἐπί τινι. Xen, ἀνδρώπους τε)αύμακας ἐπὶσο
φία lidem (podivil jsi se,) obdivuješ se pro
umělosť. —i ví Tivog něčemu u někoho, při
něčem. Sof. 005 $avudoug čye vóde u tebe
podiviti jest se mi tomuto (jednání). att.
—T0ŮT0, ag —tomu, jak—, ζθ-- 1τινὸς ὅτι-
při někom, že—.i s pouhým gen.os., obzl. s
nelibostí. Hér. ». váv διουρισάντωνxi te
λόντωνΛιθύην τε καὶἈσίην καὶΕὐρώπην di
vím se jednání těch, kteří odmezili a oddě
lili i Libyji— —. zř. s dat. divno mi při ně
čem. Thúk. —málo kdy s aoc. c. inf, divím
se někomu, že—.Eur. —pass. obdivu dochá
zím ; podivení vzbuzuju. Thúk. vvi κατὰ τὴν
Ἑλλάδα πδδίπι ΡοἩε]]όπεκι, Χεη, μάλιστα
ἐδαυμάζετο ἐπὶτῷ s inf, nejvíce obdivení
vzbuzoval pro to, že—.Sof. i s part, 74x 47
παρὼν δαυμάζεται že dávno už není zde,
divno. 2. divím se; jest mi s podivením ; ne
chápu ; nerozumím. obzl. s násl. ot. (nevím
a rád bych zvěděl). Xen. ©., πότερα--, Ἱ-- 5Ρ0
divením jest mi, žádám si veděti, zdaž—či—.
Pl. δαυμάζεις καὶ ἀπορεῖς, εἰ-- ν πάιγεπί a
v pochybnostíl jsi, zdaž—!

VWavpáotog,.ión. $wu-, dle někt. $ovu4
σιος-Ὁ. (θαῦμ.α) 4) ku podivu ; divný ; podiv
ný. Hér. rpóre Hopaoie způsobem divným.
PL. $xoua%otóvT. podivného cosi, Xen. i při
66η, αἱβάλανοι ὃαυμάσιχι τοῦ Χάλλους ἀαΐ]9
podivné krásou (dle někt. ace. vo κ.). Ρ]. ὡς
Vavuoleg j. podivně.předrel. někdy assim.
Κ τθ].: θαυμασίως ὡς (Θαυμιάσιονag) podivně
j.„jaksi; při Hg hrůza j. bídný.(frón.)
Ὀαυμάσιον ὅσονΚα Ῥροάΐτα (.) mnoho.b) po
divný; zvláštní. ΒΙ. ὦ Ὀαυμάσιε podivíne!
(oprotivníku).Dém.3. στρατιώτηςΡοή,
zvláštní to τοῄπ ({τόη.).

9αυμαστός, Ιόῃ. θων.- Ἡ. θωυμαστός ὃ.
($uvuaČe.—srv. předch.). 1. a)podivuhodný ;
podivný ; znamenitý. «) Hér, čoya. PL. ejrů
χην.α, ἐλπίς. Ὠόπι. Ὀσυμαστότερος παρὰ πᾶσι
vou.íČerouza podivuhodnějšího u všech se po
kládá. Arst. vo ©.věc podivuhodná, Pl. bav
μαστῶς ye znamenitě. 3)vzácný (ku podivu);
výborný. Ἠότ, καρπός. |. čovor.b) podivný ;
zvláštní. Xen. © $xavuzovTóvarvo.podivínové

všech podivínů!2, podivný;nepochopitelný,
Χεη,δοχεῖ µοι Ναυμαστὸνεἶναι, εἰ--,πᾶά 56 τί
podivno býti, jestliže—. Dém, 03 0) $uuua
GTóv,ei—není tedy divu, jestliže-—.

Ναυματοποιία, 7 (0d ὃαυματοποι-ός)
kejklířství. Isok.



9 αυματο-ποιός.

Ῥαυματο-ποιός, ὁ (θαῦμια-,ποιέ-ω) ἀῑν
né věci, kousky provozující; kejklíř. Dém.

VavpaToVpYyšm (od6BavuypaTovpyógHa
u.x, —ěpyo-v)divné kousky provádím. Xen.

θεά, Ἡ (ὑεό-ς, τοπᾶ, ο πάε].) Ροπγαὅ,
obyč. básn.

δέα, ἡ (θεξα, srv, Hed-ogat —rozd, od
předch.) 1.a)«) dívání; podívání; podívaná;
pohled (srv. dW<).Hér. dénc, att. δέας ἄξιος
podívání, pohledu hodný; stojí za podívanou.
ΡΙ. ἐλθεῖνmi éxv Távopócpřijíti na podíva
nou na muže. Sof, odd ὄμμιασι μόνην θέαν λα
Beřvani očima jen pohledu snésti (jen po
hlednouti). B)Thůk. xara díxv na ohleda
nou; ku prohlídce. b) podívaná; divadlo.
Aischl. δυσχλεήςτινι. Β11, πικρά, Χθῃ, καλή.
2. m. kdívání, v divadle. Dém., Aischn.

BedyYS, ove,Ath, ku konci 5. stl,, syn
Démodokův,bratr Parala 2ho.

νέᾶμα, τό (Φεξ-, οἳθεά-ομιαι)ροᾶ{ναπά,
a)věc na podívanou, na pohled; divadlo; odiv.
Aisehl., Sof,—PL θεάματα καὶνουθετήματά
rtu na odiv a na výstrahu někomu. Xen. v.
ἀκρόαμα, δθινός 1. 8, α.

Ὀεάομαι, Ἰόπ. θηέομιαι ({ δ]αβομαι, «
ἀίν-άτη ϱο,{πΐ, δεᾶσομαιός, 1όπ.δεήσομααι,80Γ.
ἐθεησάρην ὤ,ἄἱ6 πό]. Φηήσ-) 1. 8) α) ἀἰτάπα
se. Xen, TE Ψεωμένωντῶν ἑταίρων Ροπόγαβζ
t. se dívali jejich druhové, šeavro dívali
se. —Tivatn. Ti na někoho, na něco, do něčeho.
Xen. kov (v. dvoudůc2). Hér. čůmeřros part.
7 80ο. (σ. ἐξελαύνω {,). Χθη. θεάσασθαί τινα
podívati se na někoho. — Dém. roxyw80ů
ὑεᾶσθαι Ί8 tragoedie dívati se, B) ohledá
vám, prohlížím si, Xen. rebežueda xÚxAm
την πόλιν prohlídli jsme si kolem ms, —b)
vidím ; zřím; pozoruju. Sof. $eXode Z+Mov
déu.agvizte zuboženou postavu. Eur, $edoo
μαι, πῶς υγ]αίπῃ,]. -- Ἠότ. Νεησάμενοςτὸ τέ
ρᾶςuviděv, uzřev ten zázrak. s part. v ace.
τὰς τόξεις τὰ προσήκοντα µελετώσας θεάσει
řady vojínů uvidíš, any příšlušné věci obsta
rávají. 2. před očima mám ; rozjímám ; rozva
žuju. Xen. dedoaode, ola—rozvažte, jaká—.
ΕΙ. i ψυχἡ τὸ ἀληδὲς Φεωμένη ἀπδο Το, ο0
pravé jest, rozjímajíc,

WegpÍm, 1, dór. — dewpta. Dém, v nálezu.

Θεασίδης, ου,Spartan v5.stl., syn Le
óprepův.

9 εἄτγς, οὗ, Ιόπ. δεητής (9εΒ-, οἳθεά
οµιαι) ἀῑτά]ς. τινὸς na někoho, na něco, Eur.
Mouváčov. Hér. drlxovro τῆς χώρης Venral
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přišli na podívanou země, Thůk.(v. ἀκρος
τής). Ἠόπη,

δεᾶτός 8. (δεξ-, θεό-ομαι) a) pohledu
volný ; na koho lze pohlednouti, patřiti. Sof.
οὔτοι ©. nelzeť naň patřiti, PL. —b) rád vi
děný ; vítaný. Pl, cooořgmoudrým.

9έᾶτρον, Ἰόπ. Ὀέητρον, τό (9εΕ-, 9εά
ouou) a) divadlo; j. m. PL. b) «) diváctvo; di
váci. Hér. —9) vůb. posluchačstvo ; obecen
stvo (na poslech). Pl.

9 εήλατος 9. (Φε-ός,ἔλα-ύνω) ΡοἨ6ΠΠ[Υθ
dený,) řízený, seslaný, dopuštěný ;božím ří
zením; dopuštěním. Sof. épyov, πρᾶγμα. -
udvrevu% věštba vyřčená, zjevená bohem.
Hér. odoo7 ». záhuba bohem seslaná.

Wey)a-, v. Bedouou.
weryT, V.9εᾶτ-.
νειάζω (9εῖ-ος) bohem nadšen jsem.

Thúk. $eeoxvvec s nadšením řeči pronesše;
nadšenými řečmi, slovy-—.

Ὀειασμός, ὁ (θειάζω) παᾶᾶθπί božské,
Thúk, zjevování vůle boží; prorokování (i
z pověry).

Welvw($sy- « de-fen-do) básn., jen prs.
a impf. 1. a) «) biju; tluku, Aischl, —pass.
zmítán jsem. B) (bezděky) narážím. Aischl.
ěredxrvae na břeh. b) porážím. Aischl. pass.
šdetvovroporážení byli. 2. urážím. Aischl.
ovetdetvivě výčitkou někoho; dorážím —na
někoho.

Weřov, vó (substt, neut. ku 9eřo;) 1. a)
božstvo (obyč. neurčité, srv. de0g) Hér. τοῦ
θείου mpovotm boží, božská prozřetelnost,
TO ©, dv odovepóv božstvo všeliké—, att.
Thúk. r08 dslou eúuévex. b) pocta bohů,
Thúk. τοῦ detou vdov pro poctu, k poctě,
službě bohů. Xen. Te ©. božské věci, pooty ;
náboženství. Xen. Žpčeoda čí Tv +. —2, věc
božská, nadpřirozená, Xen,oi rů ©.ČyroUvreg
lidé věci božské, nadpřirozené zpytujíce (op.
τἀνθρώπεια).

1. δεῖος 8. (od4e-0g.substt. neut.v.zvl,!)
1. a) «) boží; bobů vlastní; bohůmpřísluš
ný. Pl. (op. dvěpanetos). B)božský ; v ochra
ně boží. Sof. vodou, uávru. p. Pl. —b) božský
(původem). Sof. Arg oxžrevpov.Thúk. vójog
(v povinnosti přísežní). Dém. eúsovectx (v.
δαιµόνιος 1. b, £). 2. a) «) od boha, od bohů
seslaný, dopuštěný ; řízením božím, bož
ským ; z dopuštění božího, Sof, vógognemoc.
Τάπ8,μανία, παθΊμιατα, τύχη. Ἠέτ. τὸ πρΏγ
μια. -- sup. (v. čvÍI, 1. b, y, £). adv. daoTé
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swg více řízením božským (než obyč.). G)
božský ; nadpřirozený. Xen. Veřovpři inf. b)
z) božský ; vznešený. Pl. úvýo, Aóyor.i sup.
řeči nejbožštější, nejvznešenější, Xen. %Vo
7m PeoTáry— nejvíce božská. 6) přepodivný.
Hér. deča vofyu.xva— příhody.

ϱ. ὑεῖος, ó (« dě-d, —rozd. od předch.)
strýc ; bratr otcův; i ujec. Eur., PL.,Xen.

WéAyw obyč. básn. a) vábím ; lákám ; 0
kouzluju. obzl."Epoc béXye, Sof. HéhÉms inf,
vylákati, aby—.PL, déXyov vónu« okouzluje
mysl. b) ) chlácholím.Aischl. (v. šredý,b,
x). b) mámím. Sof. šdekyé ve mámil mě.

Ῥελεμός 9. (. 9ého) Aischl. ochotný;
příznivý. deAeuwTépe mvsúuam s příznivěj
ším dýmáním.

Ὀελήσας, ν. ἐθέλω.
Ῥελκτήριος 2.(οἳ θέλγ-ω) básn, a) kou

zelný. Bur. Aóyot, olXrpx. —b) k uchlácho
lení; smírný. neut. substt. pl. vex007gL.
mrtvým dary smírné.

Ῥέλκτρον, τό (οἆδέλγ-ω,817. předeh.)
dle někt. u Sof, déAxrou ční m lakadla na
někoho.

δελξί-φρων, ovog(déky-u, poýv) Eur. ©.
"Epores srdcevábní Milkové.

VĚÁw, ν. ἐφέλω.

VeuĚAoc 2. (od9- v Tidyw) základní,
substt, maso.(dle někt.ineut.) Thúk., Xen,
pl. základy, Arst. sg.

VepeAtów (od θεμέλιο-ς) základ činím,
Χεη. φοίνιξι δεμελιώσας palmami, z palem
základ položiv.

Όεμερ-ῶπις, ιδος, Ἡ (Ῥεμερ-ός, snad od
de- v Tídyua: usedlý; vážný, -aW) Aischl.
θεμερῶπιν αἰδὸραποἰτάϊπύ stud.

δέμις, 4 (odYe-v τίδηµ., att, jen nom.,
zř.vevýzn. 1.b.iaco. déviv—básn. ve význ.
2. gen. Oéu.0og, ión, (Οέμιος,τος, Θέμι) 1. a)
ustanovení; právo; dovoleno (fas), Sof. εἴ
μοι ©, dovoleno-li mi; smím-li. ečvob. v
ývjen kdybych směl. ojxéri mor©.už mine
dovoleno, nelze—, s inf. —též att., Pl, oů. ©.
<iw není dovoleno někomu; nesmí někdo
(obzl. dle řádu božského, mravního). b)
(nom.a ace.) «) básn. právo (něčí). Sof. —B)
PL. 700gVéuiv xzi dočbemyku spravedlnosti
a bezbožnosti. 2. ©., bohyně práva a řádu,
títánka, dle Aischl. matka Prométheova;
1 věštkyně (jež před Apollónem sídlo své
věštní měla v Delfech).

Beoxběne.

Οεμίσχῦρα, Ἡ, Krajina a ms. u ústíř,
Thermódonta v Pontu,mýth. sídloAmazónek,

9εμιστεύω τ. Θεμιτεύω.
Οεμιστοχλῆς, έους, 1όΠ. nom. -xAémg,

gen. éog, slavný vojevůdce a státník Ath.
v 5.stl., syn Neokleův.

Νεμιστός Αἱςο]]. --θεμιτός. -- αἷμαοὐ9,
krev dle práva nedotknutelná (ku prolévání).

Θεµίσων, ωνος, 1: na zač. 7. stl. obchod
níkThérský, ochránceFronimin.2.ve4.stl.
tyran Eretrijský,

οεμιτεύω (ep.deuorede, dle někt. iu
Eur. —devav-06, Véuic) básn. správně, rádně
konám, Bur. doy:x Weurvedov obřady slavě
(slušně).

Wepu.TÓG(od $éua-c) obyč. neut. dovoleno
(řádem božským). často oů ©. nedovoleno,
Sof, i s acc, c. inf.: aby—. ión, a att, Tevině
komu. sinf., č. též inf.

Ῥεοβλαβέω (οὰ θεοβλαβή-ς) Aischl. u
rážím bohy ; rouhám se bohům.

Wso-BAuBýc 2. (-βλαβ- το βλάπτω) Ῥο
hem pomatený, zaslepený. Hér. —(ve sm.
act. srv. předch.)

Weo-yevvýc 2. z rodu božského; boho
rodý. dle někt, u Sof. m. διογενής.

Weovovím, ión. ίη, Ἡ (οά Φεό-γον-ος Ώ0Πο
«τοάΨ) 1. τοζθπ{,Ρᾷπ. ροπᾷ; pův, a rodokmen

bohů. Hér. — 2..velebení rodu božského;
modlitba rodu božskému. Hér. obi,k šracídev.

ὑεό-δμητος 9. (-δέµ.-ω) Ῥάπη, Ῥοπιοσί,
ochranou božskou stavěný ; bohozdělaný,
Sof. o Athénách.

| BYeódwpocznamenitý zlatník Samský za
Polykrata, syn Télekleův.

ὃεο-ειδής9. (-εἶδος)Ῥομοᾶοδύ ; bohupo
dobný. a) tělesně, Pl. zo0cerov— obličej.b)
Pl. buyVsoedéc duše bytost bohodobá.

WeonAvTém (od $cóxAv7o-s) básn. bohy
(za vyslyšení) vzývám. Aischl, r0AA%—
στοπθηδ, Εν, Φεοχλυτεῖ ὃ) ἄδικα παθοῦσα

Tav Zavos doxlav Bévuv k pomstě vyzývá za
křivdy utrpené ochranitelku přísah při Di
ovi Themidu.

W86-xAvT0c 2. (-xAÚ-o) Aischl. Arai ©.
prosby za (božské) vyslyšení, slitování.

9 εό-χτιστος. (-xTiČe)bohemzaložený,
způsobený. u Arst. oXóž.

Οεοχῦδης, ους, ΑΠ. τ 6. 5{]., otec Di
kajův.
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W20-|LAVÝ 2. (-uxivoum) trag. bohem
zšílený ; bohoběsný. Aischl,

νεό-μαντις, έως, ὁ, ΕΙ. {ΤῬομαῬτοτοκι
jící, hádající ; hadač.

9ὑξομαχέω (od )εό-μαχο-ς, -μάχο-μαι)
s bohy, s bohem bojuju; bohům, bohu se
protivím. Eur., Xen.

ὓεο-μήστώρ, ορος, Ó, Aisehl. božský,
bohem nadšený rádce.

Θεομήστωρ, ορος, panovník Samský ok,
r. 480, syn Androdamantův.

ÚEO-LT0ÝG2.(-uucé-o)odbohů nenáviděný;
bohům protivný, odporný. Pl., op. dsopAýs.

9εο-ποίητος 9. bohem zdělaný, zařízený;
božského zřízení. sok. o ústavě.

Οεόποµπος Ία. Spart. Prokleovec v 8.
stl., syn Níkandrův, otec Arohidámův a A
naxandridův.

Ὁεοπρόπιον, τό (οἆὑεοπρόπ-ος) στοκ
věštecký, věštní ; věštba. Hér. čx©. dle vý
roku věštního.

Όεο-πρόπος 2. (-mpére) 1. básn. bohem
vyniklý ; věštecký. Sof. voúnos ». výrok
věštecký. 2. básn. a ión, 0. 4. posel věštní
(; za věštbou vyslaný). Aischl., Hér.

ὑεό-πτυστος 9. (-πτύ-ω) ΑΙδοΠΙ;ΡοἩΥ
povržený ; bohům zošklivený.yévos.

VWÉ-OpTOS9. (Όε-ός, ὄρ-νυμι) básn. bohem
vzniklý ; božského původu. Αί6οΠ1. οΡ. βρό
τειος,

νεός, ὁ,Ἡ (σ8εσος, 51γ. δέ 7-φατος.-- Ρά5η,
někdy jednoslab.) a) vzývaný ; bůh, fem.bo
hyně (srv. Oxiuav, TOHeťov),—i vyšší i niž
šÍ, na nebi, na zemi iv podzemí; bytosť nad
člověka mnohem dokonalejší, člověku vlád
noucí a poslušného chránící, Lidé, uznáva
jíce závislost svou, vzývají bohy v modlit
báchiv přísahách, libé obětijim dávajíce.
Kdo neuznává svrchovanosti bohů, kdo pří
sah nešetří, přísný trest bohů na sebe uva
Juje. att, často : 790g$sv pro bohy ! cůvd.
s boží pomocí; s boží vůlí, ody rot; $. s po
mocí bohů. Xen. r περὶτοὺς d, věci nábo
ženské. sg. s členem 0 určitém bohu (dle
souvislosti myšlének). Xen. dvstAsv6 ©. od
povědělbůh (t. Apollon). y:uxipx; zaradů
σειντῇ δεῷ Kozy že za oběť zabijou bohyni
(Artemidě). b) bůh; řízení boží ; osud (od bo
hův udělený).Pl. arů sóv řízenímbožím.

Ῥεοσέβεια, Ἡ (οᾷΦεοσεβής)bohabojnost;
zbožnost, Xen.
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Όεο-σεβής 9. (-σέβ-ω) bohabojný ; zbož
ný. Hér., att. —Sof, sup. o Athénách.

WEÓ-GOVTOGi -ovT0G 2. (-σΒυτος, -σεύ-ω)
Aischl. bohem přihnaný, seslaný, dopuště
ný. ye.cov bouře , νόσος, ἀχώ. --ΟΡ. βοότειος.

WEO-TPETTTOG2. (-T9ém-0) Aisehl. bohem
obrácený, změněný,

ÚEO-PAVU, TÁ (-pxívo) Hér. slavnost
zjevení, příchodu boha; v Delfech slavnosť
jarní, kdy slunce (deóg) hřející opět po zimě
se vracelo,

Weo-ptAc 2. (-orhé-e) a) bohem milo
vaný ; bohumilý. Pl. (op. $souoýs). Isok.
adv. b) (bohem) blažený. Xen, µοῖρα.

BepaufPwc, a, j, ms. v jihových, Pallé
ně u Torónskézát.

ὑεράπαινα, j (Bspanov) služebnice;
poselnice. Xen.

ὑεραπεία, ἸόΠ. -ππηίη,ἢ (οὰ Φεραπεύ-ω)
1. a) pocta, úcta službou ; uotivá služba. Pl.
τὰ περὶτὴν τῶν Dev 4. ta část, která se
týká služby bohů. i. mepi$eoúcchování(se)
k bohům, Xen. ». Táv φίλων úslužnost ku
Ρϊάἰθιἅπι (τ. ἐπιμέλεια 1.a,«), Thůk. ©.Táv
mooeoTovovúslužnost (i dary prokazovaná)
ku představeným, b) družina (služebná);
služebnictvo. Hér. ». roXXýčetné, Xen. oX
vmskromná družina. —igmx —jezdecká. 2.
a) ošetřování ; opatrování, «) 1. τοῦ σώμα
T05,těla, i v nemoci.i pl. αἱὑπὸ τῶν ἰατρῶν
. hojení odlékařů. Eur. (v. depareva 2.8,
«). Xen. ai ©. xi AAXóTomošetřování odci
zích. Thůk. io uvězněných. dýoavre; v 9.
zoXNýelrov uvěznivše je v ošetřování bedli
vém měli. ©)ošetřování; zacházení. Pl. (r
πων Ἡ. ἱππιχκὴ9., zacházení s koňmi. —xvváv
56 Ρ8Υ--. ϱ) α) 5Ριάτα. Ε]. τῆς πόλεως 0Ρ068.
ϱ) άρτατα, Χθεη.ἐν ἐσδῆτί τε καὶὉ. οἀἔτα
a úpravě. c) opatrování; vzdělávání. Pl.
Vvyňs ©. —duše.

VepÁTEVp A, Tó (od Wsoxmev-o) 1. pass.
účinek, známka ošetřování. Pl. voů cou.wT0g
τὰ ὃ. καὶradýuava těla ošetřování a zakou
šení známky. 2. act. ošetřování (jinému vě
nované). Eur. pl.: Xen. sg.

ὑεραπευτήρ,ῆρος, Ó— násl. a)Xen. τοὺς
mesolT0éxvT0Ďcu% W.služebníky ok, svéos,

ὑεραπευτής, οὔ, ὁ (οἆ θεραπεύ-ω) 1. 8)
služebník. Xen. oi áupí Tiva ©, ok. někoho.
b) Pl. 'Apeos ©. Areovi služebníci, oddaní.
2. ošetřovatel ;opatrovatel, Pl. cou.xT0; těla,
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ὑεραπευτιχός 8. (οἆ Φεραπεύ-ω, 811.
předch.) úslužný ; ochotný ke službě, ke
službám. Xen. 0 0s. comp. —%0©. ochotnosť
ke službám.

ὑεραπεύω (srv. dspar-ov) 1. a) službou
ctím. «) básn. slavím ; velebím, Eur. Atóvo
Goy.—xúxvoc Moúoac Wepameva labuť Můsy
oslavuje. b) (uctivě, ochotně) sloužím. viď
někomu. Xen. σοὶWspamevrvéovT005We00stobě
sloužiti třeba bohům. obyč. s obi. pánů,
τ]άάοἵν α Ρ. ΕΙ. θεραπεία, ἤνπεοοἱ δοῦλοι τοὺς
deomóTagHepamedovcivslužba, kterou právě
sluhové slouží svým pánům. Hér. Tůpavvov
κάρτα Vepameúev samovládce hodně ctíti, i
ve sm. přát., Xen. xodr10T06 Wsoxmeýevnej
obratnější ke službám.is obi. věci. Xen. de
ραπεύουσιτὰς τῶν ἀρχόντων θύρας dostavují
se ke službám u dvora panovníků ; navště
vují (k ochotné službě) dvůr—.pass. ai Tv
ἀρχ. θύραι Φεραπεύονταιdvůr panovníků na
vštěvuje se (k och. službě). b) «) k službě,
ku pomocijsem, spěju. S0f. re, T0Tapov
deoxmeúcv hleď za příležitosti ku pomoci,
k ruce býti. $) úslužně se mám, chovám.
τινὰ Κ někomu; získávám si (úslužností)
někoho. Dém. čm v óA«u proti obci. v) li
chotím někomu. Xen. cuxopávrac udavačům.
xúvacpsům.Thůk. v0 Weoxredovlichotnictvo.
2. a) «) ošetřuju; opatruju. PI. Tod vovénc
στό τοᾷ1όθ. ῥα55. δεραπείαν ὡς ἰσόθεοςΌερα
mrevóuevogošetřováním j. bohorovný jsa oše
třován. —o nemocných. att. Ó ixvpóc, PL. i
Ἡ ἰατρικὴθεραπεύειlékař, lékařství ošetřuje,
léčí, hojí. Thúk. pass. oibepamevóu.svor(ne
mocní) ošetfovaní. B) PL. Úexo0vg,κύνας ἐπί
σταται Ὀεραπεύειν Κοπδ, psy ošetřovati, s
koňmi, se psy zacházeti umí. v) obstarávám.
m něco. Thúk. T% ico%svatyně (službou).
hledím si něčeho ; starám se o něco, Thúk,
TOvxuTizóv 0 loďstvo. TOoupočoov hledím si
prospěchu. 0 díxmov πρός τινα-- 5Ρρταγεἅ]
nostikněkomu; zachovávámspravedlnost—.
Dém. ToúgxxupodgV. vhodných příležitostí,
výhod si hledím.Thúk.is/nf. starám se,
hledím, aby—. c) «) evičím; navádím, Pl.
Vapureůca TOUcČróve vycvičiti, navésti si
koně. $) navádím ; vzdělávám ; zdokonaluju.
τὴν bvyny Bepamelou duši vzdělati. pass.
Ὀεραπευὺῆναι εἰςἀρετῆν navedenu býti ku
cnosti. v) Xen, vův ἄριστα $soumejev zemi
nejlépe vzdělávati.

ὑεραπγηίη,. εραπεία.
ὑεράπνη, Ἡ (Θερόπ-ων,817. ὃεραπ-εύω)

θερμός.

básn. pl.m. výchovu ; rodiště. Eur. Moxzavaů
a—. bydliště; obydlí. vc OmBatugytóvos.

Θεράπνη, Ἡ, Τι. ΥΥΒοΚόταSparty, kde
dle pověsti Meneláos a Helena pohřbenibyv
še měli společný chrámek.

ὑεράπων, οντος, Ἡ (SIV.Ῥεραπ-εύω) a)
společník služebný ; služebník, Hér.att. b)
služebný οὈβίαταναία]. Χο. οἱπερὶτὰ ἐπι
Týče« ». obstaravatelé potravy.

Wépetoc3.12. (od $4p-0) letní. Hér, 4
deocty letní doba.

Wepicm ($é0-0c)1. léto trávím; meškám.
Xen.—2. a) letní úrodu sklízím; žnu; poží
nám. s obi, Hér, wepioavreg dv Tov ořrov po
žavše, sklidivše po každé obilí—.Xen. pass.
Tedegtouéva požato—. b) básn. sekám ; řežu.
Sof. xepaAv, vAdooav Vepicachlavu, jazyk
uříznuv.

Όερινός ὃ, (ο θέρ-ος, srv. déperoc)letní.
Hér., att. :

Wepropóc, 6 (Wepiče2.) požínání. Xen,
νεριστής, οὔ, ὁ(Θερίζω)ἄποο,Χ6π., Dém.
ὑερμαίνω (Θερμό-ς-ν hřeju) a) hřeju;

zahřívám. trag. %Aog. PL 0 08. (ορ. ψύχω).
pass. za-, rozhříván jsem. Xen. ῥίζαι, -- Ὦ)
obr. meď. a) of. čXmiowcounivero: naděje
mi rozehříváse. b) PL. —duxAeyóu.evogroz e
hřívá, rozčiluje se rozmlouvaje.

Θερμαῖος κόλπος (οἆDčpum-)Thermská
zát. sev. záp. mořeAig. se strany jedné me
zi Pallénou a Chalkidikou, s druhé Thessal
skem a Mak. (Solůnskázát.)

Veppacím, (Wepu.x-lvo) rozehřání; hor
kosť; teplota. Xen.

Vépwy, 4 (v. $epu.ó-c) horko; horkostť.
Thúk. pl. zimniční, T736xepaAňs.

Bépum, 4 (Teplá) pom. ms. Mak, nad zát.
dle něho pojmenovanou Thermskou (pozděj

ší Thessalonica, nynější Soluň).
Θερμοπύλαι, ai, vjihových. Málsku u

zát, Málské průchod velmi důležitý dostřd.
Řecka, od okolních sousedů nazýván pou
hým [óAo. Hér.

Ψερμός 8. (Βέρ-ος,« hor-ký, warm,ale
déouy v. zvl!) a) x) horký; teplý. Pl. op.
φυχρός. -- 504. zeroaiu Vegy%Aouro4 skalné
teplé lázně (t. Θερυοπύλαι). αἷμιαΚΤ6Υ({6ρ]ά
ještě, čerstvě tekoucí). 3) horký ; vroucí.
Sof. o slzách a p. —b) obr. «) horký; prud

j ký; horlivý. Pl. ToůgWeowodeVeou.dgAve
oprudkých prudce mluviti. Aisehl, 1: zlost
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ný. ».čv ravovovíc. B)horký ; hořký ; trpký.
Sof. xax%.

νερµότης, Ἴτος, Ἡ (οἆ$eou.0-c)horkost;
horko. Pl. při xxiev subi.

δερμουργός 9. (θεομό-ς, ἔργο-ν)Ρτιᾶ]ςή,
prehlý, zbrklý (v jednání) ; ztřeštěný. Xen.
sup.

Θερμώδων, ovTog,Ó,£. 1.ř.v sev. Pontu
Asijském, tekoucí domořeEux.— 2. bystřice
v sev. vých. Bojótsku tekoucí do Eurípa.

WÉpoc, T6 (srv. Ῥερ-μός, θέρ-μ.η. m Í0r
nax, hor-ko) 1. horko; horké počasí. Thůk.
κατὰ Ῥέρος Ρο ἄοριαhorkou (t. jarní a letní).
Xen. Wévougv létě. 2. a) úroda letní; osení,
obilízralé. Aischl, (v.čau) b)vůb. ose
ní; setba, Eur. vyjyevěsδράκοντος 9,

Bépouvěpoc mýth. Epigon, syn Polynei
kův, otec Tísamenův.

Θερσίτης, ou, nejohavnější a nejdrzejší
všech Danaů ve výpr. Trj., pravzor směš
ného drzomluvky. Sof.

Wéotg, j (od de- v rídyu) 1. uložení;
ustanovení, Dém. voucovvydání zákonů.2. po
loha. Thůk, πόλις αὐτάρκη Φέσινzeuévy říše
sobě dostatečnou, pohodlnou polohu majíc—,

Wěoptoc2. (odsou-óc) starému obyčej,
zákonu příslušný. trag., ión. $éguz ustano
vení; zákony. Eur. i xotvád.

Weopo-PÉTYG, ou, Ó (Te- VTÍdYuw)záko
nodárce. pl. v Ath. půvd. všechen sbor ar
chontů ; v užším sm. 6 posledních archontů.
jimž příslušelo dozorství při ustanovování
a měnění zákonů, Dém.srv. νομοθέτης.

WeopoTotém (od neob. WeGu.o-7010-g)jen
Eur. ví Veop.omoteleἐπὶνεκοῷ; co děláš záko
ny (nové) při nebožtíkovi?

Ὀεσμός, ὁ (ᾳτε-ὃ-μός, οἆτε-τ τίθημ.ι,-
dle někt.pl. τας. δεσμά)-- 8) α) α]οζθηί; α
stanovení ; zákon(std,, božský).Pl., Xen,rv
dev. P) právo (ustanovením dovolené), Sof,
ἀρχῆς ὃ., právo vlády. —xocu.ření Tiva.poru
čiti někomu. b) vůb. ustanovení; zákon ;
rozkaz. Sof. pl. (č. ččeo 1. a, B. —srv. νόμος.)

ὑεσμοφόρια, τά (οᾶ Ὀεσμοφόρ-ος) 5ἱαΥ
nosťstarozákonná(t. k poctěDémetry a Per
sefony, konaná v obcích Rec,, j„v Athénách,
Bfesu, jen od provdaných žen asi vříjnu (v
pyanepsiónu) na památku zavedení orby
a manželství, čímž teprve nastal pravý, zá
konný řád společnosti lidské). Hér.
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starozákonnou konám, světím. Xen. subi,
γυναῖχες,

ὑεσμοφόρος 9. (φέρω) zákonodárný ;
pravdodatný. Πότ. Δημῆτηο. Υ. θεσμοθόρια.

Ψεσμο-φύλαξ, αχος, ὁ, strážce zákonů ;
pl. v obcích Elidských zvláštní úřad, Thúk.

Οέσπεια,ἢ, ión.— Ozor.
Weorréotoc 3., zř. 2. (z Wec-omÉ-, Vec- v

Θεός, ἃ σπε-, σεπ- Τ ěv-vém-) obyč. básn (jen
bohům vyslovitelný ; lidem) nevýslovný
nesmírný ; náramný ; božský ; nebeský;raj
ský. i Hér. $soméctovOg700 j. nebeské, raj
ské libosti, Pl. η τέχνη ὃ. τις καὶὑψηλή τ
mění nebeské jakési a vznešené,

Θεσπιαί, ai, lón. Dčozax, 4, ms. Bojót
ské jihozáp. od Théb, znamenité před vál
kami, Pers.

νεσπι-έπεια, ἡ [-επεσια,-ἔπος)Sof. —AcA
oig méTpxbohověštná skála Delfská.

Θεσπιεύς, έως, ὁ (Θεσπιχί) ΤΠποβρ//αἩ.
ὑεσπίζω (οἆ θέσπι-ς) νδδίροι, παάδοπᾶ

hlásám, o subi, věštce i boha. Eur. AxoAhov
čdécmce s inf, —věštbu vydal, vypověděl, že
--, 908, δεινὰΦεσπίσαςhrozné věštby ohlásiv,
vypověděv. Hér, i fut. $eometym vyhlásiti
věštbou něco. —pass. Sof. ví TEDEGMOTU;
co věštbou ohlášeno jest?

WĚOTUG,105,Ó,7 (deo- v Ὀεός, σπ- τ ἐν-νέπ
o) básn. bohem nadšený ; bohodšený. Bur.
ἀοιδά.

Ὁέσπισμα, τό (θεσπίζω), νύτοῖςτόξίπί;
věštba vyřčená, daná (buď bohem n. věšt
cem). obyč. pl. trag., Hér. —Eur. uavrsov
4, výroky, výpovědi věštoův.

VWEoTU-(PĎÓC,6, básn. věštbozpěvný; věšt
bodárný. Eur. o věštírně Delfské,

Θεσπρωτίς, ίδος, Ἡ (οἆ Όεσπρωτ-οί),
Thesprótská. Thúk, vž.

Οεσπρωτός a) 0, obyč.pl. Thesprótové,
nejstarší ze čtyř km, Epeirských, za stdvna
obývající v již, Epeiru odmořeIón. až k Pin
du, mající nejdůležitější m. Dódónu ; pozdě
ji jen jihozáp, kraj Epeirský podrželi. Hér.
čxBeozowráv z Thesprót; z Thesprótska,
b) adi. Aischl, —Zeúg. Eur. neut. -οὖδας
Thesprótská půda, krajina.

Θεσσαλία, -τταλία, Ἰόπ.-ίη, j (od Deo
GxA-ó0,v. tam) Thessalie; Thessalsko.

Οεσσαλιῆτις, πι. -ιῶτις, ιδος, Ἡ (511.
ΡΥδ8ἆςΒ,)Κτα]ῖπα Τηθβρα]5Κκά na sev. západ

ὑεσμοφοριάζω (Θεσμοφόρια) slavnost | odEthiótidy.
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Οεσσαλιχός 9. (ο Θεσσαλ-ός) Thes
salský.

Οεσσαλίς, -ττχλίς, ίδος,Ἡἡ(οἆ Οεσσαλ-ός)
Thessalská, Sof.-xvvýThessalský klobouk
(širokostřechý, na cesty pohodlný). ΕΙ. Θετ
TuXdegThessalky (pověstné uměním kou
zelným).

1, Θεσσαλός,-τταλός a)o Thessal. obyč.
pl., km. Hellénský, jenž ok.r. 1000. z Thes
prótska násilně vtrhl do zeměmezi Pindem
a mořemAig., jižv držení měli nejdříve Pe
lasgové, potomAjolové ; po Thessalech pak
jmenována OscaxXia(sev. vých. zeměRec.);
pověstní byli oi ©. chytráckým sobectvím
vůb. a nevlastenectvím ve válkách Pers.
zvl. —Dém. xowvůTa BDerraAav obecné po
iřeby—.Ta OzrraAav věci, smýšlení Thes
salův. b) adďi.Thessalský. ineut., Eur. σό
Ou.. —Derrohot iermetebývali nejznameni
tější uměním jezdeckým. Dém.

2. BeooaAóc, vl. jm. osb., u Hér, Spar
tan v 6. stl., společník Dórieův.

Οέστη,ν. Θέστις.
Θεστιάς, άδος, ἡ (οᾷ Θέστι-ος) Τ Πθ5/{ἱοΥ

na: dcera Thestiova. Eur. Aýču.
BéoT.oc, mýth. kr. Aitólský, otec Lédin

a JD.

Οέστις,ιος π. Οέστη, j, dle Hér. hojný
pramen v Libyjské krajině Irasské.

Besrópetog, č (Béorep), Thestorovec,
Sof, -u.dvrig. t. Kalehas (ep. Ozoropidyg).

Οέστωρ, 0005,mýth. Mykeňan, otec Kal
ohantův.

ὑέσ-φατος (9εσ- Υ θεός, oz- ve onu.)
básn. bohem vyřčený, ohlášený; věštěný;
věštbou určený. Sof. veXevrý. neut. výrok
božský ; věštba (v. βάξις, ὀμθλύνω).

Οότις, 1803(Hér, dat. Adri) bohyně, dce
ra Néreova, mnžk. Péleova, matka Achille
ova,jíž obzl, zasvěceno bylo pohoří Sépijské,
kdež i Peršané za výpr. své jí vzdávali oběti.

WeTÓC3. (od Tí-Vy-u) a) posazený , po
stavený. Eur, ἐνdou«ci na voze. b)Hér. de
T0yradu motésobu dítě za vlastní si bráti,
přijímati,

Θεττ--, ν. Θεσο-.
O=úV, dle mýthu Platónova std, bůh Eg.,

vynalezce počtu, písmen a p.
Wém(9:Fo) obyč. prs. a impf. a) «) bě

žím (směrem kterýmkoli). Xen. doóue ho

θεωρία.
κά

ΏΘΙΗ,-- εἰςτὰς τάέεις ἔθεον ἆο ἵαά ρὅζα]], 9 εἲν
gigT0ůgroAculous běžeti, hnáti na nepřátely.
vů 60mVdeřypo horách běžeti, běhati (opsích).
B) o závod. Hér. (v. doóuog 1. b,) uh BoúAecde
δέειν περὶ ὑμέων αὐτῶν πδοβίδ]ίο závoditi
o sebe samy. b) 0 subi. věci. govycíz det ne
šlechetnost běží, spěchá.

Ψεωρέω (οἆ θεωρό-ς) 1. divákem jsem.
a) při veřejné slavnosti. e) Hér. wswsšovT
"OXdumuadivákem jsa při hrách Olympij
ských; dívaje se hrám OL.,na hry O1.—Hér.,
Xen. $zopety dydva dívati se zápasu, závodu,
—i bez obi. Xen. doixveřrx $swoýcoy přijde
na podívanou, dívat se slavnostem, hrám.
B) poutníkem jsem; pouť konám ; putuju,
přicházím na podívanou. Thúk. čůvyvvatěi
καὶ παισὶν ἐθεώρουν ὥσπερ νῦν ἐς τὰ Ἠφέσια
Ἴωνες 5 ζΖοπαπιία ἀικαπιί na podívanou pu
tovali, přicházeli právě j. nyní ku slavnosti
Efesské Iónové. v) účastenství mám v dí
vání (buď sám, buď prostřednictvím), Thúk,
oiAo čdempovymav Acrpexrov osttní měli
účastenství v dívání, v poutích kroměL, —
šdewpovy čg Ta "lodurx vysýlali poutníky,
chodili (z části) k Isthmijským hrám. $ew
ρεῖνκαὶκατὰ γῆν καὶ κατὰ Ἀάλασσαν choditi
na pouti, vysýlati poutníky i po zemii po
moři. —b) «) dívám se Ti na něco ; pozoruju
όσο, ΕΙ. οἱτὸν ἥλιον ἐκλείποντα Ὀεωροῦντες
Zai oxom0Úuevotna zatmívání slunce dívající
se a pohlížející. Xen. $ewpév74 Tv Mýdov
čoya dívaje se na činy Médů. 3) prohlížím
(το]ε]κο)Χοπ. ἐθεώρει πρῶτον μὲν τοὺς βαρβά
ρους,εἶτα δὲTod“EAXyvacprohlížel napřed-,
potom--.2. a)«)ohledávám. Dém.θεωρῶν καὶ
oxomávcůplcxe ohledávaje a zkoumaje nalé
zám.09) +. řádněohledávám.B)ohledávám
prostřednictvím. Isok. τὸν βίον τὸν ἑκάστου
život každého dávám ohlédati. b)shledávám;
pozoruju. Dém. ὄρα λογίζεταί τις καὶ δεωρεῖ
TovTpómov; zdaž kdo rozvažuje a pozoruje
způsob? rTebeopyxacviva S part. ace. shle
dav o někom, že-—.

θεώρημα, τό (ο θεωρέ-ω)το νἱὰδπά,
na podívanou ; divadlo. pl. Dém. vedle λόγοι.

Ὀεωρία, ión. -ἴη, ἀπ. 1 Ὀεᾶρία, m (od
Όεωρ-ός) 1. a) o) podívaná, dívání(se při ve
Ťejné slavnosti) ; slavná podívaná ; pouť (na
slavnou podívanou). Pl. čri deopixv ἐξελθεῖν
na podívanou slavnou, na pouť vyjíti. Sof.
κεχλαυμέναι ἀντὶτῆς Ὀεωρίας πρ]ακάπγ jsou
ce m. veselé podívané, m. radovánek. Eur.
πομιπὸς Ῥεωρίας Ῥγήγοᾶοο Κ slavnosti, na po
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dívanou. 9) obecný, obětní průvod, poselství
(ku slavnosti. srv. AýXog.v.áráye 1. c. β.).
Χοη. ἕως ἂν Ἡ d». čx AýXov ἐπανέλθη οὖ ὉΥ
obětní průvod z Déla přišel nazpět. b) vůb.
«) podívaná; divadlo. Aisehl. duoyepýs. B)
podívaná (na cestách) ; putování, cestování
po světě, Ἠότ. κατὰ Ῥεωρίης πρόφασιν ἔκ
TAW0XGza příčinou cestování světem odpluv
(aby se ohlédl po světě), Γ]νή]ς,πόθῳ ὄψεως
καὶ Ὀεωρίας ἴοι]οι po podívané a zkušené.
2. pozorování; poučení; nauka. Arst. εἶδος
Ψεωρίαςἁγα] pozorování, nauky.

ὑεωριχόςὃ. (ο $spl-) k veřejnýmslav
nostem, k divadlu příslušný; v Ath. το 9.
peníze na slavnosti; obzl. peníze divadelní.
Půvd. to byly peníze na válku, ovpxmorixa,
ukládané v Ath. z příspěvkův od obcí Hel
lénských s Ath. spojených na lodstvo vá
lečné poskytovaných ; od čsů Perikleových
užíváno přebytku z těchto peněz i na diva
dlo tak, že i vstupné se dávalo občanům
chudším. Když pak zákonem Eubůlovým
představení theórik obdrželi dozorství nad
správou finanční vůb., přihlíženo nejvíce
k rozmnožení peněz divadelních. Za nesnází
ve válkách s Filipem Mak. zasazoval se
Dém. o to, aby peněz divadelních jakýmkoli
způsobem užívalo se opět k potřebám vá
lečným, aby va ». byla opět oroxrioTmx%.—
νόμοι περὶτῶν δεωρικῶν.

νεωρίς, ίδος, Ἡ [ο θεωρ-ός, SIV.νεωρία)
a) t. vxůz, v Ath., loď poutnická, posvátná,
určená k dopravování poutníkův obecných
(Vewpol)na místa veřejných slavností, obzl.
na Délos (v. AýXog) ; byla prý to táž loď,
které Théseus užil přisvévýpravě na Krétu,
stále opravovaná (srv. mapxAoc2. b.). Hér.
—b) u Aischl, loď převážejíce mrtvé Ache
rontem do podzemí,

Wstwpóc,Ó(z $aFo-pog, srv. ep. daFoua
— Vsxoua) 1. a) «) divák, obzl, poslanec,
poutník obecný jinam vyslaný, buď abyj.
divák jménem obce byl při slavnosti veřejné
a vykonal příslušný obřadposvátný n. aby
vyzvěděl věštbu obecní. Sof., Thúk.— B)io
králi: poutník věštní, za věštbou. Sof.©. čx
δημῶν|. poutník věštní jsa za hranicemi.b)
vůb. «) divák, Αἰδο]]. ἵκετο πόνων ἐμιῶνb.;
zda přišel na trápení má se podívat? $) do
vidač Arst. dvěyxy Tdv ἀχροατὴῆν ἢ θεωρὸν
εἶναιἢ zovvývjistě posluchač jest buď na do
věděnou n. na posouzenou. 2, v Mantineji oi
V, obecní dozorci, správcové,
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Θήβα, dór. — O7by — Ořju 1.
Οῆβαι, αἱ,1. básn. i O49n, -3x, std. ms.

v Bojótsku. Pl. OýGxCedo Théb., Xen. 0%
Pydev z Théb. 2. hl. ms. v horním Egyptě
nad Nílem. (v. Αἴγυπτος 1.)

Οηβαιεύς, ὁ (οἆ Θῆβαι 9.) Ηόν, Διὸς τοῦ
(Θηἠβαιέοςία Ἐμόβαπα, ΤΙόρςΚόΠο,ν Ερ.

Ompainóc 3. (od Ož8x 2.) Thébanský ;
Thébský (v Eg.). Hér. vou.0g.

BmPotoc 3. (odOžBm1., 2.). Thébský.
substt. maso. Théban. 1. v Bojótsku. 2.v Eg.

Θηβαΐς, (Š05,1 (od O73x) Thébsko. 1.
v Bojótsku, 2. v Eg.

Οήβῥη, ἡ, 1. 1. ἀόν. Θήβα --- Θῆθαι 1.
γαρ. -- 8ο, { γῆς Θήβης Ζ6πιό ΤΠόραΚό, 2.
ms. v.Mýsii, nad vých. zát. Adramyttskou.
Ἠότ., Χθῃ. Θήβης πεδίον, 11. nymfa, dcera
Asópova, sestra Aiginina, Hér.

VWYVAVY,1, (dýy-co) básn. brusidlo ; brou
sek! brus. Sof,

VÝVw 1. a) ostřím ; brousím. Eur. o kan
cích: yévov chrup. —b) ostrým, hbitým či
ním. Sof. pass. yAOcox Tedmypévyjazyk
(nabroušený,) ostrý, břitký. Aisehl. —Aóyor
přiostřená, ostrá, pichlavá slova. 2. a) po
boduju ; pobádám ; povzbuzuju ; rozněcuju.
Χθη, τὰς ψυχάς πιγ8Ι1, -- τὸ φρόνημα zmuži
1080.εἰςτὰ πολεμικά Κὄἰπᾶπι γά]οδπύπη,φαςς.
Aischl. Tednyuévog roznícený ; roztoužený.
b) popuzuju ;dráždím. Arst. 09y rebnywévog
hněvem (nabroušený,) rozdrážděný.

Vyjéopa, v. θεόομαι.
Wynořoc 3. (od $ýxm) Hér. hrobní. olxy

uwa—sklepení— ; krypta,

VÝXT,7 (od r-Ry-p) m. K uložení (ně
čeho) ; schránka (čehokoli). obzl. a) sehrán
ka; skřinka. Hér. χρυσοῦ. b) Ἠόγ, νεκρῶν
dýxu schránky, lůžka, hroby, hrobky ze
mřelých. — Aischl., Soť. — Xen. opůTrEv
9ηκην τῷ τελευτήσαντι kopati hrob—.

ὃηχτός ὃ. (οἆSýy-o) naostřený ;nabrou
šený. Aisehl., Eur. σίδηρος.ΕΠ. φάσγανον.

ὑήλεα, V.WAV,
νηλή, Ἡ (.ν θἤλ-υς) cic; prso. (srv. ed

Όλος.
ὃ ηλυ-γενής 9, (-γεν-ν γίγνοµαι, γένος)

básn. ženského rodu; ženských. Bur. oyAog,
στολά,

9 ῃλυδρίας, ΙόΠ.-ἴης, ὁ (οἆ ὃῆλυ-ς) πζθ
nilec ; zženštilec. Hér, vedle uxAxxwWTeg0s.
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ὃ ῃλυ- τόνος 9. [-κτείνω)Αἱ5ολ].ὃ.Ἄρης
vražda ženou, ženami spácháná.

Ὁηλύ-μορφος 9. (-μορφή)ἄθπὸpodobný;
v podoběženské. Eur.

WyjAÚ-vooc,č, Aischl. ženské, zženštilé
mysli; zbabělý.VYAVVO(od$%Av-<)zženilýmčiním; ob
měkčuju ; oslabuju. pass. Sof. šdnAúvdyv
στόμα obměkčila se, změkla mi ústa. Xen,
τῶν σωμάτων Ὁηλυνομένων-5]άρποι-Ἡἰδία-.

Ῥηλύ-πους, ὁ, Ἡ. Ἐαν. 8οο.ἠλύπουν βά
giv ženské, slabé nohy chodidlo.

ἡμῆλυς 3. básn. i 2. (fem. 9 λειχ, 1Ón,
θήλεκ.815, τι-Θή-νη, m dě-va, dí-tě, fé-mina,
fil-ius, -ia) 1. a) ženský. obyč. fem. Eur.
dýjAeouženské ; pohlaví ženské, yeveň W7Aog
pokolení ženské, Hér. »eod dyAéns bohyně
(božstva ženského). masce.Hér. yóvogženský
rod, neut. PI γένος ὃῆλυ rod ženský, b) o
zvířatech. fem. samice ; samička. Hér.,Xen.
—Hér. i mdýAcu Úenocklisna ; kobyla.2. a)
ženský ; útlý; měkký ; slabý. Sof“ vvvý47
Augpůca žena slabou narodivši se—, neut.
γυνή DAV žena bytosť měkká. b) ženský;
ženám příslušný. Eur. or0Xn HřAve.

VyAó-omopog 2. (-ončloo) Aisehl, žen
ského původu. vévyz.

dv neskl.enkl,básn.jistě;přece.Aischl, ;
σω, 1 -σομαι,) 1. 8) α) Ἠοπίπι, Ἠότ, ἐνἄγρηců ©. ty přece—.

VYT-, v. τέθηπλ.
VÝP, gen. dy004, Ó(« fer-us, fe-ra) obyč.

básn., ijón. (att. obyč. dnotov) a) «) zvěr;
zvěř(divoký) ; šelma. obzl, honěná, j. kanec,
jelen, lev. trag., Hér., i Xen.— B)vůb. zvíře.
Sof. pl. žpoBoi— krotká zvěř. —b) «) i 0 jn.
bytostech, j. Sof, 4. Kévravpoc (t. Nessos)
zvěř K., o Kerberovi. Aisechl, o Sfinze. β)
vůb. lov; ulovené j. zvěř. Eur. o muži po
lapeném.

dom, ión. -pn, j (oddýp) 1. a) «) honba;
hon na zvěř ; lov zvěři, Xen. šrotyce ueyXAmy
dmpavučinil, zařídil velikou honbu.i při med,
ποιεῖσναι.-- ἐπὶὃήραν πα 1οἨ. β)Χεη. 1: οπθ
ctvo, Jovectvo při xveťodau.b) vůb, «) honba;
honění. Sof. duouevav honba na vrahy. £)
sháněníse, Tivdgpo něčem. Pl, v00 jd6oc po
rozkošném. —usilování o něco: -T00dyaboů
o dobro. —2. a) lov ; ulovené, b) io člověku
polapeném. Ρο, 9, καλή 1οτ dobrý; kořist
dobrá.

Θύρα, lón. -om,, již. ostr. Sporadský,

Vypátw.

sev. od Kréty (nyní Santorin) s osadou Dór,
od Théry přivedenou ; dřívejmenován Ka)
Mory ; odtud založena osada v Kyréně.

9 ηρ-αγρευτής, ἀότ, -τάς, ὁ, básn, lovec
(zvěři.) Eur. s 66Η. Βακχᾶν stihač Bak
chovek.

Bmpatoc 3. (odBýpx) Thérský. substt,
Théřan.

ὑἠρᾶμα, τό (οἆΦηρά-ω) básn. lovení;
přilákání. Eur. ra00g dcery.

Ampapévyc, ovc, obojetný státník Ath.
ok. r. 400., syn Hagnónův, nazýván xó-
Όορνος. |

θήρας, a, v 11.stl. Kadmovecve Spar
tě usedlý, potomek Polyneikův, syn Aute
siónův, bratrArgejin, poručníkjejich synův
Eurysthena a Proklea, později zakladatel
osady Dór, na ostr. Théře po něm nazvané.

Vypůotuoc 2. (od dmok-e) Aischl. ho
nebný. obr. %Eovot Ὀηρεύσοντες οὐ ὃηρασί
μους Ὑάμιους přijdou uhonit nehonebných
sňatkův; —vymocinevýmožných-.

ὃ ηρᾶτωκός 8. (οἆὃηρά-ω) v honbě,v lo
vu zběhlý ; lovecký. Xen. vů ἠρατικά τινος
úmění lovecké na někoho.

VÝýpaTpov,τό (od dnpá-e) síť k lovení;
teneto; léčka. Xen.

Vypám (od box, v. dýp. —s fut. wnoa

dWmpovna lově honě. Xen. Vmpčow na hon
vydati se, vyjíti. moXAdxuτεὺήραχκαὄάςίο
bývám na honě. s ace. Xen. Axyec ᾧῴχετο
dmpácov zajícův odebral se honit. Vmpdoer
uhoniti, —dypíx ὃηρᾶσαί τινι zvěři naloviti
někomu. »eď. Xen. oi Wmowuevo:s honbou,
s myslivostí se obírající; myslivci. Eur.
αἱ Ὀηρώμεναι účastnice honu. B) honím;
stíhám ; lapám. obzl. ve sm. nepřát., Xen.
ἧττον δύναιντ᾽ dy ἡμᾶς Ὁηρᾶν οἱ πολέμιοι
s menším zdarem by mohli stíhati nás ne
přátelé. JmodoníTa uhoniti, polapiti ně
koho. Φο8,γιο. τινὰ honě jímám, chytám
někoho. v) i lstivě. meď. Sof. a0r, dc u dy“
oxce j. jsi mně ulovil, chytil! b) «) honím
se. Tivě za někým ; lovím, vábím, lákám ně
koho ; snažím se získati někoho. Xen. othouc
dmpácev přátely (si) uloviti, dyadotg καὶλό
γοις καὶἔργοις4οῦτήπι]-- 9ο. Ῥηρατέ’ οὖνΥίγ
νοιτ dv potřeba tedy snad nastává uloviti
ho. Xen. di% χάλλος ὑπὸ πολλῶν Όηρώμ,ενος
Ρτο Κτάβα οἆ πιποΏγοἩ 158 σγη]θάάτάπ--, ϱ)
dobývám. Aischl. Φ9ηρᾶσαιπόλιν 4907{1πιδ
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sta med. chytře dobývám, odnímám.Aischl.
muV90sTyyýv ohně jiskru. 2. sháním. %ině
co; honím, sháním se po něčem. a) zjedná
vám, opatřuju,meď. —si.Hér. roi Tv úytelnv
něčím zdraví. Eur. dmpžoxodauzjednati, 0pa
třiti sl. b)usiluju, stojím oněco ;bažím, tou
žím po něčem. Sof. τυραννίδα.

Výpetoc 2., zř. 3. (od do, SIV.Dýpx) a)
zvířecí. w) divoké zvěři. Xen. xpéx dýosw
zvěřina (op. u.eo0c). $) vůb. jakékoli zvěři.
Pl. dypeix půcigpovaha, bytost zvířecí (proti
lidské). b) divošský ; surový. Sof. -Bíu- síla
divochů (Kentaurů).

VÝjpevpLa,T6 (od dmoeú-e) ulovené; lov.
básn. zdar; štěstí. Eur. oravtov.

WyjpevTÝ, 05, 6 (od$ype-o) lovec ; my
slivec. Hér.,att. —Xen. i xúvact. psy lovčí,
lovecké.

ὃ ηρευτικός 8. (οἆ 9ἠρεύ-ω)--ξ Ὀήοατι
Χός. Ἐ]. ὃηρευτικη τέχνη ἀνθρώπων lovecké
umění na lidi, Arst. χυνηγία καὶπδσα Ὁηρευ
τική ἃοηΏΡβ8Ρ6Υ ἃ τεᾶκετο ππιόπί Ἰοτεοζκό.

ὑηρεύω (419. Φηράω) Ῥάδη. a att., obzl.
u Pl. 1. a) honím (honbou). Xen. vů dyplx
A0 Úremwovzvěř honím na koni, koňmo. pass.
το Ῥηρευόμενα co se ulovuje, honbou pola
puje. O)honím ; stíhám ; lapám. PI. dypedoz
καὶχξιρώσασῦαι polapiti (uhoniti) a podma
niti si. i ὀνόματα Ὁηρεύειν 51οσαΙαρα11.b) a)
lovím ; vábím ; lákám. Eur. Aóyog řečmi. p)
Ιόοίπι, Ῥ]. πιοᾷ. Θηρεύεται τὴν ἄνοιαν καὶἔξα
narž lécí (si) na nerozuma podvádí.2.. v
honím se po něčem ; usiluju o něco; hledím
si něčeho. a) zjednávám si něco. Tývorav
τινὶpřátelství něčím. b) Bur. dpeváv hledím
si cnosti. Isok. vag dovác honím se, bažím
po rozkoších.

VÝOY, Θήρη, v. θήρα, Θήρα.
ηρίον, τό (oddp) a) zvěr; zvěř(divo

ký); šelma ;dravec. Hér, pl. odravcích moř
ských. Xen. o zvěři honební (v. Φηράω, dy
peje). P)vůb. zvíře(proti člověku). Pl., Xen.
τα μικρὰ ὃ. malá zvířata ; zvířátka.

ὃηριώδης 9. (Φηρίο-ν,εἶδος) 9)zvířecký ;
hovadský ; divoký. 1βο]ς,θηριωδῶς ΖΥ{ᾷ6οΙς.
b) plný zvěři.Hér. 14. A.Búydravčí L. (dru
hý pruh Libyje od pomořísev., prostírající
se od záp. k vých., dnešní Belad al Džerid).
dpexWmprodécrarahory (nejplnější dravců,)
kde jest nejvíce dravé zvěři.ηριωδεστάτής
ἐούσηςτῆς Θαλάσσης τῆς περὶ τὸν Ἄδων Ρο
něvadž nejvíce dravců má moře ok. A.
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Vypobokém (od neob. 490-BóXog, -34X
Ao) Soť. )ηροβολοῦντα ἰοῖςzvěř střílejícího,
lovícího šípy.

ὃ ἠρο-κτόνος 9.(-κτείνω) Εαν, πγότγubí
jející, honící. o Artemidě: zvěrolovkyně.

Wypo-Tpópog 2. (-Tpéme) zvěrokrmný;
zvěry živící. Eur, Noc.

ὃῃρο-φόνος 9. (-φεν- Υ πέφνον.) Ὀάδη,
zvěrům, zvěři smrtný (honbou). Eur. zúvec.

Ογρων, ovog,v 5.stl. samovládceAkra
gantský, syn Ainésidemův.

dc, gen, Wyróg,ὁ (οἳ τί-θη-μι, « dě
lník) dělník (najatý, ale svobodný, —rozd.
Ov.dc); nájemník ; námezdník ; nádenník, V
Ath. byli Te; nejnižší třídouobčanstva.

ὃησαυρίζδω (od dyaxvp-óg) 1. a) do po
kladnice dávám, schovávám. Ἠότ, ἐνἀσφα
λείῃ τὰ χρήματα ὃἠσαυρίζειν na bezpečném
m. poklady schovávati. ησαυρίσαι useho
vati. —Xen. oťva a p. v zásobě ukládám.b)
Hér. vsxpovὃησαυρίζουσι ἐν οἰκῆμιατι ὃηκαίῳ
mrtvolu ukládají, pochovávají ve sklepení
hrobním. 2. obr. Pl. meď. šxvrě únov.výv.uTa
Ὀησαυριζόμενοςsobě upomínky ukládaje.

ὑῃσαυρός,ὁ (οἆτί-θη-μι) 1. 8) poklad
nice, pokladna. «) komora pokladní. Hér. obi.
při oixodou.éov, —čte č4 T008W. —Xen. B)
nádoba pokladní. Hér. voyuárov pokladna
peněz. b) «) poklad (uložený, uschovaný).
Xen. obi. při zaraXinety, παραλαμβάνειν. β)
zásoba (uložená), Xen. čorov. —2. a) poklad;
věc drahocenná, vzácná. Aischl. při ἀργύρου
rmy. b)i živočichům: nález; kořist. Sof,1006.

Bmostěng, ου (οά (0ησεύ-ς) Théseovec;
potomek Théseův. Sof, pl. o Ath.

Byostoc 3. (od Omoed-g)Théseův, neut.
sg. chrám Théseův v Ath. v části sev. záp.

ByceÚc, éec,ión. 606,nejslavnější hérós
Iónský (j. Hérakles Dórský), syn Ath. kr.
Aigea a Aithřin, vdětinství v Troizéně u dě
da Pitthea vychován, v jinošství v Ath.u
otce svého. Vykonav mnoho činů spasitel
ných člověčenstvu, vybavil Athény zpovin
nosti lidských obětí na Krétu zasýlaných
(zabiv Minótaura pomocíAriadninou), začež
byla ustanovena menší slavnost Délská(v.
Δήλιος,a), Weis). Po smrti otcověstav se
kr. Ath., spojil všecky obce Att. v jeden
stát a na památku sjednocení toho zařídil
slavnostPanathénskou; pozdějiiMegarskok
Attice připojil Synovéjeho byli Hippolytos,
Akamas a Démofón.
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ὑητεία, ἡ (θητεύ-ω) ἀδιπίοίγί; πά]οπι
nictví. of. xámiΘητεία a v nájemnictví, ve
službě nájemné ; za mzdu-—.

ÚYTEVO($ýc)dělničím, nádenničím,slou
žim (j. svobodný). Hér. mi μισὺῷ σα πιπαπ.

Vyjtmmóc 3. dělnický, nádennický (při
svobodě). Arst. ἔργον.

Ὀιασεύω (Ψίασο-ς) 1911. Ψιασεύειν χοροῖς
plesati v τθ]ίο], ἠιοᾷ. Θικσεύεταιψυχάν Ῥ]ε
saje duši zasvěcuje.

Ῥίασος, ὁ (9Ει-, οἳ δυιά-ς) 1. a) roj, zá
stup, průvodnadšený, plesavý, plesní. Eur.
W1xGoucyopův roje, zástupy sborů plesních.
Hér. rxoýte cův TG ©. mimo šel s průvodem,
mivávroj, zástup některých. b) vůb. roj ; zá
stup. Eur. švorwAos.Xen. T08 Go0 Φιάσου εἶναι
v kole tvých společníkůbýti. 2, rej (plesný,
veselý). Eur. dpouxtog. —e!Mooouox1Mxov
dacove točíckola provádějícreje sdružkami,

9ιασώτης, ου, ὁ (οἆ θίχσο-ς) a) Zvese- >
lého, plesního roje, zástupu, průvodu. Eur.
Tov ču.0vdiacaTav společníka mého roje,
průvodu plesního. b) následovník; horlivý
stoupenec, ctitel, Xen. "EowToc.

dvyyávw (km. dry-, fut. díEouou, a0r. č
dryov. « fi-n-g0, fig-ulus, fio-tor,g-ura) 1.
a) makám; hmatám. vivogněco; dotýkám
se něčeho. Aischl, yepofrukama. Eur. yepí
rukou. Sof. dektšc čuňe dryodv pravice mé
dotknuv, chopiv se. Xen. -v zepaA?g do
tknuv se hlavy ; pohladiv hlavu. dvyetyπυρός
dotknoutiseohně; naoheň sáhnouti.isaco.
neut. Sof. 4 umdtysc čeho jsi se nedotkla,
b) beru ; nabírám. Sof, dť ὁσίωνχειρῶν θιγών
čistýma rukama vezma, nabera (vody).2. obr.
Sof. mavv0g λόγου χακοῦ γλώσση διγεῖν καὶ ᾿
mavovpylackaždé řeči špatné jazykem sedo
tknouti a ošemetnosti; žádnéřečineštítiti se-.

Vic, gen. divóc, 4, ep. 6. 1. básn. kupa;
hromada. Aischl. vexpv divegmrtvol kupy.
2. obyč. básn. a ión. a) kupa, hromada; spou
sta (písku). Hér, divxc Tňs Váuj.ov spousty
písku. b) «) písek, Sof, xeXauvavdivx kalný
(ze dna mořského). b) písek na břehu ; ná
břeží; Ρΐ6Ι; Ίαβρα, Φο8,πολιᾶς πόντου δινὸς
čoýuevocna siném břehu mořském sedě.

B'obu, vi (ep. Blsbn) ms.v již. Bojót
sku pod Helikónem. Xen.

VALBO(m ión, igo) tlačím, v. ἐκ-ὃ-.
©ovíTYS vou.óc,Thmůitský kraj, —ská

župa kdesi v Eg., Hér,

1. Ὁοαζω.

9 νᾶ . ., ἀότ, --- Όνη

Όγγσχω, ἀόν. θνάσκω (Χιπ, Όαν, Όνα-,
{μ46,ὃχνοῦιαι, 891. ἔθανον, Ρ11. τέθνηχκα, Ρ.
| τέθναμεν, «Όνατε, -Όνδαι, ΙΠ1. 1 τεθνόναι,
part. vedvseg, fem. -z8ox; plapí. pl. 3. os.
i črédvacav; —fut. k prf.: vedvňíe) obyč.
básn., prť. i att. 1. a) «) vydechuju; mru;
umírám. $xvetyvzemříti. často prť. τέθνηκκ
zemřeljsem; mrtev jsem; zbaven jsem ži
γοίᾶ. ΕΙ. ἀποῦνῄσκειν τε καὶτεθνάναι UmÍrati
a mrtvým býti. B) Tédvnxx i: jest po mně
veta; propadl jsem smrti(žije). Soť.4 d' éuů
bvyň málu védvyzev má pak duše už dávno
smrti propadla. b) j. pass. ku xretvo : umí
rám: usmrcován, vražděn jsem; hynu.
Aischl. δορὶčibuvegdřevcem umřel, zhynul
jsi. Βο6,Φανεῖνπρός τινος 6141, usmrcenu
býti od někoho. Aisehl. Tedváoty č%jerodv
ajToxTóvw, zemřeli z rukou vzájem vraždí
cíeh. Sof, ty' čč čxcívov b4vo abych od těch
zemřel, zahynul. Pl. τεθνεὼς ὑπό τινοςusmT
cený od někoho. p. Xen. —i s dat. Thúk.(v.
«irix 1. £.) —part. s členem. Sof. To) vedyy
κότως ὕπερ Za nebožtíka zavražděného. Pl.
redvýče bude mrtev, usmrcen. i prs. s význ.
pí. Φοξ, θνῄσκουσι πλὴν εἷς zemřeli, mrtvi
jsou, padli kromě jednoho. Eur. Tím.ψόρῳ
dvýcxe ; kterou smrtí zemřel, zahynul po
sel? —p) i o živém ještě. Sof. Tédvyxἐγώ
coí zahynula já tebou; zničena—. védvny
ὑμῖνπάλαι ζ8106π vámi jsem dávno. 2.10
zosbu., Sof. dvýcxa miorig zmírá, mizí věr
nost. (op. BAxoráva—).

9 γητο-γεν ἧς 9. (-Ὑένος,vsv- v γίγνομαι)
trag. od smrtelníků zrozený. Sof. pl. vedle
βροτοί.

Όγητο-ειδής9. (-εἶδος)smrtelnému po
dobný; povahy smrtelné; pomíjející. Pl.
χορδα(.

Ὁγητός, ἀ4όχ.θνᾶτός, ὃ. (ο Όνα-το Ὀνή
σκω) a) «) smrtelný (srv. βροτός); Απιγὰ
poddaný, podrobený. trag. —ΓΙ, Ὀνητα γένη
smrtelné rody (op. dgot). To V. bytost smr
telná. Hér. živočich (smrtelný). z4vrov Táv
lOuevJvyrv ze všech živočichů, které zná
Πι6, 908,θνατὰ φύσιςdvěvovsmrtelná povaha
lidská ; lidé povahou smrtelní, B) snadno u
smrcený. Xen. ol dvěpec xxi TpeoTolzal L.uZikovuvtymužesnázejesti ranitiiu
smrtiti než nás. b) smrtelnický ; smrtelným
příslušný. Sof. neut. pl., v. ἀγνώμων,ἂ--.

1. dodČm (od $00-g, rozd. od násl;) Eur.



9, οοαζω.

1.8) urychluju; rychle pohybuju. gTÉpVyas
perutím třepetám. b) móvovspěchám, rychle
se ženu ku práci. 2. těkám. čv Opeorna, po
horách. i s pouhým dat. trrelxto. Vodlen
s jezdeotvem se proháníš.

2. dodlw (rozd, od předch.) Sof. |. Φάσ
ce, usazuju se, s ace. m.— v. čdox 1. b.—

Οόας, avvoc,mýth. kr. Taurský za doby
Iýgenejiny (dle narážky Eur. « Kvapil).

9οἵμάτιον, Ι. --- τὸ ἱμάτιον.
Volvů dór. — δοίνη.
νοινάζω (Φοινάω) Χεηῃ,hostiny, kvasy

strojín.
Wotvám (od $olvy, srv. předch.) hostím,

vivaTi někohoněčím.Hér. i sedvojímaco.
δεῖπνον, τό µιν σαρξὶτοῦ παιδὸς ἐδ.οίνησε Ἠθ
stina, při níž (kterou stroje) ho masem jeho
synáčka pohostil (dle někt. šdotvce oddot
νίζω).

Ψοίνη, 1 (« 4Ú-w?) 1. a) hostina, kvas
obětní. Aischl. pl. (v. Bovpóvoc).b) vůb. ho
stina (i nádherná i prostičká). Hér. vc doi
vygmovnbeloygpo upravení hostiny (t. Au
κωνικὸν δεῖπνον). -- Ποᾶσ; kvas. Bur. —Pl.
vedle date. 2. duševně: pochoutka ; rozkoš.
Xen. subi. při edpodvou(j. náhradou za jídlo
nedostávající se).

9 οινητικός 3. (od dowá-w) hodovací;
k hodování příslušný ; hodovný ; kvasovný.
Xen, pl. —órA«--nádobí, náčiní.

VotvíCm,v. Hod.
οἵτο α Ρ., Υ.τίθημι.
WoAepóc 3. (od$0X6-c)a) kalný ; rmutný.

Ἠότ, ποταμός. Ε1. vedle πηλώδης, Thůk.
jedu. b) básn, «) zakalující; mutný. Sof,
obr. $oAcpdxečroujemu vocýcacrmutným
(zakalujícím jasný rozum) vírem choroby
uchvácen byv leží.(t. zšílel), B) zakalený;
zbouřený ; zmatený, Aischl. Aóyot.

WoAóc, o (rozd, od násl.) kal; rmut (v.
předeh.).

ÚÓAoc, i (rozd. od předeh.) stavení 0
krouhlé, svrchu báňovité. V Ath. obecná
dům v jihových. rohu náměstí, záp. od pry
taneja, ustanovený prytanům úřadujícím,
obzl. aby tam jídali a obětovávalí i některé
zřízence své přechovávali. Pl., Dém.

Woóc 3. (doFoc, od $eFw) básn, spěšný;
hbitý ; rychlý. a) o živočiších. Sof. wowi
mWAorhbitým, roučím koňům. někdy adi.
překládá se. č. j. adv., Sof, body vůu.pav č

F Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

θὈόρυβος. 929

v«ysc rychle děvu přivedl jsi. b) o zosbn. x)
ΑΙ6ΟΠΙ.πτερύγων δοχῖς ἁμέλλαις Ροταί τ7ο]ι
lým závoděním, namaháním. 3) Sof. 9οᾶν
vsv hbitých, rychlých lodí, i ον ζυγόν
rychlá lavice (veslováním),

ὃνορεῖν,v. Ὀρῴσχω.
Ῥορή, ἡ (do96-<) výkal; chám; símě

(mužské). Hér.
Οορίχιος méT00g,Ó, Sof, Thorická skála

(nyní neznámá).
Θορυκός, ÓOžu.ocdědina na jihových, po

moří v Attice, sev, od Sůnia. Hér.

Οόρναξ, «x0g,0, hora Lak., sev, odSpar
ty. Hér.

ὑόρνυμαι (dop- ve Wywoxe)0 zvířatech
θόρνυσθαι ΡάΤΙΗse. Hér.

Wopóc, Ó(Wóp-vou.c) símě samčí; u ryb:
mléč ; mlíčí. Hér.

Vopubém (WópuBo-c)1. a) hluk, hřmot
dělám ; hlučím ; hřmotím ; hučím; houkám.
α) z veselosti, z rozpustilosti, Xen. črvov
xi čdopúbovypili a hlučně jásali, výskali.
p) z nelibosti, obzl. při řečech jiného. Pl. u
Wopufeřre,bopubýcyre nehlučte | nestrhněte
hluku! čí vimk něčemu, přiněčem.i s obi.
os.někoho k mlčení mám, přivádímhlukem,
hřmotem. v) z libosti, s pochvalou: hlučně
ρ]αγδάδι]α, Ε]. ἐδορύβουν, ἐδορύῤησαν|4
sali, zajásali. Dém. WopuBodvrec,(dg00405
λέγεται hlučně dosvěděujíce, že to svatá
pravda. pass. Isok. 0 Aóyogčryvyuévogv
xal vebopubyučvogřeč s pochvalou a s jáso
tem uznána byla. b) α) saco. věci: hučím,
ποτ]κάμα πόρο. Ἐ]. μὴ ἄλλα καὶ ἄλλα Όορυ
Petro ať nehoukájiné a jiné, (brzy to, brzy
ono). P) s obi. os. houkám o někom; rozkři
kuju, rozhlašuju někoho. Sof. pass. ú0
ταιούτων ἀνδρῶν θορυβεῖο takových mužů
rozkřikovánjsi. 2. a) hlukem znepokojuju,
matu. s ace. pl. obzl. v řadě. Thůk. —obyč.
pass. Thůk, rávu šdopubýdy zcela ve zma
tek uveden byl (vůdce s vojskem). Xen. ὃο
ouBovu.évoucve zmatek, v nepořádek uvádě
né—. b) «) matu : zarážím. pass. PL. TeEdopu
Pyuévovzmateného ; zaraženého. éxrerAmy
v.évoLZai TEĎ—Úav ZaTaŽenÍ a zmateni, u
chváceni byli. B) zarážím ; po- ; zastrašuju ;
poděšuju. pass. Hér. oxwsv0ůgΠέρσας ἴδοιεν
vedopuBnuévougkdykoli Peršany spatřili po
strašeny—. p. Thůk.

Ῥόρυβος, ὁ (-ν 9ρόος) 1. α) hluk ; hřmot.
α) Φοῖ,9. βοῆς hluk křiku. p. Hér., Xen, p)

34
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z nelibosti: hluk; povyk. v) z libosti: po
tlesk ; jásot. PL. 4. xxi šreawvo<.b) houkání,
2. a) «) zmatek, Thúk. ». zoAůs xxi ἐκπληκ
Tix0g zmatek veliký a strašlivý. —%TUxTOc.
PL ©. xal Tape“ zmatek a bouře. Hér, tc
θόρυβον πολλὸν ἀπίκετο τὰ πρήγµατα 40 Υθ
likého zmatku přišly věci. 9) Hér. čv$opubw
ve směsi. b)a) strach. Sof. peyahou». veliké
strachy. 3) nebezpečenství. Eur. s inf, že—.

9ορυβώδης 2. (ὃορυβο-είδης,-εἶδος)hluč
ného, hřmotného způsobu; zmatečný ; straš
Jivý. Xen. unděv$opuBadec nie strašlivého,
zarážejícího.

ΘουκΏδίδης, ov, Attičan 1. v 5.stl. zna
menitý státník a vojevůdce Ath., zástupce
šlechty, odpůrcePerikleův,syn Melésielho,
otec Mel. 2ho.— 2. vnuk Thůk. 1ho, syn
Melésie 2ho. —3. v5.stl, nejslavnější děje
pisec Ree., syn Olorův a sestry Kimónovy;
dějiny války Peloponnésské do r. 411. od
něho sepsané jsou vzoremdějepisectví vůb,

9ούμ-, τὸ ὁμ.-.
Θουρία, %,1. ms. ve vých. Messénsku,

sev. záp. od Fer. —2. u Thúk. — Ooůpox.

. Θουριάς,γῆ (οὰΘούριοι)Τπατί] οκάΊ1κ
jina.

Θουριᾶται, οἱ (ο Θουρία) Thůrijané,
Thúk. 1. Lak., 2. Italští.

Θούριοι, οἳ,118.1069,v již. Italii na záp.
pomořízát. Tarentské, osada Ath. na m.sta
ré Sybarie založená.i adi. Θούριος 3., Xen.
τριηροιν Θουρίαιν (αἱ6 πι, Θουρία 1. v. zvl)

Ψούριος ὃ. (ο 9οῦρ-ος) básn. v útoku
prudký; bujarý;lítý. Sof.'Apn6,Alog.Aischl,
ἄρχων, ἄνδρες. Φος.ἐνδουρίῳ Ἄρει v lítém bo
ji. Eur. fem. pl. při všeg—útočné, v útoku
prudké.

9 ορµ- --- τὸ šou..
9 οὔρος, Ó(od dop- v θρῴσκω) Ρά51. buři

vec. Aischl. Tvgwv,
Bpáxm, ión, Ooylun, básn. Opýxn, 7 (od

©;%í) Thrácko 1. v Evrópě země od moře
Eux. na záp. až kř, Strýmonu, k sev. vnej
starší doběaž k Savěa za Ister, později za
Římanů jen až k Haimů. 2. v Asii: Bíthý
nie od Propontidy až k Hérakleji nad mořem
Eux., Xen.

Θράκιος, ión. Θρήΐκιος ὃ. (οἆ Οράκ-η)
Thrácký. Hér. éAxyo; voBp. mořeThr.,sev.
moře Aig.— Xen χωρίον τὸ Θρ. πάπιδεήΒγ
zantské, nejkrásnější. Op. vóy.ogThr. obyčej.

Ὀρασύς.

ὑρᾶνῖται, oi (od9ρᾶν-ος) veslaři nejvý
še sedící, na nejvyšší lavici (veslařské) ;
vrchní, nejvyšší veslaři (kteří majíce nej
delší vesla nejvíce se namáhali a největší
mzdu mívali). Thůk,

ὑρᾶνος, ὁ(.ν Ὀρόνος, 51Υ.6Ρ. δρῆνυς) 5ἴ0
lice, lavice; nejvyšší lavice veslařská (v.
předeh.).

Bpňš, gen, Opaxós. ión. Opřič,gen. Opý
woc Thrák. obyč. pl. Opžxes, ión. Όρήικες,
jm. několika národů plemeňe Indoevrópské
ho, bydlících v Evrópě nad sev. mořem Aig.
daleko k sev. a záp.; od Strýmona čásť se
vystěhovala do krajiny Asijskézáp. odPro
pontidy. (v. Bpáxn, 1, 2. a Bidvvol).

ὑρασέως, v. δρασύς.
νράσος, τό, ν. δάρσος. |
Bpřocu, básn. Apřoox, Ἡ (οἳ Θρᾷξ)

Thrácká, Sof. -revoxíThr. větry.

Wpaoow, -ττω (»ν ταράσσω) ὨΘΚΙΙάΠΥΙΗ,
nepokojným činím ; znepokojuju ; pobuřu
ju ; děsím.Aischl. dodía ppévac (zklidu vy
bouřiti,) pobouřiti mysl. PL. i o subi. věci.

ὑρασύ-βουλος, ὁ (-βουλή) α Αταῦ,ἀτσή,
smělý v radě.

Θρασύβουλος 1.ok. r. 600. tyran Milét
ský. 2. Ath. státník a vojevůdce, jenž zna
menitě přispěl k vypuzení 30 tyranů,

Ορασυδήιος ν. Θώραξ.
B paovnAémg, 606ἵόη.--- -κλῆς, έους οῦ

čan Samský ok, r. 500., otec Lampónův.

B paoúAsme, co, Ath. ok, r, 500., otec
Stésileův.

ὑρασύ-μαχος, ὁ (-ukyn) u Arst. drzý;
smělý v boji.

Βρασύμαχος, sofista za čsů Sókrato
vých. Pl.

ὑρασύνω, γ. δαρσύνω.
9ρασύς, έος, ὃ. (Ῥράσος, Θάρσος. »νἀπλγ}

1. a) «) drzý; zpupný; opovážlivý. (srv.
ὼαρσαλέος) Φο{.γλώσση, ἐν τοῖςλόγοις . ja
zykem, ve slovích drzý. Eur. dvoul« nevá
zaností. Dém. vedle BdeXupóc.B) odvážný;
odvážlivý ; odhodlaný ; smělý. Hér. čvvá čp

a V činu. Soť. ἐν ěuot 4). při mně, proti mně
odvážný. (op. detXóc). Pl. (rozd. od ἀνδρεῖος)
odvážný, smělý (bez rozvahy). Xen. dpacú
TEp0gvův %vóve odvážlivější—. wpacéme od
vážně; směle. Thúk. comp. Φρασύτερον.ϱ)
o věci: «) odvážný ; smělý, Pl. neut, pl. dv



ὑρασύ-σπλαγχνος.

ὁρεῖχ--, Θρασέα πιαζπό--, smělé, B) odvahy
dodávající; vzmužující; povzbuzující. Thúk,
šXnic. 2. a) důvěrný ; důvěrou jistý. Sof, op.
podeloac. b)bezpečný, Dém. —Sof. odděὃρα
σὺ-- 5 118, ani bezpečno—.

Ὁρασύ-σπλαγχνος 2. trag. směléhru
di; smělého srdce, Eur. —Aischl. adv. od
hodlaně.

ὑρασυστοµέω (οάὁρασύστορ.ο-ς), trag.
drzoustý jsem. Sof.λέγειςVpacvarouáv mlu
víš drzýmiústy.

ὑρασύ-στομος 2. (-oTóy-«)Aischl. dr
zoustý ; drzomluvný.pl. ἄνδρες,

ὑρασύτης, τος, Ἡ (οἆὑρασύ-ς.SIv,θάρ
Gog)«) drzá povaha; drzost; opovážlivost.
Thúk., Arst. B) odvážlivost (nerozvážná).
vedle TóAun.Xen.

ÚpPÁTTU, V. $odocu.

ὑραῦμα π. Όραῦσμια,τό (ο δραύ-ω) úlo
mek.,Eur., Aisehl. pl.

νραύω (Επι, Θραυσ-, 80Η,Ρ88Α.ἐδραύσὺην)
tříštím ; roztřiskuju; lámu. aor, roztříštiti;
rozlomiti. Aischl. s obi. jha, vesel. Sof.yvó
ας. -- ξύλον Wpadoo dříví nalámati. Eur. (v.
1. ἄχων) 5 ἀπὸ -- ἔδραυσε οᾱ-, αταζΙ1. pass.
Hér. δραυομένηςτῆς πέτρης Ρ11lámání skály.
Soť.o železe : ὁραυσὺῆναι καὶῥαγῆναι π]οπη
se a prasknouti.

Ὀρέμμα, τό (οτρέφω) 1. 8) οπογαηδθ:
chovanec; sobovanec. Sof, Tevogněčí, —mat
δα ἑαυτῷ ©. Vpěbacda: dítě (cizí) sobě za
schovance vychovati. b)dobytče vychované.
Xen. vedle xrňu«. 2. vůb. plémě. a) s pří
hanou. Sof. dvaučéc.Aisehl, pl. 00xἀνασχετά
o ženách. b) «) hrůzou, i: obluda; netvor.
Sof.—p)Pl.žertovně: potvůrka (nebezpečná).

Ὀρέομαι (.» ἀτῦ]-πθ. Υ.Φρόος)trag., jen
prs. hučímsi; hlubokými vzdechy vydávám;
z hluboka vydechuju. obyč. s obi. žalů, ná
řkův. Eur, zůr) δρεομένη σαυτῇ καχά 88Πι8
sobě vzdýchajíc na nehody.

ÚPETTĚOV, ν. τρέφω,

ὑροππήριος 9. (τρέφ-ω)Ίταρ.živný ; výživný.Sof. ddeXydToúTor popeťva ©,podobné
tomu mívá, dostává výživy.

Ορηικ-, Όρηκ- τ. Θρακ-.
Wpyjvém(oddsvo-c).a) silně vzdýchám ;

kvílím ; naříkám ; žalostím. zř.att.— Aischl,
ὑρηνεῖτε Ἰγ{]{ο, ΕΙ. θρηνοῦντός τέ µου καὶ
ὀδυρομένου ΚἀΥΡΥΟΙnaříkal a bědoval -διὰ
Aúryv zármutkem. Sof. ᾠδὰς δρηνήσει žalo
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zpěv zakvílí, (v. ičrody,£.), b) vivan. vi kví
lím někoho, něčeho ; nad někým, nad něčím,
Φ0Η,πατέρα. ΑἰδΟΒΙ.πόνους. i se dvojím ace.,
Dof.daa ©.TaTÉD 00se nakvílím otce. pass.
Aisohl,rovde Wonvetodoaby tohoto bylo kví
leno. Sof.Tara Vonvečoda:uaryvaby nad tím
kvíleno bylo marně. ac LotTedpývyTat001g
(Tooíx) dosti o ni nakvílil jsem se nářkem.

Ὀρηνητήρ, Ž006,6 (od$pyvé-o) Aischl.
plačtivý truchlitel.

ὀρῆνος, ὁ (dpé-ouou) a) silný vzdech,
výkřik; kvil; nářek; žal. trag. o někoho
(mrtvého). Aischl, ddeXpoty.Eur. vexpův. —
W.xat yóoužaly a nářky. d. δυσθρήνητος žal
hrůzožalný. b) žalozpěv. pl. Isok. —Hér.
obřady smuteční. vivocgen. subi.: něčí.

Úpyjvpěkm (od Wonvw86-g),Bur. rivě ža
lozpěvem, žalem oplakávám někoho.

Όρην-ᾠδός, ὁ (Όρῇν-ος-,)žalozpěvný.v.
předch.

ὑρησχεία, Ἰόῃ,-κηΐη, Ἡ (Φρησκεύ-ω)u
αἰωπογοπή; ουχαά πβἰαποτεπύ. Ηότ. Ἡ περὶτὰ
fox ©. náboženský obřad obětní. pl. τ, ἔπιτε
λέω 1. a, B. —

ὑρησχεύω (odΌρα-,ΤοὈρᾶνος, 817.9ρό
vog)a) ustavuju, ustanovuju, zařizuju (v bo
hoslužbě). Hér. δρησχεῦσαι5 inf. ustanoviti,
aby—. b) zbožně zachovávám. Hér. Ti něco.

Θρία, , dědinaatt. 5ο. γύοἩ. οἆΒ]ει
síny. Thúk. OpráČe do Thrijska.

Bpiaotoc 3. (od ©otx) Thriasský. Hér.,
Thůk. ©. redlov- rovina.

Worynóc, 6,římsa ; (vyčnívající) obruba,
okraj zdi Bur. při chrámech,

Vprynóm (odpryx6-c) obrubuju. v. násl.
ὑρίγκωμα, τό (ο Yoryxó-e)obroubení;

obruba, dle někt, u Eur. pl.

ὑρῖδαξ, «xog, , locika (lactuca), Hér,
ορίξ, ΡεΏ, τριχός, Ἡ (488.Ρ]. ὃριξθ 1. a)

vlas (člověčí) «) na hlavě. (přirozený. srv.
κόρ.η). Sof, Asuxm, péhouva, č. i pl. —i řec.
pl., PL. Taďeδριξὶν ἀρωγόν. 56.1: Καάαϊ, 90,
—P) na bradě: vous, Aisehl. (v. dvaTéhMa,
2 ). b) (zvířecí). pl. vlasy ; chlupy ; kudly;
štětiny ; srst. PL (v. dupiévvupu). 2. obr, o
věci nepatrné: vlas ; chloupek, Xen,

Wpoém(od$p60-c)trag. hlásám ; vypravu
ju. vi něco, rei někomu 906, ὁποῖ ἔπη 9ροεῖ
jaká slova hlásá; jakou řeč vede. Aóyovřeč,

ὀρόμβος, Ó(« Tpép-e) kruch; krušec;
kus tekutiny ssedlé, ztuhlé. Hér. «acpaXrov.
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Ὀρομβώδης 9. (-ο-ειδής, -- εἶδος) Κνγιδ
covatý. Sof. -4poot bublinaté pěny.

Θρονιὰς móAu,9, Thronijské ms., Eur.
— násl.

©póvov; 76, hl, ms, Lokrův Epiknémid
ských nedal. pobřeží zát. Málské.

Ὀρόνος, ὁ{[-νρᾶνος) 1. a) stolec; sedadlo
vysoké, stkvostné s lenochem vzadu, s pod
pěradly postranními, dole s trnoží; křeslo,
ΡΙ. κἀὺήμενος ἐνθρόνῳ. ϐ) stolec kr. ; trůn;
prestol. básn. i bohů. 2. a) sídlo král., i bo
hův. i pl. Sof, pépswvč Διὸς Ὀρόνους néstik
trůnu, sídlu Diovu. b) trůn; stolice, vláda,
důstojnost král., i pl. Aischl. (v. ššavlovyuu
1., a, £.). 9οἱ, σκῆπτρα καὶὈρόνους ἔχει žezlo
a trůn má (t. moc adůstojnost král.). c) sto
lec věštní. Eur. ddevdýg.

Wpóvwotc, 4 (od $póvo-c) PL. nastolení ;
úvod v tajnosti, v obřady.

9ρόος, att. Όροῦς,ὁ (Ὀρέο-μαι) hluk. 8)
bručení; reptání (ve hluku, v lidu shromáž- |
děném). Thúk. v:vogněčí. Xen. ©.Tigδιζλθεν,
ὡς-- 5 οΡῖ. τορίάηί jakési se rozšířilo, že
ΡΙΥ--. ϱ) Ώ]ας (Ἠ]αὔπύ); Ροτδξί, τινὸς 0 πό
čem. Xen. ὁ ὃ., διῆλδε τῆς ἐωῆς συμφορᾶς Ρο
věsť roznesla se o mé příhodě. 7

ὑοΌλέω (od do0A0-g —Wp00c)hučím (do
ucha); breptám ; pleskám PL.vevímtdei ně
komu něco stále, Dém. 6mavregčpuAsřre co
všichni jste přetřepávali,přetrásali. pass.
τὸ θρυλούμενον ἀπόρρητον ρϊεἰτοράταπό {8
jemství.

ὑρυπτικός 8. (dpůrr-o) změkčilý; roz
mazaný ; rozmařilý. Xen. i comp.

Ὀρύπτω (. τρύ-ω, 811.τρυφ-ή,τρύ.χω)
1. drtím. 2. obyč. obr. měkčím; změkčuju.

pass. a) změkčuju, rozmazluju se. Xen. ua
Nuxtxpurerouévov změkčilosti rozmazlova
ného, se rozmazlujícího. b) upýpám se. Pl.
ἐθρύπτετο ὡς 5 Ρατί, αρ/Ραἱ 56,|. 0Υ--. Χεῃ,
ὡς δὴ Ὀρυπτόμενος|. ΡΥ5ο αὔ πρ/}8ι--.

Ὀρύφις, 4 (oddpúmT-e)změkčilost ; roz
mařilosť. Xen.

ὑρῴσχω(οἆ Ἐπι. op- dor.ve slž,šdopov)
básn. a) skákám ; hopkám, Eur.o dítěti, b)
přiskakuju; spěchám. «) 0 08. 904,$pocke
dóu.oucspěchá k domu. B)o zosbn. Sof. o lo
di: spěchá; běží. b) přiskakuju ; dorážím ;
napadám. Sof. —vócocnemoc doráží, napadá
(j. zvěřlítá přiskakuje).

9υγάτηρ, 66η. θυγατρός, Ἡ {-ν ἀοθΙ1-8,

Ὀυμέλη.

Tochter. att. sg. dat. Mvyxrpí,α00.θυγατέρα,
σοὸ, δύγατερ; Ρ]. θυγατέρες, -τέρων, τράσι,
«τέρας; ἆπ. -τέρε, τέροιν). 1. ἄοθια, Πότ. βα
σιλέος. Χθῃ. -λέως dcera králova, 2. dcera;
děva, j.název mladších žen od starších os.

Ὀυγατριδέος, Ó(odVvyáryp) syn dceřin ;vnuk. Hér.

9ύελλα, Ἡ (.ν θύ-ω, du-tí, dýmání) básn.
—vichru; vichřice; víchor; vichr; bouře, Sof.
ποντία +. mořská vichřice, bouře. i pl. —

Θυέστης, ov,mýth. syn Pelopův, bratr
Atreův, otec Aigisthův ; s bratrem Atreem
a jeho syny Agamemnonem a Meneláem v
Mykénách žil v ustavišném sporu.

δυηλή, ἡ (.ν θύ-ω, ep. Svýeu) básn. oběť
krvavá. Sof.4. As04— Areova (krev prolitá
vraždou).

Ῥυη-πόλος 9. (θυη-λή, -méko)básn, so
bětmi se zabývající; obětující; obětní,Aischl.
sto. mase. obětník. Eur. KoXyag.—pl. obět
níci knězi.

1. Ουῖα, Ἰόπ. Θυΐη 1. Ἀότόίπα Delfská,
dcera Kéfisova (n. Kastaliova), z Apollóna
matka Delfa, zakladatele Delf Poněvadžona
prý první Bakcha poctila obětí, potom cti
telky Bakchovy (Báxya:) prý nazvány po
ní Ovřu n. Auádec. —2. m. v Thébách za
svěcené Thyie, kde odDelfanů byl postaven

oltář větrům (srv. $eAAx) božsky tam vzý
vaným a obětmi ctěným, Hér.

2. Θυΐα,Ἡ, v. násl.
Θυιάᾶς,άδος, ἡ π. Θυῖα,ἡ (θύξω) ἐδκα]ίοί

těkavá. obyč.pl. nadšené ctitelky Bakchovy
(v. 1. Yvřa. 1.)Aisehl. —Sof.Naxijské družky
(Bakchovy) nadšené.

Θυίη, τ. 1. Ουῖα, |
ὈὈλάχιον, τό (ο θύλακ-ος)pytlík ; mě

ἔθο; malý pytel, měch, Hér.
VWBÁXNOG,o,(« follis, Balg) pytel; měch.

VOLU, v6 (od $ú-e) obětované ; dar obět
ní; oběť (buď plody zemské, n. pečivo, n.
dobytče, n. i člověk. Ρο. θύματα πάγχαρπα
(v. i dyvóc). Thůk. —Bur. vů Tg δεοῦ 4. 0
běti bohyně (t. lidé cizinci v Taursku).

θυμ-αλγής 2.(duy.-óc,čAyog)básn. aión.
srdcebolný; bolně, trpce urážlivý. Hér. šne«.

©úpuPptov,76, ms.ve vých .FrygiiVeliké,
s pramenem Midovým.

δυµέλη, ἡ (Φυ-μ-έλη, οἳ θύ-ω) 3) oběti
ště. v divadle Ath. čtyrhranný oltář Dioný
sův asi uprostřed orchéstry na několika
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stupních povýšený, ok. něhož chor prováděl
své pohyby. b) u Eur. KoxAúrov θυμέλαι
Kyklópů (stupně,) zdi.

Ὀμίᾶμα, Ιόπ, -- ημα, τό (οἆ θυµιά-ω)
kuřidlo; kadidlo. pl, Sof, (σ. γέμω).Πότ.186.;
pl.ij. adi.: vonné(v. dmĎée).

ὑυμιᾶτήριον, 1όπ.-Ἠτήριον, τό (οὰ$v
vu%x-e)kadidelnice, Hér., Thúk,

ὑῦμιάω (ῦμ-α, srv. $uu-6c) a) (za ku
řidlo, za kadidlo) pálím, zapaluju. vi něco,
Hér. orůpaxx. —i s obi, dvuruava kadidly
kadím. —pass. dupuďraí m spaluje se, sho
řuje něco (na páru). b) za oběťpálím. vi něco.
Ἠότ, ἐπὶτοῦ βωμοῦ θυμιῆσαι na oltáři za oběť
zapáliti, zápalnou oběťvzdáti.

Όυμιη-, V.δυμια-.
ὑομωιός δ. (οάθυμ. ό) γάξπίνΥ; πάτι

živý. Arst.

WOLO-EdYC,δυµώδης 9. (-εἶδος).τ]αςί
nosti prudké ; prudký ; dráždivý. Xen. o Ko
ni, i comp.

9 Ὀμό-μαντις, ὁ, ΑἱβοΒ., jen nom. du
chem věštný, prorocký, předvídající.

ὑῦμο-πληννής 2. (-7Aňdos)Aischl. váš
ně plný ; rozlícený ; rozrušený. čr«.

VDLÓG,6 (« dů-e, fumus, dým, Dunst,
du-ch, du-še) 1. a) «) duch. Aischl, o10ypó
oowv.mysl (vznešená, udatná). Eur. dýyAó
opwv.—srdnatost. Xen. louev pduy zu L.
ἐπὶτοὺς πολεμους ]4ὅπποse silou a srdnatostí
na nepř. —Sof. o koni, duuov οὐκ ἀπώλεσεν
srdnatosti nepozbude. B)mysl; bezpečnost.
Hér. Φάρσει καὶ θυμὸν ἔχε ἀγαθόν buď dů
věrné a dobré, bezpečné mysli! b)srdce ; tou
ha ; žádost; chuť. Hér. $vu0 BovAcodamy
slí, žádostí chtíti. s gen. Tov σφιἩν 9. µάλι
στα Ρο čem byla jim touha nejvíce; čeho se
jim chtělo nejvíce. —s inf. opi 4, čyévero de
Ἡσασθαιτὸν πόλεμ.ον11touha, žádost vni
kla, jim se zachtělo podívati se na válku.
Φοῇ,ὃ, ἡδονὴν ἔχει Toi s inf, srdce někomu
s radostí si žádá—. c) o.)srdce (j. sídlo vášní )
Bur, čowrídupov čxrAxyetox láskou v srdci
rozechvěna byvši,— vášeň ; náruživosťt. Sof,
κακὸς 9. π]ά--. Pl. dro μανίας τε καὶἀπὸ ὃ.
ze šílenosti a vášně. 3) obzl, hněv. Sof. —
Ἠότ., ἐπανάγειν dvu.óv vzbuzovati hněv. Pl.
ἐπὶτούτοις οἱὉ. γίγνονται Ῥτο {ο Ἠπόνγ Ρο
σδίάναᾗ.Γ5ο]ς.ὀργὴ καὶὃ.ροραάΗνοξίέο hněv,
—vztek. Thúk. (op. Aoy1ouóg). 2. a) mysl
(rozvážná);srdce.Aischl.,Sof.-ora mysl
nerozvážná. —Hér. (v. B4Xo f.). b) mysl;
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paměť. Sof. oddé v čc d. pépo ani věru na
mysl (nepřivádím,) mi nepřichází ; ani věru
(tušení nemám,) nepamatuju.

VoLoOpibopém (od ep. Suyopbópo-c 2. —
odetpo duchomorný) Sof. duchem, srdcem
hynu, nyju ; v srdci se soužím, trápím.

VOLÓW (od $uu.6ó-g1. b, B) bněvám, obyč.
dep. pass. «) —se; horším, rozhorluju se.
trag., Hér., att. —duuodřva: rozhněvati,
rozhorliti se. revi na někoho. Hér. čeTuvxTE
δυμῶσθαι πᾶ πόκοπο býti rozhněvánu, ne
vražiti, Sof, θυμοῦσθαι dv úpyňsvztekati se,
zuřiti hněvem. B)vzpouzím se. Eur. rvvině
komu. Sof. io koni.

VOLWOTE2. Arst, — $uuoedýg.
Wovvoc, 6, ryba bahník; blatník. básn.
©vvol km. Thr. v krajině sev. odByzant

ska, též v sev. záp. Bíthýnii.

Wópa, ión. —pn,j (© fores, dvéře, dvůr,
Thůre, —důpaCe a p. v. zvl,!) 1. a) dvéře
(buďjednoduché, buď ze dvoudveřejín. dveř
ní sbité, proto častěji pl.) «) u vchodu dodo
mu, do dvora. (v. «ĎAetog, x900w, dvotyvuvu).
B) v domě u komnat (avšak častěji před
komnatami bývaly jen opony). Hér. $xAauou
důpxc Tooodečvu komnaty dvéře přivříti. —
též u stanuv táboře. Xen, vs oxmvůc.v) dvíř
ka, j.u vozu. Xen. ai i. T00douxreiou oto
povdvířka ku sedadlu na voze. —b) deska;
Ῥτχπο, Πόγ, (ν. μυρίκη). δύρησίτε καὶξύλοισι
prkny a kladami. 2. a) «) dvéře; dům; bu
dova; dvůr. Sof. 00 Hupěv před domem.
ῬΙ. ἐπὶδύραις καὶ ἐν ὁδοῖςα ἀγαῖί (α ἀοπιᾶν)
a na cestách. —obzl, dvůr. král., Xen, mi
TXigBxaihéeg Vůpaug na dvoře králově, krá
lovském (v. 1δεραπεύω 1. 8, β.-- 2 πάρειµι).
i o sídle satrapův. —B) tábor král.; stan
král, v táboře. Xen, ἐπὶτὰς Κυαξάρου ». ku
král. táboru Kyaxarovu.—b)vchod; přístup.
obr. «) brána ; práh; blízkost. Xen. čmivag
d. T76EXXač0c před branou Hellady. B) Pl.
mi movvixag ©. ku bráně, k sídlu básnictví.

VÓpa-Če ($upa-dje, « fora-s.—srv. násl.)
ven; vně. Bur. ©. vóu.ov vně, stranou oby
čejů ; vyhýbaje se obyčejům.

Výpa-dev (srv. předch. —op. ἔνδοθεν.)
a) zvenku. Sof. b) venku; vně Aischl. τὰ
Tv. věci vnějších(obléhajících)nepřátel.

9υραῖΐος 8. 1 9. (οἆ θύρα) Ῥάξη. 3) γπὸ
dveří, domu ; venku. Sof. při otyvety (op. 2.
šyxvAos). b) x) cizí; jiný. Eur. veto cizí (ji
ného) ruka. 8) daleký ; pryč z očí. Eur. čv
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θυραίοις mezi vzdálenými; jen z doslechu (odjiných); zpověsti.
Ὀὐρᾶ-σι(ΕΥ. θύραθεν, θύραζε© foris,

adv.) básn. venku; za hranicemi; jinde; v
zemijiné, Sof.

Vopavlém (od neob. $úp-xvXog 2., —aů
Am)venku meškám ; veřejně, ve veřejnosti
působím, Xen., 0Ρ. ἔνδονµένειν,

Θυρέαι, α, ὶ Ὀυρέα, ión, -én, 4, hl. ms.
Peloponnésské krajiny Kynúrie mezi Argol
skem a Lakónskem,na pobřežízát.Argolské.

Bvpém, v. předeh.

WópeTpov, Tó (od důpx) zavěradlo, pl.
brána. Eur., Xen.

Θυριεῖς, οἱ(od Θύρι-ον) ΤΗγτ{]από. Χο.
Úptov, 76, ms. v sev, Akarnánii,

Wopóm (od dúpx) dvěřmi, brankou -opa
třuju. Xen. obr, BhXspapouvýv div Bupamu
brankami víček opatřiti zrak.

9 υρσο-μανής 2. (uxívoua) básn. pru
tem nadšený (přislavnosti Bakchovské).

Wpooc, ó,tyčnadšenosti;prutslavnost
ní (přihodech Bakchovských nosen od nad
šených ctitelů Bakchových, ověnčen břeč
tanem a révovím). Eur. i j. znak v ruce
Bakchově.

ὑυρσοφορέω (οἆ ὑυρσοφόρο-ς)151508,
prut slavnostní nosím. Eur. o Bakchovi.

Wvpoo-pópoc 2. (-géoo) thyrsos, prut
slavnostní (v ruce) nosící; prutem opatře
ηύ. ΕΤ, Μαινάδες--.

Wp, vé(od$upó-e)opatřenídveřnii,|
vraty, branou. Hér. diža $upouava dvojí
brána. v Tořot+. uvnitř těch bran. Thúk.pl. '
věci, části ze dveří (rozebraných). Lýs. dvé
ře (po domě),

Ῥυρών, ὤνος, ὁ (οἆúpa) přídveří; před
síň; přísiněk, Sof. mpoc θυρῶνος ἐζόδοις
ἑστῶσαπα východech z předsíně stojíc. čce
Vupávocdovnitř předsíně, přísiňku.

9 υρ-ωρός, ὁ (ορ. ὃυρα-Εωρός;--ὥρα,ὁρά
©) hlídač dveří,vrat; vrátný, Hér., att.

ὁύσανος, ὁ(θύ-ω] βἰἴαρος;třapec.Hér.pl.
Φυσανωτός 8. (odJúcavo-c) střapci, tře

pením opatřený, obroubený. Hér.

Ὀυσία, ἰόπ, -ίη, Ἡ (9ύ-ω)1. a)oběť.Aisehl.,
Thúk. evyaie xi duolaucmodlitbami a obět
mi. b) konání oběti ; obětování. (dle obřadu)
att. vůb. obřadobětní. Hér. ©.repi ra ipd obřad |.
při obětech. 2. a) hody (s obětí); slavnost,

9 ωχέω.

průvod obětní, Hér. (v. dváve 1. c. B) dv
σίαι ἐπέτειοι, ΤΠή]ς. διετήσιοι. b) vůb. hody;
hodování. Hér. σαν ἐνὑυσίησί τε καὶεὐπα
delyoetrvali v hodech a radovánkách.

ὑύσιμος 9. (θύ-ω, θυσ-ία) ουδίηί ; k obě
tem schopný, dovolený. Hér. xrývex dobyt
čata, jichž se smělo užívati za oběti.

Θυσσαγέται, oi, km. Čudský, lovecký,
bydlící sev. vých. od Budínův, jsouce od
nich velikou pouští oddělení, směrem k
Urálu. Hér.

©úoococ, , ms. na vých. pobřeží zát.
Singitské.

WVOTACE,dčog, ἡ (οἆ Άυσ-, YÝ-e) obětní;
při oběti. Aischl. Boývzývání. Sof. Arai.

WVTYP,7004,6(od Yý-o) trag.obětník; žrec,
9υτήριον, τό (οὰθύ-ω) básn. dar obětní.
dÓw (< fu-mus, du-ju; du-ch; d-mu;

dý-m; Du-nst.—. —fut. $úco, pass. S00
μαι; 80Υ.ἔθῦσα;. 8ἱ6 ΡΗ. τἐδύκα, Ρ8588.τέ
θδύμαι; 80Υ.--Ρ858, ἐτυθην) (1. Ρά5π.. οϱ76.
ep., prs. aimpf.: duju; zuřím; bouřím.) 2,
a)kouře, pále obětuju; zadýmu obětuju.vůb.
obětuju (i zabitím). Thůúk. ční Bou na ol
táři. Xen. mi Bouv, na oltářích. —s dat.
bohův i héróů.s obi. i věcí i zvířat, za nej
starších dob, zř. později i lidí. Hér. rpoeřre
πάντα θύειν τοῦτο, ὅ τι ἔχοι -- Ῥογαδ11, ἀΡΥ
každý obětoval to, cokoli by měl. xrývex dů
cau dobytčata za oběťdáti, zabiti. Bur, oXó
va dev zápalnou oběť (zabitím) obětovati.
Xen. důev Ta leod úmépTivog obětovati dary
posvátné za někoho, za blaho něčí.meď. —si,
k účelu určitému, obzl. k vyzpytování n. k

"vyžádání budoucího zdaru. Hér. $vopéve oi
ἐπὶτῷ Πέρση obětujícímu proti Peršanovi.
(o zdaru válečném). Xen. ἐπὶ τούτῳ πάλιν
šdúeTo čigTolg k tomu cíli opět obětoval do
třetice.ičrí vivaprotiněkomu, něčemu.Hér.,
Xen. —úmépTivog0 něčem. též o subi. věštce
prostředkujícího pro jiného. Xen. —pass.
dúerTor obětován jest. peXAóvrTovθύσεσθαι
když mají býti obětováni. Xen, Tv $vouévov
z věcí obětovaných.isoď Tebupévadobytěata
za oběťzabitá. b) obětí slavím. s obi, slav
nosti, Xen. ra Aúxaix. Dém. v. Ἡράκλειος.
Ῥ]. ν. ἐπινίκιος,

9 ύωμα,τό (ο 6Ρ.δυό-ω. srv. básn. YÚoc,
—prokuřuju ; vonným činím) věc vonná(pro
kouřena) ; kadidlo. Hér. pl.

Vwxém (od θῶχο-ς, srv. Φᾶχέω) Ἠότ.
sídlím ; sedím. o panovníku, čvθρόνῳ.
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W$Noc, č (v. Hdxos) básn. a ión, sedadlo.
VOLA, Souáče a p., v. Badua, Bav

uáČe a p.
9ὤμιγξ, tyyos, %,básn. a ión. tkanice;

provázek. Aischl, gočixm—luková tetiva.
Hér. oTépavogdduryyog věnec z provázku;
provázek věncem ovitý.

Οῶνις, to, dle Hér, strážce Kanóbského
ústí Níla za dobyParidovy. (srv. ep. Bv).

δωπεία, ἡ (οἆ$wreý-o) lísání ; lichoce
ní; lahodění, Xen,

Wwredm ($óV) a)lísám ; lichotím ; Jaho
dím ; kořímse. iv někomu. $wredoou zali
chotiti. Sof, i s ace. vnitřním. oůTadra da
eve ty tato lichotnictví prováděj, tak se koř!
b) v dobrém sm.: chlácholím, Pl. hněvají
ο{πο 86, πατρίδα,

9νώπτω ΑἱδοΠ].--δωπεύω,a).
Wmpěnetov, r6 ($ópač) Aisehl. ohrada;

hradba.

9ωρᾶχίζω (δώραξ) brní, brněním odí
vám, opatřuju ; obrňuju. Xen.s obi.vojínův
a ἸΚοπί.δωρακίσαι obrniti; ozbrojiti. dep.

ass.—se. Tebopaxtouévogobrněnjsa.Thúk.
pl. o koňácích. Xen. io koních.

L c, ira, 76, neskl. (č—=i;t —=1); devá
té písmě v alfabétě, —Známkačísl. a) «/—10.
ϱ) 1ΞΞ 10.000.

1. ěmdexnixóv,Í ukazovací, vždy dlouhé
a přízvučné,důrazný závěsek ku pron. uka
zovacímu a adv. — hle, to; někdy č. i pou
hýmdůrazem vyznačenoslova toho, kněmuž
jest přivěšeno ;řec. ono slovo pozbývá svého
přízvuku, akoněí-li se krátkou samohláskou,
odmítá ji před—t; dlouhou samohlásku pak
zrovna předt krátí; ale souhlásku si pone
ομάτά. 5ττ.ὁδί (ὅδε-ἴ), οὗτοσί, τουτωῳ-ί,νῦν-ί.

9. ἵ,Κοῖ.1. pron. pers. 3. os, sg. (« lat.
i-s, č. ji, je-ho, je-nž. srv. νίν). 9. verba eůu.

Čá, ión. tý,básn. 1., zvuk ; hlas. Aischl.
[σ.ἠχήεις). Sof. —Hér. or,— 2. (výkřik bolest
ný). Aischl. tý iý, tů ió ach ach, žel žel!

"Jádpv, ovoc,Samian 1. asi v 6. stl.,
syn Héfaistopoliův, 2. vnuk Jadmona 1ho.

ἰαχχάζω (od ἴαχκχο-ς)Ρτοτο]άτάπη ]άβο
tem ; výskám ; jásám. Hér, rv povnyixxya
Čovottím zvukem jásají.

Lwmog, 6, 1.jásot; výskot, Hér, 0u.vori
x0gč. jásot zasvěcenců (při hl. slavnosti
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Vwpano-notóc, č (-moté-w)brníř; pan
cířník. Xen.

δωρᾶκο-φόρος, Ιόπ. Ψωρήκο-,ὁ (-φέρω),
brnění nosící ; obrněný ; brněním -oděný;
oděnec. Hér., Xen.

θώρᾶξ, ἄκος; Ἰόπ.δώρηξ, 1x05, 0, 1. brň;
brnění ; pancíř; krunýř. obyč.kovový, alei
plátěný. Hér. XAiveog.Xen. Avoůg, imrxóc. 2.
(přirovnáváním) předhradbí; přední, zevnitř
ní hradba (pancíř městu). Hér.

Búpaš, ión. oné, 1x06, hlava Alenovců
v Thes. Larisse za válek Pers., stranník
Peršanů, j. jeho bratři Eurypylos a Thra
sydejos.

9ωρή-, (Οωρή-, 7. θωρῦδ»,(Θωοᾶ-..
νώς, θωός, ὁ (66η, Ρ]. θώων) šakal, Hér.
9 ωυμ-, v. $avu-.

δωὔσσω trag. hučím ; zvučím, a) zvuč
ně volám, křičím. Eur. o lovci. Aisehl, Aó
ov, dyyeMacdwúčauřeč, zvěsti zvučně ohlá
siti. Sof. —rvivavzkřiknouti, zazvučeti na ně
koho. b) úpím. Sof, aor. zaúpěti, δωύσσειβο
jv úpí hlasem.

9ώψ, θωπός, 6, lísal; lichotník, Fér,

Eleusínské, v měsíci boédromiónuslavným
průvodem konané odAthéňanů v okolí Eleu
sínském). 2. "luxyog (Jásavec) básn, příjmě
Bakchovo. τ. Διόνυσος.

Ἴανχος, v. předch., 2. —
ἰάλεμοςτ. ἰήλ-,ó (odik) básn. žalozpěv,
ČZAAw,básn. posýlám. Aischl. impf,

Ἰάλυσος,ión, lýX-, 4, ms. na sev. záp.
pobřeží Rhodském, ze spolku šestiměstí,
(pětiměstí). Dór. —Hér.

ιᾶμα, Ιόπ. ἔημια,τό (οἆ ἰά-ομαι) hojidlo;
lék. Hér., v. fm106, b, «. —

ἰαμβεῖος 2. (od tau.,Bo-g,iambský; iambi
cký. Arst. nérpov. —T0 iauBetov verš iambi
cký tří dvoustopí (šestistopý, obyč, v dialo
zích drámatických). Pl., Dém., Arst.

ἰαμβίζω (οά tau.B-og)škádlím (verši iam
bickými) Tevěněkoho. Arst.

tajuboc, č(« iár-ro) pův.: hození, obyč.
a) stopa veršová ——(V rozměru tom počí
talo se obyč. dle dvoustopí ——< —,v němž
stopa první bývala zastupována i jinými,
j- < < <, n.——,n.—< ©. Za std. užívalo
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se iambů v básních důtklivých, škádlivých,
potupných (proti hexametru daktylskému),
což vytčeno i jménem samým ; odzač. 5stl.
obyč. v dialozích drámat. —b) pl. i: básně
škádlivé, potupné. Arst., ΟΡ.τὰ Ἱρωικά.

lupBo-pdyo6, 6,iambožrout., Dém.ošpat
ném herci divadelním,jenž iambydrámat po
lyká, činěje nezřetelnými.

Ἰαμίδης, ου, ὁ (οἳἼαμ.-ος)18πιοτοο,Ἠόη,
pl. Iamovci, rod věštecký a kněžský, pův.
v Elidě, obzl, v Olympii, i v jn. zemích Rec.

"Iunoc, mýth. Eliďan, syn prý Apolló
nův, praotec Iamovcův.

"lavec, dór. "Iov, 2. c, Aischl,
ἰάομαι (0) a) hojím ; léčím.obi. Sof..ca

ua. Hér. va čAxe«Timrány něčím. Xen. τὸ
τραῦμ.α. Ῥ]. ὀφθαλμούς. Χθῃ,ἰάσασθαί τινα
vyhojiti, vyléčiti někoho. b) obr. hojím; na
pravuju. xaxovxx zlo zlem, často att. —:
PL. i pass. ovixdévrov— což kdyby vyléčeno
bylo—. (srv. dxéoum).

Ἰάουνες, ν. Ἴωνες.
Ἰαόνιος, ν. Ἰώνιος.
"lameTóctítán, syn Úranův a Gajin, bratr

Kronův, otec Prométheův a Epimétheův.

ἰαπτω 1. a) «) metám; házím. Aisohl.
χερμάδαΚωΙπθηίπι. ῥᾳ58. ἔπ ἀ̓νδρὶτῷδ' ἰάπτε
odo Bém aby proti muži tomuto metány
byly střely. B)Aisehl. xepaAdvide hlavu
(hoditi,) si roztlouci. b) 9οῇ, λόγοις ἰάπτειν
(viva po někom) slovy metati; slovy tupiti
(někoho). 2. Sof. doymuxrTa iadou skočné
plesy provésti, zadupčiti; ve skočných ple
sích se otočiti.

"lámvyec, ión. 'lým-, oi, nár, v jihových.
Italii (pozdějšíCalabrii) plemene Indoevróp
ského, rezd. od km. středoitalských ; země
jejich: Tamyvyl«,ión. Iyrvyly.

Ἱαπύγιος 3. (odTárvy-e) Iápyžský.
Jápěuvocmýth. Lýd, otec Omfalin,Hér.
Ἴάς, άδος, + (od 'I4-ov) Iádský ; Jónský.

Hér. δίαιτα, ἐσδής, γυνή, στρατιή, νέες,
πόλιες.

tčotjLoc 2.(i4-ou.ou) a) zhojitelný, Aischl.
oxou.4xoug.b) obyč. obr, záojitelný ; napravi
telný. PL.duxovývLaTaap.

ἴᾶσις, ἡ (οὰ ἰά-ομαι) 8) hojení, léčení;
lék. b) obr, hojení; léčení ; napravování, PL,
τινὸς někoho, něčí.

ἴασπις, ιδος, %,Jaspis ; jaspen. Pl,

Ἴβηρες.

čaoTí (Tac) neskl, po iónsku ; iónsky (ne
vážně ; nemužně). Pl.

Ἰάσων, ΙόΠ,'Iýo-, ovog,mýth. rek Minyj
ský z Jólska, syn Aisonův, jenž odPelié, ne
vlastního bratra otcova,donucenbyl ku plav
bě na lodi Argoji, aby z Kolchidy přivezlzla
té rouno; maje statné reky za společníky,
poslání své šťastně vyřídil pomocí Médeje,
již pojal za mnžku (v. i Koéov 2).

tav“p, mooc,ὁ (οἆἰά-ομαι)básn. — ixTpóc.
Sof. i. Těv zxaxv hojitel neduhů,

ἰᾶτορία, Ἡ (οἳξάτωρ--- ἰατήρ)ΙέΚαϊςίτί.
ἰᾶτός 3. (od ix-ouou) hojený; hojitelný ;

vyhojitelný. Arst. duševně—.

Ἱατραγόρας, Hér. Ἰητραγόρης,εω, ΜΙ
léťan ku konci 6. stl.

ἰᾶτρευμα, τό (οἳἰατρεύ-ω)hojidlo. Arst.
obr.podpora ; posila,

ἰατρεῦω (οὰ ἰατρό-ς)a) lékařsky ošetřu
ju ; řádně léčím. viva.někoho, Pl. pass. řádně
(od lékaře) léčen jsem. b) obr. Pl. i. t. hojím,
opatruju něco.

ἰατρυχός, jón. ητ-, ὃ. (οἆ ἰατρ-ός)a) lé
kařský ;k lékařství příslušný. o os. lékař
stvím způsobný ; v lékařství zběhlý. Pl. sup.
výborný lékař. %i. (réyvy) lékařské umění ;
lékařství. Hér. att. —PI. ToĎrTo,© ὄνομα τὸ
i. to, čemu říkáme lékařství. Ta i. věci lé
kařské. Arst. i sg. —b) obr. hojitelský ; k ho
jení, k napravovaní příslušný Pl. o 08,περὶ
TYvÚvyňv i. v hojení, v lékařství duševním
zběhlý.

ἰατρός, ión. inr-, Ó(od iá-op.u) a) hojič ;
lékař. trag. —Hér, vovcov—nemoci. att. b)
duševně. Aischl. sioiv iaTpoi Aóyor jsou ho
jitelé slova (t.j. k hojení duše způsobna).
Pl, duadlxci, nevědomostihojitel. Thúk. vc
móXemci, zachránce obce.

ἰαύω (ᾳ i-xF-e, redupl.i, AF, « ep. dy
v) básn, oddechuju; odpočívám. prs. inf.
Sof. (v. čvyýytoc.) —part. Eur.

ἰαχέω (ia) trag. kvílím,Eur, τίνiu
„co kterého (gen.) kvíliti mám? x

ἰαχή, ἡ (Ει-Εαχη, -ν ἀχέ-ω) básn, kvíl;
ντ]γ]ς; τ2]γ]οί, ΑΙΒΟΒΙ.πολύδακους. Ἐπτ.
στενακτά.

Ἰάων, ονος,ὁ, Ὀάβη, -- Ίων 9.

"IPavwAAus, n. -oXig, 105,Kár Mylasský
v 6. stl., otec Oliatův a Hérakleidův.

"IBypec, oi, std. nár. plemene severského



βηρία,
(jehož skrovným zbytkem jsou nynější Ba
skové), první obyv.poloostrova Pyrenejské
πο (Ἰρηρία).

Ἰβηρία, ión. m, 4 (od "IBmp-sc)Ibéria
(vých. a již. Hispanie).

ἵβις, ιδος, ión. 106,% (ión. ace. 56. ἴριν, pl.
tBts) ibis, pták vodní z čeledi volavkovitých,
žijící v bažinatých krajích Eg. ze hmyzu;
v Eg. za posvátného byl otěn.

VYpAL, V. ἱχνέομαι.

Ἴδαῖος 3. (οὗ Ἴδη) Ídský. Soť, zdův,
Ἴδακος, ó,m.v Thr. Chersonésuu Sésta.
Idávdvooog, ku konci6. stl. kr, Skyth

ský, syn Sauliův, synovec Anacharsiův.
1. dé, před samohl.id", spojka obyč. ep.:

1; a. jen jednou u 8oí.

2. (E, impt. k aor. eřdov.v. ὁράω.
ἰδέα, ión, -én, 1 (F1Ď-, « idety, srv.sidoc)

a) vid; podoba; postava; způsoba (jak se
jeví zraku). «) živočichů. Hér. opodoběíbi
dů (vedle eidoc). Pl. o lidech. vůy i. x«Xóg
postavouhezký. rv AxaTáv Týi.διχφέρειν
nad vrstevníky podobou(sličnou) vynikati.
—B) věcí. Pl. —vs yňs podoba země. RavTo
δαπὰ καὶτὰς. καὶτὰ μεγέδ"ητοσπιαπ]{ό1 Ῥο
dobou i velikostí, b) «) způsob (v jednání,
smýšlení), Hér. (v. διφάσιος). Thúk. vaúry
τῇ ἱ.tím způsobem. v dr? i. týmž zp. ně
av i. každým zp. i s Ρ6η.ἱ. θανάτου, παρα
Gxevňgzpůsob smrti, přípravy. —ovyňs, OAE
dpov—. i pl. i. πολέμων způsoby válek. B)
zvláštnost (podstaty). Pl. v) vid; figura
básnická, řečnická. Isok, pl.

ἰδεῖν, v. ὁράω.
ἴδη, , básn. a ión. les ; lesina ; stromoví.

Ἠότ, παντοϊχι--.

Ἴδη, Ἡ, 148,]θβπαίόΡομοϊ, 1. τ jihozáp.
Trojsku u zát. Adramyttské, 2. na střední
Krétě,

ἰδίᾳ, ν. ἴδιος.

ἰδιοβουλέω [ἴδιο-ς,BouXů)o své vůli jed
nám. Hér.

tětoc, 3.i2.(Fi-Ot06, »ν9. ὅς,suus, svůj)
1.a) refl. svůj vlastní, Hér. tora κέρδεαπροσ
Šexóuevo:své vlastní prospěchy očekávajíce.
παραδώσειν σφέας τὴνἱ. ἐλευδερίην 9 υζὰα]ί
oni svou vlastní svobodu, Sof, —Eur. οὐ τὰ

χρήματα ἵ. κέκτηνται nemají jmění j. své
vlastní. p. Xen. při šyerv. —neut. sg. Dém.
(v.cigI. 1.d.«).někdy sesilněno i gen. pron.
τ6ῇ., ΡΙ. ἔνεχατοῦ ἰδίουτοῦ αὐτῶν, ὀλιγωροῦν
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τες τοῦ κοινοῦ,προσομιλοῦσι-- Ρ105τ ἤ] τιαςή
nÍ prospěch osobní, málo dbajíce prospěchu
obecného—.b) nerefl. vlastní; soukromný;
osobní. (0p. xotvóg, Oyu.óatoc). Thúk, rů i—,
Tě Onu.óo1xvěci osobní, soukromné—, obecní,
Υθἵθ]πό.Ηότ, τά τε ἱρὰκαὶτὰ ἴ.(ἐμπίμπρημι.
—šv II., I. b. B) ΒΙ. καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσία |.
soukromě tak veřejně, Χαμ, ἰδίᾳμὲνπείθειν,
εἰςδὲ τὸ xotvdv umdév —soukromě sice pře
mlouvati, ale do veřejnosti nic—.2, a) zvlášt
ní (o sobě). Hér. čůvoc nár. — Pl. Tig 10105
(fem, |) oúcí« nějaká zvláštní podstata. —
modyua —věc. Pl. idíx AubetvTi zvlášť,
stranou (odjiných) vzíti si někoho (na pou
čenou). Dém. při rAsovexrňom —b)zvláštní;
rozdílný ; rozličný. i s násl. %,Pl. eťτις ἴδιόν
τι ἔπασχε πάθος 7 ol KAXo.kdyby kdo zvlášt
ní nějaký (jiný) cítil pocit než ostatní—,
Isok. i comp. ἰδιωτέραςπράξεις zvláštnější,
rozdílnější—.

ἰδιότης, Ἴτος, Ἡ [σξι-, οἆ ἴδιο-ς2.) σν]άδί
nost. ΧθΠ, τῆς Ἠδονῆς,

ἰδιωτεία, Ἡ {οἰδιωτεύ-ω) ἄϊνοι 5ο τοπ]
ný. Xen.

ἰδιωτεύω (σΒιὸ-, ἰδιώτη-ς) 1. a) soukro
mě žiju ; život soukromný vedu. PL. (op. dn
v.ooieVw,2.). b) sprostý, nepatrný, bez váž
nosti jsem. Xen. subi. vxTpíg. —2. nevědo
mý, neznalý jsem. Tivógněčeho; nezběhlý
jsem v něčem. ΕΙ. τῆς ἀρετῆς.

ἰδιώτής, ου, ὁ (σΕιδ-, od (d10-<)osobitný;
o sobě, pro sebe žijící ; odloučený. (význ. ja
snější stává se teprve opakem) 1. a) sou
kromný (muž, občan) ; soukromník, Hér.—
Xen. op. BxorAcuz, vdpavvos. att. op. T6Xug.
Thúk. dvěpeg i. mužové z občanstva. b) «)
sprostý ; nepatrný. Pl. op. uéyag Baorheus.
B) prostý vojín. Xen. op. στρατηγός, 2. 8)
«) nezkušený ; nezběhlý. Xen. idtTau xuT4
TOůcróvovgnehonění v pracích; nepřivykli
pracím. v řemeslech, v umění: neznalý ; ne
znalec. zivoc něčeho, č. často se překládá
složeninou s me—.Thúk. xx iuT00gxai ἰδ.
i lékař inelékař. (v. idoxnrýgb., δεινός{.) PL.
αὐληταὶ ἱκονοὶὡς ποὸς τοὺς ἰδιώτας Ῥίδίοοτό
dostateční j, proti nepíštoům, neuměloům.

- B) málo cvičený ; obyčejný, prostý, (v umě
ní). Isok. (v. čye. II, 1. b. B.). —b) nevzdě
laný ; nevzdělanec; nedouk. Xen.

ἰδιωτωιός 8. (σΕιὸ-, οἆ ἰδιώτ-ης) 1. a)
soukromnému, soukromným příslušný, ná
ležitý. Hér. ořrocpotrava. s gen. čgmupyov
Ayhoudyou idiorixóv do věže náležité sou
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kromníku, občanuAglómachovi. b)soukrom
nický ; nepolitický. Xen. 0 i. Btog život v
5οΚΤΟΠΙ{ (οΡ. τυραννικός) οἰωνὸς οὐκ ἰ, Ζη8
mení nevěštící na život politický. Pl. oúy
γραμμα č. spis obyčejný (op. roXArrixov).2. aj
nezkušenému, nezběhlému, neumělémupří
slušný ; neumělecký. Pl. o řeči, Arst. 0 i.
v básnictví: všednost; sprostota. b) nevzdě
lanosti, nedbalosti příslušný. Xen. idtom
χῶς τὸ σῶμα ἔχειν πενγοτἰδεπο, zanedbáno
míti tělo.

ἰδού (Βιὸ-) Ἱπιρί, medď. aor. ἰδεῖν, pří
zvukem seslabený (pravý impt:ido5), obyč.
předjn. impt-em i pl. (srv. dye) hle; ejhle;
na! zde! Sof,i. čéyovna, ber si! i. $eZode hle,
pozorujte— ! p. Eur.

Ἱδριάς, άδος, 9 yópy krajina v jihozáp.
Kárii. Hér.

ἵδρις, ιος, ὁ, Ἡ (Ειὸ-, 5τγ. οἵδ-α) Ῥάβη.τὸ- ’
doucí; vědomý; znalý ; zkušený. Sof., Eur.
—Tivogněčeho znalý ; v něčem zkušený.

ἱδρόω (σξιὸ-, srv. ἱδρώς.)Vpotu jsem;
potím se. Xen. roly idpdom před zapocením
(v práci). idpodyr(ἱδρῶντι) τῷ ἵππῳ na koni
potícím se.

ἵδρῦμα,τό (σιδ-, οἳ ἱδρύ-ω) 4) 5{41ο(τ7
stavěné, πΥήσοπό).ΑΙΒΟΒΙ.δαιμόνων ἱδρύματα
božstev sídla. Hér. $e©Gv—bohů chrámy. b)
bydliště. Eur. Nuuopav.

ἱδρύω (σιδ-, « ἕδ-ρα, ἴζω,, 51άο,sázím),
1. 8) α) βάπίπι; usazuju. viva někoho. Eur.
Πενδέα ἱδρύσαςὄζων ἔπι Ῥεπί]θα αβαᾶἰσ η8
větvích. pass. 9οῇ,οὐχ ἱδρυτέονnesmíse po
seděti. Xen, sigyepav idpudijvou na m. posa
zenu býti. Eur. xaT' otxovἵδρυται γυνή v do- .
mě (usazena jest,) sedí žena. 3) usazuju;
pokládám. Hér. (©ρυσετὴν στρατιήν ἐπὶποτα
u položil vojsko polem uř. —Thúk, Befpatcug
idododor pevně usazenu býti (o vojsku). b)
«) usazuju (bydlem) obyč.pass. Hér. čdvex
xaTŘ yÁdpnyÚdpvTauvův národy po krajině u
sazeny jsou, bydlí nyní. Sof. 708 xAdetgvty
ἱδρῦσθαιdovoz; kde, slyšíš, že nyní jest
Vzemi usazen, mešká ?—B) usazuju ; usta
novuju.meďd.dyn. ἄνακτας τῆσδε γῆς ἱδρύσατο
za vládce této země ustanovil. 2. a) zaklá
dám ; stavím. obyč, meď.— si. Hér. idpůoav
To ipóvzaložili svatyni. dpuvrou—mají sva
tyni založenu ; svatyně založená jim náleží,
Ἠότ., Ῥ]. βωμούς τε ἱδρύεσθαικαὶ ἀγάλματα
θεῶν ορδίπῖος το]κ]άάα11,5ἰαΥὅδί ο 506ἨΣ bo
hů. pass. o svatyních i městech. Aisehl. —

c /
ἱερόν,

ἨἩότ,ἵδρυται ἡ πόλις ἐν µέσῳ 18. ζᾶ-, Ρο]οἆθ
no jest, leží uprostřed—.b) obr. «) PI. évv
χαὶςτὴν οἴχῆσινἵδρυταιv duších založil stá
nek svůj. ) Thúk. τὸ ἐντῇ κεφαλῇπρῶτον
iopubévxaxóv zlo ve hlavě nejdříve usazené
(založené, zakořeněné).

ἱδρώς, ὥτος, ὁ (σΕιὸ- 811. ἱδρόω,“ sú
| dor, sudo, sohwitze, Schweiss) a) pot; u-;

zapocení, obzl. z práce. trag., att. —b) práce
v potu tváři ; námaha. Xen. idpora rapéyev
τινι —poskytovati, ukládati někomu, Pl. 76
νων χαὶ ἱδρώτων prací a námah—.

ἴδω,ν. ὁράω.
ἱέρᾶξ, ἄχος, Ἰόῃ, ἱρηξ, nx0g, 0, krahuj;

krahujec; krahulec; jestřáb; v Eg. po
svátný.

tepáopat, ión. čo- (od iepó-c) posvátnou,
kněžskou službou se zaměstknávám ; služ
bu kněžskou zastávám, Hér. ipdodat Vedv
knězem,pl. knězi býti bohů. Thúk. oženské:
kněžkou býti.

ἱέρεια, Ῥάςπ. ἱερία ({χ{β]αῦ. ἱερ]α), 1όΠ.
ἱρείη, Ἡ (4 -εΕια, οἳ ἱερεύ-ς ; 816 ἱερίαοὰ ἵερ-ός)
kněžka.

ἱερεῖον, ión. ἱρήιον,τό (α-εΕιον,81Υ. ἱερεύ-ς,
ep. ἱερεύ-ω)a) dobytče, zvíře obětní; oběť;
žertva. Hér., att,— b) dobytče, krmné (na
jatky,), jateční. Xen. vedle, ořrog.

ἱερεύς,έως, 1όπ.ἵ ρεύς, έος, ὁ (STV.ep.ie
ρεύ-ω)posvátnosti, službě posvátné zaslíbe
ný, stále oddaný; kněz (jenž modlitby za
lid konal, oběti zabíjel a zvnitřností věštil).
Sof,—Hér. ipéegdev knězi bohů. Pl. v
ἱερέων τε καὶ ἱερειῶν.

ἱερία,γ. έρεια.
ἱερομηνία, ἡ; ἄῑςπδΚί, -- µήνια, τά (-μήν)

svátek měsíční;vůb.svátky; hody,Thůk.ipl.

ἵερο-μνήμων, ἀότ.-- μνᾶμων,ονος,ὁ, ODA
trovník, správce bohoslužby. 1. pl. v obcích
Rec. příslušných k AmfiktyoniiPylské: vy
slanci hl. do schůzí Amfiktyonských (po 2
ze 12 km., v. Au.osxTdovec),mající s právem
hlasovacím i povinnosť dbáti o společnou
bohoslužbu(odtudijm. jejich). 2. VByzant
sku: vrchní správce obecní,jenž zár. býval
i správcem bohoslužby. Dém.

ἱερόν, ión. ipóv;vó (neut. sl. igpóc)svaté ;
posvátné. a) «) dar posvátný, obětní; oběť.
Dof.čup.nva—.dobytče obětní. trag.,Hér., att.
(v. do 2., ylyvoum 2. 6. β.-- ἐξαίρεσις,αἴθω).
B)vnitřnosti, droby oběti, dobytčete obětní
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ho, z nichž bylo věštěno. (v. ἐξαιρέω,1. Δια).
znamení vnitřností, drobů. Xen. va i. καλὰ
xai TAGp4y1x—znamení drobů přizniva i po
hyby dobytčete. b) svatyně; božnice; chrám.
(v. dytoc, pos). Hér. ipóv, vyóc svatyně
(v širším sm.), chrám (v užším sm.) s gen.
ἐντῷ ἱρῷTs Adyvalngve svatyni Athénině;
v posvátném okrsku chrámu Athénina. τὸ
ěmioTóp.av1ioóvohrám (Diův) při ústí (t.j.
na návrší v sev. záp. Bíthýnii, kde Bosporos
Thr. se končí a začíná se Pontos Eux.; od
tud byl rozhled přerozkošný na širé moře).
později, j. u Dém. τὸ Ἱερόν. (v. násl.).

Ἱερόν, τό. 1. v.iepóv, £. —2. —0pog Dva
tá hora; Svatý Kopeček s tvrzí, vjihových.
Thrácku nad Propontidou,jihozáp. odPerin
tha. Xen., Dém.

ἱεροποιέω (οἆἱεροποιό-ς)ορξίηκαι jsem;
oběť Κοπάπη, ΕΙ.

tepo-Ttotác, 6 (-moté-o) obětník, pl. vÁth.
obětníci, občané losem určení k vykonávání
obětí slavnostních. Dém.

ἵερο-πρεπής 9. (-πρέπ-ω) posvátností
vznešený, vynikající; ctihodný. Xen. sup.

Čepóc, ión. ipóc, 8. zř. básn. 2. (subst. ie
povv. zvl.), 1. básn. čerstvý; valný; na
ramný; ohromný. Eur. ieodvκὺμ, οὐρανῷ στη
olCovnáramná vlna k nebi se dmoucí. 2. obyč.
svatý ; posvátný. a) «) božský ; nebeský.
Sof. ouBpogdešť. B) bohům zasvěcený, Sof,
αιµόνωνἀγάλμαν'i. bohů sochy svaté, po

svátné. — Hér., Xen. —/rmo. posvátní oři.
Πότ, γράμματα i. písmo posvátné (Eg., op.
δημοτικά). ἶ 5 66η. ἅρμα Διὸς ἵ, Diův po
svátný vůz (prázdný, jen Diovi zasvěcený).
ὁ χῶρος τῆς Ἀοτέμιδος τη. Ατγθπη]ὰὅ{85Υὅοθ
no. —často (bez gen.) trag. o zemi, městě;
o řekách, vodách, horách a p. —i Xen. —vo
v- posvátné pastvisko. v) v ochraně božské;
posvátnosti chráněný, bezpečný. Hér. %ip?
Ódocposvátná cesta (do Delf). Sof, róuBoc.—
b) «) 00s. Eur. čův iepořgs knězi. Sof. i. ců
oeBýcve posvátný (v ochraně božské) a zbož
né úcty hodný. B) i o výkonech lidských.
Xen. %i. cvy.BovAňposvátná rada.

ἱεροσῦλέω (od ἱερόσῦλ-ος)j. svatokrád
ce loupím. Xen., Arst.

ἱεροσθλία,ἡ (odispócůX-oc)svatokrádež
nictví. Xen,

fep0-00A0c, 6(-ovX4-o)svatokrádce.att.

tepovpyím, ión. tposovím, 7 (z ἱεροεργία,
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-ěpy-ov)svatá, posvátná služba; bohosluž
ba; obřad.Hér. pl.

ἱεροφάντης, ου, ἰόπ. ἔρ-. (-palvo) vy
kladač svátostí (zasvěcovaným) ; kněz ta
jemných obřadů; velekněz. Hér. —rův χΌο
νίων 9εῶν.

ἱερόω (οἆ iepó-g)zasvěcuju. Thúk. pass.
isododa zasvěcenu býti, zůstati,

Ἱέρων, ωνος,tyran v Gele a Syrakúsách
ve 2. polov. 5. stl,, syn Deinomenův, bratr
Gelónův.

Jepvupoc, občan na ostr. Andru zač,
5. stl., vítěz Olympijský.

ἱερωσύνη, Ἰόπ. ἵρ- ({ ἱερηοσύνη,-eFocuvy,
od ieocu-c)posvátná, kněžská hodnost; kněž
ství. Hér.

ἴζάνω (πο σι-σδ-άνω,81. IČ) ssedám,
snižuju se. Thúk, yáu«.

tČo (z redupl. oi-o0w, koř.cč, srv. éČo)
prs. a impf. (i s význ. aor.) básn. a ión. 1.
act. sedám. Sof. eicwčxov na sídlo. Hér. čc
Ὀρόνον.--ἐπὶ τὸ δεῦπνονἹ---. 2. ned. —si.Hér.
ŠyTyvtNa něčem. šg Tr na Něco, 0 vojsku : po
kládati se na—.Eur. is pouhým aco. κρήνας
ke studánkám,

τή, Ἱ. ν.ἰά.
ἑήνος 2. (od ἴή)básn. 1. vzývaný, velebe

ný (zpěvem); opěvaný ; slovutný. Sof. (v.
Ioav). 2. žalu—; nářku—; vzdechuplný;
Φ0Μ,κάµ.ατοι bolesti, —žalostný. Eur. v. sro
τοτύζω.

Ἴηλ- -- Ἰαλ-. my- v. ἰᾶμ-.

ἕημι (j-ja-u. km. é—,fact, k elu. —Č—.
prs., impf., aor, act. a med. obyč. begpř. ně
které tv. i přízn., též ve slž, —prs. ind. sg.
vedle Únc,tau i, obzl. ión., fetg.tet, pl. vedle
lov 1 tečot; coni, 6, te, ©; opt. vedle čefnv
i toru G; impt. fer, ἵέτω, ©; —impf. obyč.
tety, feng,let, (86). —80T, κα, -ας, -ε, εἶμιενG,
3.08. pl. iýxav; coni. Ó, (če) js ©; opt,

| sny £, impt. ἕς, To ©; a0r. med. εἵμην 6,
zř. xaumy. —prť. act. elxx, med. a pass. ei
ua, plapf. etumv(j. a0r.). —a0r. pass. elůmyv,
coni. da G. —fut. act. fce,, med, fcouau,
pass. dýcouou). 1. act. a)a) s obi.0s., obyč,
básn. šlu ; posýlám Tuvačí T. někoho k ně
ὄεπια, Έτ. ἐπὶ Κυκλώπων δυμέλας ; ορ].
násilně; vrhám. aor. vrhnouti; u-; svrh
nouti. riv někoho, Aischl. čg Taáprapov.
Sof. dro Tivoc—s něčeho shoditi někoho.
mrštiti někým. Xen, xav éxvrTodexaTd Tř
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χιόνος εἰςτην νάπην vrhli se po sněhu dolů
do úvalu. 6) intr, Aischl. ἔησ᾽ἀκόσμῳ čůy
ovyň pádí ve zmateném útěku. b) «) házím;
třepetám ; mrskám, Xen. fe xzi σκέλη καὶ
NEdacxai xepaXýv třepetal, mrskal i noha
ma irukama i ilavou. $) s obi. střel a p.,
Sof. yepotv$xev ióvz rukou vyslal šíp. i sdat.
Χθη, ἴησιτῇ βώλῳ hodí hrudou. —r džívy
hodí, miští sekerou. τινὰ Ρο někom. y) iobr.
č.vivogmířím, cílím na někoho. Sof. (v. d
μαρτάνῳ 1. a, B,). 6) ἱέναι φωνήν, ἔπος ἃ p.
vysýlati, vypouštěti, vydávati hlas, slovo.
Ἠότ. µηδεµίαν φωνὴν ἵ-- ζάάπόμο hlasu ne
vydávati. (v. ἵαἴλινος,κωκυτός). γλῶσσανἵ-
jazykem mluviti, s adi. (v. yAcoa, b, «.).
Aischl, —iévraδιὰ στόμα λιγνύν soptícího
ústy (z úst) dým. d) při subi. zosbn., básn.
=) ořece. Aisohl. ováv dro mat NeřAogpéoc
z horvysýlá, přivádíNíl tok(vodu tekoucí).
subi. ἶΠοσειδᾶν. -- B) Eur. 7A6xosler věna
Tupógpletenec vydával proud ohně. 2. medď.
a) vrhám, ženu, hrnu se; spěchám. Sof.
Tpóg T. k něčemu, Eur, iéu.evogεἰςOpex spě
chaje na hory. ΕΙ. ἵεται φυγῇ spěchá útě
kem ; rychle na útěk se dává. Hér. —vyv
αὐτὴν ὁδόν----ἰοιᾶ εθβίοι. nepřát. Xen. te
το ἔπ᾽ αὐτόν νι]α], hnal se na něho. Hér.
χροχόδειλος ἵεται χατὰ τῆν φωνήν --ἄθηθ 59
po hlase. b) obr. fsodaí Ttvoghnáti, dychtiti,
bažiti po něčem. Sof.

ἼἸήνυσος, 1. ms. pom. v jihozáp. Palai
stíně (pozdějšíRhinokolůra).

Ἴηπ-, ν. Ἰδπ-. Ἰησ-,Υ.Ἰᾶσ-.
ἴῃτ-, Τητ-, . ἰᾶτ-,Ἰάτ-.
ἰᾱ-γενής 9.(ερ. ἰδαι-γ-. ἰθέα,ν. ἴθύς.

srv. eú-yevýc)přímého, pravého rodu. 1. a)
domorodý ; domácím rodem ; domácí, Aischl.
ἀριστεὺςἱ. b) pravým rodem, původem. Hér.
Atyúrriot. —2. pravý přírodou; přirozený
(bezpřípravy lidské). Hér. o ramenech řeky.

Ἰναμίνρης, eo, u Hér, Peršan 1, v 6.
a 5. stL., otec Artayntův. 2. v 5. stl. vůdce
lodstva Xerxova s Artayntem bratrancem.

ἱδέα, ἰθέως,ἰθύ ν. |. ἰθύς.-

ἰνύ-ριξ, τριχος, 0, Hér. ἰθύτριχεςΤΟΥ
no-; prostovlasí (nekudrnatí).

ἰδυμαχίη, Ἡ (οἆἰθύ-μαχος; -μάχη), Πότ.
bitva přímá, pravá (přímo s tváří v tvář),
polem.

A / 5 ’ , ο,
ἰδόνω (οἆ ἰθύ-ς,91. εὐδόνω) Ράβη, α1όπ.

1. a) přímím ; rovnám; (přímým směrem)
řídím. «)j. vozka. Eur. 9) s obi. lodi. pass.

c /
ἵχανός.

Ἡότ, τὸ πλοῖονθύνεται ὑπὸ δύο ἀνδρῶν člun
řídí se ode dvou mužů. b) Aischl. idůvev 06
pu ční mu říditi, vésti boj proti něčemu. —
orparvóvvojsko, lid (j. vládce). —2. napravu
ju ; k nápravě (zákonů) trestám. Hér. pass.
ἰθύνεσδαιανάτω trestánu býti smrtí, na
hrdle.

1. dbóc3. (fem. Hér. obyč. idéx. srv.
násl.) básn. a ión. (att. obyč. 1. eddůc) 1. a)
přímý ; rovný. Hér. fem. ἴθέαν ἔπλεον ἐς τὸν
xóXnov(přímou cestou,) přímo pluli k chó
botu. neut. Hér. xxr' idů (κατιθύ) 210Τη8
naproti. idTivog přímo k někomu, k něče
mu. b) Hér. čxvůsidém; zrovna; ihned ; zjev
ně; idén Tézvyrychlým obratem ; rovnouce“
stou ; už zjevně. iWéoczrovna ; honem. 2.a)
přímý ; upřímný ; pravý. Hér. v0v idův čpauve
λόγον pravou řeč oznamoval. b) 00s. Hér.
ἰ.τε καὶ δίκαιος soudce dle práva a spravo
dlnosti.

9. (WÓcneskl. (srv. předch. 8 9, εὐθύς.-
aleidů v. v předch. !) přímo; zpříma. Hér,
i ěmiBVeooaAtng—k Thessalií.

νύ-τριχες, v. ἰθύ-δριξ.
ἰῬύω (οἆ 1. ἰδό-ς) ep. a ión. a) přímo že

nu, zaměřuju. Hér. mpógT proti něčemu ;
na něco. b) s inf. zaměřuju ; zamýšlím ;
chystám se; hodlám. Hér.

Ἱνώμη, ἡ, hora s tvrzí ve stř.Messénsku.

itmavóc 3. (= ixávo) a) «) dospělý ; do
statečný ; způsobilý, (mocí, počtem, zběhlo
stÍ), Sof. i. AroXAov. Xen. 1. δύναμις dosta
tečná síla vojska. půAaxec,ovAxx7posádka.,
Hér. i. yvoumvdospělý, způsobilý vtipem.
Xen. zavu i. Tv iavpuxhyTéxvyv zcela způ
sobilý lékařským uměním; zcela zběhlý
v lék. umění.. zpógv. dostatečnýk něčemu,
proti něčemu, meotTivogco se týče něčeho;
ve věci některé. často s inf. dostatečný,
schopný, způsobilý, aby—.ič. inf. —PL. věv
μ.ακροὺς λόγουςεἰπεῖν, i. δὲ ἀποκρίνασῦαι κα
T Boxyů schopný, aby dlouhé řeči propo
věděl, i schopný, aby odpověděl krátce,
αἰγπῦηό, Χοη. ἱχανοὶτὰ παρὰ βασιλέωςτοῖς
"EXya dnavystkos plnou mocí,aby vzka
zy od krále Hellénům ohlásili. aďv. Xen.
σαν ὡπλισμένοι ἱκανῶς πρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν
byli ozbrojeni dostatečně k útoku. G)dosta
tečný. Pl. roi někomu ; hojný. Hér, Tarpó
βατα ἐς popBův ixava dobytek k výživě do
statečný. txavg s dostatek; hojně; v hoj
nosti. Xen. rámrýšux i. červ potřeby s do
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statek míti. b) «) dostatečný ; platný ; zna
menitý.Xen.i. καὶκαλὸν ἀνδρὶἔργόν, εἰ-- {Π8
menité a krásné muži dílo, jestliže—.Pl.Tex
μ.ήριον,µαρτυρία--. B) spokojený ; ku spoko
jenosti. PLixavdc zdr dostatečný (spoko
jený) sobě. ixavág čyemvToi spokojenu býti
s něčím ; přestávati na něčem,v. ššapxém, Ť.

ἵκανότης,ητος, 1 (od ixavó-c) dostateč
nost; spokojenost. Pl.

ἱκᾶνω (οἆ ερ. ἵκ-ω, SIv. ἱκ-νέομιαι)) ep.,
trag. při-; docházím. jen prs. i ve význ.
prť. Aischl., Sof, očixávouev kam docházíme;
kam jsme přišli,

Ἱκάριος . - 1.ει. ν.πάς].- 9.fem.dle
někt. u Sofť.(m. IraAíc), dědina u Marathóna.

Ἴκαρος 1. ὁ, mýth. syn Daidalův, jenž
letě soteem z Kréty padl domoře,po něm prý
nazvaného méAxyogIxaotov. 2.4, ostr. v moři
Ikarském, záp. od Sama (zvaný i 'Ixapix).

ἴχελος, γ. εἴχελος,

ἱχέσιος 3.12. (od ἱκέτ-ης)básn. proseb
nický. a) prosebný. «) o os. vroueně prosící,
Aisehl. —adi. někdy č, j. adv., Sof. i. σε λία
σοµαι vroucně, skroušeně tě prosím. (B)Sof,
ixéctotAvvaíprosebné žádosti;vroucné prosby.
b) Sof. Žede i. Z., ochránce, bůh prosebníků,

ἱπετεία, Ἡ (ἑκετεύ-ω)prošení skroušené,
γτοιοπό,σπαὔπό, Τη ή]ςἱκετείαν τινὸς ποιεῖσῦαι
vroucí prosbu k někomu činiti. Isok. —Twů
rovůcxoda někomu předložiti. PL.8p'ixerelav
τραπόμενος τῶν OroxÓvTOVNAUprošovánípro
následujících se daje. pl. vedle dyriPoAmceu
vzývání a doprošování.

ἵπετευμα, τό (οἆἱχετεύ-ω)ΤΚ. µέγι
στον i. nejsnažnější (způsob) prošení,

ČxETEÚMa) j. prosebník žádám ; vroucně,
skroušeně, snažně prosím. vi někoho (č.
gen.); prose zapřisáhám někoho. Sof. (v. dvrí
II, 1. a, B). Eur. epos yovárov při kolenou.
ΡΙ. ἐδεήθη τε καὶἱκέτευσε τοὺς δικαστὰςμετὰ
Ouxpůovna prošenou se dal a zapřisáhl soud
ce—.sinf. aby—. Sof. s un—aby ne—.ur.,
Hér., Xen.—b) Hér.i:j. prosebníkdlím (na
m. posvátném j, útočišti). s acc. y póvov.

ἱπετήρ, ἥρος,ὁ, Ἡ (κέτης, 815.ἱκτήρ) Ρ1ο
sebník, -ice; vroucně«prosící, Sof. Ttvogza
úlevu něčeho, v něčem.

ἵκετήριος(51. předch.)= ixrýptog.obyč.
fem. ratolest prosebná (olivová, tkanicemi
ovinutá, jež od prosících kladla se na m. po
svátné) iatt.—ipl. Hér. —Eur. v praed, ixe
Tnpíavza, j. ratolest,
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ἵπέτῆς, ου, ὁ (.ν ixávo) příchozí prosící
(za útočiště) ; prosebník (za útočiště, ochra
nu). s gen, Sof. i. δαιμόνων ἀφιγμένὸς j. pro
sebník při bozích, j. chráněnec bohůpřišed.
Πότ, ἱκέται ἱζόμενοι τοῦ Beoů j. prosebníci,
chráněnci boha usadivše se—, (v. ixerýpto<).
Xen. isinf. —aby. δέχεσθαί τινα ἱκέτην ΡΥἡ]{
mati někoho za chráněnce (ve svou ochra
nu). Sof. i 6 800, 08. πρὸς νύν σε πατρὸς ἰχέ
της ἱκνοῦμαι μὴ 5 οοπὶ, {οὔ při otci, pro otce
k tobě útočiště beru, útočištěm se utíkám,
abys ne-—.

ἵχετις, ιδος, Ἡ (ἱκέτ-ης) prosebnice, Sof.
πρὸς σὲἱ.ἀφϊγρ.κι k tobě (bohu) j. prosebnice
přišla jsem. Hér. s gen. Apvávoce i. ičero u
dveříAryandových j. prosebnice usedla.

"Imxoc Tarentan proslulý zápasník a tě
locvikář v 5stl.

ἵχμάς, άδος, ἡ (σικ-, © seich-t) vlhko
(sáknoucí); mastnota. Hér, aco, sg.

ἵχνέομαι (.ν ἵκ-άνω, -- 801. ἱκόμην, fut.
ἵξομιαι,Ρ11. tyum) 1. obyč. básn. (att. 4o-ix
vou.) a) e) dostávámse ; přicházím, s ace.
Dof. Tag ču.ds ovéyac Úxouv můj příbytek jsi
přišel, vešel. Eur. yvixo0 dozeměse vydej.
—p. ace. čAcos. s předl., Sof. mo0gočxov ἵξε
ode domů přijdete. Aischl, čr Tvk něčemu.
1bez pádu závislého. Sof. rot; tymévou;pří
chozími. $) útočištěm, prose přicházím. τινὰ
k někomu ; za útočiště, snažně, vroucně pro
sím někoho. Aischl. deoůg (xvovuévy s inf,
bohů vroucně prosíc, bohy vzývajíc, aby—.
Sof. σὲπρὸς Φεῶνi. tebe pro bohy prosím. b)
obr. ©.elg v1při-, docházím k něčemu.i Pl.
εἰςτὸ λήθης γῆρας ἐὰν ἵκηται Κα 5ἰάϊί πᾶρο
menlivosti dojde-li, dospěje-li. 2. o subi.
neosb. a) básn. «) Sof, ču.oloddelgLůdbogixero
mně žádná zvěsť nepřišla, roAAv myudrav
ixvouuévovmnohých pohrom docházejících,
stíhajících. 6) Aischl. ἱκνεῖταιλόγος διὰ στη
dsmv proniká slovo (bolem)prsa, srdce. s ace.
901, τίς ὁ πόθος αὐτοὺς ἴκετο; ]αΚά to touha
je pojala (obešla)? b) ión. a att. jen prs. ix
veřrau přísluší; náleží. Hér. Tivx n. ἔς τινχ
někomu. T003 u%Aorva ixvésva: jimž to nej
více náleží ; nejbližší příbuzní. se subi. inf,
ἔςτὸν ἱχνέεταιἔχειν Κοπιαπό]οὖ{ πι, τοῦ ἑ
τέρου (κέρεος) φχμιὲν Ἱυέας ἱχνέεσθαι Ίγεμο
vevetydruhého křídla náčelnictví, pravíme,
že nám náleží. part. užAhov T00 ixveou.évoů
(více než náleží ;) přes míru. 04%ixvsou.évos
nepříslušně. Thúk. τὸ ἐκνούμενονJvákoum
příslušný (dle podílů) náklad.
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ἵπνεομένως,ν. ἱκνέομαι2. b.
Čxptov n. ixplov,obyč. pl. trámy ; břevna;

lešení. Hér.

ο Ὀκτήρ, ἥρος, Ó (ixerýp) trag. prosební.
Sof, —xAášor,srv. násl,

tur“jptoc 3. (srv.předch. a ixerýpioc)Sof.
prosebný. a) 0 08. φωτῶν ἱκτήρια τηιζἅ Ρ10
φομπ]οίτο, ϐ) κλάδοι --ταίοιθθ, -δησαυρός
prosební poklad (t. kadeře ustřížené pozů
stalých při mrtvole příbuzného).

ἔχτῖνος π. ἴχτῖνος,ὁ, luňák; sup. Hér., att.

tAačóv ep., ión, eiX- (FaX-, Ay) neskl,
v davech ; davem. Hér.

ζλᾶος, att. ἴἵλεως2. (srv. ζλά-σχομαι. -
neut. pl. PL (Xex)jasný, rozjasněný (tváří,
myslí.) 1. milostivý; smířlivý ; smířený.
obzl. o bozích, rivi někomu. Sof. sg ἵλᾶος ἶ
ἵλεως. ΧεΏ, οἱδεοὶ ἵλεῳ-- milostivi vedle εὖ- |
μ.ενεῖς.--Υ ΡΙ864, ὅ, ἶ]. αἀτ. 90Η,ἵλεως αὐτοῖν
xAúe milostiv, -ivě slyš je! —Pl. pl. neut.
tAex smířlivé, 2. rozjařený ; rozčilený, PL. č.
vtyvecdouv rozčilení přicházet.

tAopóc 3.(odfXu-0c)roz-,vyjasněný(tváří,
myslí.) veselý. Xen.

ἱλάσχομαι (ἴλα-ος. -- {αῦ. ἱλάσομαι 807.
-xoaumv) a) jasným, milostivým si činím;
smiřuju, udobřuju, nakloňuju si. s obi. bo
hův, héróů i lidí. Hér. ducíyo. obětmi smi
řuju, vzývám. p. Xen. —Hér. yoýuxot Ad
σασὺαί τινα ροπᾶσίusmířiti, nakloniti si ně
koho. Pl. Aóye řečí, b) s obi. věci. Hér. rov
χρυσὸν τὸν ἱρὸνθυσίησι ἱλασχόμενοι zlato po
svátné obětmi uctívajíce—.

ἵλεα, ἵλεως τ. ἕλχος

ἴλη, 1όπ. εἴλη, 4 (FA, FaX-. « εἰλέ-ω) a)
val; hluk; houf; tlupa. Sof., Hér. ἀνδρῶν
mužů. b) ve vojště Rec.: rota ; Četa ; zástava.
Xen. τεταγμ.ἔνοι χατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις
seřaděni jsouce po zástavách (jezdeckých)
a po zástupech (pěších).

Ἰλιάς, άδος, Ἡ (Ειλ-, od "Du-og)Ilijská.
a) Hér. χωρή, vš, Adyvam. —substt. Ilijsko
(Trojsko). b)a) báseň Ilias, epická o bojích
Danaů s Trojany koncem devátéhoa začát
kemdesátého r. války. Hér., att. —B) spou
sta; ohromné množství (jaké bylo běd Iliu
ve válce). Dém. xxxav "[. běd—.

ἔλιγγιάω (Ετλ-, οἆ ὁ ἴλιγγος vÍr; závrať,
ν ἵλ-λω) vrávorám; motám, potácím se;
závrať mám; hlava mi jde kolem. Pl. úmo
Ttvogod něčeho. iMyylňo« zavrávoral jsem ;

ἱμείρω.

chytila, pojala mě závrať; zmotala se mi
hlava.

Ἴλιον, τό (Εελ-, ep. obyč. ἡ Ἴλι-ος. 817.
násl.), [lion ;Troja.

"IAtoc 3. (FtA-, od Ἴλ-ος) Ílův; Ílský
(Trojský, srv. předch.). Eur. neut. při dá
πεδον. ,

Ἰλισσός, č, říčka Att. tekoucí odsev,
| záp. Hymétta a mízící jihových. od Athén v

Tovině.

"LAAvotóg,6, Tllýr. obyč, pl., nár. Thr. v
zemi na záp. od moře Adriatského, sev. od
Épeira a Makedonie, k němužpočítáni někt.
km. Slovanský (v. 'Everoí); malé zbytky
jsou ve Škipetářích n. Albáncích ú. Arnau
tech. Hér. č 'DAvpiv z Illyrska. pozdějize
mějejich rozsáhlá nazývána Ἡ Ἰλλυρία.

ἵλλω, π, εἴλλω, Ἡ. εἴλλω (FA-, ν εἰλύω)
válím ; točím ; vinu. jen prs. Sof. ἑλλομένων
úpóvpov když vinou se (půdou) oradla; vi
noucími se oradly,

"JAog (Fix) mýth. kr. Trj., sýn Tróův,
otec Láomedontův, zakladatel města po něm
nazv. "[uov. —

(Ac, ύος,ἡ (.ν εἰλύ-ωἢ) bahno; kal, Hér.
--Χεῃ. ΡΙΙ ἐπιχυῦῖναι,

ἐμάντινος ὃ. (σι-, 0 σιµάς) řemenný; z
řemenů. Hér.

ἵμάς, άντος, ὁ (σι-, m SÍ-ť, 8ἱ-]ο -- Ῥτο
vaz, Sei-|) řemen; řemínek (k jakékoli po
třebě). trag., Hér., att. —pl. iřemení. (v, dp
τάω 1. α.). 998. ἐν δ᾽ἑλίσσεται τμ.ητοῖς ἐμᾶσι
a zamotá, splete se v tenké řemení.

ἱματιδάριον, τό (Έι-, οἳ ἱμάτι-ον)oděví
ček; šatíček. Arst, s posměchem.

ἱμάτιον,τό (Fi- od elux) 1. oděv; šat. a)
«) jakýkoli, mužský i ženský. Hér. pl., att.
—Hér. i houně (v. čveAíoce). B)u Rekův obzl.
svrchní oděv,šat; plášť (srv. yrrov), čtyr
straný, dlouhý (od krku pod kolena), cípy
přes ramena přehozený,att., PI. $oiuxriov.
b) i na koně, Xen. pl. přikrývky ; čabraky. 2,
tkanina; cedidlo; cedák. Hér. pl. v. cuxxéw.

Ἴμβριος 3. (od"IuBp-og)Imberský,
Ἵμβρος, j, ostr, v sev. vých. mořiAig.

s ms. téhož jm.

ἱμείρω (iou.-, od tu.e00-g) obyč. básn. act,
jen prs. toužím ; bažím ;dychtím. Sof. vi po
něčem ; toužebně si přeju něčeho.též s inf,
—dep. pass. i ión., dyn. (horlivě) toužím,
Tivogpo něčem. Hér. ypnurav po penězích,
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s inf, Sof, —aor, jen Hér. ἱμέρθη ἰδέσθαισ8
toužil, zachtělo se mu spatřiti—.

Ἴμέρα, ión. -pm,j, znamenité ms. Sicil
ské na střd.pomořísev.,osada Zankelských.

Ἴμεραῖος 8.(οἆ Ἱμέρα) Ηἰπιθτακή;subst,
mase. Himeřan.

ἵμερος, ὁ (ἰσμ-, « i-órng, is-kati) 1. a)
básn. a ión. touha; tužba. (Srv. róWo0g)Tevog
po něčem ; žádost (vroucí) něčeho. i s inf., i
Hér, b) tužba milosti ; milost; láska. i PL.2.
básn. touha ; věc touhy ; líbeznostť. Sof., BAe
φάρων οὔ . ἐναργής.

Úva,před samohl, (V(instr. koř. 9,i-, 1.)
1.j. adv.(půvd.demnst., jen ep.) obyč.řel.
a) kde. «) místně, vztahem k subst. předch.,
obyč. s ind. —při neurčitosti po vedl. čs. i
opt., Aischl. Δωδώνη, --πεδία, ἵ.--. --Ἱάθ--.
Φ0Γ.,πέτρα--, ὃ ἄκος,ῖ.--.Ηότ. τῆσι πόλισι, .-
PL. čyἀγορᾶ, ἵ-- ἀχηκόασι na tržišti, kde (u
slyšeli,) slýchají. — s gen. Hér. €. ydpns—
kde v krajině—, i bez subst. (v. drpéu.«). Sof.
oúxod —,(v ἡμεῖςnebyl jsi, kde my (byli).
B)ookolnostech. Sof. často: (Vsi xxx00 buď:
kam jsi dospěl v mrzkosti; n. v jaké bídě
jsi; v jakém vězíš zlu. oůx eidvtx, ἵν ἦμεν ᾱ
της nevědouc, j. dalece v pohromějsme byli,
j. veliká pohroma nás stíhala. —Šuupopčetv
čovavev v jaké nebodě vězíme (τ.ἵ χρεία,f.,
1ἐξήκω9., fx, 2.a).b) i očse, kdy.Bur. V
úxodox. Vého kdy uslyšeti chci. 2. spojka
fin. a) nejčastěji oúčelu skutečném, dostiž
ném, po hl.čs. s com. (nikdy s dv), po vedl,
čs, obyč. s opt., někdy i s coni. —aby—,neg,
u aby ne—. Někdy předchází i demnst.,
k němuž €. se vztahuje. Hér. ravde etvexa
ἀνῆγον τὰςνέας, ἵ. δὴ τοῖσι Ἕλλλησι μ.ηδὲφυ
γεῖνἐξῆ, ἀλλὰ δοῖεντίσιν τῶν-- 7ἰδιιί Ρἵ
činami postupovali s lodmi, aby už Helle
nům ani uběhnouti nebylo lze, nýbrž aby po
kutu splatili za—.PI. αὐτὰ ταῦτα ἥκω παρὰ
σέ, ἵ. ὑπὲρ ἐμοῦ διαλεχθῆς αὐτῷ Ρτάνὃ Ρτοῖο
přicházím k tobě, abys se za mne přimluvil
u něho. Ρ]. τιμωρεῖται τοῦ μέλλοντος χάριν,
μὴ αὖθις ἀδικήση μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε
XANoctrestá (provinilce). pro budoucnosť, aby
opět neprovinil ani ten sám ani jiný—.někdy
v ot. Čvxví bez verbazvlšt. (t. yévyra:) PL. č.
Ti TadTa Ačyeu; sjakým úmyslem, proč (co
aby se stalo,) to mluvíš? b) o účelu už ne
dostižném sind. impf. n. aor., a topoind.
přání n, neskutečnosti. Pl. ač čyožv ἡμῖν
συγχωρεῖν, ἵ. συνουσία ἐγίγνετο ty měl bys
nám býti povolným, aby zábava pokračovala,
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—tVúxouca— abys byl uslyšel. —neg. um.
--οὓς ἂν ἐφυλάττομεν,ἵ. μιηδεὶςαὐτοὺς διέφδει
osv kterých bychom hlídali, aby nikdo jich
nekazil.

"Ivaptwec, a, v 5. stl. kr. v Libyji mezi
Eg. a Kyrénou, syn Psammétichův, otec
Thannyrův.

Ἰνάχειος, 3. (od"Ivo-y0-<)Inachův. fem.
-xópmdcera—. trag. t. Ió,

Ἱναχίδης, ov,d (od"Ivaxy-0g)Inachovec.
Eur. pl. t, Argejové.

"Ivayog, ó 1. mýth. syn Ókeanův, zakla
datel Arga, první kr. Argejský, otec Iójin.
2.jm. několika ř., obzl. v Argu, která po
zději vymizela.

Ἴνδικός 3. (od 'Ivě-óg) Indský. %'Ivěsxý
Indská země ; Indie. Hér. oi 'I. xúvecIndští
psi, zvláštní síly a velikosti, jichž se uží
valo v honbách na Ivy.

"Ivdóc, 6, Ind. 1. obyč. pl. Indové (Inďané),
nár, velmi rozšířený v jihových. zemích A
sijských, vynikající zvláštní vzdělaností a
řečí přebohatou std. —sg.i: kr. Indský. —
2. řeka (Sinth).

ἵνις, 6, ň (ze σΕί-νις, »ν υἱός) trag. syn;
dcera, Eur. ace, čwuv.

νταφρένής, ους,Ί6Π.εος, Ῥετᾶδη τ 6.
stl., ze 7 spiklých proti Smerdiovi nepra
vému.

νυξ, vxog,dle někt, "Ivuxog,ov,j, m. Ši
cilské blízko Akraganta.

"Ivd, 085g;mýth. dcera Kadmova (v. Add
ua a ep. Aevxodén).

ἰνώδης 9. (α ἰνο-είδης,Ει-, ἴς--)ζ]κοτ!{γ;
silný. Xen.

"IStvv; ovocmýth. kr. Lapithů, jenž za
hořev láskou k Héře za trest od Dia v Tar
taru byl ukován ku kolu ohnivému stále se
točícímu.

Ἱοκάστη (αρ.Ἐπικάττη) πμ. Τ]ό
banka, dcera Menoikeova, sestra Kreontova,
poprvé mnžkakr. Laja, matka Oidipova, po
tom mažka Oidipova, matka Eteokleova, Po
lyneikova, Antigonina a Isménina.

"lóAdoc, ov, att. -Aseog,Ace mýth. 08.,
syn Ifikleův, nevlastní bratrovec (synovec)
a věrný druh Hérakleův.

"JóAw)dcera Euryta kr. Oichalského,
sestra [fitova, mnžk. Hyllova.

tov, vó (Fi-, « vio-la) fiala, -Ika. Pl.
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Jóvioc Iónský. Hér. I. zóvroc, častěji
κόλπος Iónské moře, -ský chobot. Aischl,
(dle něhož nazváno po Ióje 'l, gen. 'Ió-0g).
Thúk. i pouhé 0 I. —čásť moře Středního
mezi Italií a Řeckem ; i mořeAdriatské po
kládáno za čásť Iónského (srv. 'lovixóc).

1. ἰός, Ó(z icFog) básn, střela; šíp. Sof.
κομ.ἠτης.Ρ]. πτηνοὶ--.

2. tóc, ó (Fioog, « virus) básn. jed.
ἰότης, ητος, ἀόπ, ἄτος, Ἡ (ᾳ ἰσότ-, »νἴ-με

005)básn. žádost; chtivosť, Tivocněčeho.
ἰού neskl., výkřik, obyč. zdvojený.a) bo

lesti; útrpnosti: ach, ach! trag. b) podivu:
aj, aj! hle, hle!i radosti: juchu! Pl.

tovAoc, 6, pýří; chloupky (ná bradě, na
lících). Aischl., Xen.

Úrevóc,ὁ () π πιπνός, πεπ- Υπέσσω, »νpec)
pec. Hér.

Irvóc, 6 (srv. předch.) jm. m.,p7. Peci,
skaliny duté“pecím podobné na vých. pobře
ží Magnésském pod Péliem.

ἴπδω (.ν 19-ο)tlačím ; stlačuju. Aisch].
Φᾷ55. ἰπούμμνος.

ἵππ-αγρέτής, ου, ὁ (ἵππ-ος,ἱππ-εύς,--ᾱ- |
Ὑείρω) vybírač, velitel koňáků, jezdců. ir
may véTOLve Spartě byli tři mužové od eforů
vyvolení, kteří ze všech jinochů (efébů) vy
bírali si 300 nejschopnějších králům za
stráž jezdeckou, a jim veleli, majíce po 100
ve svésprávě: velitelé jezdecké stráže král.

ἵππ-αγωγός 9. Κοᾶοτοσηγ; povozný
jezdcům, Hér. 7Aoťx koráby. Thúk. vůeg,
Ῥόνα, τριήρεις.

ἵππάζομαι (ἵππο-ς) Xen. o subi. koně:
jezdcem býti Ťízenu ; jezdce (na sobě) míti,
nésti.

ἱππάριον, τό (ἵππο-ς) koníček; mrška.
Xen. pl. rovnoci.

ἵππ-αρμοστής, οὔ, ὁ, velitel koňstva,
jezdectva u Lakedaimoňanů. Xen.

UTTTAPYÉM(od tera90-g) velitelem, ná
čelníkem jezdectva, jízdnýmvelitelem jsem.
Πότ. 6 66η. τῆς ἵππου. Ὠόπι, τῶν ἀγωνιζομέ
vovbojujících jezdeů náčelníkem jsem. Xen.
aor. velitelství jezdectva nabyti.

ἱππάρχῆς, ου, ὁ --- ἵππαρχος. ἀῑθ πόΚί,
u Xen.

ἵππαρχία, ἡ (οἆ ἵππαρχ-ος) velitelství
jezdectva, Xen. pl.

tmnapywmóc 3. (od Úrrapy-os) veliteli

c /υππευω.

jezdectva příslušný, vlastní, Xen. ivrapy1
xóvs inf. (řádnému) veliteli jezdectva pří
sluší—. terapywx05(A0yoc)dvlastnostech ve
litele jezdectva (spis Xenofóntův).

Úin-apyoc, 0, velitel, náčelník, vůdce
jezdectva, Hér, —Ath. mívalidva hipparchy
vždy ve sněmě-na rok volené, kteří veleli
1000, každý 500jezdců (z každé fýly vy

bráno 100jezdoů, jimž velel vždyfylarehos), s
"Imnapyoc1.syntyrana Ath,Peisistra

ta, mladší bratr Hippiův, zavražděn r. 514.
—2. za Démosthena tyran na.Euboji, stran
ník Filipa Mak.

ἵππάς, άδος, Ἡ (ἵππ-ος, 51γ. ἱππικός) jez
decká. Hér. oroA“.

ἵππασία, ἡ (ἱππάζομαι) ἡσᾶα πα Κο! ;
jezdecké ovičení, Xen. pl.

ἵππάσιμος 9., Ἠότ, 3. (ἱππάζομαι) Ρο
jezdný ; jízdě na koni příhodný, pohodlný.
Hér. ydpy a p., Xen. yepix. —T0 i, prostora

(jízdě příhodná,) pojezdná.
ἵππαστής, οὔ,ὁ(ἵππάζομιαι)ὴ{πάπγ; ]εζ

decký ; jezdecky vycvičený, Xen. ἵππος.

ἵππεία, ἡ (ππεύ-ω) 1. a)jezdění na koni;
jízda. Xeu. b) jízda ; výprava jízdní (i dojn.
země). Sof. roAvrovog. —2. jízda ; jezdectvo.
Ear. (v. 1. $oáČe). Xen, BuciAtoc.

ἵππειος ὃ. (ππεύ-ς, ἵππο-ς,511.ἵππιος.-
subst, imrela v. zvl. !) básn. a) jízdný ; po
vozný ; na voze. Eur. dío90.. b) koňský, Sof.
v. γένος I. 8,β.

ἵππευμα, τό (οἳ ἱππεύ-ω) vyjetí, jízda
na koni. Eur.

ἱππεύς, έως, ὁ (ἵππο:ς) a) jezdec ; koňák,
x) Aisehl. posel jezdecký, jízdný (vedle dy
γελος). β) na honbě, Xen. xxi πεζοὺς καὶ ἵπ
méaci pěší i jízdní lovce., v) ve vojště. obyč.
pl. koňáci ; jezdci. Xen, u.vplove uěv imrméms,
πελταστὰς δὲκαὶτοξότας πλείους ἢ--. 10.060
koňáků, pavézníků pak a lučistníků více
než—.veeTepoti.mladší koňáctvo, jezdectvo.
b) obzl. «) v Ath. od Solóna: občané třídy
druhé, kteříbyli jezdci ve službě vojenské.
pl. jezdeové (1000, z každé fýly 100.—v. ,
φύλαρχος,ἵππαρχος). β) το Βρατίό: ]οπάοοτό {
(rytíři) ; vybraná král. stráž jezdecká (300
mužů, v. igraypérms). Hér.

ἵππεύω (οἳ ἱππεύ-ς) 1. a) jezdec jsem ;
jezdím, jedu (na koni). «) soukromě. Xen.
irmedetvyuavbžvo na koni jezditi učím se,
B)koňákem, jezdcem, jízdným jsem ;na koni
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službu vojenskou konám.Hér. igreVe ταῦτα
v%čdvyjízdní jsou ty národové. Xen. imredoat
v jezdectvo vstoupiti, —Hér. i πιο. ἱππεύ
soda dyadot v jízdní službě dobří, zběhlí.
b) Eur. Zepůpov πνοαῖς ἱππεύσαντος Κάγ Z.
dýmáním se vyhrnul (j. na koni vyjel). 2.
Xen. 10 subi, koně: jeti, prs. inf, a part.

ἵππγηδόν (ἵππο-ς) neskl. Aischl. na způ
sob koní; j. koně,

ἵππ-ηλάτης, ἀόγ.-τᾶς, ὁ [ἵππ-ος,ἔλα-ύνω)
básn. jezdec na koni; jezdecký. Aischl.
λεώς.

ἵππία, . ἵππιος.
ἵππι-άναξ, αχτος,ὁ (ἴππι-ος) ΑΙΒΟΒ1.ΡΙ.

velitelé, správcové jezdectva.
Ἱππίας, ov, 1. lón. -(ng,tee tyran Ath.,

syn Peisistratův, bratr Hipparchův;r.510.
vypuzen byv odAth. stal se přítelem Per
šanů proti Ath,— 2. Elidan, sofista proslulý
za Bókrata.

ἵππιχός 9. (od(r-0g) 1.a)básn. koňský.
«) koňů. Aisohl. mvevuovec.-ppuzyuaTa. 1
Sof., mvoxí (v. sicBá)XAa,£.) Ooóu.ocběh koňů.
B) s koňmi; tažený koňmi. oyýuara vůz—;
spřežení vozní. b) «) básn. vozu; povozu;
vozní ; povozní, Sof. (v. žvrvé, vzxváytov2.).
9) i att, i. dyov závod povozů ; koňský závod,
dostih. Sof. — Xen, pl. závody, dostihy—.
Xen. i. Aóyo: řeči o koních. —2. a) «) att,
s koňmi zacházející, se obírající. Pl. Táv
irertmv Ticz koňařů, z konířů někdo. 3) iión.
jizdný ; jezdecký, Xen. i. důvavacjezdecká
moc ; -cké vojsko. —orpaTevy.u. i pouhé 70 i.
jezdectvo; jízda. Hér., att— b) att. v jez
dectví, v jízdě zběhlý ; jezdec Rilke n. —dvy
dg immuawraToc co nejzběhlejší v JeMtgct
Og inmmxarTavazpůsobem jezdeckým come;
obratnějším, Pl. šm.orvývi. uměníjezdecké:
i pouhé ý í. jezdectví (j. umění). att.

ἵππιος ὃ.(οἆ ἵππ-ος, 511.ἵππειος, ἵππικός)
básn. 1. koňský ; koňů. Aischl. (v. yévog).2.
koní, ořů milovný ; koněmil ; koněrád. fem.
koněmilka; Κοπδτάάκα, Φος,ἱππίαν Ἀθάναν.
Eur. —Aualov jízdná Am. —Í.$eóc koněmil
bůh (Poseidón).

ἵππιο-χάρμης, ου,ὁ, (Ῥάππ. ἡ χάρµη Ρο
jovnosť) básn. jezdec bojovný. Aisehl. pl.
-x)Xóvo.srážky jezdců bojovných.

ἵππο-βᾶμων, ονος, ὁ (-βα-ίνω) ἴταρ. 8)
jezdec, jezdící na koni. Aischl. b) Sof.o Ken
taurech : koněnohý.

ἵππο-βάτής, ου, ὁ (-βα-ίνω,srv. předch.)
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

Ἱπποκράτης. 545

a) Aischl. na koniusedlý ; pevný v sedle. b)
Eur. o Kentauřích : koněnohý.

ἵππο-βότης, ου, Ó (-Bó-oxe) chovatel,
držitel koní. Hér. pl. bohatí statkáři na Eu
boji (rovyéec.kteří stačili jměním chovati a dr
žeti si koně, proti nuzným koní nemajícím).

tm7r0-BovmóAoc, ó, Eur. koňský pasák.
Ἱπποδάμεια, η, Písanka, dcera kr, 0i

nomaa, mnžk. Pelopova, matka Atreova a
Thyestova.

ἵππό-δεσμα, τά, ἀϊο πόΚ{,α ΒάΥ.(Κοᾷ
ské) postranky.

ἵππο-δέτης, ου, ὁ {-- 9. čé-e) Sof. koně
(vázající,) poutající ; koněvládný ; koněuzdý.

ῥυτηρ.
ἱπποδρομία, m (od ἱππόδρομ.-ος) závod

koňský, vozní; dostihy koňské, att. Xen. %
i. Ayčev dostihy se skoněily.

1. irv7v0-0poj1oc, 6, závodiště, Eur. Auu
Tepogi. světlá dráha (hvězd na nebi).

2. UmeTt0-0pópL0G,6 (-dpay.stv, srv.předch.)
rychlojezdec. Hér. pl. ve vojště. fot i.
lehcí—.

ἵππο-χκένταυρος, ὁ, πἱρροκθπίαισ; Ko
ňonožec. Pl., Xen. pl. báječní tvorové svrchu
lidé, zpodu koni.

Ἱπποχλείδης, ov,v 6. stl. veselý Athé
ňan, syn Tisandrův, poněkud příbuzný
Kypselovcům.

Ἵπποχλος, τ 6. stl, tyran v Lampsaku.

1. ἵππο-χόμος, ὁ [-κομέ-ω, rozd. odnásl.)
ošetřovatel koní; koňák. Hér. podkoní (ukr.
Pers.). Xen. posluha koňský k ruce jezdce
vojenského; pacholek.

ϱ. ἵππό-χομος (-κόμη,τοπᾶ. οἆ Ργθᾶς],)
ebásn. jen fem. ožiněná ; vlasinatá ; vlasocho

ná. Sof. xópug.
ποχόων, ωντος, Sparťan mýth. syn

Oibalův, bratr Tyndareův, otec Skajův.

ἵπποχρατέω (ο πθοῦ, ἵππο-κράτης9.)
jezdectvem (válečným)předčím.Thúk. pass.
jezdectvem slabší jsem.

ImroupáT“sg, oug,1. Ath. v 6. stl., otec
týrana Peisistrata. —2. Ath. Alkmajónovec
ku konci 6. stl., syn Megaklea 2ho, bratr
Kleisthena 2ho, otec Megaklea 3ho a Aga
risty 2hé, matky Perikleovy.— 3. Asklépio
vec z Kóa, nejvýtečnější lékař starého věku,
žil na rozličných m. od r. 470. asido r. 360.
—4. za Sókrata jinoch Ath,, syn Apollodó

35
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rův, chtivý učení sofistského. - 5. tyran vGe
le v 5. stl.,syn Pantarův, mladší bratr Kle
andra tyrana, otec Eukleidův a Kleandrův.

ἱπποχρατία, Ἡ (οάneob.ἵππο-κράτ-ης2.)
vítězství jezdectvem.

Ἱπποχρατίδης, ου, ἰόπ.εω, 9Ρ8Υἴ8ΠΡΤΟ
kleovec v 6. stl., syn Leótychida lho, otec
Hégésilea 2ho.

ἵππό-χροτος 9.Ράςπ.ἀπροίοπ]αὅπύ.Ες.
InnóAsw čzpm,Hippoláův mys, dleHér.

mezi dolnímHypaniem a Borysthenem (mys
Stanislavský).

ImróAvToc mýth. Ath., syn Théseův.
ἵππο-μανής 9. (-μαν- Υ µαίνομαι) Sof.

-λειμιώνlouka koňorejdná, koňoovalná; -koň
mi vztekle, bujně probíhaná.

ἵππομαχέω (ο ἵππο-μάχο-ς2. -udyn)
na koni, s koně bojuju. Thůk., Xen.

trmopayí«, j (srv.předch.)bitvajezde
cká ; boj jezd—. Thúk., Pl.

Irnópwxwoc věštec z Leukady za válek
Pers. ©

Ἱππομέδων, ovToc,ze 7 vůdcův Argej
ských proti Thébám za Polyneika, dle Sof.
syn Talaův.

Irróvimoc jm. mnohýchos., obzl.vuro
zenérodině Ath., v níž dvějm., t. Ir. a KaA
Na zpravidla střídavě byla v obyčeji.Ir,
1—4. od6. do 4.stl. —

ἵππο-νώμᾶς, ὁ, Φοξ.ΡΙ. βοτῆρας i. pa
stevce koněvládné, koněstrážné.

ἵππος, ὁ, ἡ (ἴχκος,»ν64115) 1. ) Κῑἄ;
oř. ó i hřebec. 4 buď vůb.: kůň. Sof. Ώεσσα
λὰς ἵ.Thes. koně. —n.: kobyla ; klisna. Hér,
ci £. klisny. (v. i YřAvc1. b.). obyč. jízdný a
tažný (nikoli k orbě). —Xen. čo ἵππου; ἐπὶ
Toů£.na koni(svém).črTv trrovna svých
koních. b) τ Ρο, Πόν, μάχη ἀπ᾿ἵππων Ρο],
bitva s koní, na koních. 2. v boji: οἱ ἵπποι
koňstvo (i s koňáky, s jezdci); jezdectvo.
Hér. τοὺς ἵππους,τῶν ἱππάρχεε Ἀσωπόδωρος
jezdectvo, jehož jízdným velitelem byl As.
Χεῃπ. Ἰγήσομαι τοῖς ἵπποις παρῖθᾶ Ῥοίόημπα
5 Ἱοπάθοίταιη, ἵπποι--, πεζοί-- Ιεπάθοίτο--,
pěchota. b) ť. koňáctvo ;jezdectvo ; jízda.
Aischl. (v. βραβεύς).Ἠότ, χιλίη, δισχιλίη, ὀκ
τακισχιλίη ἵ,.1000, 9000, 8000 jezdců (v. i
διακόσιοι). Ρ. Χθη., ἶ πολλή ἵ. ὄθίπό, τα]πό
jezdectvo.

ἵπποσύνη, Ἡ (οἆ ἵππο-ς 2.) ϱΡ. Ιοπάθοῖτί
(válečné na vozích). Hér. or. jezdectvo.

ἰρήν.

ἵππότης, ἀόν. -τᾶς, ὁ (οἆ ἵππ-ος) Κολάξ :
jezdec, obzl, válečný. trag. Acog i. lid, voj
jezdecký, Hér., Xen. pl. jezdei (ve vojště).

ἵππο-τοξότης, ov, 0, jízdný lučištník,
střelec. Hér., att.

ἵπποτροφέω (οὰ ἑπποτρόφο-ς),Κοπὂοἵο
vám, držím; obzl. k závodům, k vojenství.

ἵπποτροφία, Ἡ (ο ἱπποτρόφ-ος)οἹογάπί,
držení koňů ; obzl. k závodům; rytířské, nád
herné koňařství. PL., Thúk. i pl.

ἵππο-τρόφος, 6 (-Tpépo)koně chovající,
držící; obzl, k závodům; úrazený koňař.Dém.
uéyaz xai Auurmpdci. velmožný a jasný rytíř.

ἵπποφόρβιον, τό (ο ἵπποφορβ-ός)koň
stvo pastevní; stádo koňské (na pastvě).
Hér., Xen. pl.

ἵππο-φορβός, ὁ (-φέρβω) Ῥαβίτος Κο
ϱΚΥ.Χοπ. ἱ. τῶν ἵππων pastvec stáda Κοῇ
ského,

ἱππώδης (-εἶδος).Κοπί Ῥήε]ιδαύ. Χει,
ΟΡ.

ἵππών, ὤνος, Ó (od Úrm-oc) a) konírna;
stáje koňská ; chlév —ý. Xen. b)v Persku:
stáje koňské na stanoviskách poštovních
(vždy po denní jízdě); poštovní stanovisko
(koňské). Xen, v. dixAcíre 1. b) «) (Hér.
oTaduoc).

ἵππωνέω (οἆ ἵππ-ώνης, ὁ, Χαρεςο Ἰοπί,
-ὠνέ-ομιαι) Κοπὂ Καρα]ια. Χθη, χαλῶς ἨθΊΚΥ,
dobře—.

trorovím, dle někt, -vcíx,4 (srv. předch.)
koupě, kupování koně.

ἵπταμαι, γ. πέτοµεαι.
Ἱραὶ ὁδοί, τ. Ἐξαυμπαῖος,

ἱράομαι, ν. ἱεράομαι.
"Joaowu, vá, dle Hér. krajina Libyjská

sev. vých. od Kyrény (nyní údolí Irséma).

ἱράτης (ἑερ-, οἆ ἱερά-ομαι). Ἠόν. ἱρᾶται
kněžské osoby.

toelm, ἔρεύς, V.ἱέρεια, ἱερεύς.

toň ὁδός, V. ἱερός-.

ἱρήιον, ν.ἱερεῖον.
ἰρήν, évog,Ó,Hér, pl. ve Spartě: jonáci,

jinochové od 20, do 30.r. věku svého (u po
zdějších spisovatelů: sřoevec);vyšedše z káz
ně přísné mívali dohlídku nad mladšími a
byli hlavní silou vojenskou, ač ještě nena
byli úplného práva občanského, jehož uží
vali teprve mužiod r. 30.



ἴρηξ, v. ἱέρας.
Ἶρις, ιδος, ἡ, ἆπλα; Ῥομγπό, ΡοβθΙ]κγιό

bohů.

Ἶρις, ος, 6, ř. v záp. krajině Pontské;
tekoucí mezi Halyem a Thermódontem do
moře Eux.

ἔροεργ M, v. ἱερουργία.

ἱρόν subst, Čpóc adi., v. ἱερόν,ἱερός.
ἱροφάντης, ν.ἱεροφ-.
ἱρωσύνη, σ. ἵερωσ-.
"Ic, jen nom. 1.6, říčka v sev. záp. Ba

bylónsku, pravý přítok Eufráta. 2. %,ms. u
ústí Ť.té.

Ἴσαγόρας,ου; ión, -pg, so. vlády chti
vý vůdce aristokratův Ath, koncem 6.stl.,
odpůrce Kleisthenův.

ἰσαίτερος, ν.ἴσος.
ἰσ-άνεμος, ὁ (ἴσ-ος-) Βατ, τοτηγ τδίτα;

větrorychlý.

ἰσηγορία, ión. -6m(od ἰσ-ήγορ-ος, ὁ, -ἴσ
ος, ἀγορά-ομιαι) τογπό právo mluviti; vůb.
rovná svoboda; rovnoprávnost (občanská).

ἰσ-ῆλιξ, 1X0g,Ó (čG-og-) rovný (,vrstev
ník) věkem. vuviněkomu. Xen.

ἰσ-ήρετμος 9. (ἴσ-ος,-) Βατ. νᾶες ΤοΥΠό
počtem vesel.

ἴσ-ήρης 9. (ἴσ-ος,ἁρ- Υἀραρίσχω) básn,
pl. rovní řadou, počtem. Eur. Vřpor.

Ἴσυμιάς, άδος,ἡ (Ἴσθυιος)15ης Κά,
Thúk. σπονθδαί(.

Ἱσυμιος 3. (odἰσθμός,
ský ; Isthmický, Sof. ywovogTobyutec země
Isth. (t. Korintská). často a "lodyu slav
nosť(národní) Isthmická ; závody a hry ná
rodu Rec. ku poctě Poseidónově na Isthmu
Korintském ve svatých borech konávané ob
rok (vždy 1.a 3. r. každé Olympiady). att.

loW1óc, 6 (« i-évat) těsný vohod, prů
chod. 1. appell. a) úžina (zemská). Hér.
ἀπετείχισε τὸν ἰ, τῆς Χερσονήσου ἐκ Καρδίης
čgIuxrómv přehradil (hrází oddělil) úžinu
Chersonésa (Thr.) z Kardie do Paktye. pl.
Thúk. (v. droAxuBůva 1. a, «.). —b) okřídlí
(zemské domoře).Aischl,, Thúk. —2.prop.
Io-. a) úžina Korintská (mezi zát. Korint
skou a Sarónskou), v jejíž části jihozáp.
konávány závody Isthmické (τ. Ἴσθμιος).
Joduoř na Isthmu; při hrách Isthmi
ckých. att. —b) na sev, vých. Chersonésu
Thr. (mezi Černou zát. a Helléspontem).

2. a.) Isthem./
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Hér., Xen. — c) Hér. or. úžina Knidská
(jíž okřídlí Knidské spojeno jest s pevni
nou Kárskou). d) i jiných úžin obyč. (ač
ne vždy) označených přidaným gen-em., j.
u Thúk.i. < Παλλήνης,Λευκαδίων--.

Ἰσυμός,ν. předch.2.
ἰσνμώδης 2. (icdy.o-edc) poněkudúzký;

zúžený. Thůk. yeptov.
Ἶσις, ιδος, ΙόΠ. ιος, %, nejvyšší bohyně

Eg.(Hes),mnžk.Osíriova (Dionýsova),bohyně
úrody, jíž byly zasvěceny krávy ;Ťec. nazý
vána někdy Ayy.rmg,někdyZehývy (poněvadž
v Eg.měsíc pokládán za rodící mocpřírody,j.
slunce za moe plodící) ; vyobrazovánaj. řec.
Jo s rohem kravským.

Ἴσμαρίς, ίδος, 1 AtuvyIsmarské jezero
v již. Thrácku, záp. od pohoříIsmarského.

ἼἸσμήνη, v. Avrryóvy.
"lopvývtoc, č (od Iou.mvóg1.) Isménský,

příjmě věstního Apollóna, jenž měl chrám
již. u Théb u ř. Isména,

"Iopmvóc, 6, 1. říčka Bojótská, mající
pramen již. nad Thébami a tekoucí na sev,
dojezera Hylského( YAxý).—2.= louývtoc.

ἴσο-δαίμων,ονος, ὁ, Ράςπ. ΡοΠοτοτηγ.

ἴσο-δίαιτος,ὁ [-δίαιτα)τογπόᾗο, 5{θ]πό]ο
živobytí Thúk.icodiouvotxaTécrncav ku stej
nému živobytí se přizpůsobili,

ioó-weoc, 6, rovný bohům, bohu; boho
rovný. básn,, i Pl.

Loo-xívodvoc, ó, v rovném, stejném ne
bezpečenství. (dle někt.: dosti silný proti
nebezpečenstvím). Thůk,.

ἴσο-πράτης 2. (-κράτος) rovný mocí.
Hér. pl.

Ἰσοχράτής, ους,znamenitý řečníkAth.
(r. 436-338) a slovutný učitel řečnictví,

ἰσοχρατία, %,rovná, stejná moc (občanůvesprávěobecné); zřízenísvobodné(rovného
Ριάτα, δημοκρατία). Ἠόπ. pl.

ἰσό-μαχος, ὁ(-μάχη) τονπ/ k boji(silou)
Xen. pl.

ἴσο-μεγένὺ"ης 2, (-μέγεῦος) stejné, též
velikosti; stejně veliký. Xen,

(oo-pÉTPY TOG2. rovně, stejně vyměře
ný. PL. eixov obraz tělesné, osobní míry, ve
likosti,

too-péTw7roc, , Xen, pl. vvi tváří, pře
dem v rovné čáře s někým.

ἰσομοιρέω (οἆ ἰσόμιοιρο-ς)αἴθ,5{θ]πὸ ᾖζ8
DD
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sten jsem ; rovný, stejný podíl mám. %vocv
něčem (dobrém n. zlém). Thúk., Xen. —obzl.
ve věcech obecných : rovný podíl, -né právo
mám; rovnoprávnýjsem. Thúk. prs, mot:
καὶ κατὰ µέρη καὶ ξύμπαντα ἐν ὁημ.οχρατία-
i v částkách i v celku při lidovládě rovno
ρτόνηγ πι ϱΥ{1.Τ8ο]ς, ἰσομ,οιρῆσαιπρός τινα ΥΥ
Tovnatise, vyrovnání učiniti (stejnými po
díly) s někým.

ἰσομοιρία, 1 (od ἰσόμ.οιρ-ος)att. rovné ú
častenství; rovný, stejný podíl. Tivogv něčem(dobrémn.zlém); ipoliticky.

ἰσό-μοιρος 9. (-p.očox) rovně, stejně ú
častný ; rovný, stejný podíl mající. Xen. o
0s.—Sof, s gen. yůgi. áno vzduch rovný po
dílník země (j. aithér).

to-óvetpoc 2, (o-oc-) rovný snu. Aischl,
ČGovojLÉO(LOL(igóvou.o-c) rovnými, stejný

mi zákony, právy se řídím. Thúk.
ἰσονομία, Ἰόπ.-ίη, Ἡ (οἰσόνομ.-ος) ΤΥΠΟ

Ῥτάνποβῦ, Ἠότ., ΡΙ. -- Thúk. -roXArx“ ob
čanská.

toó-voptoc 2. rovně, stejně rozdělený ;
stejného rozdělení.Thúk.ohyxoytai. oligar
chie rovnoprávná (členům oligarchie).

ἰσο-παλής 9. (-πάλ-λω, 81Υ.πάλη) 4) ο
08.) rovný (mocí) k boji pl. Hér. —Thúk.
se dvojím dat, vXýde: i. τοῖς ἐναντίοις Πιποῦ
stvím, počtem— —svým odpůrcům. B) rovný
v boji (bez rozhodného výsledku). Hér. u«
χομένων δέ σφεων καὶ γινοµένων ἰσοπαλέων-
když v boji pokračovali bez τοζποᾶπι {{--,ϱ)
o věci. Thúk, č. xívovvot rovné (mocí oběma
stranám) zápasy.

toó-medoc 2, rovný s půdou Hér. —Xen.
neut. rovná půda; širé pole; rovina,

ioo-nAarT“g 2. (-mAkro:) rovný šířkou.
s dat., Thúk.

ioó-mAevpoc 2. rovnoboký ; -stranný,
iao-nAnWýg 2. (-mAřboc) rovný množ

stvím, počtem. Xen.

toopporíu, i (od icóppom-0g)rovnováž
nosť. Pl.

Čoó-ppoTtoG2. (-pox1)a) váhorovný; rov
novážný. Pl. i. zpččyu.xrovnovážné těleso. —
b)x) rovný mocí, platností, Hér. o lidu. Thůk.
um nerozhodná- $) příměrný;přiměřený.
Thůk. odx i. ÓAóyog Těv čovov nepříměrná
řeč u skutků, strany skutků. — Xen. i. τι
moteřypří-, souměrným něco činiti.

(006 att., Ράςη. ἴσοςὃ. (Έιτσβος-- ἴσωςv.

ἴσος.

zvl.!) 1. rovný (vlastnostmi. srv. ópoťog)a)
rovný ; stejný. «) (podstatou, mocí, silou) o
os. i věcech. Xen. πανταχἩ πάντων ἴσονοἱ
δεοὶκρατοῦσι γδιιάθ nade vším stejnou mocí
Ῥο]οτό τ]άάποι, ΒΙ. ἄλλα ἄττα ἰδόντεςἴσα
jiné nějaké věci spatřivše je j. stejné (spo
lečnou podstatou). 3) (počtem.) Sof. rxydév
τες ἴσοιπρὸς tooug postavení byvše rovni po
čtem proti rovným. oů yévort' Av sig ye τοῖς
moAXodsfoocnemohlby se jedinký oněm mno
hým vyrovnati počtem. Eur., Xen. toxgvxůg
rovný, stejný, týž počet lodí. Thúk, odděv
ἧσσον στρατὸν ἴσονκαὶπαραπλήσϊθν τῷ προ
Těpo vojsko (lodní) o nic méně četné a rovné
(silou) prvějšímu. v) (cenou, měrou). fem.
ἐπ᾽ἴσης,dór, čr Loag, po rovné míře ; rovnou,
stejnou měrou, Sof.,—Hér.v bojii: stejným
úspěchem. —Dém. dy o. vs ἴσηςεὔνουςαὔΡο
rovnou, stejnou, touž míru přízniv. i neuť.
Sof. čč,Lcouvocety (ze stejné míry,) stejnou
měrou churavěti. p. Dém. —foov stejný po
díl; stejné (v. dvrazodídou 1. a, «). Dém.
ody úmĚěgTV lcev nikoli o stejné věci (ale o
vzácnější). Xen. s dvojím dat. eigτὸ ἴσονἀφί
χετο τῇ ἱππικῇ τοῖςMě D4rovný svým spo
lečníkům stupeň vjezdectví dospěl. Soť.toov
GRE, rovnoj, právě—.isnásl.xaí: i; jako,
908, σέ τ᾽ ἐξ ἴσου οἰκτίρομεν καὶ τόνὸε ἶ tebe
rovnouměroulitujeme itohoto.neut.ij. adv.,
Thuúk,čv TG leod lox καὶ ἱκέται ἐσμέν γθ 9Υ8
tyni zrovna jako prosebníci jsme. —-b) «)
místně, obyč. neut. Xen. odx ŠĎÉhovatχατα
Patvev eig TO ÚcovHu.čvnechtějí sestupovati
na rovinu s námi (aby byli na též rovině j.
my). více v rovné čáře; stejnoměrně. foov
iwéyev stejně vzdálenu býti. B) o čse, Sof,

τὸν ἴσονχρόνον Ρο βίθ]ποι, touž dobu. Xen.
avaBhérav čx Todlcov pohlížeti stejně, j. dří
ve.—i0o0s., Sof. dyvořad'lcog u těch (stejně
ctěn, j. dříve,) v bývalé vážnosti, v) o způ
sobu. Sof. tcov «xi— rovno, stejno, j—. Xen.
οὐκ ἐξ ἴσουčan.év nejsme si na rovni (ty na
koni, já pěší s břemenem). toa rovně (v.Baívo
1.a,«). c) rovný právem. zř. 00s. Sof. ody
ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσοςπθπί Ἱοδηγ
Špatnému rovný právem k dosažení něčeho
(t.j. právem nemá se dostati špatnému téhož
jako bodnému).—obyč.ve smlouvách. Thůk.
ἐπὶ τοῖς Loougxxi Óu.ototgna základě stejnýcharovnýchpráv; přiúplnérovnosti,Hér.čr
toy)TExai duoty. p. Thúk. při rovnosti a po
dobné samostatnosti. Thúk. vp0g duše dro
τοῦ ἴσουὁμιλεῖνs vámiza rovnosti, s rovným
právem obcovati.dv0 T7SLom;xovdg στρατείας
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moteloda s rovnou samostatností—. Xen, toov

šyewvstejné právo míti. —2. a) rovný ; sluš
ný ; příslušný. Hér. dev TGlou vev.óvrovU
dělují-li bohové, cokaždému přísluší (v boji
jsou-li nestranní). T0 foov příslušná část
(obzl.při společných dávkách, j.daň).Thúk.
τὴν πολιτείαν ἰσαιτέραν καθιστάναι ústavu
příslušnější upravovati. Xen. ἰσαίτερον5]111ὅ
nější rovnost. Dém. ton xal dixaiu Tpópaot
slušná a spravedlivá příčina, b) slušný;
spravedlivý. Thúk. ἴσονἕξειν Ῥτάτο, πά]ε7
pravý, spravedlnosť obdržeti,

ἴσο-σχελής 2.(-oxéXos)rovnostehný, PL.
o čísle: rovnočlený (t. j. sudý).

LooTÉAeLu,j (izovsXs) rovnost poplatků
břemen (Ath. osadníků, kteří nabyvše práv
soukromých, ale nemajíce práv ústavních,
byli zvláštní třídou mezi pravými občany a
podruhy (metoiky), jsouce obecními poplat
ky rovni občanům pravým ;) rovnoprávné
osadnictví, Xen,

ἰσο-τέλεστος 9. (-τελέ-ω) 598,Κοποξπό
vyrovnávající. ὁ ὃ᾽ ἐπίκουρος ἰ., θάνατος ἐς
τελευτάν vysvoboditel pak (jest) všeobecným
vůdcem, t, smrtonoš ku skonání,

ἰσο-τελής 9 (-τέλος)rovných, stejných
poplatkův :Ath. osadník (rovných, stejných
břemen,) rovnoprávný. Dém,, v. ἰσοτέλεια.

ἰσότης, ητος, ἡ (Ει, οὗ ἴσο-ς) ΤΟΥΠΟΒΕ;
stejnosť (vlastnostmi, podstatou ; Srv. u.ot
ὀτης). Εἰ.

ἴσο-φόρος9. (-φέρω)rovnobřemený; (si
lou)rovno-, stejnoměrný. Xen.s dat, τὰ σκέλη
τοῖς ὤμοις i. stehna (i paže stejnoměrny,
stejně silny,) pažím rovnasilou.

ἰσο-χειλής 2. (-ysthoc) rovný s krajem.
Χεῃ. κριθαὶἰ,ječmen povrchu plynoucí.

toó-4ygoc 2. rovného, rovně platného
hlasu ; rovnoprávný hlasem, hlasováním.

9 Jj

ἴσοω (Ἠι-, od (5o-g) rovnám; S-; vyrov
návám. Tí Tiw. něco něčemu, s něčím. Sof.
δρόµου ὃ) ἰσώσας τῇ φύσει τὰ τέρματα Ῥόμα
konec vyrovnav své tělesné síle—. meď.při
rovnávám si. Sof, $cořotviva k bohům něko
ho. —pass. rovnám se, Pl.

Ioomčóvec, oi,nár, dle Hér. velmi četný
ale málo známý,rozlehlý ve vých. krajinách
Asijských, sev. vých. odMassagetův.

> / .. 11 ««
Ἰσσοί, oi, pom. ms. v již. Kilikii.

3 =

ἰστέον, τν.οἶδα.

'στημι (9 σι-στη-υμι.« si-sto, sto; sto
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jím, sta-v, sta-vím ; ste-he, ste-lle. —prs.,
impf. act. a med., aor. act. obyč,bezpř.,někt.
tv.ipřízn. sj. 1ón.ἱστᾷ---ἴστῆσι;impf. ión. sg.
i tor — flory.—coni. prs. ve slž. ión. pl. i
GTÉWLEV= GTÁUEV;Opt. ve slž. att. iiorovy.
—meď. prs. ind. pl. ión. i icTéxT0w— forav
ται, Ιπρί, ἱστέατο--- ἵσταντο. -- 801.ϱὔέρη.
att. čarno«, med, čorycaumy, fu. act. GTÝGU,
med, orýcou.u. —k intr. prť. čaryx« dór, č
oráxa v du. a pl. iatt. v. čorTauev©, inf, €
στάναι, Ρ8Τύ.ἑστώς, ἑστῶσα (ἑστηχωῖα), ión.
maso. i éor2og. —fut. k tomu: čorýče zř.
πιθᾶ, ἑστήξεται. -- 80ΟΥ.ρᾳ58. ἑστάδην 5 {αῇ,
oTadýcouxu)1. act. (sa0r. šavnou, fut. oTýca,
bez prf.) a) stavím ; postavuju. s obivěci i 08.
α) Ἠότ, ἱστᾶ εἰκόναἑωυτοῦ staví obraz svůj.
—ůvěnávra sochu (s obrazem svým). básn.,
8ἱῇ,ἱστάναι,στῆσαι, στήσειν τροπαϊα, τρόπαια
stavěti, postaviti vítězné pomníky, vevocnad
někým. att. ovňaa. Telym vystavěti zdi. —
Xen. oTňox Tv pžAxyy« postaviti řadu vo
jínů. —Tivů mgdrov —někoho j. prvního. p.
GTÝGELY—TEAcvTAřov—.P) stavím ; postavuju;
πάγ{λάπη, Φος, καθ’ αὑτοῖν λόγχας στήσαντε
oba proti sobě kopí nastavivše, pozdvihše.
Ἠότ. ἀποταμὼν κεφαλὴν -- ἱστᾶ ὑπὲρ τῆς οἱ
xing—hlavu να δί παά--. 904. ὀρδίας στῆσαι
vpbyaczpříma zježiti vlasy. o koni : opů0v 005
toryoiv vzhůru (ucho zdvíhá,) uchem stříhá.
Ῥατ. --ὀρθὸν κρᾶτ᾽ ἔστησαν οὓςre (oři) vzhů
ru hlavu pozdvihli i uši, ΡΙ. καὶὃςτὰ ὄμμα
Ta čorncev a 0n oči (skonávaje postavil,) 0
brátil v sloup.Xen, στῆσαιτὸ πρόσωπον σπου
dxiec nabrati tvář vážně. v) zdvíhám ; vzbu
zuju. Eur. -Boývstrhuju křik. Sof. μῆνιν στή
cxg hněv pojav—.b) stavím ; zastavuju; za
držuju. Sof, (v. šátdovo). Eur. orňsov zódx
zastav nohu (v chůzi). Xen. orYoagT0ou
zastaviv vůz (vjízdě).c)) ustavuju ; usta
novuju; zařizuju ; pořádám,trag., ión. yopoůg
torávat chorovody, plesy, tance (kolem) za
řizovati, pořádati, prováděti. -ovřoo, -oTý
ce —zaříditi, provésti (v. i xavvvyts). B)u
stavuju; ustanovuju vládcem a p. —Sof,vů
ράννοναὐτὸν χ9ονὸς στήσουσιν Vládcem země
chtí jeho πβ{αποτ]{],ρα55. Πότ. σταὺἨναιὑπό
τινος ustanovenu býti odněkoho. —d) «) kla
du ; pokládám. Sof. (v. xrépisp.x). Xen. ypý
UATAČVζυγάστροις ovňoo věci v bednách u
ložiti, 8) kladu (na váhu); vážím. Hér. iováo:
σταὺμῷ ποὸς ἀργύριον τὰς τρίχας Κἱαᾶοιπ8
vážky proti stříbru vlasy. Pl. (v. Čvyóv, 2.
b.). ἀγαθὸς ἱστάναι zběhlý ve vážení, čavἠδέα
πρὸς údéx iovňs vážil-li bys (, budeš-li váži
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ti) příjemné (proti příjemnému,) s příjem
ným. Xen. vedle uerpeiv. —2. meď. (s a0r.
šovycaumv, bez prf.) a) stavím si. «) Xen,
τρόπαια στήσασῦαι τ{{δᾳπό pomníky posta
viti si. vevocnad πδκύπη, ἵστασθαι τὴν σκη
výv—stan, B) Hér, moXéuovgtovaocda války
mezi sebou, proti soběvespolek zdvíhati. b)
ustavuju, ustanovuju, zavádím si. Hér. (v.
ῆδος, 2. a.). —3. meď. (s aor. act. čovnv,bez
prf.) stavím se ; stoupám (směrem kterým
koli). Soť.στῆθι πλησίον πατρός Ρϊϊδίαρ αὖ
sem k oteoi!Eur, vag čxTivocsestoupě s ně
čeho. Hér, uerů voúTovgČovavro po nich, za
nimi stavěli se—,Xen, ovag mi TGeicó0e po
stavě se ku vohodu. —eig70 uécov vstoupiv
do prostřed—. B) postavuju, zdvíhám se;
vstávám. Sof. Bábovv Loraode ze stupňů
vstávejte !Hér, (04 lovavooodbóskůň (po
staví se zpříma,) vztyčí se, Aischl.o vlase:
ježí se. —i obr., Sof. ovávrTecTčg 0pbov καὶ
meGOvTEGÚGTEpOVŽe vzpřímili jsme se a po
Ζ46]1Ροζ]ο511. Τη ή]ς, στΏναιὀρῦῶς zpříma se
udržeti (v nehodách). —v) povstávám ; zdví
hám se. Thůk.706g givxproti někomu. —ov
VXLZKTŮ TIVOGLETŮ TVVOGpovstati proti ně

komu s někým.i 060g vt. Sof. 7p0g aioypa
πρἀγμαῦ’ toraodou k hanebným činům při
stupovati.— d)o subi, věciSof. »6ouBoctora
TouBo7ghluk zdvíhá se křiku. Hér., Thúk.
lovouévou TO umvóczačátku měsíce (v. wýv).
není. part. i substt., SOL.EmimavTíTe χρείας
Lovauévopřikaždémjakémkoli nastávánípo
třeby ; vždy při nějaké potřeběnastávající. —
ϱ)α) παβίατι]Ἡ 59.Ῥ]. στάντεςἐντῷ προθύρῳ
διελεγόµεῦα πας{αγ!νξοse, stanuvšev přede
dveří-. Xen. ojxér. lovavrau, čovnoavuž se ne
zastavovali, nezastavili. ipass. Sof.orabeto'
*xoucovzastavíc se (dajíc se zadržeti) poslyš!
ϱ) αβἰάνάπι, Ῥόπι, οὐ στήσεται, εἰµ.ἠ τις 70
Aúce nezastaví se, neustane (ve válce) —.
4. prf. act. (s fut. sorýke, 27.-Έομιαι)a) po
stavil jsem se; postaven jsem; stojím. «)
Ε1, ἐφύλαττον αὐτόν, εἰκαὶτὴν νύκτα ἑστήξοι
pozorovali ho, zdaži přes noc laudesnad (tam)
státi. Hér. poceyém; colo ἑστάναιτοὺς Le
vsývag aby vedle nich stáli Teg.—. Xen. —
čy, črt Tim stojím na něčem, Eur. yspvíbwý č
στήξει πέλας blízko svěcené vody státi, po
stavena budeš, Hér. 0 pxouheůcšoTnxe šv τῷ
Lod)Aldvogkrál (socha králova)stojív chrámě
z kamene. cotyyezSovacav—stály. Xen, arot
χοι εἱστήκεσαν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ὁδοῦ ἴ8αγ
stály—. B) Thúk. mo0cτὴν ἐκείνωνγνώμην ἀεὶ
ἕστασαν Ἱς16]1οὮ πι(πόπ{, απιγδ]απί τζάγ (ρο

c ,
[στορια.

staveni býli,)se přidali; při jejich straně
vždy stáli. v) šoryxé T. nastalo něco; stalo,
zběhlo se něco (nyní). Sof, vů vůvčoTěTa 60
nyní se stalo, zběhlo. ») «) stojím ; vytrvalý
Ίβ6πι, ΡΙ. τὸν μὲν ἑστῶτα--, τὸν δὲ κείµενον
stojícího—, ležícího, Tnúk. ἄνευος κατὰ βο
pémvčoTyxOG VÍLrV severu stojící, stále od
severu přicházející. B) čovyxé τι obstává
(zdárně) něco. Hér. (v. aiy u, f.). ©)«) sto
jím; (postaven) jsem. Xen. čyTaraváě cy
wATčTYZUČAVeprostém oděvu stojíc, jsouc.
Eur. (v. ova0u). čv dpaím ἕσταμεν βίου na
sklizni, na sklonku života jsme (kdy smrť
nás sežne). 3) dostal, octl jsem se; vězím.
Sof. (v. χρεία, {., ἵνα 1. ἃ, β). ποῦ σοὶτύχης
čovyxe;; (kde v osudu tebou se 0ct1?) jakého
osudu tebou se mu dostalo ?

Ἱστια-, ν. Ἑστια--.(419 Υ.1 zde násl. !)
Ἱστιαῖος Ἱκαkonci6. stl., 1. panovník Mi

létský, syn Lýsagorův, tehán Aristagorův.
2. panovník Termerský v Kárii, syn Tym

. nův. 3. občan Samský, otec Fylakův,
Ἱστιαω, ἱστίη,Υ.ἑστιόω,-ία.
ἱστιητόριον, τό (οἆ ἱστιά-ω) Ἠότ, Ἡτρ

hostinná ; večeřadlo.

ἱστίον, τό (οἆἱστ-ός)zř.att, plachta, vě
trník (lodní), obyč. pl. (o jedné plachtěz ně
kolika kusů). Hér. —sg. Xen.

toTopém (Fi-, (ore) obyč. tras. a Hér,
1. a) zvídám ; vyzvídám. Ti něco ; pátrám po
něčem ; dotazuju se něčeho ; tážu se na něco.
Sof. 4.7 ioTóoe, ehAéovnevyzvídej více, οὐδὲν
ioTopávnic nepátraje, sace. 08. Hér,iorvové
ων αὐτούς, ἥντινα δύναμ.ιν ἔχει ὁ Νεῖλοςἀοία
zuje se jich, jakou asi moc (v sobě) má NÍL,
pass. Sof. ioropoúu.cvogtázán jsa. b) a) doví
dám se. vi něčeho; zvídám něco, Sof. efvr
χρήζεις ioTopeřyžádáš-li něčeho se dovídati.
Hér. dxoň ioropémv z doslechu se dovídaje
(ορ. αὐτόπτης γενόμενος). B) znám; vím.
ΑΙΡΟΠ].κακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν Špatně bu
doucnosťznaje. Sof. oji ooávob ioroov
ani nepozoruje anineznaje (neštěstí), 2. vy
pravuju ; povídám. Sof,πρὸς τί τοῦτο τοῦπος
ἱστορεῖς; k čemutu řeč povídáš ? i s aco. 0s.
τὸν παῖὸ, ὃν οὗτος ioTopeč ohlapce, o němž
ten vypravuje.

ἱστορία, lón, -© (Ει-, ἴστωρ) 1. ϐ) zvídá
ní; vyzvídání ; pátrání; zkoumání. —vyzvě
děné, vypátrané, vyzkoumané, Hér, ioropímg
dmódsču výkaz, výklad toho, covyzkoumáno
(j. pravdivé). b) zvědění ; vědomost ; poznání;



ἱστοριχκός.

τζάα, ΕΙ. περὶ φύσεως i. o přírodě věda; pří
rodověda. Dém. 090gtovoplavTv xorváv Kpo
znání věcí obečných. 2. a) «) vypravování;
povídání ; (ústní) podání. Hér. iovopíyo1sid
ναι τι παρά TiVOGÚstním podáním věděti něco
od někoho. $)výklad. Pl. vodyve καὶἱστορίαν
i smyslivýklad.— b)dějepisnévypravování,
dílo; dějepis. Arst.

ἱστορικός 8. (iovopí-x) příslušný (ku
zkoumání a) k vypravování. obyč. mase.
Arst, 1. znalý. vivoc něčeho. 2. zběhlý ve
vypravování ; dějepisec.

ČoT0G,6 (« f-orn-uu, sta-v) 1. stěžeň;
stožár (lodní). Xen. pl.— 2. a) stav (tkaloov
ský, vztyčený vzhůru, nikoli ležatý). Eur.,
Pl. b) osnova; tkanina. Pl.

ἱστουργέω (οἱστουργό-ς) u stavu pra
cuju ; tkadlčím. Sof.

ἱστουργία, %(od iovoupy-óc)tkalcovství.

ἱστουργ ὃς, ὁ (ἱστό-ς,ἔργο-ν) Ἡ βἴατα Ρ18
cující ; tkadlec (srv. dvě předch.)

Ἱστρία, ión. -(n, % (od "lovo-0g) osada
Milétská již. odústí Istra. (upozdníchspis.:
poloostr. Istria při sev. moři Adriatském).

Ἱστριανός, 1όπ.,-Ὡνόςὃ (οᾷἹστρία)Istrij
ský. Hér, -yvvý.

"IoTpog, 6, Ister (Dunaj).

ἵστωρ, ορος,ὁ, Ἱ(Ει-, »»οἶδα)ου}. básn.
vědoucí. Twvog,něco ; znalý něčeho. Sof.fem.

"loyévoog, σ. Π]υδέας, 2.
toytov, vó, kyčel ; kloub. Hér., PLpl.
ἰσχναίνω (icyvó-c) a) «) suším. Hér. rov

vex90vicyvěvau —vysušiti, p) hubením (-iti);
hubeným činím, Pl. zve. b) oslabuju; kro
tím. Aischl. dvuóv,

ἰσχνός ὃ. suchý ; hubený(srv. předch.).

toyó-gwvoc?2.(loye.) zajíkavý ;jektavý.

ἰσχΌρίζομαι (Βι-, ἰσχυρ-ός) 1. a) sílím
se; síly nabývám. Pl. rů σώματι ἰσχυρίσα
cu tělem sesíliti se; tělesné síly nabyti.
Xen. i pass. σιδήρῳ ὑφ' ἵππων ἰσχυριζομένῳ
železu (t. kosám u vozů válečných) od koní
silně podporovanému.b) usiluju; namáhám
se, Dém. περί τινος o něco. 2. a) síly, jistoty
si dodávám. Thúk. rotg ἀπὸ χρησμῶν τιίσχυ
ouxu.čvoc těm, kteří (z věsteb nějakésíly,
jistoty sidodali,) navěstby poněkudspolehli,
b) v mínění svém trvám. vi pevně na něčem
stojím ; něco za jisté vykládám ; něcojistím,
tvrdím. att., obzl, Thúk.— sinf, že-—.

ἰσχύω. 551

ἰσχΌρόςὃ. (Έι-, icyú-c) 1. silný ; mohut
ný ; mocný (vnitřní podstatou, beze zvlášt
ního namahání, srv. ἐρρωμένος).8) 908,ἀνηρ.
ῬΙ.ἱ. καὶδειλός silný a zár. zbabělý ; při tě
lesné síle i zbabělý. Xen. oi icyupoí(op. dade
vete).b) o věcech. «) Aischl. i, yb ov pevná,
tvrdá půda (sama sebouodolající). Xen. r
dxpotgi. na vrších pevných. yoptov i. m, pev
né. Tebymi. zdi pevné. T i. m. pevná. ov
λακαὶ i. stráže silné, i Tpoyot i. Kola (u vozu)
pevná. G) Xen.— yewov i. zima tuhá. Hér,
óeopava i. bystřiny prudké. v) obr. Hér. vó
μιος i. zákon mocný. γνώμη ἰσχυροτέρη τη{ηζ
ní prudší, náhlejší. Xen. u4ym mavui. bitva
velmi ργπάΚά,--φυγΊ ἱ.-- ΕΙ, ἔχΌρα,φιλία--.
Xen. pófBog.—adv. icyvodpři vášních: prud
ce; horlivě. Xen, i. ypýuzowvἥδεται horlivě
libuje si v penězích. —dpyllecda prudce
hněvati se.—i: přísně; krutě. — amemely,
χολάζειν. 2. a) mocný (něčím). Xen. %Baci
λέως ἀρχὴ πλήθει χώρας χαὶἀνθρώπων ἰσχυράkrálova(Pers.)říšemnožstvímzeměa lid
stva moena.—Dém. i. véyoverap uv zů
τῶν Φίλιππος πιοοηύπι β{αἱ5ο ο nás sa
mých F.-- 70 i. moo, Hér. xxrů v0 (. meovyl
νεσθαι πιοοί ΡγοΚοπάτα(]. --πειρᾶσῦαι, -- 88Τ.
i: tuze; náramně; velmi. Xen, metdecdaui.
tuze, na slovo poslouchati. b) «) mocný;ji
stý ; bezpečný. Xen. — ať ejepyeoluc —pro
dobrodiníprokázaná jistý—. P) jistý, adv.ji
stě ; s jistotou, Thůk. při čvubav.

ἰσχύς, vog,%(Fi-, v tg, vis) 1. síla. a)a)
tělesná. Aisehl, xar' ioyúvsilou (op. dóXo).
Thúk.násilí (v. 9. ἔφοδος, {.) Χθῃ. τοῦ σώ
μκτος. Ἐ]. ἰ.ἄνευ τάχους. Ὠόπι. (ν. ἐντίθημι
1. b.).— 6) síla; utužení. Xen. (v. ἀσκέω 9.
b. «.).—b) x) pevnosť. Thůk. ywotov. — B)
ἱ,ἐλπίδοςsíla naděje Thúk. 2. a)moe.Aischl,
BaoiAetai. králova moc.— obkzl.válečná. i:
vojsko hl.—att. (v. čvdídopu.2. a. v. ččuprám),
b) «) i bohatstvím, důchody. Thúk. čri péya
nAdevj BuoiAcíxioyvog k velikému blahoby
tu dospělo království. p) Thúk, ἰσχὺν ἔχειν
základ míti; na moci se zakládati. subi, vo
δεδιός.

loybw (Fu, od isyú-) 1. a) sílu mám;
silen jsem (tělesně), Xen. při dytxívev .—i 0
zvířatech. —síly nabývám. Xen. €x Tůgdobe
věízg po nemoci. Sof. µέγιστον ἴσχυσε στρα
voů největší silou vynikl ve vojstě. b) icyver
T. sílu má, zmáhá se něco, Φοΐ. τἀληδὲς
icydovvpépo pravdu v síle (si) chovám, Pl.
πόλιν, ἐν ᾗ αἱ γενόμεναι δίκχι umděv ioyúovaty
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obec, v níž učiněné nálezy nemají žádné mo
ci, platnosti. Dém. %ἡδονὴ μεῖζονἰσχύειτοῦ-
rozkoš větší sílu má než—.2. silen, mocen
jsem (něčím). Thúk. ἦπερ ἰσχύομεν v čem
právě mocni jsme ; na čem právě záleží moc
naše. icyůca. moci nabyti; zmoci se. —Dém.
ἐκ πλεονεξίας καὶ πονηρίας 7 hrabivosti a
Špatnosti,

ἴσχω, (01-08y-w,od čye, jen prs. a impť.)
I. ἐν. 1. 8) α) u-; podržuju; držím. Sof. Au
Bov loys vezma drž. Hér. i o subi. hnizd: oů
Ovváu.evautoyew nemohouce udržovati tíže—.
B) v těle držím, nosím, mám. Hér. o ženě.
b) zadržuju. «) Sof. s obi. slz. —i v řeči:
toe o' odmepeč (zadržuj se, kde právě jsi;)
nemluv už dále !3) osubi. věci. Xen, vo foyov
Tv mogelav závada, překážka v pochodu.
med. zadržovatise ; váznouti. Xen, čvT00Tw
ἴσχετο v tom to vázlo.— c) obracím ; řídím.
v plavbě i bez obi. ναῦς. Τπάχ. ἴσχοντες πρὸς
mag móAcor(obracejíce lodi k městům ;) při
stávajíce (s loďmi) u měst, 2. mám. Sof. δέ
ος ἴσχετε μηδέν strachu nemějte žádného!
oůyvouav toyei(zda nemáš myšlénky ?) zda
nepochopuješ? II. čnfr. 1. držím, zadržuju
se. Thúk, ai vřecloyovoalodi přistávajíce,
přirážejíce—. 2. mám se. Thůk. úpůvrec TX
ἑαυτῶν χαλεπώτερον ἴσχονταγΙάοᾳοθ,ζε νό
ci jejich mají se hůře-—.

totoc (adv. k adi. log) 1. a) rovně. PL. ť.
τάχ’ Av—,dGTeo—rovně snad(tak), j. právě--.
b) rovným právem ; rovnoprávně. Dém. při

ιοικεῖν.2. po právu; právě; spravedlivě.
Ῥόπι, οὔτ' £. odre xxAG; ani spravedlivě ani
slušně. i proti právu i proti slušnosti, 3.
obyč. básn,, att.: podobně; j. se podobá. a)

, jistě (skoro); asi. Pl. roůro d' čari T0 dAmdéc
a to jest jistě, asi pravda, Xen, $avuxora ὔ.
podivné asi—.Dém, ojděv dmorovť. není divu
jistě, asi, b) nejčastěji: snad. Dém. £.dví, τι
κτήσαισθε ἀγαθόν snad, snad byste se do
mohli nějakého prospěchu. i při neverbu.
Pl. úvýp, L. Σικελός τις Ἡ Ἰπαλικός-- βΠα4--.

Ἱπαλία, ión, -(m,Ἡ, Italie, obzl.již. (Ve
liké Recko).

"IraAwmóc3. (od IraXix) Italský. maso,
1: Halan.

Ἱταλιώτής, ου(odIraXix) Italan,

Ἰταλιῶτις, ιδος,j (srv. předch.) Ital
ská. Thůúk, vřes.

(ItaAóc, mýth. kr. Sikelů v Italii used
lých, poněmžprý zeměIraX(z pojmenována

Ἰφιγένεια.

ἴταμός 3. (od ry-c) odvážlivý; opováž
livý ; drzý. adv. odvážlivě ; směle, Dém,

(Ivavog,j, ms. na záp.pobřežíKrétském.
iTém, ión. -ém, ἢ (Βι-, « ἴτυς) vrba. Hér.
ἴτέινος 9. (Έι-, od iré-«) vrbový. Hér.

ῥάβδοι,
ἰτέον, odi-v εἶμι.
UTYS,ov, 6 (od i- v elu.) doskočný ; odváž

livec ; smělec ; drzý. Pl.
ἵττω, Ροὀ65]εύ τ ΡΙ.--- ἴστω, v.οἶδα,

ἴτυς, υος, %(Fi-. « i-Téx, vi-tis, vi-men,
vi-eo, vi-ju) okolek; okruh; okraj. Hér.,
Xen. štitu. Hér. ace. pl. fTvc.

"ITVs, vos, mýth. synáček Térea, kr.
Thr. v Daulidě Fócké, a Prokny, dceryPan
díona, kr. Ath, —Prokne zuříc proti muži, že
násilně pohaněl sestru její Filomélu, sy
náčka svého zabila a maso jeho za pokrm
Téreovi předložila. Když pak Téreus po
mstou stíhal oběsestry, Zeus proměniljeho
v dudka, Proknu a Filomelu ve slavici (sla
víka) a vlašťovku ; slavice žalostním zpě
vem želí smrti Ityovy. Sof.

lvy, ň (srv. iúče) básn. a) hukot; po
vyk; výskot. Hér. or. PxoBapópovogcizo
hlaholný. b) úpění; žal, Sof. ivyny xxi gTóvov
motelyúpění a stenání, nářek a stenot vésti.

υγξ, Ύος, Ἡ, 8) ΡίάΙςτ{]οβ]αγ, γιοη]αγ,
vihlav, vrtohlav (yunx torguilla), o němž
bájeno, že přivázánjsa na kruhun. kolečku
a při kouzelných říkadlech otáčen, vyláká
milosť osoby milované. Xen. i j. milostné
kouzlo. —b) touha. Aischl. Ttvogpo někom.

ἰύζω (-, srv. ivy-4) obyč. básn. úpím.
Aischl, Goavnářkem. Sof. part. prs. 3

Ἰόρχαι Ὦ, Ἰθρχαι, oi, dle Hér. nár. lo
vecký sev. od Thyssagetů (asi v nynějším
sev. Kazaňsku, (Šaf. čte Tůpxou a pokládá
je za předky pozdějších Turků).

"Iptavacou, dle Sof.dcera Agamemno
nova a Klytaimnéstřina (vedle Ifigeneje ;
dle obyč. podání byly jen tři sestry. — v.
násl.)

Ipryéveu, j, mýth.nejstarší dceraAga
memnonovaa Klytaimnéstřina, sestraElek
třina, Chrýsothemidina a Orestova v Myké
nách (ep. jmenovaná Ἰφιάνασσα). ΟὈδ[οτάπα
jsouc od otce v Aulidě, zachráněna byla od
Artemidy k Taurům, kde byla kněžkou Ar
temidinou, až se jí dostalo návratu do vlasti
od Oresta dospělého.



Ἰφικλῆς.

Ἰφυκλῆς, έους, πη/{Ν. Αγ. ΑΙαβΙΥΤόπἂν
a Alkménin, nevlastní bratr Hérakleův,
otec Ioláův,

ἜἼφιχλος, jeden z vůdců Dan. proti Troji,
kr. ve Fylace Thes., otec Prótesiláův, slav
ný závodník ve běhu, Při hrobě jeho v Ela
júntě byla svatyně s věštírnou.

lprupáTY G,og, vojevůdceAth.ve 4. stl.

"IepitTog,mýth. syn Eurytův v Oichalii,
bratr Iolin, přítel Hérakleův. Héraklés v ší
lenosti ho zabiv, odsouzen byl ke službě u
Omfaly. Sof.

ty bv-BóAoc 2. (-B4X-Xw) básn. rybo
bodný ; -lovný. Aischl, učyavá o trojzubci
Poseidónově.

Lydvo-sdýc 2. (-εἶδος)Hér. rybímu po
dobný (srv. ἰχδυώδης).

Ἰχδοφάγοι, οἱ,Rybojedi, příjměnáro
dů bydlících v krajích pom. od záp. chobotu
Arabského až k ústí Inda, málo vzdělaných.

ἰχοῦς, 005,0, 1. ryba. Xen, aco. iydův.
Hér. ace. pl. iydůac i tydůc. 2. Iy-, mys
v Elidě, sev. záp. od ústí Alfeja.

ἐχδυώδης 9. (οἳ ἰχδύ-ς, 81. ἰχθυοειδής)
rybnatý. Hér. Awvy.

Ἔχναι, ai ins.Mak.,jihových.odPelly,
Lyvela, Ἡ (ἰχνεύ-ω) slídění, Xen.
ἐχνεύμων, ονος, ὁ, Τ. ἰγνευτής.
ἴχνευσις, εως,1 (od iyvsú-e) slídění ; sto

pování; vyhledávání. Xen.

LYVsVTYC, 05, ὁ (οἆ ἰχνεύ-ω) slídič ; slí
dil. u Hér. ichneumon.

χνεύω (ἴχνος)8) α]ίά(πι; Ῥάΐτάπι, τινὰ po
někom;vyhledávám, stíhám někoho.Sof,ibez
obi. PI. —b) slídě prohledávám. Xen. va čgm.

Čyvoc, 76, 1. a) šlap; šlapěje ; stopa. r
vogněčí. Sof., Hér, (v. veoyApaxTog,čotx).
Xen. καὶἵππων καὶἀνθρώπωνἴχνη ἶkoníili
dí šlapěje, stopy. b) obr, Sof. airixg viny sto
pa. Aischl. Aóyov —slov, řečí. PI, TaoTov €.
μ.ετιένχιΡο též stopě jíti, 2. a) stopa; šlapka
(spodek nohy ; chodidlo). Eur,ť. ποδὸς θεῖναι
(šlapku nohy položiti ;) šlapkou nohy vstou
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θύλαις --ἶ 56piti. b) noha. Eur. ©.aúTxig do
skorněmi,

Čt, coni.sl. εἶμι.
ἰώ, πθβΚΙ., výkřik, obyč. trag. a) radosti:

hejsa ! i zdvojené. Sof. b)žalu: ach ; žel, (srv.
ix, 2.—) is gen., Bur. ié μοι πόνων žel mi
v útrapách ! ach mých útrap!

lé, gen. "lose(č—.voc. 'Io?) mýth. dcera
Inachova, odDia milovaná; stíhána jsouc od
Héry, proměněna byla od Dia v krávu a po
dlouhých toulkách zachráněna do Egypta,
kde porodila Epafa. (v. 4A5og,srv. ἾΊσις,f.).
Dle podání Hérodotova byla prý I. od Foi
ničanův unesena do Egypta. —

Ἰωλκία, ἡ (οἆ Ἰωλκ-ός) Ιό]οκά. Βαν.
Υἤ, χδών.

Ἰωλκός, Ý,ms, pom.u sev. zát. Pagas
ské, sídlo Thes, Minyův ; odtud vyplula lod
Argo za vůdcovství Iásonova.

"Lov, gen. "Ieovog.1. mýth. syn Xúthův
(n. Apollónův) a Kreúsy Erechtheovny,
bratr Achajův, pokládán za praotce Iónův.
2. básn, i 'Ižev, gen. 'Ixovog. obyč. pl. "[oves,
Ἰάονες (Ἴαξονες, 66η. ΑἱδοΒΙ.ἶἸάνων) Ιόπο
vé, a) jeden ze 4 hl, km. Hellénských, nej
příbuznější Achajům. Za std. bydleli v sev.
Peloponnésu, nazýváni jsouce AtyuxAéee(v.
tam); po Iónovi prý pojmenování byvše Ió
nové, předAchaji ustoupili do Attiky, odkud
se usazovali na Euboji,.na mnohých ostr.
v moři Aig. i na pomoříAsijskémv sev, Ká
rii a v Lýdii. b).obzl. lónové Asijští, mající
spolek 12 měst (na pobřeží i na ostr. Sámu
a Chiu), z nichž Milét byl nejznamenitější,
a společně shromáždiště (v. IIxwovtov). c)
u Peršanů a jn. nár. Asijských společnéjm,
všech Hellénův Evrópských. Aischl, i sg.
Ἰάων;16 j. adi. I. "Aong.

Ἰωνία,ἴόπ,-ίη, ἡ (ο"ων 9.) a) národo
pisný název všech Iónů. Hér. Ἰωνίηνπᾶσαν
πλὴν Ἀθηνέων. b)ónie Asijská (pomoříLýdie,
sev. Káriea ms.[ónská na ostr. Samu a Chiu).

Lovmóc 3. (od "Tov2. b.— v. i předch.
a násl, a Is, srv. 'lówo;) Iónský. a) Hér.—
ἔθνος, Ὑένος, φῦλον, -- b) Xen. ai Ἰ. πόλεις
Iónská ms. (v Malé Asii).

K.
K, % — zárnu, 76, neskl. —.k; desáté

písmě v alfabétě, —Známkačísl. a) x'—=20.
—b) ,« — 20.000.

x , , bYκαι enkl. dór. — ep. xe, u Thúk. z
1% (ep. el xe, m att. εἰ ἄν Ξ-- ἐάν) 5 coni.
jestliže by—.
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KáfHaAec n. BamaAec, národek Libyj
ský v okolí Barky na pomoří.

KapáAio i KaByhése,dle Hér, národek
Méonský mezi Kárií a Pisidií (v Kabalidě).

Kápetpou, oi, std. bůžkové u Pelasgů,
ctěni obzl.na ostr. Samothráce a Lémnutaj
nými obřady,

KapnAéec,v Ναβάλιοι.
χάβλ--,ς-- καὶἑβλ--,Eur.
KapóAm, 4, m. Thr. kdesi ok, horního

Hebra.

κάγανός--- καὶἀγ--,
κάγγ-- --- καὶἐγγ--.
καγχάζω πι,xxyále chechot, posměch

mám ; chechtám, posmívámse. Sof. prs.

πάγώ --- καὶἐγώ.
NAT, tras. — 1x šdy—.
mačlonoc, ó (od x4Š-oc) osudíčko; ná

dobka (na sbírání hlasů). Lýs.

Kačpetoc, ión.dle někt, i -uto 3. (od
Káduo-g) a) Kadmův. Sof. —výzoa Kadmova
děva (Semele). b) «) Kadmovký (Thébský).
Φ0(.δῶμα, ἄστυ, vš, ydóv. Aischl. dvopec.
substt, oi Kodueřo. Kadmovci (Thébané).i
Hér. —Xen. j Kadueto hrad Kadmův (odKad
ma založený, Thébský). B) Ἠότ, Καδμείη
(—1m)víxy Kadmovskévítězství (jímž vítěz
zár. jest j. poraženým ; — narážkou na boj
potomků Kadmových, Oidipovců Polyneika
a Eteoklea). Kaduýiu yodu.sava písmo z do
by Kadmovy,

Kačpmíc, (dog, %(srv. předch.) Thúk,
—yňKadmovská země, std. jm. Bojótska.

| Kačpo-ysvýc 2.(-yévos) trag. Kadmoro
dý a) původem Kadmovský. Aischl. móXug,
στρατός. Eur. yévva. b) v Thébách zrozený.
Sof. o Hérakleovi: Théborodý.

Kačpoc,mýth.Foinfčan(dle Hér. z Tyra),
syn Agénorův, bratr Kilikův, Európin a jn.,
zakladatel hradu Thébského a pův. rodu
král. (v. Καδμεῖος), mnž. Harmoniin, otec
Polydórův, Inojin, Semelinajn.— Dle někt.
první prý i písmena donesl z Foinfeka do
Recka.

κάδος, ὁ, kád (cadus); džbán; nádoba
(větší i menší), Hér, ofvovx,

κάδρ-, ἴταρ,--- καὶἐδρ-.

Ἀαδυτις, ιος, 4, ms. v jihozáp.Palaisti
ně — Gaza.

χαὺ-αιρέω.

Κάειρα, ἡ (Κάρ) Κάτεκά,. Ἠόν. ἐσθής,
vvvý. i substt. Kárka.

xad předostrým příd,= zavý.
κάν Ίταρ. předostrým příd,— xai eřru,
naWá, att. — xara 4 dle toho,j.; jakým

způsobem ; j. ión, v. 2. xara.

nad-avicm, ión. xar-u- a) zasvěcuju;
za oběťpálím, zapaluju. Hér. $vuurýuavuka
didla, 4x podíwazarayiety za oběťvítěznou za
páliti, podati. pass. duulyuu xavayČóuevov
kadidlo hořící. b) vůb. pálím ; zapaluju. Hér.
pass. hořeti. v. ocpoxivop.mu.

nad-avvíce očistuju; odklizuju. dle
někt. u Sof. xúvecxadýjyvicav psové odklidí,
Tozsápají.

καὺ-αιμάσσω (51γ. πάς]͵)zkrvacuju;
až do krve biju, tluku. Eur, ox7mTpeσὸνκα
douuáče xápx holí zkrvácím (,do krve stlu
ku) tvou hlavu. Pl, obi. yvaboue.

nAÚ-0paTów (srv, předch.)zakrvavu
ju ; krví zbrocuju. Eur. xadounoTdomudečidv
zakrvaviti ruku(svou, ubíjeje jiného). xožTa
διεπάλυνε -- ἄρτι δὲ γένυν καὺημάτωσε --ᾱ
ihned (zár.) skráň (jeho) krví zbrotil.

χάὺ-αίμος 2. (-aiu-«) Eur, zkrvácený ;
krví zalitý. vpuduuTa.

χαναίρεσις, Ἡ (οἆ καθαιρέ-ω) stržení;
προἵοΠ{.Χθη. τῶν τειχῶν. -- 18οΙς.

χαναιρέτης, ου, č(odκαθαιρέ-ω)Ταοητά
1161; τα] Ὀ{{6], ΤΠή], τῶν πολευίων.

χαὺ"-αιρέω, Ιόη, κατ- Ἱ. 4) α) βη{πιάπι;
stahuju. wed. —si.Ἡότ. φθάνειτὰ τόξα κατ
eXóu.evocnejdříve luk si sňal (dříve než jn.
se stěny si vzal). $) vnv σελήνην καθαιρεῖν ᾿
měsíc strhovati (kouzly všelikými) Pl.—b)
o) zajímám ; zachycuju ; za- ; dosahuju ; za
stihuju. Xen.va. Hér. vůvréumeTyvTv vedy
κατεῖῦλονδιώκοντες Ράΐοιι z lodí zajali stíha
Ἰά6θ.Φα55. κχταιρεόµενος ὑπ xúTOUdostiho
vánjsa odněho.Sof. καὺηρέθη τάφον κοσυιοῦ
σα postížena, polapena byla hrob strojíc. B)
dosahuju; docházím; dobývám. τὶ něčeho.
pass. Hér. ueyáku roňyuarTa µεγάλοισι χιν
ὀύνοισιἐθέλει χχταιρέεσῦαι veliké věci veli
kými nebezpečenstvími chtějí býti získány
(dosahovány). Thúk. xxbauperéovYuivčar
µελέτη ἴομοdobyti si jest nám ovičením. 2.
a) strhuju ; zbořuju; bořím,Xen. vů ret. —
ΠΠνή]ς,κκθελεῖν 5 obi, ms. zbořiti (v. ččxoos).
Sof.pass. —b) «) strhuju; svrhuju ; potla
čuju; přemáhám. s obi. os. i věci, Thůk. tv



χαὺαίρω.

Ἀ9θηναίων τὴν δύναμιν nadéXyve abyste moc
Ath. strhli, potlačili .AdmvalougzzdauoýoeTe
Athéňany potlačíte, přemůžete,Ir. Acrv
άγεα xaTaspécyv—svrhovati; trůnu zbavo
vati. Hér, VPptvTevogxaTehetv zpupnost něčí
potlačiti, pokořiti. pass. Dém. dpeíXu dx
τῶν αὐτῶν τούτων καθαιρεῦΏναι (Φίλιππος)
má týmiž úskoky právě býti pokořen,snížen.
P) u-; zachvacuju; zrušuju; hubím. Hér.
τὴν Προίσουἀρχὴν κατεῖλε Κτοίδοσι Τίδ!στ
δ11].καθελεῖν τινα zahubiti někoho, Sof. se

subi. yuvý, uoto«. Thúk. šAmigxXv βλάψη, οὐ
xadetAevnaděje byť i uškodila, nezahubí,

καναίρω (καθαρό-ς. -- 801.ἐκάθᾶρα, ἰόπ.
-ÚmnoxG) 1. a) čistím, Xen. xaddox ořrovvy
čistiti obilí (věje ; zbaviti plev), b) vyčišťu
ju; čistým, bezpečným činím (vyhlazuje
škůdce). Sof. o Hérakleovi: yařavzadaipov
zemi vyčišťuje—. 2. a) čistím; očištuju;
skvrny, viny zbavuju. vw%někoho. Hér. x
Výjpoaočistiti (obřady náboženskými). oóvov
z vraždy ; smýti s někoho skvrnu, vinu vra
ždy. i vv výoov ostrov. —Xen. 10 oTp%Tevu«
očistiti vojsko, pass. ΗΠότ.ὁ καθαρθεὶς τὸν
góvovočištěný od, ze vraždy. b) xabuloeobu
(mravně) očišťovati, káti se, i prť. xexxbao
WÉVOgTE Zai TETEAeou.évo; očistěn a posvě
cen jsa. PL,

xad-áAAojpau skokem se spouštím ; se
skakuju.Xen.xabahóusvog dr0—seskočiv s-.

καναμερ-, . κοῦημερ-.
καῦθαμμα, τό (καθ-άπ-τω) σ8Ἠ1]θΠί,

Eur. obr. zápletka,
χαὺ-ανύω, Υ.κατ-ανύω.

’ . v
xad-aTaš jednouna vždy;naskrze ;ve

skrze. Dém. při verb. a adi.

καὺ--περ (καθ)Teo, V.06-80) jakým
způsobem, jako právě—.PL.—Hér. xxra-re9;
i odděl.

κανὺ-άπτω 1. act. za-;-u-; přivazuju.
Sof. pass. zxdnuuévoz vil přivázán něčím.
b) ovíjím, obepínám. ví Tiw.něco ok. něčeho.
Sof. aor. ovinouti, obepiati—. Xen, —ri mí vt
připevňuju něcok něčemu. 2. meď. dotýkám
se. a) slovy. Tivogněkoho ; dorážím, dotírám
na někoho; výčitky činím někomu; kárám
někoho. Thúk., Pl. —b) Hér, xav-x- dotý
kám, dokládám se. T:vocněkoho; za svědka
siberu někoho, 9εῶν σε Χχταπτόμενος ἱκε
τεύω s inf. bohů (dotýkaje,) dokládaje se
prosím tě, abys—. Ayu.zoýrou zxi KAkovu.xp
vdov x. Démaráta ajn. svědkůse dokládaje.
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καναρειος, Ψ.καθάριος,
παὺαρεύω (καθαρό-ς) čistotný; čistý

jsem. Pl, dm0T085cduxTog od těla (duší).

χανάριος n. καθάρειος 2. (καθαρό-ς)ὃ]
stotný ; čistý (bezeskvrny, bez hany a vady).
Arst. mest T. v něčem. Xen, adv.

NAapLU, Tó(zadalo) a) očištění,Eur.
pl. očišťování. b) čištěním vytřené ; špína;
nešvara; nečistota. Dém. o os. necuda ; vy
vrhel; povrhel.

καν-αρμόζω, jón. xxv-dolů, tam vpra
vaju, vkládám ; řádněupravuju. Eur. vi úr0
iv něco pod něčím. Tideípxněcona ŠÍji spou
štím, vkládám. Hér. xxraouóca. TovAlloy
dolů, tam vpraviti kámen.

καὺαρμός, ὁ (καθαίρω)a) «) očištění; 0
čista; zbavenískvrny,viny.trag.,Xen.- Hér.
καθαρμὸν τῆς χώρης ποιέεσθαίτινα π8 οὔ{δία
země vydávati někoho.) očista; oběťočistná,
smírná.Bur.—b)uPl i:prvnístupeň zasvě
cení do tajností Eleusínských ; očista.

nabapóc 3, (srv. καθαίρω. ονcastus z
cad-tus, čistý) 1. čistý. a) «) beze skvrny.
Ἠότ. τοὺς χαθαροὺς βοῦς ΡΥΚΥ--18 ΕεΠ. x.
Tv oyuníovprostý známek. p) nekalný; či
rý ; jasný. Hér. o řece. —v)ryzí; čirý. Hér.
χρυσίον (τ. ἀφέψω, Ρ.). ἵ ο.τοᾶα (5. γέγνομαι
1.a,«,f.). b) prostý ; prázdný ;bez překážek.
α) ΥΟΙΠΥ.908, ἐν καθαρῷ βῆναι το]πὸ νΥκτο
čiti. B)bezpečný.Hér. o cestě (τ. ἐρποδών,f.).
ϱ) α) Hér. čistý ; statný ; schopný.x. oTpxT0g
statné, k boji schopné vojsko (nemající zá
vady ani slaboty tělesné ani břemenpříliš
ných. op. dodevéc; T7s ovoariňc). i neut. T0
x. T0Ů GToxTOUjádro vojska. 3) řádný ; hoto
vý (čistě, Γάάπό),.Χθη, καθαρὰ ἣν πάντα πρὸ
ημέρας hotovo bylo všechno přede dnem-.
xadapaTevovřádněji; důkladněji. 2. duševně.
čistý. a) «) bez poskvrny; bez viny. 904,
Ἐόπῃ. ϱ 08. ΓΙ. καθαρῶς τε καὶ μετρίως ὅϊβῖό
a mírně, mravně. Hér, 0) x. yeioxgposkvr
něný v rukou (činem rukama spáchaným).
B)už čistý ; očištěný (z viny)e Sur. i δόµ.ος.
—b) «) čistý ; pouhý; jasný. Eur. poývmysl
jasná, Xen. vode (v. žxparvog2.). B) pravý;
upřímný (bez osobního zisku).Dém.xxbxp6g
upřímně. τοᾶ]ο δικαίως.

παὺαρότης, τος, Ἡ (οἆκαθαρό-ς)1. či
stota. PL.vody,vzduchu. 2. (dle někt. xxx
ριότης) čistotnosť; čistota ; cudnosť. Xen.

καναρσιος 2. (odx4duoc-u) a) k očištění
příslušný ; očišťovací; očistný ; na očistu.
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Eur. cx xabaporx vše, co na očistu, k oběti
očišťovací, neut. sg. Hér,: očista (v. čmxv
pée). Sof. obohu: poheřyxadapole rodí račiž
přijíti (spasitelnou nohou,) spasným kro
kem. Hér. Zsů<x. Z. bůh, strážce očisty, k
očistě slitovník (expiator). b) očisty hodný.
Aisehl. αἷμαkrev (v boji prolitá).

χάναρσις, Ἡ (καθαίρω, 81Υ.καδαρμός)
očištění; a) j. obřad. očista, Hér.— B) PL.,
očištění od něčeho ; zbavení (očistou) něčeho,
Arst. rabnudrov.

χαναρτής, οὔ,ὁ (καθαίρω)οδίςΠα, 598.
GoŮčoyouat x. tebe přicházím očistit.

nad-édpu, 4, 1. a) sedadlo ; stolice. b) u
zvěři:lože; pelech. Xen.—2.sedění ;mešká
ní. Thúk. ἐν «. při, pro meškání,

καὺ-έζομαι (-ἕζω, 9.-- ἵππβξ,ἐκαθεζό
uyv trag. i xadéČero, fut. καθεδοῦμιαι)α) Ῥθ-,
usazuju se; sedám si. PL.šxadélero mapů
τοὺς πόδας wovsedal si k nohám mým. Thúk.
πρός τι, -- ΙΙΡί, 119 νΥΤη.801.ἐςpóvov xxd
οετο na trůn πςρᾶ]. Χθῃ. ἐπὶ 9ρόνου ἐκ--.
Eur. šm ζωγοῖς καθέζετ᾽ ἀρχῆς Ἱςveslu při
sedl vlády o vojínech, Thúk., Xen. čxadě
Čovro posadili, u-, položili se. xxbelóuevos
položiv se (s vojskem). $) sedím ; meškám.
Dém. špedpevovxadedeřraučíhaje seděti bu
de. Xen. x. Augív. (meškám ok, něčeho ;) za
městknávám se něčím.

χαὺ-είργω n. -είογνυμ!,VÁποὺ-έργω,
att.častěji χατ-είργω, ἰόὔ Ιόπ.1χατ-ἔργω,
-εργνυμι1. α)ανίτάπι;zavírám.Eur.xaetož;
ju. zavřel nás. Ηέτ. κατεργνῦσιἐς µέσατὰ
φρύγανα svírají, strkají je v prostřed chra
stí. (dle někt. xerxvelvovot). Dém. švavrý 77
πόλει καθείρξαντες ὑμᾶς v samém městě uza
vřevše vás. —pass. Xen. xadbepypévot se—,
zavřenijsouce. b)) svírám; soužím;tísním.
Thúk. roAéue Tiva válkou někoho. 3) vy
nucuju. pass. 'Thúk.rd moXéu.ezal Ševě Ti
κατειργόµενοντά]κοι ἃ hrůzou nějakou vy
nucené, 2. a) zadržuju. Eur. vivxXTELovE,XA
váravoov ji zadržuj, zastav !b) x) obmezuju;
zkracuju. ρπες. ΓΕή], ὑπότινοςκχτείργεσῦαι
od někoho obmezovánu, zkracovánu býti. 8)
Pl. výv uaxpoloyixv zudépčm obšírnost řeči
své obmeziti, zkrátiti.

παὺ--ελεῖν,γ. καθ-αιρέω.
καν" ελίσσω,Ιόπ. κατ-ειλίσσωοῬτα]α/

obaluju ; 0-; obvinuju. Hér. €Axexxarero
GovTecrány obvazujíce. pass. TAGZVÝUAEP%
Χεσικατειλίχατο --ορν]ππίγ měli.

καὺ-ηγέομαι.

παὺ-ελύω, ión.xaT-,v. násl.
χαὺ-έλχω, ΙόΠ.κατ- (ΊθηΡτβ.α impf.;

ο 51.ὄβγ οἆ καὺ-ελκυσ-) 1. ἀο]ᾶ ν]εζα ; sta
huju; Xen. xudeiAxov TA5Tompsisstahovali,
na moře spouštěli—. κανθελκύσαντες τὰς ναῦς
ěx—stábše, spustivše lodi ἆ--. Ὠόπι, τριῄρεις
xadéAxev— vypravovati. pass. ἨΠότ. τῶν
νεῶν κχτελκυσδεισέων ἐςθάλασσαν Κάγζ 198]
byly spuštěny na moře—,2. j. na vážkách
stahuju. Dém. dpyúptovχαθείλκυχε τὸν λο
vtoy.dv čp" adTo peníze rozvahu mají staže
nou k sobě.

πάνεξις, Ἡ (κατ-έχ-ω) πἀτζθηί, ΤΠάΚ.
TS dpyňevlády.

nad-Éšm, fut, 81,κατ-έχω.
καὺ-έργω ν. καὺ-είργω.
παὺ-έρπω vylézám ; vyrážím. Xen. ἴου

λος zabéprre pyří vyváží,

χαὺ-εύδω (1πιρέ,καθ-ηῦδον 1ἐκάθευδον,
fut. κατευδήσω) 8) x) spím, básn., ión., obzl,
att. (op. čypýyopx). Xen. ἡδέως καθευδήσετε
lihě budete spáti, Pl. 0) xadeudnréovnetře
ba spáti. B)io zosbn,, Eur, čXrridecodro zad
csúdovotnaděje ještě nespí, netichnou. b)
spím ; odpočívám (zaháleje). Xen. vedle
ἀμελεῖν. ΒΙ. τὸν λοιπὸν βίον κκθεύδοντες δια
veAořre čv ostt. život spíce, odpočívajíce
byste trávili; ostt. život byste prospávali,

πανευδητέον,γ. předch.
nad-ébm (vařením) měkčím. obr, ocho

čuju ; zkrocuju. Χεη. ἵππους.
χάνέως, 90, ς-- καὶἀθέως.
παν-ηγεµών, Ιόπ. κατ-, όνος,ὁ,Ἡ, a)prů

vodčí, Hér. v%gódoů. b) návodčí, Hér. fem.
τῶν κχακῶνΚο zlému.

παὺ--ηγέομαι, ἴόπ, κατ- 8) α) Τὰριῆ
vodcevydávám se; průvodce jsem. Hér. zm
někomu, ódóvcestou ;ukazuju někomu cestu.
--ἄλλας ὁδούς]ϊπό οθβίγ. κατηγήσασθαί τινι
ěrí vivx (ukázati cestu někomu,) zavésti ce
stou někoho k někomu. —70 čou.xGot xxbm

Υήσατοúskalí jim ukázal. Xen. fut.— 9)x. r1
voógpřednější jsem v něčem ; začínám něco.
Pl καθηγήσασθαι τοῦ λόγου π8δ{81Τ9ὅ. Ηόπ.
9 Ραί, οὔτ᾽αὐτὸς κατηγήσοµιαι νόµ.ον τόνδε
mudctcani sám nezačnu za obyčej to zaváděje
(zaváděti). i s ace. xarnyfozodaí T ustano
viti, zaříditi, založiti něco, ρηστήριον τὸξ
tírnu. ) návod dávám. Hér. rivi někomu.
Two MaArmádyzxaryvňszro —návod dala.
Ε]. ογδοί158661. μ.χήυκτα, ὧν καθηγήσαιτ᾽

N



παὺ- ηδυπανέω.

dv ToůToT0 u. nauky, jimž návod, začátek
by dala tato nauka. b) za vůdce, vojevůdce
dávám se. Thúk. osubi, krále xabyyýsacbu
za vůdce dáti se,

παὺ-ηδυπανέω rozkošnictvímutrácím.
Xen. aor. —utratiti, promrhati. s ace.

καὺ- ήκω, ión, xaT- 1. 4) z) (v prostoře)
docházím, do-, zasahuju ; prostírám se ; vy
bíhám. Hér. dxrň če θάλασσαν κατήχκουσα
okřídlí do moře zasahující, vybíhající. p.
d00-. Kíuxeg xavýxovrec ěmiWáAaooav—pro
stírajíce (,rozkládajíce)se, dosahujíce k moři.
p. att. —eíg,čmíi—. Thúk, i moógm. Xen. i
—árO TOŮ Opouc od pohoří. 8) vztahuju se.
ΑΊΒΟΠΗ.καθῆκεν εἰςu.Zg 0 Aóyogvztahovala
se na nás Τεὅ,ϱ) καῦήχει τι «) přísluší, ná
leží něco; příslušno, příhodnojest něco. Xen.
οἷςxadýxe— s inf, jimž přísluší. part., Hér.
AéystvmsolTv xarnxóvrov mluviti opřísluš
ných opatřeních. i T%«. mluviti, cojest pří
hodno, vhod. Sof. rAete T00xadýxovT0g yp0
voudéle nad příslušný čas. Xen. T% xx0%
xovTa amorTehetyvěci příslušné, povinnosti
své vykonávati. B)part. prs.: vlastní. Hér.
Zraorvývno Spartanům. Dém. T05xadýxov
T0gypóvovvlyvecdm ve svůj čas konati se
(o slavnostech). 2. došel, přišel, nastal
jsem ; dostavil jsem se. obyč.part, Hér, τα
κατήκοντα nastalé, přítomné věci. T%x. čovi
τοιαῦτα νέοι nyní (nastalé) tak se mají. smi
τοῖσι XATÝKOVMTOÝYu.xo1ZApřítomných vě
cí; j. nyní mají se věci—.

πάν-ημαι, ἰόπ.χάτ- (οοΠ],xAdouz, Op.
xabolumv n. xadýumy, part. xadyu.evog; impf.
zř. xadnumv ©, obyč. sxadyTo, čxadyvro. —
ión.sg.1xarňovo, pl. xxrěxTo)1. a)x)u-, po
sadil jsem se; sedím. 90Η,καδήμεῦ’ ὄκρων
ěxrayov sedělijsme (se,)na svahu pahrbků.
PL. xadýpevog šv δρόνῳ-- πα β{ο]οὶ,ἐκάθεντο
ěmiBxdpovseděli na lavicích. Xen. —či ráv
terov na koních. 3) sedím, odpočívám (za
háleje). Hér. 8x τοῦ μέσουκχτῆστο, κατέατο
opodál, 5ίταποα 5αἆδ], οἆδι. Χθη, ἴσωςἂν
ἀμελῆσας -- κανθῄμην 5π8ᾶ bych zanedbaje—
seděl. Dém. ἂν καθώμεῦα οἴκοι budeme-li
seděti doma. b) sedím ; meškám(i nesedě);
postaven, položen jsem. obzl.ve vojště, Hér.
κατήμενος ἐντῇ τάξι stoje v řadě, πόρρω τι
vosxadňodat daleko odněkoho položenu býti
(táborem). p. Thůúk.—2. a) ve shromáždění,
v řadě jsem; pl. Thúk. oi xxdýuevo. shro
máždění (k poradě). b) j. ustanovený sedím,
ustanoven jsem. Pl. xadyra 0 δικαστήςse

ha)—e-—W"

παὺ”-ίημι. ὅδτ

dí tu, ustanoven jest soudce. či TÓxptvetv
k souzení; k tomu, aby soudil.

καὺ-ημέριος 3. dór. -au.-, trag. každo
denní; po všechny dny (stalý). Sof, uotou
osud. Eur.

naÚ-LOPŮWobyč. básn. a) usazuju; po
stavuju. Eur, meď. xadudpůcacbau Bpéracpo
staviti si obraz. b) obr. Eur. xad1opůcewvβί

7

ον τινὸς G otxv postaviti život něčí do země-—.

NAÚ-LEpEÚw(-iepsu-c) obětí zasvěcuju;
za oběťzabíjím. Pl.

καὺ-ιερόω, jón, xaT-ipówslibem zasvě
cuju; svatým slibem podávám,věnuju. Hér.
κατὶ ρῶσαιοὐσίην, οἴκημα.

καν--ιζάνω po-, usazuju se, Isok. ční71
na něco.

nawW-(Čw, ión. xaT- (impf. obyč. ἐκάθιζον,
80Υ,ἐχάδισα i xad-iou, fut. zadá, med. xa
διζήσομαι) 1. act. tr. a)«) u-; posazuju. ně
kdy prs. j. a0r., Sof, xadiČé ue posaď mě. ΕΙ.
--Χθξῃ, χαχθδίσαςαὐτόν posadiv ho. ϱ) Χεη.εἰς
τὸν Ώρόνοντὸν βασίλειον καθιεῖν πα εἴο]θοἘτά].
Ροβδα!{], (5. ἶχωρίς.) ἐχάθισε τὸ στράτευμα
usadil, položil, postavil vojsko. p. "hůk. —
Hér. x4r1ov ouhAaxouzpostav strážce ly) u
stavuju ; ustanovuju. Dém. vouoděrTacxadí
aave zákonodárce ustanovte ; b)k sedění při
τάδίπι, πιαμπι. Χθῃ. πολλοὺς κλάοντας κχθίζειν
mnohé ku pláči (usazovati,) přiváděti ; mno
hým smích zaháněti. 2. act. ontr. a) u-; po
sazujuse;sedámsi. Ken.o)0čx4dulea nese
dal si. čmívtvocna něčem. Thúk, xxbíCovatvěc
70 lepóvsednou si do svatyně. či T0vBop.óv
k oltáři. b) sedím ; sedám. Hér. šri TGxarí
ζωνpóvo na jakém sedaje stolci. 3. med.
(srv. xodélouo) a) u-, posazuju se; sedám
si. part. prs. ij. aor., PL, (vu xxdblópesvo:
OiAtynode abyste posadíce se rozmlouvali,
(v. {ἐνταυθί). καδιζησόμεῦα Ροβδᾶπο 56.-
xadilýcezdm. Xen. impf. —b) zakládám, za
řizuju si. Eur. vxov xadicaro chrám si
založil.

παν"-ίημι, Ιόπ. κατ- 1. 9) 5οβύ]άπι; {8η
vysýlám. húk. čouaTa ETTAxadýxx vozů
7 tam vyslal, vypravil jsem. mmeď.(dolů, do
vnitř) ženu, hrnu, valím se. Hér. 4 oTpaTy
λασίη κατίετο ἐς πᾶσαν τὴν EAA40x výprava
hnala se na veškero Hellénsko. b) vrhám
(dovnitř); vrážím. Eur. xadxev čyyogvra
zil meč.c)a) spouštějenasazuju, nastavuju.
Χθη, τὰ δόρατα εἰςπροσβολὴν καδεῖναι kopí
k útoku nastaviti. 3) spouštím; svěšuju.



958 χαὺῦ-ικετεύω.

Ἡ1. εἰςγῆν γόνυ καμάτῳ καθεῖσαν Ἱ ποπ]
koleno umdlením svěsili. Pl. xudňxe T%oxé
λη ἐπὶτὴν γῆν spustil nohy k zemi. —y)i s
obl. cižím : spouštím, Hér. dyxúpac nauTňnav
kotvy spustily. xamieťorupldu če TůvMu.vyv
spouští —do—.pass. xamieuÉvy κάταπειρη
Typlyspouštěna jsouc olovnice—.0)ovodách.

L. i úmtr. ěg vd Ovvavov κάτω χαθέντα 00

možná hluboko (se spustivše,) vnikše—. vé
χρι τοῦ μέσου χαθιέναι α” do středu vnikati—.
2. dolů (směrem délky) vedu, stavím. rety
xadeřva čc WdAaacav zdi dolů zdělati, pro
dloužiti až k moři.pass. od xadeřro relym,
domeovůvnebyly tak daleko zdělány zdi, ne
prostíraly se tak daleko-, j. právě nyní.

χαὺ-ικετεύω, 101.xxT- se Snažnoupro
sbou se obracím; prosebně zaklínám. Hér.

παὺ-ινέοµαι ἀο-; zasahuju; hluboko
ἀοίγΚάπι 5ο. Φοῇ, µέσον κάρα Χέντροισί µου
xadíxero prostřed hlavy mé bodcem zasáhl.

nad-umeráCopou, ión. xar-, Hér. 4 emo
XATTTÁGATOydoYv jezdectvo pošlapalo, po
hubilo krajinu.

κχαὺ-ιππεύω napadámjízdou. Eur.
καὺ-ίστημι, ión, xav- 1. acť. (S 'a0r.

-ovnaa, bez prf.) a) «) u-; postavuju. Eur.
mo?1adrorava móda; kam postavovati nohu
(v tanci pozdvihovanou)? B) obzl. s obi. os.
i věci ve vojště. Xen, čri T0ÚTOtgTOŮGAO 0UG
χαὺίστατε po těch, za těmi své čety posta
vujte. eigváčiv viva do řády někoho. Ty pá
λαγγα (v. cyňua 1. b) φυλακὰς, προφυλακὰς
καταστῆσαι --Ροβίαν]Μ.τὰ ἅρματα, τὰς ἀρ
vaudčac vozy, kočáry. —ἐφ᾽ἵππους πᾶ koně
posaditi. —iv závodě, Sof. xxrTéorycav δί
opovgpostavili vozy (dle řady). βαᾳ55.κατα
oTadřva: postavenu býti. v) po-; dostavuju ;
přivádím ; přivážím ; dopravuju. Hér. zaru
ovýoac šeNáZovdopraviv je na Naxos—. Xen.
μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς ἛἜιλληναςεἰς Ἰωνίαν
πάλιν dž by dovedl, dopravil Hellény do Ión
ska zpět (v.i2. čeg II, 2.8). καταστῆσαιεἰς
Tv oxmvývdovésti do stanu. b) po-; dosta
vuju; u-; přivádím. «) Thúk. xawtovyciv
xuTov EGxotorvdostaví se sám k soudu. Pl,
ῥᾳδίως εἰςἀγῶνα χαυιστὰς ἀνθρώπους lehko
vážně na soudy pohánějelidi. Xen, (v. δίκη,
2. b, a,f). ϱ) ΤΠή]ς, ἐς ἀπορίαν καθιστάναι
Tivědo těsna vháněti někoho. Xen. (v. čybpu,
£). Isok, eig driulav καταστῆσαι τὰς πόλεις
do nevážnosti přivésti obce, eig oup.popac—
do nehod (při subi. i neos.). Xen. čvxevddva,
šy dxivdvdvonadiorávu v nebezpečenství,

χαὺ-ίστημι.

v bezpečnost při—, uváděti. pass. Hér. oi
στρατιῶται ἐς φόβον χατιστέατο (--76 Β1Υ86Ἡ
byli vháněni;) strachem se třásli. c) «) po
stavuju ; řadím ; povznáším. viva elgTivacně
Κο]ιο τηθσίπόΚ{θτό, Χ6π. αὐτοὺς ἂν πχιδεύσας
εἰςτοὺς ἀρχιχοὺς καταστήσαιµι je vzdělaje
mezi způsobilé ku vláděbych postavil. pass.
εἰςτοὺς ὁμοτίμιους κανιστάμενοι ΠηθΠἱἄ]λθο]ι
tice řaděni,povyšování jsouce. B)ustavuju ;
ustanovuju. s 42f. Hér. xuTéoTnGeTůpavvov
givu rada TovčevrTojustanovil, aby panov
níkem byl syn jeho. Xen. vě xai XAA0gxx
(στη δικάζειν mě i jiným ustanovoval, abych
soudcem byl. i s pouhým ace. Ηότ, τοῖσιἆλ
λοισι τυράννους κατιστάναι οδίαίπ{πι ῬΡαΠΟΥ
níky ustanovovati. att. (v. xúxu.og),se ďvo
{άέπιασο. Χεῃ.ὃν ἠθέλομεν βασιλέα καθιστά
vo:jehož jsme chtěli králem, zakrále usta
novovati. pass. Xen. xupeovdvxaTacradeic
Óu čmováuevogku kormidelnictví ustano
ven byv nezkušený. ταξιάρχους ἐκ τούτων
naTaaTaTéovciv setníky z těch že ustanovovatitřeba,d)«)upravuju;po-; zařizuju.
Xen. 0 εὐνοῦχος τὰ ἔνδονπαταστήσας-- Ἀγό
věci uvnitř pořídiv—.xxdtovavauirrmxov za
Ťizovati jezdectvo. Thúk. avěXmoTovviw xx
TuoTňom, w— naději někomu odňati, naděje
někoho zbaviti, že—.P) x. viva m (upravuju
někoho za něco ;) činím někoho něčím. obyč.
s praed. ace. adi., Sof, devdň v šyuxvrov0)
xaTZoTÝCETÓXeIhářem jistě sebe neučiním
οροΙ. Χοπ, ἡμᾶς ἐντιμοτέρους ἐκείνων χατα
στῆσαι Násvzácnějšími nad ně učiniti; nás
k větší cti nad ně Ρουσηός{1.Ὠόπι, Φίλιππον

| naTEOTÝCAV.EVTYAxodTOVFilipa učinili jsme
tak mocným. 2. meď. tr. (S A0T.xaT-E0TNG4

μην). a) postavuju si. Xen. ovhxxag xara
ovýcacd+austráže si postaviti. p. odpayove.
b) přivádím si. Thůk. s TocoůTovχαταστή
oaobaí viva (tak daleko,) až tam (přivésti,)
dohnati někoho.c) ustavuju, ustanovuju si.
Hér, výpavvov xaTxoTYGAV.EVOLpanovníka si
ustanovíce—, Xen. τοὺς ἄρχοντας -- τᾶοῬ,
náčelníky. i vóv.ovxuTeoTýcavTos inf, zákon
ustanovili, aby—. d) upravuju, zřizuju, za
Ťizuju si.) Hér. rv Čóny(v.Čeý, £.).Thúk.
κανισταυιένοις Óvčde zařizujícím, čeho bylo
třeba—. čg T0 ovupépov na svůj prospěch.
Χθη, οὕτως καταστήσασῦαι, ὅπως 5 Con, ta
kové zařízení si učiniti, aby—.B) ve věcech
ústavních, xuroorýcacbaí. Isok, Tyvroku
retav—. i bez obi, Xen. zařízení, zřízení si
učiniti. v) se dvojím ace. upravuju siněko
ho, něco za něco ; činím si někoho —něčím,



καὺ-ίστημι.

Χδι. οὔστιναςἐργάτας Ἡμετέρους βουλόμεθα
navaocrncacůa. —dělníky svými si učiniti,
3. meď. intr. (s a0r. act. xav-6ornv, bez prf,).
a) «) postavuju, stavím se. Pl. εἰςτὸ ὄπισθεν
καθίσταντο do zadu (za ním) stavěli se. Xen.
nadlovačdou eic TývTáživ tam stavěti se do
své řady. xaraorňva seřaditi se. B) po-, do
stavuju se; před- ; přistupuju. črí Tevak ně
Κοπι, ΤηάΚ, καταστὰς ἐπὶ τὸ πλῆθος ἔλεγε
přistoupiv klidu, před-, vystoupiv předlid—.
ἐπὶτοὺς ἄρχοντας-- Ρϊθά ντοἈποβί--. Πέτ, 0
ῬΡοβ]αποίοΠ.-- Θοβ,φύλαξ µου πιστὴ κατέστης
j. střážce má věrná přistoupila jsi ; za stráž
ci mou věrnou vydala jsise. b) «) přistupu
ju; obracím se. att. síg 1 k něčemu xxůí
στασθαι, καταστῆναι εἰςπόλεμιον Ρἵ15{1Ρ0γΥ8
ti, přistoupiti k válce. Thůk. čgA0youcxara
ovňvado řečí se dáti, pustiti. Thúk. égov
vv zaTéovnazv na útěk se dali. b) začínám
(se). obzl. o válce, Thúk. v) přestupuju;
ΡϊθοΠάσίπι, Ηόν, αὖτις ὀπίσω ἐςτὠυτὸ κατί
στοται 7356 později v touž podobu přechází,
se mění; —dřívějšípodoby nabývá. ©) do-;
vycházím ; dařím,se. Hér. xaracrávrov Get
εὖ TV ToyyudrTovvyjdou-li, vydaří-li se jim
dobře věci. Thúk. ὅτῳ τρόπῳ κατέστη ἓς
rošro jakým způsobem to k tomu došlo. Xen.
ὡς καταστησομένων τούτωνεἰς τὸ déovže prý
vyjdou ty věci na dobrý konec. c) «) postu
puju. Xen.εἰς τὰς τῶν λοχαγῶν χώρας KATA
στήσεσθαιna m. četařů postoupiti. P) nastu
puju (j. vládce, vůdce). Hér. —Xen. xuvéorn
gicvův Bxoielav nastoupil, dosedl na krá
lovství. d) upravuju, dělám, stávám se, «)
s praed. kos. Sof. *Ta.pvogοὐδενὸςχαθίστατο
(vničem zapírající se nestávala, nestavěla;)
ničeho nezapírala. šuopwv μόλις πως καὺί
oTaTO rozumu stěží poněkud nabývá. Thůk.
(σ. ἰσοδίαιτος). Ὠόπι, δίχαιος λόγιστής τινος
xATAGTÁGÍ.YOZzumNÝposuzovatel něčeho vy
stoupě (,za posuz. se upravě). 9) s praed.
Κγξοι, Ἠότ, ὑμῖν ὁλόγος προσάντης κατίστα΄
Tx. vám výminka protivnou se staví, se zdá.
—4. prf. nadéovnza, ión. xaT- (s fut. xade
ovce). a) tam stojím; postaven jsem, «)
Xen. uxorTryopóvo.zadécracav— tam stáli,
postaveni byli. 6) vojensky. Hér. ooovp“
xATEGTYEE ÚTTOAxpelov posádka (postavena,)
položena byla od D. —Thúk. ovAaxh xade
ovýxE stráž postavena byla. b) «) doveden,
dopravenjsem ; dostal jsem se. etcm. Thůk.
(v. dvrímaXog,2. ϐ). Ὠόπι, ἐνκινδύνῳ ueváko
xabeorovov v nebezpečenství velikém po
stavených, vězících. 9) o subi. věci. Dém,čy
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ᾧ καθέστηκεTAPlnou v (jakém stavu,)
jaké mířeoctly se, jsou věci Filipovy. Thúk.
ἐντῷ ὁμοίῳ καθειστήκει NArovno postaveno
bylo ; v rovné váze, platnosti bylo. v) začá
tek jsem vzal ; nastal jsem. Thúk, ἢ καδε
oTyxvřxúpa (nastalé,) nynější počasí. πόλε
μιος χαθειστήχει A zxedouuoviou—(nastavši)
trvala Lakedaimonským. c) ustaven, usta
novenjsem. «) 00s. i: nastoupiljsem. Xen.
ὃς vůvsigTv Baoihelavxadécryne který nyní
na království nastoupil (,ustanoven,) dosa
zen jest. P) často o věcech, obzl, part. usta
novený ; zřízený;platný, ο, τοὺςκαθεστῶ
Tag vóuovgustanovené, platné zákony. Hér.
ἐπὶτοῖσι χατεστεῶσι νέωειν τῆν πόλιν ἄῑθ ἀο
savadních zákonů 5Ῥτανοταίί οφθο,Ῥόπι, Ἡ
καυὺεστῶσανὺν δεκαδαρχία ustanovené, zaří
zené nyní—.neut. ústava; i: obyčej. Thúk.
dei naAdEoTŮTOCponěvadž jest vždy obyčej—.
d) «) upraven jsem. Thůk. AóyovT00č τινα
xadeoTTo: řeči k někomu(upravené,) pro
nesené. 3) o 0s. vystoupil jsem. Hér. xxve
στήκεε Λακχεδαιμ.ονίοισι moXéutocvystoupil
proti Lak. j. nepřítel. v) stal jsem se ; jsem.
S nom. praed. Φοῇ,φονέα µε κανεστάναι vTA
hem že (stal jsem se,) jsem. oi uěv 0odaX
vv mrTpot χκτεστᾶσι, οἱ δὲκεφαλῆς 1οᾶπί
(stali se) jsou lékaři očí, jedni hlavy. ©)do
spělý, ustálený, stálý jsem. Thůk. ἐντῇ κα
Ὀεστηχκυίᾳ Ἱλικίο υ ἀοβρδ]όπι (mužském)
věku.

κάὺ-οδος, Ιόπ. κάτ-, Ἡ, πρά(θδπί cesta ;
návrat, obzl. vypověděných.

χαὺ”-όλου, γ. ὅλος.

naw-opoAovém zcela přisvěděuju. Pl.
τὶ něčemu.

χαὺ-οπλίζω ustrojuju :ozbrojuju.Xen.
pass.

χανόπλισις, ἡ (καθοπλίζω)οστο]οπί.

πανὺ-οράω, Ἰόπ. κατ- (5 8οΥ.κατ-εἴδον,
fut. xuT-0foum) 1.a) shora vidím, spatřuju,
Xen. vi něco. zarTečdespatřil. b) o) zdáli—.
Xen.i s part. a6o. καὺορῶσι τὸν ΚΌρονπροσ
tvóvTaspatřují Kýra, an přichází. Hér. i
med. κατιδέσὃαι «ραΔχΊΗ.B) i zblízka. Sof.
χρεμκστὴνκατείδοµ.ενορᾶδεποιΡα: 19119.
PL. xwroVecdní Tia. spatřiti—. 2. a) pozoru
ju; poznávám ; znamenám. Sof., PL. s part.
ACC. Že—. prf. S aGe, T0 TOGÓVOE,ÓTLZPOZOrO

vati, poznati nezpůsob takový, že—.b) vy
pátrávám ; vyzvídám. Hér. xxT0rTac κατο
Vouévougvyzvědače mající vyzvěděti—. Xen.
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σαφέστατᾶκατίδωμεν, ποῖϊόνἐστι τὸ ἀδίκημα
zcela jasně vypátrejme-—.

naW-oppicw a) (dolů) do přístavu ženu.
Τπή]ς, ηιεᾶ. ταῖς ναυσὶνἐς τὴν Θάψον καθορ
uuoauevots loďmi k Thapsu přiraživše, při
stavše. b)obr.Aischl, scmyuovacoxuT0vXZ
Wouoxcdo pohrom sám jsi se vehnal.

παὺ-οσιόω za obětzasvěcuju.Eur. meď.
ὃν Dea xaAdosctaoaTojehož bohyně si zasvě
tila za oběť,

παν-υβρίζω, ión. xxT-. a) zpupně shlí
žím. obyč. a0r. xaVufPplox. zpupněti ; zhrd
nouti; zpupnosťspáchati; zpupnosti se do
pustiti. Sof. vevocproti někomu ; pohrdnouti
(zpupně) někým. καθυβρίζειν τινός τι 2ρ1}
nosť páchati, prováděti proti někomuněja
kou. b) s dať. «) zpupně se vysmívám něče
mu ; zpupný posměch si strojím z něčeho.
Sof. B) Hér. xavvfBpícaurivi zpupně naložiti
s někým; krutou zpupnosť provésti nad ně
kým. c) Tv n. i zpupně stíhám někoho,
něco. Sof.—i se dvojím ace.Eur.vaĎra zad
ύβρισ ajrTóvtím potupil jsem ho.

παν-ὄδρος 2. (-Včop)zavodněný ; vodo
hojný. Sof. oxrTmp- Kotlina.

καν ύπερὺε(ν), ión,xar-(v.inásl.!)1.a)
místně. «) dolů shora, svrchu. Hér. ryv x.
ódóvcestou shora (dolů vedoucí). B)(častěji
na ot. kde?) svrchu; povrchu. Hér. (v. Bad
pov.1.a, «,).i: dále vnitř (bud výše n. iní
že). Hér. ywom%x. krajina (nad Skythami)
ΠογΠί,βογθυπή, τὰ χ. τῆς ὃηριώδεος (Λιβύης)
části další, jižní od dravčí L—. ) (zř. na ot.
kam ?) Hér. κ. τῆς ἐπιπολῆς ἐπεφόρησε8
povrch nanosil—. b) obr. o moci, Sgen. 08.,
Hér. x. Tivogyevécda: nad někým vrch gbdr
žeti ; někoho přemoci. —eťvarmocnějším býti
Ὠδά πἔΚοµιο,Ρο6.ζῴῆςμοικ. χειρὶ καὶπλούτῳ
čydpáv žij mi i mocí i bohatstvím předčíc
protivníky ! —2. Hér. o čse,: x. voúrov (od
tud, od té doby) dříve před tím. τῶν x. οἱπρο
vóvov dřívějších mu předkův.

NAWVTÉPTATOG,jón, xaT=, v. násl.

πανυπέρτερος, ión. zaT- (zuT4, ὑπέρ.
Srv. xaů-úTEp-de)a) hořejší; vrehnější. jen
sup., Hér..v xarumeprary TS vs nejhořejší
čásť země. b) obyč. obr. mocnější. Aischl.
ioyúc. Hér., Thúk, «. vevocyevécůa: vrch nad
někým obdržeti ; vítězstvím někoho přemoci,
prf, vítězem něčím, nadněkým býti; někoho
míti přemoženu, překonánu. —Xen. móhuc-,

χαὺ-υπνόω. ἰόπ. xar- 1.acť.a) ku spán

Ma.

ku se kladu. Hér. aor.—položiti se; lehnouti.
čvxotry. b) ve spánku jsem. aor. usnouti,
Hér., Xen. vyspati se. 2. pass. Hér. xaru
mvouévy spánkem pohříženému.

παν υπο-κρίνομαι, po divadelnicku,
způsobemdivadelnickým získávám.Dém.fut.

xaW-vg-(v1u. a) zrukou, mimopouštím.
Dém.obr. xxpóv vimxxHupeřvavhodnou pří
ležitost někomu popustiti, vydati (na újmu
svou). meď. a0r. mimo sebe pustiti. Ti něco;
zanedbati něčeho. b) popouštím. Xen. meď.
ustupuju ; povoluju. Teviněkomu.

mať (loc. koř. indef. xx-, « ión. «0g, lat.
-gue) 1.partic. indef.a) postp.,1att. as;
asi; snad. «) za pron,i částicemi /az. v 04.
přímých i nepřímých, prostých i dvojitých.
Sof. víg, moťogxxi dvýo—; který, jaký asi
muž—? pópu molo xxi—; smrtí jakou as—?
Pl.rí xxi—; co asi? —Eur. rz xai—j. asi.
—často i att. 7 xxi—; zda snad—? v nepř.
Hér. iva εἰδέω, ὅ τι πὀτὲ καὶ λέξει, αΡ7οἩ τό
děl, co jen asi řekne. Pl. Aéys,Ti xxi—. Sof.,
ἨΠότ,εἰκαὶ-- πᾶα snad. Hér., att. stre —etre
xai— zdali—, či snad—. —zř. v ot. přímé a
nepř. i lez taz. pron. n. častice. Sof. oi T
λικοίδε καὶ Otdučousda δή; my tak staří
snad máme se učiti teprve? i PL. —v nepř.
ot. Sof. um xai— zda snad ne—. B) při podm.
PLεἰ καὶuéuvnoe pamatuješ-li snad, —obzl.
ve druhém předv. Hér, εἰ μὲν -- εἰ δὲ καὶ-
jestliže—, pakli οπαᾶ,-- Ῥ. εἴτε--, εἴτε χοὶ--,
řv TE—,ÝvTExai— v) při připšt. n. rozluč.
elre—, stve xai—, bud—, buď snad,i elre xai—
efre xai—.(ale někdy tu bývá xxi stupňovací).
Hér.,Xen.— 0) při re/.buď: asi, n.-koli.Hér.,
Thúk. (móAeuor) πάντες, ὅσοι καὶ ἐγένοντο
všechny, kolikkoli se jich provedlo. Xen.
οὐδὲνἣν, ὅ τι καὶ ἐδαύμασαν ničeho nebylo,
čemu asi by se podivili. e) v vt. fim., Aisehl.,
Hér. u% xxi— s con.. aby snad ne—.p. PL. tva
xi um—.b) k neurč. vytčení, «) obzl. čísla ;
přijednom čísle: asi, až. Ἠόη. (Σ. διχλείπω
1 a, «) ἦσαν δὲ καὶ δύο μυριάδες bylo pak jich
až 20.000. —při dvou význ. číselných : roz
Πα, πθβο,Ἠόν.(σ. τετράπηχυς). Χ6π. ἁμάξας
TĚTTADAZ ZAL mévTE VOZYČtyři n. pět. Arst,
ěva xaio0A(yougjednohon. (několik málo,) jen
několik, —před ojdelc i: ba (v. číto«. 1. a,).
—P) čsu. : Ἡ. Ηότ. µέμρι οὗ πρῴην τε καὶχθές
až do předvčerejška n. včerejška. v) při po
době: rozluč. n. Dém. dp.otegxai TaparX
σίως rovně n. podobně. 2. demnst. a) v záv.
«) popředv.časových, rel.: tu; tož; hned;i.
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Ἠότ, ὡς δέ οἱ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε κατὰ
T4yo; když pak mu to bylo usneseno, tož
(, hned) konal to v rychlosti. p. Thúk. —
Χεῃ.ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασι
λεὺς κατέστησεν ἀντίαν τὴν OZAxyyx Zatím
pak, co o tom se radili, tu už král postavil—.
9) po předv. přirovnav.: tak. Xen. ὥσπερ--,
καὶ-- j. právě—, tak. —v) po předv. přacím :
tož ; a. PL. slydp dpehov olot Te sivansinf, —xat
καλῶς ἂν εἶχεΚάζρα by nabyli moci, aby-,
tož (a) dobře by bylo !—b) «) též; tak i.; i. ΕΙ.
zad Gol Ómepču.ol i tobě, co právě mně. οὐ δή
που καὶ σὺ εἴ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων ηθ]ςὶ
přece i ty z takových lidí, dě xai—a i—.(v.
1. δέ. 9. Ὁ, α) Χθη. καὶ περὶ τούτου i o tom.
καὶ νῦν 1ἨγΠ{, καὶ πρόσῦθεν, πρότερον 1, už před
επι, ἀἴίτο, --καὶτότεῖ ἰ8ΠάΥ.Ὠόπι, καὶτοῦτο
i, ještě to. P) srovnavací: i; jako, obzl. po
ὅσπερ,ὁ αὐτός, ὁμοῖοςΔΡ. Χθη. καὶ ἡμῖν ταύ
τά δοχεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ 1 πάτη {οἱέζse vidí,
οορτάνό1 Κτάλ].Ἠόν. Πέρσαι τὴν αὐτὴν ἔσχευ
ασμένοι χαὶ ὁπεζὸς αὐτῶν Ροιδαπό týmž způ
sobem vystrojení jsouce, j. pěchota jejich.
Óp.otecxxi—stejně j. —y)jako; příkladem;
ku příkladu ; na příklad. Xen. ἦν φιλοκινδυ
νοτατος * XUL GEPATOVποτε επιφεροµ.ξνυην ουκ
švpece liboval si v odvážlivosti; jako (, na
příklad) medvěda naň se ženoucího nezhro
zilse.— 0) stupňovací: i; ba i. Hér. ddúvaTa
ámopvyetyzal Be— i bohu. odmozal évadvd
ox—ještě ani jediného člověka—. xoi utxpóv
i malé,skrovné.xaiua uxodyvýdtovivel
mi malý stateček. xai uďAXovi více. καὶµά
Mora ico nejvíce. Sof.Týodexal uella zá
ρινnad tento i větší vděk.Pl. xot vu už do
cela. psrTaBoXnyxx vrivody proměnu i jakou
kolivěk. často : 00 Lóvov—,KAAXzci— nejen—,
alei—.srv.ixďv(z xaičáv).i připart.—3. něj
častěji spojka obyč. souřadnái vět i slov. a)
xaí— zal m)i— i; jak—, tak (obzl, při rozdíl
nosti smyslu spojených členů). Sof. ců xoů
δέδορκας κοὺ βλέπεις, ἵν εἶ κακοῦ {γ i zrak
máš i nevidíš—(máš sice zrak, alezár. ne
pozoruješ).Xen, τοιαῦτα καὶγελοῖαχαὶσπου
δαῖα καὶ ἐλέγετο χαὶ EmoavTETOtakové věci
1žertovné i vážné byly i vypravovány i pro
τάάδηγ. καὶχατὰ γῆν καὶζατὰ Φάλατταν ἶΡο
zemi i po moři; jak— tak—. i: xxi—xxi— xm
«. —$) bud—buď; i—i (ale ne zár.) Sof. zai
γελᾷ κὠδύρεται buď se směje buď hořekuje ;
i—1(ale každé jindy). Pl. xxi ravdcrTáv καὶ
ξένωντινὰ buď (i) z občanů buď(i) z cizinců
někoho. b) Té—xxí—(při užší souvislosti) z)
i—1; jak—, taki. Sof. (v.čxAÚo 1.a, f.). Hér,

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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Υῆντε καὶὕδωρ (τ. αἰτέω-). Χθῃ. ατόςτε καὶ
oi oixéToui sám i jeho domácí. při p. spojení
číslovky neurč.s adi, č. někdy Tě-xxíse ne
překládá, Hér. zoXAX«%Te xxi xxx% (i mnohé
i zlé;) mnoho zlého. B) stupňovací. Sof. ó
ὑανὼν γὰ τε καὶοὐδὲνὤν zemřelý prach jsa
a, ba pouhé nic—. att, žAXosTExai—(i jinak
i- ;) a zvláště. Hér. %XXotTexxi d7 xzí—ijiní
i obzvláště—.y)v souřadných vtách čsových:
i—,i; jak, sotva—, tu; když—, tehdy. Hér.
LETŮ δὲ νύξ τε ἐγένετο, καὶΔαρεῖος ἐχρᾶτο τῇ
γνώρ.η--potom pak i noc nastala i Dar. řídil
seradou-—.pot. pak sotva noc nast., tu Dar.—.
NAGTE δὴ διέφαινε, καὶ οἳἐγένοντο ἐπ ὄχοω
mnpte Zoraj. už prosvítala, tu oni dospělite
mene—.p.i Xen.c)xaxt)a,1(spojujícivty
| ὅϊοπγ τόθ). Φοἵ,ἐξεώθεις κἀξέβαλλες τγ})ι
ποτε] ἃ ΥΥΠάηδ] 151. Ρ]. χαίρουσιν ἀκούοντες
καὶ αὐτοὶ ἐμὲ μιμιοῦνται τάάϊ Ῥοδ]οπομαῇ α
sami mne napodobují. Xen. uerezéubaTo T7y
ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶτὸν παϊῖδααὐτῆς Ροτο]αἱ
si svou dceru a syna jejího. čya xi ců ty a
14. εὖ ποιξῖνzxi xaxz dobře činiti i zle. ně
kdy k vtězávislé připojujevtu nezávislou.
Thúk., Xen. G)a to (j. určitějším dokladem
ku předch.) Hér, ἐνΘήβησι καὶΘηβέων ἐντῷ
vy v Thébách a to ve chrámě Úhébském.
Τπύ]ς. ἐχδροὶxatěydiorot protivníci a to nej
ήπ]ατη δ]δί. (σ. 1 κάρτα). ΕΙ. παρῆσάν τινες
καὶπολλοί γε byli tam někteří, a to mnozí.
Χθῃ. καὶ ταῦτα 8 ἴο. Ῥ. καὶ οὗτος (1 τ ]Π. pá
dech). Hér. —Xen. ἀπόρων ἐστὶ κχὶ τούτων
movnpávto přísluší lidem nuzným, a to špat
ným. Y) a; ale, Sof. δαίμων, χοὐδεὶςἀνδρῶν
běs, a (ale) nikdo σ 141. Ἐ]. ἄλλῳ, καὶ οὐχ
ZŮTOKAXKcol jinémua ne sobě, ale tobě—. d)
xxí (k označení přechodu k nové myšlénce,
na zač. jiného souřadí) «) a; tu. Xen. χαὶ ὁ
ΕΚῦραςἔτι λέγοντοςαὐτοῦ ὑπολκβὼνεἶπε ἃ (0)
K., když onještě mluvil, přerušiv ho pravil.
καὶτί--; 8 ο0--9 (τοζᾶ. οτί καὶν 1. 8, α). -
att. xai 0ga (tu) on—. (v.iydpo). P) a; ale;
avšak (v. wýv).

Katačůac, a, 6, dór. Propast (ve Spartě,
kam zločinci odpravení byli shazování).

Katxoc, ὁ,ř. v již. Mýsii, tekoucí do mo
ře Aig. nedal. hranic Lýdských.

Kauvetěms, ou (od Kawveý-c)Kaineovee;
potomek Kaineův.

KatvsÚc, 4oc,mýth. hrdina Lapithský.

KaAVÍČO (od xav-óg, 8rv. xxtvów) trag.
nové, neočekávané strojím. Sof, vi se subi.
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avéyn příbytek— ; v příbytku cosi nového se
strojí, děje.

παινο-παὺης 9. (-πάθος) novéhotrápe
ní; nových, čerstvých muk. dle někt, u Sof,

παινο-πηγής 9. (-πήγ-νυμι) ΑἰδοΏ],πο
γοζᾶδιαΠΥ ; ποτοίηΥ. σάχος,

παινο-πήμων,ονος 2.ΑΙΟΒΙ. ποΥΥπι,Πθ
zvyklým pohromám vydaný. dy.oldec.

παινοποιξω (οἆ καινο-ποιό-ς) NOVĚstro
jím, ustrojuju. Sof.pass. τί καινοποιηθέν; 60
nově ustrojeného, způsobeného ?

παινοποιητής, οὔ,ὁ (οxauvorroté-o)stro
jitel, upravovatel nových věcí. Xen.

παινός 3. nový. a) (důmyslem, výmy
slem. srv. věog) neobyčejný ; neslýchaný.
trag. obyč. při neut. —Eur. -cog«. Thúk. 0
Zaivov TOUToAéuou nový, neobyčejný způ
sob války. Pl. deot. (op. doyoog). Xen. δαι
µόνια. -- ἀρχή ν]άβα (ορ. εἰωθυῖχ). Χεῃ. γόµοι.
ΡΙ. μηχανήματα. οὐδὲνκαινότερονπίο ποτξ]
šího. Dém, AXyervaív. xaivóv mluví se co no
vého ? Ti καινότερον Ť S part. něco novějšího,
než že—. v listině: Toxyed0i; xawvoře0 no
vých hrách divadelních (v. 1. Atovůctog,a,
«).— b) nový ; obnovený, (z bývalého) Thúk,
ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ καινῆς --πονα. ΕΙ.
--“ἐπιστήυη νξἀοπιοβῦ ποτά (ορπογεπά Ρο 78
pomenutí).

παινότης, Ἴτος, Ἡ (οἆ χαινό-ς)novosť,no
vý způsob; neobyčejnosť, Thůk, Aóyov.

KALVOTOμέω (οά Χαινο-τόμ.ο-ς 2. -τέμ.-νω)
novotářem jsem; novoty ζαγάά{πι, Ε]. περὶ
Ta dela ve věcech božských.

παινουργεω(οἆ καινουργόςἆκαινο-εργός)
nově zavádím, Eur, vi něco nového, neobyčej
ného zamýšlím. Xen. mepíTivx ve věci něčí
novosti zavádím,

παινόω (οἆ καινό-ς,81. καινίζω) 1. ποτό
užívám ; zasvěcuju. Πόν. καινοῦντῷ λόγῳ
záminkou zasvěcování. 2, k novotám kloním;
ku zlému převracuju. Thůk. T0 xxvododx
τὰς διανοίαςτινὸςpřevracování smýšlení (ku
zlému) v něčem.

παΐνω (κτείνω. --80Υ. ἔκανον)οῦ}ὅ. trag.
u-; zabíjím. obyč. act., aor. zabiti. Aischl,
458. πρὸς ἀνδρὸςἀνῆρκαίνεταιο πιαζο πιπζ
ubíjen jest. —i Xen. xatvovrov ať zabíjejí.

ma(-7r80 obyč. při part., někdy ipřiadi,:
1velmi; ač ;ačkoli; jakkoli; byti—. neg. oů.
trag. ; att. —při verbu int. někdy bývá ouwg,
přece. Thúk, (τ. ἐπανορθόω1.8). Ε]. κ. ὄντας

χαί-τοι.

dervoúcačkoli jsou nebezpeční. Ὠόπι, κ. οὐχ
ἐχόντων ὡς δεῖπολλῶν, ὅμως-- αὔΚο]ῖπππο]ο
nemáse, j. třeba, přece—.

παΐριος 8.1 2. (οἆ καιρ-ός) 1. bodu vhod
ný ; do živého (m. na těle) zasazený ; smr
ἴ8ΙπΥ.Έτ, σφαγαί. Πότ. καιρίῃ τετύφὃαι ἂο
živého, smrtelně že boden jest. Xen. —rAy
vý. —i xauprdrarvov m. nejvhodnější ranám.
2. a) vhodný; příhodný ; vhod; včas. trag.
xalotov, καίρια λέγειν vhod, příhodné mluvili.
Sof. -8póv konati. Hér. sup. — Sof, opováv
zalpix uvažuje vhod, rozumně. xaí910gGT0V0?
vhodná, včasná píle.i 00s., Sof. xapíxv Týv
δε orelyouoav právě včas tuto kráčející, při
cházející. b) příhodný; platný; zdárný. Xen.
καιριωτέρως ΡΥ(ποδηδ]1,splatnějším zdarem,
prospěchem.

matpóc, 6, 1.a) rozhoda; doba, chvíle, ho
dina rozhodná, vážná ; okamžik důležitý.
Thúk. čr čAnylovou xX1900TŮyyg v kratičké
chvíli osudného obratu. Xen. čv Tořgp.eyta
TOU XA100ŮSTaoloTavTO V nejvážnějších do
bách přispívali. Dém.eig TotobTovxxupóvdo
takové chvíle rozhodné. —b) příhoda (vážná),
Thůk, xurů T0vzao0v TodTovdle příhody té.
. 8) α) hod; pravý čas; dobrá,příhodnádo
ba, chvíle ; příležitosť. trag. čvxaupd, čGx
ρόν. Τποᾶ; Υ ὄ88, Ῥ. πρὸς, κατὰ καιρόν. Χεῃ.
εἰςχαιρὸν χεις (ΡΤάνὅ) γηοά ρ[]ομάσ{δ.Έτ.
παρὰ καιρόν παῖπιοἄοῦα vhodnou; za nevhodnédoby.— častosinf.,trag.,Hér,,att.;č.
též inf., n.: aby—. Dém. iToů Aéyew.—s gen.
subst. buď: příležitosť, vhodná doba k něče
mu, n.: proti někomu. Dém. (v. špopuém 1.
£.)xaupóc—,dppříležitost—, počasí 1:06
vou,čvlg -x%100i—doby,v nichž příležitosti,
9)i o místě. Xen. Toůcrpotóvtag T0Ů xA1900
kteří postupují nad m. vhodné. 7p00wTÉpe
vod x. dále ku předu než vhod. v) o míře.
Aischl. xap00 réox přes míru (pravou).Bur.,
Xen. b) «) pohoda ; výhoda; zdar; prospěch.
Sof, čmic μάλιστα καιρῷ Καἰγόπιαπε]τίοῬ
prospěchu. Xen. ἐνχαιρῷ γενέσῦαι τινὶ Spro
spěchem nahoditi se někomu. B)pohodlí Hér,
ὡς οἱχατὰ χαιρὸνv j. mu pohodlím bylo. c)
hodnost; moc; platnosť. Χθῃ. µέγιστον ἔχετε
xamóvnejrozhodnější máte moc, platnost.

παΐ-τοι (a ti) 1. a věru, jistě; ovšem.

žen X, čen, πολὺτοῦτο vv πλεονέκτημα
νομίζω. 8 }Ιδίδ--. Ὠόπι, κ. ταῦτα, καὶεἰ μικρά
τις ἡγεῖται, μεγάλα δείγµ.ατό ἐστι ajistě—. 2.
a) «) avšak; a přece. obzl, přinámitce. Xen,
—Dém. x. σωφρονοῦσί ye καὶ μετρίως ἔστιν
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idetyavšak, jsou-li jen poněkudrozvážni,lze
jim spatřiti—.3) ač. obyč. sind., att. —básn.
i s part,, u Pl. x. σοφοῦπαρὰ φωτὸς εἰρημ.ένον
ač od moudrého muže to řečeno. b) vždyť
(ρί6ος). Χθη. ἄτοπα λέγεις" κ. τούτου γε παρὰ
πᾶσιν ἀνθρώποις τἀναντία νομίζεται Ῥοᾶϊνπό
mluvíš; vždyťtohoprávě opak míněnímjest
u všech lidí.

παίω ina“ (xaFje. v prs. a impf. při
xa tvary nikdy slž, —fut, xxÚce, a0r. čxxu
Gx£.a0r. pass. čxxúdyv,ve slž.ión. iéxany.)
1. a) žhu; rozžíhám; zapaluju. Χεῃ, πυρὰ
šxaov ohně rozžíhali, zapalovali. —xaĎcat
rozžehnouti, rozžíci, zapáliti. pass. Hér. v0
καιόμενον πῦρ hořící, plapolající oheň, b)
žbu; zžíhám ; zapaluju. Xen. xxúcetv TRGZW
vag zapáliti—.(v. i xara I.) pass.i: hořeti.
Hér., Xen.—e)o lékařích : páliti, vypalovati
(rány). PL.,Xen. —ěrdyadě ku prospěchu
(nemocných). 2. a) o subi. zimy a p., Xen.
Ý Jy xalet TÁVZVVĚVTAGfvac SNÍh (zapa
luje,) znobí, zimou moří—;sněhem mrznou—.
b) Thúk. va čvT0coVTwWGšZdeTo, OGTE—vnitř
nosti (těla nemocných) tak byly horky, že—.

NÁM— zal čr (ale v krási j xoi úx-)
MAX-ve slž. před 4- — xax0—.

NANWYYVEÁÉM(od zaxáyyshoc) básn. u
Dém. posel nehody jsem ; zlou zprávu nesu.

KAN-4VYEA0G, 0 (xzx6-c—) básn. posel
zlého, nehody (srv. předch.).

χανλ-ἄγγελτος 9. (κακό-ς,ἀγγέλ-λω) 8οΕ.
zanavyshra kymzlé zprávy žalostné, k žalu.

KANUVOPÍM,m (odneob. κάκ-ανδρ-ος, 0.—
χακό-ς, dvýp)básn, nemužnost; nezmužilosť.

πάκει- --- καὶἔχει--.
NÁMEÁ- — καὶ ἀχελ--.

χακη, Ἡ (κακό-ς) δραποβῦ. ϱ) zbabělost,
trag. —b) mizernostť; ničemnosť.

παχηγορία, ἡ (οἆ κακήγορ-ος) ΒΒΠΟΡΘΠΙ;
pohanění. τινὸς někoho. PL.

πακ-ήγορος 9. (κακ-ός,ἀγορά-ομαι) 1]ο- |
mluvný ; hanlivý ; πίτῃανγ. ΕΙ. γλῶττα.

παλία, ἡ (οἆκακ-ός) špatnost, a) zbabě
lost ; nesmělosť. att. —ΒΙ. καχία τινὶ καὶ ἀν
«vopíx z bázlivosti nějaké a nemužnosti. b)
«)sprostota ; Špatnosť; nešlechetnosť. Hér.,
att., Dém, i ošemetnosť.Pdizrov. P) výtka
Špatnosti; Špatná pověst; úhona; hana. Sof.
při opXýcev. Thůk. dyriAabety.

Kamí« (v. předch.)zosbn.Špatnost; Ne
šlechetnosť. Xen.

χαχολογία. 563

καχίζω (od xax-6c) a) pass. Špatným,
bázlivým, chabým se jevím, Bur. xamodňvau
ochabnouti ; smělosti pozbyti, b) «) za špat
ného pokládám ; povrhbuju. Eur. pass. rov
χρησμ.ὸν οὐ χακιστέον γόδίροα Ῥοντ/ογάπο
býti nesmí. B)φας». ΤΗΕ, τύχη κακίζεσθαι
osudem zle stíhánu býti. c) act. (j. špatné
ho) haním. riva n. Tiněkoho, něco; zlořečím
někomu, něčemu. Hér.vedle XAotdopém.Thúk.
--Ῥόπι. τύχην. -- ΕΙ. πολλὰ χαχίζωντινὰ vel
mi hubuje na někoho.

κάχιστος, κακίων,Υ.κακός.
παχό-βιος 9. špatného, bídného,nuzné

ho živobytí. Hér., Xen. —ciui jsem ; špatně,
bídně, nuzněžiju.

nanó-PovAoc 2. (-Bovhý) špatný rozva
hou ; zpozdilý, Eur.

χακο-γείτων, ονος, ὁ, v bídě (soused,)
druh, společník. Sof.

NANOĎULOVÁM(zax0-Ďxiu.ov, SIV.násl.)
zběsilý, běsem posedlý jsem. Xen. —Isok.
Zaxodau.ovýcavvec pominulí (běsem).

namodavuovém (srv. předch.) 1. nebla
hého osudu, neblahý jsem, Xen. r0 xaxo08a
uovečvneblažený, bídný život; neblaženosťt;
bídnosť (op. eůd-). 2, dle někt. u Dém. —=xa
κοδαιµ.,ονάω.

πακοδαιµονία, ἡ (κακοδαίµων) 1. πρδς]
lost. Xen., Dém. 2. (op. súd-) «) neblahost;

bídnosť; neštěstí. Hér., Xen. (9)nezdar. Arst.

KANO-ĎULLWY, ονος, 1. běsem posedlý ;
' zběsilý ; pošetilý (běsem). Dém. vedle dvón

T0c.—2.0, dasem, běsem neblahý; bohem
(dobrým) opuštěný ; nebobý ; nešťastný.

namočočém (od xax68050-s) zlopověstný
jsem ; hany docházím, Xen., op. εὐδοχιμέω.

καχοδοξία, Ἡ (ο κακόδοξ-ος)zlá pověst;
pohana. Xen.

πακό-δοξος 9. (-δόξα) zlopověstný.Xen.
χακοήνεια, Ἡ (κακοήῦης) ζἱοπιγβ]ποβῦ,

Arst. sg., Xen., Isok, pl. zlomyslnosti ; zlo
myslné kousky.

amo-ÝWvg 2. zlého zvyku ; zlomyslný.

κακοηνίζοµαι (οἆκακοήδ-ης)11175]
ně, pomluvačně, chytrácky obracím. Arst.

πακό-ΌῬροος, -Όρους2. Sof. zloreptavý ;
utrhavý ; utrhačný. Aóyog.

naxokovim, i (od xaxo0-X6y-062. -Ayo)
zlé mluvení; hanlivá slova; utrhání; 0s0
čování. Hér. čcTivx osočování někoho. Xen.
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καχό-μαντις, εως, ὁ, 4, básn. a) zlo
věštný. Aischl. %θεός. b) zlo tušící, Aisehl,
θυμός.

πανχο-μέλετος 9. (-μέλος). ΑἱδοΠ].-ἰά
zlopěvný, žalopěvný hlas.

Nanóvotu, 7 (odκακόνο-ος)zlomyslnost;
protivnictví. Xen. xaxovotxT cň ze zlomy
slnosti proti tobě,

naNovopÍc, 7 (0d xaxóvou-oc)Špatné zří
zení, zákony ; nezřízenosť, Xen.

xwxó-vojioG 2. špatných obyčejů, záko
nů; špatného zřízení. Hér. xxxovov.draTot
ýcav nejšpatnější zákony měli.

xA%Ó-V00G,-vouc2, zlé, protivné mysli;
zlomyslný; protivný, rev proti někomu.Xen.
--Ὀέπι, τεᾶ]ο ἐχδρὸςτῇ πόλει,

χαχκό-νυμφος 9. (-νύμφη) Βατ. τόπο,
neblahého sňatku. ovci. 00s. mase,nebla
hý, nešťastný ženich,

KAYO-ŠVY=, V. XAXO-GVV-.

πακοπαῦεια, Ἡ (κακο-παῦγς) 78Κυδεπί
zlého ; utrpení (z nezdaru). Thúk.pl.

χαχοπανὺέω (xaxo-radý-g)zlého zakou
ším ; zlé, zla snáším, Thúk. ú70 vivogod ně
koho. Dém. vvi nezdaru zakouším, zle se mi
daří něčím. —Isok. nuzuju se.

NANOTLAPÝG 9.(-mddboc, srv. dvě předch.)
zlého zakoušející ; nuzný ; bídný.

πακχο-πινής 9. (-σπ-, πίνος) σ]6πι, ΡοΤ8
hou zlou (pošpíněný,) poskvrněný; povahy
šeredné, nešvarné ; zlotřilý ; podlý. Sof.sup.

NANOTOLÉM(xAX0-T016-c) j. Škůdce na
kládám. τὶ s něčím ; škody dělám něčemu.
Xen. g0AA%růy yedpav mnohé škody zemi—.

amoTtot;+%, (srv. předch.) zlé jednání;
škodění; zlý skutek. Isok.pl., op. εὐεργεσίαι.

πακό-ποὺς, ποδος, ὁ, 1, Špatných, sla
bých nohou; slabonohý, Xen. o koních.

πακοπρᾶγέω (κακο-πραγή-ς, -πρᾶγος)
zle, bídně se mi daří, vede ; nuzně, bídně ži
ju. Thúk. —T0xaxorpayetv zlé, smutné zku
šenosti.

πακοπρᾶγία, j (srv. předch.)snášení
zlého ; navštívení zlém ; utrpení, pl. Thůk.

NANO-TPŘY(LV, ovoc2.(-mpay- Vπράσ
ce) zlý, potměšilý v počínání, v obmyslech ;
obmyslný ; ošemetný ; úskočný. Xen,

πακορρονέω (-ῥόθο-ς)Ρά5η,zle reptám,
πι]υνίπι, Β11, τινὰ ο πόκοπι; {αρίπι πόκοπο,

Χακός 8. (ορ. ἀγαθός. ---οΟΠΠΡ.χακίων,

πακό-στομος.

δΗΡ. κάχιστος. -- 81Υ.{χείρων 8 ἥσσων) 1.ΠΙΥ;
špatný. a) «) špatný ; nedobrý ; nesmělý;
nestatečný ; bázlivý; zbabělý. Sof. (v. aiyum
9.), Ἠότ, (π. ἄθυμος a.) SUD. 00 κακίστη ἐν
τῆσι ναυμαχίησι πΙΚοΗπα]ξραπξ] δί ν lodních
bojích. att., Xen. καχίων ἕτερος ἑτέρου πρὸς
τοὺς πολεμίους Nnestatečnější druh druha
proti—. 9) špatný; neschopný; nejapný;
nehodný. Aisehl. ixrpóg. Sof. op. ypmoros.
Χθη.τῶν πόνωνχαχοὶχοινωνοίτ pracích špat
ní společníci, —elem k něčemu. Hér. s inf,
—v) špatný ; slabý; hloupý. Sof. ei μὴ x.
vvou.ov čpuyneprohloupil-li jsem rozumem
(nestal-li jsem se špatným znalcem), u.xv
Šavev xxx66 v chápání slabý (op. Oetvóc).Φρο
νεῖνxaxc rozumu slabéhů, matného býti. b)
«) sprostý; neurozený; nízký. ο, κακή
sprostá (rodem). Hér. oi x«xot v obci: spro
stý lid.P)nešlechetný; zlý; špatný (povahou),

| Sof.oíXos(op. díxaoc). i Heol.—xaxáv xáxore
nešlechetníků nejnešlechetnější; bídníků
nejbídnější, —i --πράξεις zlé skutky. neuť.
sg.i:zlo; nepravost; ohavnost(v. εἰσδύω,£.),
1: pochybení; chyba. ἐς χαχὸν πεσών ἆο οἩ)Τ
by padna. —vada, Hér. (v. čyxórTa). att. κα
x0v, xaxR moteřvzlé, bezpraví činiti. vevě ně
komu. p. xax©ěgmotety zle činiti. v) Sof, —A6
γοι, ἔπη, ῥήματα zlé, hanlivé řeči; —slova
(ale srv. i ἀά]θ. 9 8). -ϕάτις- Ροτόδί, κακῶς
viva Aéyewvzle o někom mluviti; někoho po
mlouvati, xaxág xAúetv 7rpóg Tivog pomlou
vánu býti od někoho (v. i áxovu, {.).,-- 2. 8)
zlý; neblahý; nešťastný. τας. τύχη a p.—
Sof. u.óp0gxAx1aT0gsmrť nejhorší. Hér., cvv
rvylm x. příhoda zlá, neblahá. 908. ἄγγελον
xaxÓvrv posla zlých zvěstí (ale v.i 1, b,
Υ{) κακῶς φθεῖραι bídně zahubiti. PL —ζην
(v. i rpaaca). TOxaxóva) zlo; neštěstí ; bída;
nehoda ; pohroma. trag., Hér., att. (v. čpůxe,
{,,πάσχω). ΕΙ. τὰ μὴ κακὰ Ἡ ἀγανά Πθζ]ό--,
$) u Dém. {ο ΠΠ,τῶν ἐν Θράκῃ κακῶν ἐπιθυ
uečypo bídných koutech, hnízdech v Thrá
cku bažiti, (kde jen bída a nouze). b) zlý (tě
lu); nezdravý. neut. neduh. Sof. (v. ixr4p).

χακχο-σχκελής 2. (-oxéXoc)Špatný, slabý
ve hnátech. Xen. o koních.

namó-omÁwyyvog 2. Aischl. špatného,
slabéhoducha; kleslý duchem; malomyslný.

KANOGTOLĚM(od Ἀχκόστομο-ς) Sof. ve
zlých ústech mám; pomlouvám. Tivěně
koho.

xaMÓ-oTOLOG9. (-oTóu-a) zlých úst;
pomlouvavý ; utrhavý, Eur. Aéoyau.
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1a%0-0ÚveToc, Thúk. -Évv-,2. na škodu
(jiných) rozvážlivý, schytralý.

χαχότᾶς, ἀόν. --- χαχότης.,
κχακοτεχνέω (κακό-τεχνο-ς 2, -τέχνη) ů

skočný, šibalský jsem. Hér. xuxorveyvou
čcvivx úskokův užiti, se dopustiti proti ně
komu.

κακότης, Ἠτος, Ἡ (οἆχακό-ς, 81Τ..χακία)
1. špatnost, a)zbabělost;nestatečnosť.Thúk.
b) «) sprostáctví. Hér. při šyyíveodau.P) zlo
ba ; zločinství. Aischl. (v. doxée 2—).2. zlá
nehoda; neštěstí; bída ; psota; útrapa ; sou
žení. of. éTpov xaxóvavog míra bídy, sou
žení. Hér. (v. dvaAuuBůva, £.) uvoty Z. tisí
cerá Ὀίάα. ορ. εὐδαιμονίη.

παχοτροπία, Ἡ (κακό-τροπ-ος2.) ὄρθίπό
chování; nemravnosť. Thúk.

παχοτυχέω (κακοτυχή-ς) V nehodách
vězím ; zle se mi vede, daří. Thúk.

ποκο-τυχής 9. τν. zlého osudu; ne
šťastný ; bezbožný, vvvý.

NAZOVPYÉM(0d xaxodpyo-c) zle činím,
jednám. a) «) vi dopouštím se něčeho zlého,
Pl. 9) sobi. krajiny: plením ; hubím. Thúk,
—PL -Tv 7óXuvškodím obci. Xen. Tivě ně
komu škodu činím. b) úskočně, šibalsky si
vedu, počínám. Thúk. —PL. čvvořgAóyou v
rozmluvách.

mamovpylu, ἡ (οἆ κακοῦργ-ος) a) zlé,
Špatné jednání ; Špatnosť (v jednání) ; zločin
ství; zlosynství. Thúk, (v. šmrydevo 1. a,
P.). Arst. b)zlý, úskočný šibalský čin, kou
sek; úskok; šibalství. Xen, pl.

παχουργικός ὃ. (οἆ κακοῦργ-ος)zloči
necký ; zločinský. Arst.

ZANOdpYyOC(z xaxo-Fegyo:) a) «) zločin
ný; zlomyslný. Sof. ávýo. Hér, zlodějský,
(v. %Xov).Thúk. pl. substť. zločinci; lou- ,
pežníci. 6) škodný; záhubný, Pl. - Xen, gen.
škůdce něčí. comp. větší, zhoubnější škůd
ce—.b) (v jednání) prohnaný ; úskočný; ši
balský, Sof. u%vru, —Eur. 70 x. úskočnosť.

παουχία, Ἡ (αχακο-εχία,-ἔχ-ω)zlá tí
seň. Aischl, ybovóg.

καχό-φατις, Ἡ, Αἱδο]], -βοά zlověstné
volání.

KAMÓ-PPpWY,ovog2. (-poýv) špatné mysli;
nezdravého rozumu; spozdilý. Sof. (dle někt
zlovolný).

καχκόω (οἆ κακό-ς, srv. zaxíČe) zle na
kládám. iv n. Ti s někým, s něčím.o) tý
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rám; soužím někoho, Aischl., Lýs. —Sof.
Φᾳ58. ὁ κακούµενος. Χθη. ἔργῳ καχοῦσῦαι
vskutku trýzněnu býti. 3)zle činím ;škodím;
škodu, újmu činím. Tvé někomu ; seslabuju
někoho. Eur. se dvojím ace. τινά τι κακῶσαι
někomuněco zlého spáchati. pass. Aischl.,
Hér, χακοῦσθαι, κακωὺῦἼναιἄκοάα, újmu, ú
ταbráti, vzíti; seslabenu býti. ovojsku aor.
i: poraženu býti. Xen. o koni: Exexxxwro úmo0

τῆς πορείας8 chvácen byl odpochodu. —Dém.
κακῶσαι τῆν χώραν popleniti krajinu. pass.

κάκρ-, Ξ--καὶἄχο-.
χάκχτανον,γ. κατα-κτείνω.
χακύνοµαι (κακό-ς,81Υ.κακίζω) a)Špat

ně, chabě si počínám; ochabuju. Xen. (dle
někt. m. uaAxxůvoux). b)Eur. hany, potupy
docházím.

NANWOIIC,j (od xaxó-w) a) «) týrání;
trýznění. Xen., Lys. p) úraz. Arst. τοῦ σώ
WXTOS.ÚjMA; seslabení. Thůk. Tv rAmpw
uárTov.b) pohana; potupa. Thúk.

κάλαρ-, --- καὶἔλαβ--.
χαλάμη, ἡ (srv. x4Aauo-g)stéblo.j. col

lect, stéblí. Hér. (v. 2.čvdée, 1. a.). Xen. ot
τος ἔτι σὺν τῇ κ. οῦ1]{1εὔτό 56 slamou, v kla
síeh.— Arst. obr. při vůous.

παλαμη-φόρος 9. (κάλαμο-ς,φέρω)třti
nu nesoucí; třtinou opatřený, Xen.

naAápuvoc 3. («Xhau-og)třtinový; třtin
ηύ; τάκοβονὗ. Ἠότ, ὀιστός, τόξα, πλοῖον. -
oixtoudomy z rákosí.

Καλαμίτης, ου, héros prý Att., Dém.
χαλαμόεις, εντος, ὃ. (οἆ κάλαμο-ς) Βατ.

σύριγγες κ píšťaly třtinové, ze třtin.
αλαμοι, oi,m.bažinaté,sítímporostlé

na pomoří Samském, jihozáp. od ms. Sama,

κάλαμος, Ó(vxxAdyn,calamus, sláma,
Halm) 1.a) třtina; trest (druhů rozmanitých,
od sítí a rákosí až ke třtině Indské, asi 60
stop vysoké, z jejíhož jediného kolínka zho
tovoval se člun). Hér. (v.yóvu,2.).i collect.,
Hér.— Xen. VAw,x. křoví, třtí. gen. látkový
xaAayuouz rákosí. Thúk. b) věc ze třtiny
zhotovena. j. píšťala. Eur. —2. stéblo, Xen.
χ. τοῦ σίτου.

Καλαντίαι, ν. [Καλατίχι,
χᾶλά-πους, ν. χαλόπους,
Κ αλασίριᾶς,οἱ, dle Hér. jm. třídy bojov

níků v Egyptě.
maÁdotpic, 105,j, oděv Eg., sukně plá

těná dole třepením lemovaná. Hér.
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Καλατίαι π. Καλαντίαι, οἱ,dle Hér, km.
Indský.

καλέω (.» οα]-οπᾶᾳ6,cala-re, inter-cala
Tis, nomen-cla-tor, con-cil-ium. —km, xxAs
1 κλκ». Ταζ. χαλῶ, 80Τ. ἐχάλεσα, Ρ11. χέκλη
χα, Ρ888. χέχλημαι 5 {πῦ. κεχλήσοµαι, 808.
Ῥρῦ55.ἐχλήδην 5 {αῦ. κληθήσομιαι) το]άπι, 1.
9) α) τοἰάπι; στα; παπύτάιη; Ἱπιοπι]τ. τινὸ
někoho, vi někým, něčím. trag., Hér., att.,
Ρ]. ὑμᾶς δικαστὰς καλῶν-- τάς βοιιὰοί πασή
Υ8]6--. ᾷᾷ55. Χ6π. ἐν τοῖς ὀρείοις χαλουμέένοις
Opaší mezi Thráky nazývanými pohorský
mi. 1 bez nom. praed., Pl. v vě xxXovuévo
davárvo při (tak) nazývané smrti; při smrti,
jež tak Se nazývá. ční Tivogpo něčem. Hér.
(v. ἐπωνυμία, 4). xéxAmucunazván jsem; slu
ju. Sof. i opt. prf. σοφὸςdy xexXřomoudrým
(nazván bys byl,) slul bys. —i s gen. poss.
Hér. Kvotiov xaAeóu.cvogKnoithův (syn) na
πγγαπύ.Χθη.οἱ τῶν ὁμοτίμων καλούμενοιΚίε
ří se (šlechticů,) šlechtickými nazývají. B)
básn. nazývám ; pokládám. obzl. pass. Sof.
εἰκακὸς πρὸς σοῦ κεκλήσομαι ραά-]1 (ὅραί
ným utebeslouti,) zašpatného odtebeuznán,
τάδε ἅλυτα κεκλήσεται tyto nářky jméno ne
konečných budou míti. b) «) volám. Sof.Tv
s inf. někoho, aby—. Pl. Xen. xaAécac «vTov
ὀνομαστί zavolav ho, na něho jménem. p)
vzývám.s obi. bohů, trag., Dém. v) volám,
vyzývám.i se subi. zosbn. Sof. καιρός. ΕΙ. Ἡ
siuxpuévy. —2. a) x) volám; při-; povolá
vám. Aischl. ἡμ.ᾶς τῶνδε συμβούλους χαλεῖς
nás v tom za pomocníky radní povoláváš.
Dém. ku pomoci—. Xen. meď. —si Sof. doag,
ἃς σοὶκαλοῦμαι kletby, které si na tebe svo
lávám. β) πνα. Χεῃ. ἐπὶδεῖπνον.pass. xMd7
vat pozvánu ΡΥ{Π.Ρ].,Χθη. κεκληµένος Ροστόπ
jsa. b) volám, poháním (soudně). Dém, sic
δικαστήριον.

KaAň duvý Krásné přímořís ms.,v sev.
Sicilii(Calacta) meziMessánou a Panormem.

KAALVĎEW(xvlivške) povaluju. obyč.med.
—se. prs., inpf. a)o) Hér. ἐντῇσι στοιῇσι Ῥο
podloubích Thúk. šv raře ódořena, po ce
stách. p. Dém. 3) Xen. κατὰ τὰς νάπας χα
Avooúuevor (dle někt. xvA-) po stráních dolů
se kotálejíce—, ϱ) οὔτ, Χθη. ἐκαλινδεῖτοἐντῷ
metoda: zabíránbyl do zkoušení; stále obí
ral se zkoušením.

καλίστρα Ὦ, κυλίστρα, (καλιὸ-,κυλιὸ-,
srv. předeh.)m.valecí (kváleníse koní).Xen,

KÁAÁ-,— Zaládů-.

Καλλικλῆς.

KáAAatoypoc, v. Κριτίας.
KaAAárnPog, 4, ms. v jihových. Lýdii,

sev. nad Majandrem.
KaAA4dng, ov,jón.ce.archonAth.r.480.
Ἰαλλίας, ου,161.--ίης, few,jim.mnohých

Rekův, obzl. I, veslavném rodu Ath., v němž
jm.K.a Irróv:xog skorozpravidla se střídala
po oteiasynu. 1.K.v 6. stl., syn Fainippův.
otec Hipponíka 2), odpůrce Peisistratův.
—2.K.2.ok.r.460.,syn Hipponíka3%, otec
Hipp. 4b2, —3. K. 3., syn. Hipp.4)“ (z mat
činy strany bratr Xantippa 83b?a Parala 1b*)
za Sókrata marnivý příznivec sofstů. —II.
věštec Elejský v Krotóně koncem 6.stl.,
Ί8πιοτεο.

παλλι-ῥόας, ὁ (κάλλ-ος,βοή)básn. lepo
zvuký. Sof. αὐλός.

παλλί-βοτρυς, ὁ (κάλλ-ος-) Sof. lepo
hroznatý. váoxoc0s.

MAAAETÉM (od x2Xu-erý-c 9. -- ἔπος)

hezky,pao uhlazeněmluvím.Thúk.,Arst. med. hezóunké, nádherné mlůvy uží
vám. PL.pass. xexaXMermpévovgAyouc pm
μιασίτε καὶ ὀνόμασιν uhlazené řeči j. propo
vědmi (obraty) tak slovy.

παλλιερέω, Ἰόπ. ἄϊθ πόξί. καλλῖρέω
(κάλλ-ος, ieoó-v) 1. šťastně, se zdarem obě
tuju; oběťza dobrých znamení konám ; do
brých znamení dostávám. zř. acť., Xen. ὡς
ἐχεχαλλιερήχει O Kůpog když se zdarem už
vykonal oběť K. — častěji meď. na dobrá,
zdárná znamenísi obětuju. Hér. čgTovZrov
μόνα ἐκαλλιερέοντο σφάζοντες ἵππους ἄο θῖτύ
mona obětovali na dobrá znamení zabíjejíce
koně. aor. dobrých znamení (při oběti) do
stal jsem, dostalo se mi. Xen. $úcavrTegmet
ěxaAANeoňcavro obětovavše když dobrých
znamenídostali, ipass. Xen. c odděTabra
šxaAuepeřto —když ité oběti nedostávalo se
dobrých znamení—. 2. ací. jen ve ὃ. 08. 56.
oběťse daří (dobrými znameními), Tvi něko
mu. Hér. ojx čxaXMépceδικβαίνειν nedařila
se oběť ku přecházení. —Óore uxycobu —
tak, aby boj sváděli. xaAMeoňceuvydařiti,
π48Υ{ 86, καλλιερησάντων (τῶν ἱρῶν) Κάγζ
oběť se zdařila.

παλλί-καρπος 9. (κάλλ-ος-) krásno-;
lepoplodý.a) o rostlinách, Eur. uíAxž. b) o
zemi: lepoplodá; požehnaná (úrodou).Aisehl,
Σικελία.

Ἰαλλωκλῆς, έους,boháč Ath, koncem 5.
stl., příznivec sofistů. —



παλλι-κόμης.

παλλι-κόμης, ἀόπ.--ᾱς, ὁ (οΡ.καλλί-χο
U.0G,XXAA-06,xóum) krásno-; lepovlasý. Eur.
πλόκαμος.

Καλλωιράτης, ους,jinoch Spart., padlý
u Plataj.

KaAAlpayoc statný polemarch Ath.,
padlý u Marathóna.

καλλί-ναος 9. (κάλλ-ος,váv) básn. le
potoký ; lepošumný. Eur. Κηφισός.

καλλί-νῖχος 2. (κάλλ-ος, νίκη) básn.
krásného, slavného vítězství; vítězoslavný.
a) Eur. orTépavoc, avTémoc.neut. substt. od
měna vítězství; věnec vítězný, b)o 08s.,Eur.

KaAAtórm,nejstarší z Můs (básnictví
epického).

χαλλί-παις, παιδος,ὁ, Ἡ (κάλλ-ος-)5ἱ.Τ
ný dětmi, Pl. i: slavný řečmi (j. dítkami).

παλλι-πάρῦενος 9. (κάλλ-ος-) básn.
lepopanenský, Eur, Šépn,

KaA%rničat, oi, dle Hér. Skýt. km, po
řečtěný ve mravech, záp. od dolního Bo
rysthena.

παλλι-πλόχαμος, Ἡ (κάλλ-ος-) Ῥάρπ.
lepopletená (na hlavě).ur. IIepidec.

Καλλιπολῖται, οἱ,dle Hér. obyv. ms.
nazývaného KoAAíroXcna vých. pomoříSi
cilském pod Aitnou.

παλλι-πόταμος 9. (κάλλ-ος-)Ἐπτ.16Ρο
proudý.

καλλί-πρφρος 9. (κάλλ-ος,πρῶρα) 1186.
a) lepopřídý. Eur. o lodi. b) Aischl, 00s, le
počelý ; lepotvářný,

καλλί-πυργος 9. (κάλλ-ος-)básn. lepo
hrazený. Eur. doru, 1γᾶ.

καλλι-πύργωτος 9. (κάλλ-ος,πυργό-ω)
Eur. lepověžatý. móAg.

aAAi-op00c 2. (x4iA-0c-)lepoplynný.
Χαλλι-στάδιος 9, (κάλλ-ος-)Έτ. lepo

závodné.

παλλιστεῖον, τό (οἆ κάλλιστο-ς) 9) Εαν.
výtečnost krásy. b)krásný, čestnýdar (obzl.
za statečnosť), Sof.

Καλλίστευμα,τό (ο καλλιστεύ-ω)Ὀάς.
vybraný dar věnovaný, Eur. Aočíx.

παλλιστεύω (x4XuorTo-g)krásou vyni
kám ; nejkrásnější jsem. «) 00s., obzl. o že
πάση, Ηότ, 15 66Η, χαλλιστεύσει πασέων τῶν
γυναικῶν Κτάροι vynikne nade všechny že
ny. Eur. meď. 0 subi. cóu«., nejkrásnější
se jeví. B) o věcech. Hér, čyogvůz.— Eur.

χαλλωπίζω. 567

med. Odpa—.4 xxXuorevopgévašdox krásou
nejvýtečnější sídlo.

παλλι-στέφανος 9. (κάλλ-ος) lepověn
čený. Eur.e)oposůúvouveselí lepověnčených.

Καλλίστη, ν. Θήµα.
Ἀάλλιστος, γ. καλός.
χαλλί-τοξος 9, (x4AA-og)Eur. krásno-.;

lepoluký ; krásným lukem opatřený.
παλλι-φεγγής 9. (κάλλ-ος,φέγγος)Ι:18

50-; Ἱοροβνξί]. Βαν. Ἔως.
καλλί-φνογγος 9. (κάλλ-ος)Eur. libo

στ]. ἱστοί.
Καλλίφῶν, ὤντος, 7. Δημοκήδης,

χαλλί-χορος 2. (xaAA-oc-)básn. kraso
plesový ; krásným plesům příslušný. Eur.
στέφανοι.

Χαλλίων, τ. καλός.
παλλονή, ἡ (κάλλ-ος) krásnost; krása.

«) u os. Eur. u žen. (v. čoug),u Dionýsa. Ď)
u věcí. Hér. u vlny a p.

ÁAAOG, 76 (xaX-óc) krása. 1. a) «)u 08.
i sličnosť, častěji.u ženy, trag., att. —Xen,
m.zal pévedoc krása a velikost. PL. op. aic
x06. —B) krása věcí. i ΡΙ., Ὠόπι, κάλλη ἱερῶν
krásy, nádhery chrámů. v) Pl.— Arst. κ. ὁ
νόµατος ἐντοῖς ψόφοις Ἡ τῷ σηµαινομιένῳ Κτά
sa slova ve zvucích n. ve významu. b) «)
sličnost; slušnost. Xen.eig x. Cv na způsob
slušný žíti. 3) krása; ušlechtilost; výbor
nosť.PL.70 vv nadmužrov x. krása nauk.
2. eoneretum. a) 0s. Xen. o ženě ; Šewvóvmx.
xat péyedoc náramná nějaká krása a veli
kosť. b) Sof. x. xaxv ÚmovAovkrása ohav
nostmi podpuchlá, o os.

παλλύνω (κάλλο-ς)krášlím ; okrašluju.
obr. a) Sof. rodro xaAAúvevčin ten (krásným
činiti,) za krásný vyhlašovati ;—okrašlova
ti. b) meď. vychloubám se. Pl. v. dPpůvo.

παλλωπίζω (κάλλ-ος,ὤψ) α) οκτασοι,
krásně σἀορίπι (π8 οἸκο).μιοᾷ. ΕΙ. ταῦτα
ěxaAAomodynv(ty ozdobyjsem nase vzal ;)
tím vyzdobil,vyfintil jsem se.pass. se subi.
os. i věci. Xen. oixlav xexaAXomauévny pří
bytek vyzdobený. b) meď.«) hezounky, nád
herně, chlubně si počínám; pyšně si vy
kračuju. Xen. o koni. uaXora— nejpyšnějí.
B) (na oko) hrdě si vedu. Pl. g s part. jako
bych. —chlubím, vychloubám se, PI, (v.čv
δείχνυµι 1. 8, α.). Χ6Π. ὅπλοις, ἵπποις ἃ Ρ. Πᾶ
krásné zbrani—zakládám si; v krásné zbra
ni—chlouby si hledám, vyhledávám. c)meď.
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upejpávám, zdráhámse (v řeči).Pl, zi ně
komu. 960g %ivaproti, k někomu.

παλλώπισμα, τό (καλλωπίζω) 8) οχάο
bení krásné (na oko): okrasa. Xen. eigx. na
okrasu (vnější), Pl. pl. vů msoiv0 cd. x.
okrasy k ozdobě těla. b) nádhera, chlouba
v počínání, Xen. u koně: hrdé vykračování.

καλλωπιστύς, οὔ, 0 (kaXXonile)ozdůb
kář (na oko); parádník ; fintil. Isok,, Arst,

nakonayadic, Ἡ (οἆ χαλο-καγαδός)
ušlechtilost; dokonalost. att.

παλο-κάγανός. Ἱέρο: καλὸς χἀγαδός.
(ν. ἀγαθός 1. a, B, —Β. -- καλός 1. Ρ, ϱ).

πᾶλον, τό {-«κά-ω }) dřevo. Xen. rd xd
λα lodi ; loďstvo,

πᾶλό-ποὺς, ἀἱοπδΚ{, κάλά-πους, ποδος,
Ó (z*Ao-v—. dřevěný vzorec nohy.) kopyto
(ševcovské). Pl.

λχᾶλός 3. (« cel-ý, heil; srv. xaXA-os.
—comp. xaXX(ov, sup. x4XMorToc)1. a) krás
ný; pěkný; hezký. «) 00s. Hér. xxAMorn
vvvamxávnejkrásnější z žen (op. aicytorn).
of. Lopo? x. podoba . s ace. vztahu, Xen.
ol zaAot Ta cau.xva krásní tělem. εἶδοςκάλ
AoTogpodobou nejkrasší. B) o věcech, Hér.
xaAAovy$00g krásnější kraj. (op. aicytov).
Xen, «. χωρίον--πβίο. 908,τὸ χάλλιστον τῶν
προτέρων φάος Πθ]αβδδ{ proti dřívějším
světlo. att. xxAa krásné věci. — Hér. τα
κάλλιστα λαχεῖνπθ]Κτάςπδ]δίσἩτδοί ἀοσία.
v) krásný. PL.xxAAloryτῶν Teyvávnejkrás
nější—.ozdobný. Thúk, ovouxra— slova—.b)
«) slušný ; čestný; na poctu. Sof. šuot, col
zxhov mně, tobě slušno, čestno. i s inf. —
Ἄθη., τυχεῖν πάντων τῶν χκαλῶνἀοβίοί γᾶθ]]κό
pocty (ο πητίνΨοἩ), ΤΠί]ς. ἐνσφετέρῳ καλῷ
jim se slušností, se ctí. Xen. oůyTG dtxaie
καὶ καλῷ s právem a sectí. PL. xxA©Gcxai sů
Šrexidevasvslušněa dobřevychovatidal, Xen.
(σ. ἴσως2.). β) poctivý ; cnostný; mravný;
šlechetný. Sof. xxAc Čřv,τεθνηκέναι Ῥοοί]
vý život, poctivou smrt míti. att. vd καλόν
poctivost; šlechetnost. Sof. v0 u%x. nešle
chetnosť; nemravnost, Xen, xaA%modyuara
—skutky. 4 xaXč vou.lČerróXuz co za poctivé
obec pokládá (op. aicy pů). xaX0gxdyadoc po
otivý a hodný ;ušlechtilý ;dokonalý ; výbor
ný. (beze stupňování, v. ἀγαθός 1. a, B—b.)
Ἐ], καλοὶκἀγ. ταύτην τὴν ἀρετήν πιαᾶοτό do
konalí v té enosti. Xen. dv καλῶν τε κάγα
dáv čovov skutků dokonalosti, μ.ηδὲνχαλὸν
xdy. rov nic ušlechtilého nekonaje—.c) «)

χαλύβη.

krásný ; vzácný ; drahý ; dobrý. Xen. πολλῶν
καὶ χαλῶν πλήρης Ἡ róAwgmnohých a vzác
ných věcí plno ms. —č vi xZA0vzdy. v Ždo
deoiv—cokoli nejvzácnějšího v Sardech—. 6)
pravý ; ryzí; čistý. Xen. aoyůúptov(op. xiB
dnAov).2. a) pěkný. «)dobrý ; důkladný, obzl.
v adv. Sof. xxAGcsidog dobře věda. att. xa
Adds,xdAIaTa Aéyeu dobře, výborně mluvíš.
xaAs yebez verba :dobřevěru(řečeno). Dém.
side Todro xXAg zpozoroval to dobře. Thúk.
xaNuorTa— velmi dobře—. írón. Sof. x«A©s et

ὄῆλος οὐκ.εἰδὼς-- hezky jest zjevno, že ne
vÍš—.3)xaAG; hezky ; chytře ; vtipně, Thůk,
čpdvčiniti, Leýcacdouchytře nalhati, ošiditi,
—ěnmuňomuchytře výtky učiniti, pronésti.
) Aisehl. ore umpoovslvxxAág tak že ne

měl dobrého, zdravého rozumu. Thůk.sů Bov
Aedcacbau dobře, moudře se poraditi.— b) «)
milý ; libý ; příjemný. Sof. 4XAXx4Aayod za
A4jiné jinde milo, libo. neuť.pl. příjemnosti.
Hér. (v. dradbýs 1. b).—P)vhodný ; příhodný:
pohodlný. Thúk, 5 σεῃ. τῆς Ἰταλίας χαλῶς
παράπλου κεῖται do Italie k přeplavení má
příhodnou polohu. 05 goAéuouvxxAG; k vál
ce příhodně—. Sof, aci Χ. πλοῦς ἐσὺ', ὅταν-
vždy příhodna plavba jest, kdykoli—.neut.

| νῦν ἐν καλῷ φρονεῖνnyní jest na čase roz
vážnoubýti. eig xaXov etrag vhod (promlu

oviljsi,) řekljsi to. att. eigxxA0vfxev vhod
přicházeti. Pl. gig«XAXucrov—velmi vhod-.
Thúk. xxAGcxapxc,,óv za vhodné, hezké pří
ležitosti—. v) příhodný ; prospěšný ; užiteé
ný. Xen. xxAdv εἰς στρατιάν Ῥτοδρόδπο pro
vojsko. i gevi někomu. ©)x) hezký; dobrý ;
příznivý. obzl. ooběti. Aischl., Xen. (v. ἱερόν,

"a, B).—B)zdárný ; šťastný. Χθη, ὅτι τὸ τέλος
καλὸν τῆς ἐξόδου ἔσται 26 Ἰοπθο výpravy
ἄνας{πγ Ρᾳᾷ8. οἵτον καλὸν αὐτοῖς φύεαῦαιοΏ]]{
zdárněabyjim rostlo.att. ag čyeTivtTedo
bře se daří někomuněco p.ytyveTau —ysvécdau
—zdařitise, Thúk. xxAc pepou.cvogŠtěstí ma
je.Dém. xaAGcrorv na štěstí; chvála bohům,
—neut.. zdar; štěstí. Thúk. ἐνκαλῷ ἔσεσῦαι
na šťastný konec, s šťastným koncem vyjíti.

MÁAOG,at. xáXac, O,a) lano ; provaz, Hér.
τοὺς κάλουςπροσδέουσιlana přivazují Thúk.
παραπλεῖν drm0xáAo podle břehu plouti po
mocí lana (povodeem, na břehu taženým).
b) obr. Eur. čéršor mávra x4Xov napínají
všechna lana (všechny síly). Pl. čxretvau.

NÁÁTUG,1Šog,4, nádoba ; báně ; džbán. pl.

παλύβη, Ἡ (-» καλύπ-τω) Κο]ῖρα;Ροιᾶα,
chýše. Hér., Thúk.



KaAděva.

Καλύδνα, 7, ostrůvek Sporadský, sev.
od ostr. Kóa, později nazývaný i KaAvuva
(Kalymnos); obyv. KaAddvtot, Kalydňané,

Ἀαλυδών, ὤνος, 7, std. ms, v již. Aitól
sku nad ř. Euénem ; obyv. KaAvdwdvtot.

κάλυμμα, 70 (odxaXAúx-Tw)přikrývka;
roucho; rouška; závoj. trag.

KáAvvěu, rá, ms. vjihových Kárii.
Ἀαλυνδεύς,έως, ὁ (οὐἁλυνὸκ) Κα]γπᾶλη.
Καλυνδικός 3. (odKdXvvěx)Kalyndský.
κάλυξ, υχος, Ἡ (68175, »νκαλύπ-τω) 8) α)

lusk; luska. Hér, čy x4Auxrv lusce. P) lo
4γ πα; ἄ]θμοιῃ, Ηότ. ἐνἄλλῃ κάλυχι παραφυο
uévy. b) pupen; kalich. Sof. ΡΙ. ἔγκαρποι.
zárody—.

παλυπτός 3. (ο καλύπ-τω) Ράβη.ο0θ]θ
ný ; obložený. Sof, mueXý.

παλύπτρα, 7 (od zaXúz-To) přikrývka,
a) rouška; závoj. Aischl. b) pouzdro. Hér.
ΡΙ. τῶν φαρετρέων.

χαλύπτω (.ς ο6-οι]ο, ο]πρ-, οΙσΡ-,οἳἱρ
eus) obyč.básn. 1.a) halím ; zahaluju; za-;
ukrývám ; zastírám. «) Sof. vivoXo8xxAúba
ho pláštěm zahalím, zakryju, zastru. Xen.
ὑπὸ τῇ μασχάλη τι καλύπτειν Ροᾷ paží něco
ukrývati. $) Aischl. ydovi zaXúdouzemí,
v zemi ukrýti. Sof. Tápw—rovem-. uč Pa
AdootovxxAúVarvemě (v moři ukryjte,) do mo
ře vrzte. b) o subi. zosbn. Aisehl, Txprapou
xevůnav zaAuzrea KoóvovTartarova skrýš
ukrývá Krona. 2. obr. a) Sof. xsuo7 xaXůr
mewm xapdíx skrytě zahalovati něcov srdei,
Eur. ctyj—mlčky skrývati, zatajovati. b) za
temňuju ; zakaluju. Sof. AVývac čpyouwdvo
cíoig Athény skutky bezbožnými.

nakyaívw (1 x4kyn červec; nachovec)
básn. (tmavočervený,) rozvlněn jsem. obr.
Sof. s ace, vnitřním črog, zmítán, pobouřen
jsem zprávou.

Ἰάλχας, avros,Thestorovec,slavnývě
štec Dan. ve výpr. Trj.; potomci jeho dle
Hér. usedlí byli v Pamfýlii,

Καλχηδόνιος 3. (KoXynčáv) Kalché
donský. mase. pl. Kalehédoňané. K. Kal
chédonsko.

Καλχηδών Ί(αΤμάχ) Χαλκηδών,ονος,
+, hlučné ms. obchodnív sev. záp. Bíthýnii
nad ústím Bospora do Propontidy, naproti
Byzantiu, osada Megařanů založená v 7.stl.

MAAWĚLOV„ró (od z4Xw-s) provázek; provaz.
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Χάλως, ν. κάλος (816καλῶς, Υ. καλός).
Zá před samohl,= zal čus.
napÁnvoc 2. (zauxč) tyčkový ; laťový;

z tyčky, lati. Xen. dópudřevce.
πάµαξ, αχκος,Ἡ, ὁ, tyč; tyčka. u Bur.

dřevce ; kopí.

xapápa, ión, -on, j (camera, komora)
klenutí. u Hér. krytý vůz; kočár.

Kapáptva, 4, ms. pom. v již. Sicilii, ji
hových. od Gely. adi. Koapaptvoítoc 3. Ka
marinský. mase. pl. Kamarfňané. Hér.

NALATYPOG3. (z4u.z7-0)zemdlený. Hér.
neduživý ; chorý.

MÁLATOC,O (xapety) obyč. básn. 1.a) ná
maha; namahání; práce úsilná, trudná. Eur.
(v. ejxáu.xT05).b) u-; zemdlení. Eur. zaua
τῳ. -- 2. α) bolesť. Sof. pl. iýto—. b) trud;
trápení; soužení. of. (v. dzorxvoum— I.,
παραμόθιον).

KapPóong, ov,ión. seo,Peršan Achaime
novec. 1. syn Teispův, starší bratr Ariara
mnův, otec Kýra lho. —2. vnuk Kambysa
1ho, syn Kýra (ho, mnž, Mandanin, otec kr.
Kýra. 3. vnnk Kambysa 2ho, syn Kýra kr.,
bratr Smerdiův, kr. Pers. (od r. 529—522).

KALELY,V. χάμνω.

Κάμειρος, j, ms. pom. v záp. Rhodu, ze
spolku šestiměstí (pětiměstí) Dór.

nájumAoS, i, 2ř.0, velbloud. pl. obzl. k po
třeběválečné, Hér., Xen. —Hér.1 collect. sg.
z. jezdectvo (velbloudí,) na velbloudech.

Καμῖκός, Ἡ, std. ms. na střd. pomoříjiž.
v Sicilii nad m., kde později Akragas byl
založen.

κάμῖνος, 7 (caminus, komín) pec. Hér.
i v cihelně.

πάµνω (km. zau-, xua-, fut. xauodyot,
A0T,čxxu.ov,prf. xéxumna, part. Thúk. ace.
pl. i xexumras). 1. a) «) úsilně pracuju;
namáhám, pachtím se, Xen. yaAcrůg x. Týv
donidu vépov těžce pachtím se štít nesa. )
básn. o subi. zosbn., Aisehl. vsec χκαμ.ούσης
movrT(mpc xúuxn. loď když v zápas vehnána
proti mořskému vlnění. b) umdlévám ; mdlo
bou ustávám. Pl. un x4ums píhovἄνδρα εὖερ
γετῶν ποιςίαζ ΡΗ{ε]Ι dobrodiníprokazuje.
c) «) síly, pomoci nemám ; strádám ; nouzi
mám. Aischl. 04 xaucť Todu.0vv.ésocnebudeš
strádati se strany mé. 6) o subi. neos. Eur.
εἰἐν τῷδε ἔχαμνε νόστος ΚάΥ τ Ίοπι τάσ] πά
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vrat. 2, a) ©)umdlévám; slabnu; churavím ;
stonám (slabostí, nemocí). Xen. u% xXp.vety
T0.cTaTevu«aby nechuravělo, nestonalo voj
Κο. ΕΙ. τὸ πένεσνα, καὶ κάμινειν ΠΊΖΟ{8ἃ 6110
roba. často part. prs., PI. ToůgxXu.vovvacTA
σώματα οἈπταγό,πθπιοοπό {δ]6πι.ορ.ὑγιαίνων
(v. αἰσθάνομιαι, {., ἐπικουρέω,{.). 0Η, 805. οὐχ.
tGovxxuwv Aúryg nezakusiv stejnou měrou
bolestí. B)prf. dodělal,dokonal, skonaljsem;
mrtev jsem. Thúk. ro0ů;xexunTac mrtvé ;
nebožtíky. b) duševně: rmoutím, mrzím se.
s dat. xaxole vivogz nehod něčích. Hér. rů
πεποιηµένῳ ἐς τὸν παῖδα τοῦτον ἔκαμνον U.E
γάλως z toho, co učiněno proti chlapci tomu,
mrzel jsem se velmi.

κχάμπ- --- καὶἐμπ-,

χαμπή, 7 (kap.-To) a) ohyb.Hér. řeky.
(v. žyvuvu).να otáčka. Eur. na závo
dišti (zpět).PLobr. xxuhy rostodo: otáčku
(zpět) činiti; otáčeti se zpět.

πάμπιµος, Ó(od xauT-1). Eur. δρόμους
πολλοὺς ἐξέπλησα καμπίµους (968γ mnohé
vykonal jsem v otáčkách ;) nadrahách mno
hých sem tam naotáčel jsem se.3 4

πάμπλ- Ξ--καὶἀμπλ-.

παμπτήρ, Ἶρος,ὁ (κάµπ-τῳ) ) ομγὺ ἅ
helný. Xen. v přípravném pochodu vojska
k obklíčení nepřátel zdáli (po čemž teprve
směr k útoku měněn). b) zatáčka, obrat na
závodišti. Arst.

κχαμπτω (805. ρ8β8. ἐχάμφὺην) 1. 8) α)
básn. ohýbám, yóvukoleno obyč.k odpočinku,
Aischl. 09 xapu.mrovyóvu neohýbaje kolena
(bez odpočinku).čvru xkuda yóvuna něčem
ohnouti, uložiti kolena, Sof. xAAxἐπίτινος-
údy na něčem nložiti; sednouti sina něčem.,
i pouhé xžuýat: usaditi se, B)na- ; ohýbám;
křivím. Eur. xAdva yepoty čxaumTev sig Výv
větev rukama ohýbal k zemi. Pl: pass. čů
λον xaumTóu.cvovdřevo na-, ohybující se. b)
obr. «) x. viva ohýbám, nakloňuju někoho
(k mínění jiném1w).pass. dávám se ohnouti,
obrátiti, svésti, PL op.xxoreoá. Thúk, xau
odva dáti se nakloniti; obrátiti se (myslí),
P) ponižuju ; skličuju; svírám. Aischl. ry
μιοναῖςκάμ,πτεσθαι, καμφὺ Ίναι πππκαπαῖοτ{
ránu, sevřenu býti. 2. a) «) 0-, zahýbám
(stranou).Xen. připochoduvojenském: xau
πτῆρα, περὶὃνκάµ.πτοντες--970 ἀπ], Ῥο
němž o-, zahýbajíce—. B) za-; otáčím ; obí
hám. Sof, x%urvrovrog Úrrwovkdyž zatáčel,
obíhal kůň—. Hér. často při plavbě mořské

κάνι-.

o subi. loďstva, vojska. xXurrov x0Xrov0b
jížděje chobot, —"AureXovotáčeje se okolo
Απιρθ]ᾶ--, κάµψαντες Ἡραχκλέας στῄλας οϐ
jevše Hérakleovy sloupy; otočivše se ok.
Hérk. sloupů-. p. s obi. dxpwrTýptov.b) Sof.
nude rov Blovoběhnouticíl života; doko
nati oběh života.

Kápba, j, pom. ms. v sev. záp. Chal
kidice u zát. Thermské.

καμφί-πους, ποδος, ý (κάρ,π-τω-)ΑΙ5ΟΠ1.
hbitonohá, "Eotvůc.

dv (rozd, od násl.) 1. xxi dv (v. 1. úv I.)
obyč. s opt. pot., někdy i bez verba, jehož
snadno se domysliti: a) i snad by—. b) a
(snad) by—. 2. = καὶčáv s coni. a) (v, 1. ἄν
III. 1.) i byť, třeba. b) a jestliže by—(kde
xzí připojuje souvětí podm.) Dém. κάν (καὶ
--ἐὰν) μὴ νῦν ἐδέλωμεν ἐχεῖπολεμεῖν) α ]οςῖ
liže bychom nyní nechtěli— ; a nebudeme-li
nyní chtíti—.

Z«Y(rozd. od předch.) — xzičv-.
KÁVA-— za dva-.

κανᾶ,Ρ., Υ.χάνεον.
mávat pov, v. κάνναθρον.
κάνακ-, --- καὶἔνακ
κχάναπ---- καὶἀναπ-.

KavaorTpoov,ró,mysjihových.Pallény.
παναχή, i (© can-tus) básn. a) ohřest;

Ťinkot. Sof. ypoucoů. b) hlahol, Sof. píšťaby
KavěadAng, ov, ión. ce. 1. řec. i Mupoí

Aog,syn Myrsův, v 8. stl. poslední kr. Lýd
ský z rodu Hérakleovcův, od Gyga zbaven
hrdla a trůnu. 2. Kár, v. Axy.xoibuy.os.

MÁVOVC,voz, Ó,Kanduš; kaftan; svrehník;
oděvsvrchní Méd. a Pers., jenž na prsou se
spínal a rukávy míval široky, obyčejně ro
zepiaty a spuštěny. čislo.

MůvEDV, att, zavody, TÓ (7 záv-va sítí.)
košík, košíček (půvd. ze sítí n. rákosí ple
tený ; ku slavnostem i kovový.). Thúk. sg.,
Eur. pl. xavě..

κάνεπ---- καὶἀνεπ-.

Κάνη, 7, mys vjihozáp. Mýsii naproti
již. Lesbu.

πάνγηρ- --- καὶἄνηρ-.
κάνυαρος, ὁ, Ῥτοτ], Ἡ Ἠότ. β]ήσπα(ροᾶ

jazykem) brouku podobná.
navdýjAtoc, ó,nákladní; soumarský.PI.,

Xen. pl. —ovot oi x. osli soumaři.
λάνι- --- καὶἔνι-.



πάνναρις.

πάνναβις, 106,7 (cannabis, konopě, Hanf)
konopě. Hér, - ale xavvahíc, (Šos,1, konopě
ná příze, tkanina, Hér,

πάννανρον Ἡ, κάναΌρον,τό (ἡ κάννα SÍLÍ,
srv. x«vsov) košina ; korba ; vůz košinový,s
korbou. Xen.

KÁVVEDOUOÚUL, ν. ἐν-νεόω.

MAVOĎY, ν, κάνεον.

Κάντ- --- 1. καὶἀντ; 9. καὶἐντ-.

Κανωβικός 8.(οἆ Κάνωβ-ος)Καπόρε]γ.
vo K. (στόμα) Καπόυεκό (άρ.) ἁφα Ν{]α,

Κάνωβος, Ἡ, pom. ms. v sev. záp. Deltě,
πανών, όνος,ὁ, prut (přímý) ; pravítko;

pravidlo. —obr. Dém. %τοῖς προτέροις “Ἡιλ
λησιν ὅροι τῶν ἀγαὺῶν σαν καὶ κανόνες 90
dřívějším Hel. bylo koncem a pravidlem
blaha.

NÁŠ-— xi šk.,

Καπανεύς, έως jeden ze 7 vůdců proti
Thébám za Polyneika, otec Sthenelův.

πάπαπ-, Κάπαρ-Ξξ καὶἔπαπ-, ἔπαρ--.
κἀπάτωρ --- καὶἂπ-,
πάπε- --- καὶἔπε-.

Χαπετος, Ἡ (σκάπ-τω) ἀλ] Ἱοραπύ. Sof.
hrob ; rov. xoíXndutý.

καπ ηλεῖον, τό (καπαλεύ-ω)Ἱτάπι; οὐ].
krčma. Xen., Isok.

καπηλεύω (κάπηλο-ς) 8) Κταπηαζίαα;kra
mářsky prodávám. Hér. —Pl. ra μ.οῦἡματά
τινι πδεηί πό]οπια. Ῥ. Ετ, ϱ) Hér. oDarejo
1: ἐκαπήλευεπάντα τὰ πρήγμµαταῬο Ἐδ
mářsku zařizoval všechny věci. —Aischl. oů
καπηλεύσειν µάχην ἄθ περτᾶθ Ρἱἱνγ(Κτατηάχ
sky odbývati,) jen j. najatý bojovati.

NÁTYJÁOG,Ó(© caupo, cauponor, kupec,
koupiti) a)kramář. (srv. šu.r0p0<).Hér., Xén.
—PL Tav dywviuov ve zboží.b) kramářský;
kramářv řízení, Hér. o Darejovi.

πάπί--- καὶἐπί.

nanídy, i, míraAsijskána mouku,asi
2!/, litru. Xen.

παπνο-δόχη, Ἡ (-δέχ-, δέχ-ομαι)dymník
(otvor ve stropě n. ve střeše, místo něhož
později dělány byly komíny). Hér,

παπνός, ὁ (« vap-or m. evapor., kop-t)
a) dým ; kouř. att. b) dým (j. věc nepatrná).
κορπνοῦσχιᾶς πρίασῦαι Τα stín dýmu (za nic)
Koupiti. io os, slabounké. x. ox4.

παρβατίνη. ὅτι

πάπό --- καὶἀπὸ.

Kannačóxa:, oi, nár. Syrům příbuzný
(od Hellenův i nazývaný Syrským), pleme
ne Semitského, obývající v Kappadocku iv
krajině Pontské,

Kannačonim, (odΚαππαδόκ-αι) Κτα
Jina Kapodoků v užším sm., t. již odkrajiny
Pontské ku Kilikii,

πάπριος, ó (odxarp-0g) vepřík; kančík;
kanec. Hér. obraz kančíj. znak lodi,

MÁTP0G,6(= caper, vepř)vepř,kanec.att.

Καρ, gen. Kapós 1. mýth. praotec Ká
rův, bratr Lýdův a Mýsův. 2. Kapegnár.std.
příbuzný Lýdům a Mýsům, zprvu (za Minoa
Krétského) obývající na ostrovech moře
Aig., námořnictvím velmi mocný, od 10. sti.
zaháněný do vnitř země (Kárie) od Dórův a
Tónů; později skleslý a opovrhovaný, k nej
sprostějším činům najímaný. Pl. oúx čvTG
Καρὶ xívduvocxivdvveevcí Tomnikoli na Ká
rovi (ničemném) nebezpečné zkoušky odva
žuje se někdo (nýbrž na osobách milých,
jimž třeba věnovati opatrnější péče),

πάρᾶ, τό (ερ. κάρη. Ύ χόρρη, 66ΤΘ-ΡΥΊΗΠΙ,
cer-nuus.— sg. bez gen., dat. x4px.—od km.
κρῶτ- 80ο. 86. χρᾶτα, ]θάποι Ἡ Sof. i nom.
58,--β6Π, κρᾶτός, ἀθΐ. κρᾶτί, 890, Ρ]. 880,
κρᾶτας) básn., obzl. trag. a) hlava (att, κε
pa). Sof,častovoc.: hlavo; hlavíčko (v.
κασίγνητος,αὐτάδελφος).οι. 56.]en s elisí
Todp.dy čTĚVYHYZpět čvdou.vyov má hlav a—.
též ace, často s elisí por —.dat. čv ἐμ.ῷ κάρα
na mé hlavě. Eur. c κάρα. -- ΑΙΡΟΒΙ.ἀμφὶ
xpaTí ok. hlavy. —gen. (v. poby). Eur. ace.
pl. (v. αἱματόω.)-- Sof.i o hlavě koňské aa
ox (v. rpoBdAAw).—b) okraj. Sof. u měsidel.

καρᾶδοχέω (-δοκ-, v. δέχομαι, STY.eD.
Jedoxyu.évoc)s nastrčenou hlavou pozoruju.
a) číhaje, čekaje, opatrně, bedlivě pozoruju.
Ἡόγ. ἐκαραδόκεοντὸν πόλεµον, κἢ ἀποβήσεται
bedlivě pozorovali válku—. p. u«ymyv.Xen.
καραδοχοῦντεςτὰ προσταχησόρενα ζεκα]íce
rozkazů nastávajících. b) číhaje odvracím.
Eur. vů Toxúu.avaúrazy ; na odvrácení úra
zů číhám.

πάρᾶνος, (xdpo) pohlavar; hl., vrchní
vůdce. Xen. o Pers, vůdci.

nApA-TOLOG2. (-Téy-vo) Sof. na hlavě,
z hlavy ustřížený (aleparox. ve význ. aot.).

καρβατίνη, 7 (6xap-, STV.x4p0-o)) Škar
bál ; škrbál ; střevíc hrubý, sprostý (z kůže
škrablavé, nevydělané). Xen.
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KÁPY-= 1x ἀργ-, Ἀργ-.
παρδαμον, τό, žeřicha ; řeřicha, Xen,
καρδία,Ράξη.Ικραδία, Ἠ(5ιτ. κέαρ,-- 01,

srd-ce, Herz) 1. a) srdce. ΒΙ. πρὸς καρδία:Ἱς
srdei. b) život; žaludek. Thúk. 2. srdce. a)
(j. sídlo citů, náruživostí). trag., hněvu, ža
lu, lásky. b) (přísnosti, statečnosti). Eur.
ἐρεῖντἀπὸ Χαρδίας Ἠοἱ 5Ίογα οὰ srdce, co
jde od srdce. Xen. čmivý xxpdíx na srdci
(statečném).

K A7 . / eαροια, 1όπ.-ἔη, Ἡ, ms. v sev.záp. Cher
sonésu Thr., osadaMilétská. obyv.oi Kap
čtavoť Kardijané,

A : e , /

KapčonAn, 4, ms. 1.v záp. Lakónsku
na vých. pomořízát. Messénské. Hér. 2. na
sev. Chiu. Thúk.

mapdortoc, %,necky. Pl..
, e ο, ; «ο ,

Kapývn, %,ms. vzáp. Mýsii, sev. záp.
od Atarnea.

Κάρηνος, τ.Εὐκίνετος.
, ? y ντ v ιο A4náppřed.ostrýmpřid.— xZor%.

Καρία, σ. Κάριος.
Kapixác 3. (odK4, srv. Kůpioc)Kárům

příslušný ; Kárický. Ηότ. ἔθνος, φῦλον.
πάρΙ- --- καὶὁρι-.
Kčptog 3. (od Kdp, 2.) Kárský. Hér.

vadou, Zeús.—fem. substt. Karia; Kársko,
země pom. v záp. Malé Asii mezi Lýdií a
Lykií.

Καρχινῖτις, 1005,%,m. vjiž, Skythsku
nad Pontem. Eur., záp. odChersonésa Taur
ského.

napnívoc, č (« cancer)rak. Pl.
xápyeta,ra, hodykarnejské,devítidenní,

nejslavnější ve Spartě, konané v měsíci na
zývaném xwovstog(uv) rovném att. meta
geitniónu.

Kápnadoc, j (Zxup-,nyní Skarpanto)ostr.meziKrétouaRhodemv již.mořiAig.,
jež tam nazýváno Karpathským.

καρπαία, ἡ (οἳ9. καρπό-ς) Χει. Τ19658.
tanec na obratnouve-zbroji (mimický, žer
tovně napodobující rolníka při polní práci
často se ohlížářícího, přepadeného od lou
pežníka, s nímž zápasí o své spřežení).

παρπίζω (ο1. Χαρτ-ός,8ΙΥ.χαρπόω) Ἱ.
act.zůrodňuju ; úrodným činím.Eur. 0 subi.
řeky. 2. meď. za úrodu si beru; sklízím. Eur.
obr. získávám si. dóčav.

κχάρπωσις.

κάρπιµος 9. (od 1. xxox-0g) a) plodný.
Aischl. déooc.b) výnosný. Arst. neut.

Κάρπις, ὁ, dle Hér. přítok Istra, snad
Drava (dořečtiny přeložena, srv. ep. xxx
άλιμ.ος).

καρπογονία, Ἡ (ο καρπο-γόνος2. -Ysv-)
plodnost; úrodnosť. Xen. orostlinách : eigx.
ἀφικνεῖσθαιku plodnosti dospívati.

1. καρπός, ὁ, {«- carpo, Herbst, rozd.od
násl.) 1. a) o) plod; iobilíi ovoce; úroda.
Ἠόν, Ρ]. διξοί dvojí úroda, žně, (v. i dreXýg
2. b) att. —PL, δένδρων--, Ἠότ. ἀμιπέλινος. β)
símě(obilní). Xen. zxoz0v χαταβαλεῖν 5{πιξἄο
země vhoditi. b) užitek; důchod ; čxgivocz
něčeho. Xen. ze stad. 2. obr. plod; ovoce;
užitek. Xen. rv zóvo v—PL.(výnos) z řečí.
b) zdarný konec ; zdar. Aischl. přivěštbách.

9. καρπός, 0 (= ep. xupr-4uuog) obrat
. ka (část rnky za pěstí) ; zápěstí; záručí. Xen.
pl. rv ystoávzápěstí rukou.

παρποφορεω (od xugropópo-c) plodný
jsem; plod nesu,vydávám.Xen. orostlinách.

παρπο-φόρος 9. (-- 1. καρπό-ς, φέρω)
plodonosný. a)plody, ovocevydávající; plod
ný. Xen.o stromech. b) plodný ; úrodný. o
půdě. Eur., v. yůxXov, £. —

κχαρπόω (od 1. καρπό-ς, srv. χαρπίζω) 1.
act. Aischl. plodem vydávám.obr. úPpu—.2.
obyč.smeď.a) «) (sklízeje si) užívám. Xen. s
obi. obilí, ovoce: TxĎT%xzprododm toho (j.
plodu) užívati. $) Aischl. ydóva zzpracsTa:
země, plodů země užije. Xen. dypov, xpov
Zaprácesdau, xxpmododa:pole, místa užiti,
ατα, Πόπη.1: λιμένας,ἀγορᾶςκαρποῦσναι
z přístavů, trhů hráti užitek. v) s obi. země
nepřát. : vykořistuju; dobývaje užívám. Xen.
xapav. Isok. zv Actzv ze země, z Asie uži
tek si beru. Dém. vy dAXorotavfut. —užitek
si vezmu, bráti budu. b) obr. «) Lýs. idíx
χαρπώσασθαι τὰς τῆς πόλεως συμ.φοράςΡτο
sebe τζ1{ἱπο]οά οΡ66. β) ΒΙ, καρποῦσθαι τῆν
σοφίαν(|. plod sklízeti 6ἱπιοπάτοςῦ:) užívati

- mouďrosti. Aischl. (v. XXoš,£.). Xen. 8xvoú
των χαρποῦμαι ἀσφάλειαν καὶεὔκλειαν π ἴολπο.
(klidím,) dobývám si bezpečnosti a oslavy.
v) užívám; okouším.Pl1. jdovýv rozkoše. Xen.
καλὰ δοχῶ κεκαρπῶσῦαι γδσί γτάοπΥοἩ, πιγ
slím, že jsem zakusil. ©)básn. kochám se;
libuju si. Sof. vi v něčem. Eur. duxoúov 7
oplakávaje něco.

πάρπωσις, Ἡ (ο καρπόω 2.) užívání;
užitky (plodů). Xen. T736Acíxc.



κάρραχ-.

πάρραχ---- καὶέρρα(-.
καρτα (καρτ-ος,κράτ-ος)8. trag.8 lón.

a) silně; tuze; hodně; velmi: příliš. přiverb.
iadi. —Hér. xxi T0 x. buď: a to hodně. Týv

τρατηλασίην καὶ τὸ χ. εἴχομεν μετὰ χεῖρας
válečnou výpravou, a to příliš, měli jsem
ruce plny. — n.: až příliš; příliš dobře. €c
ὃ Gý xxi T0 x. —až konečně příliš dobře (zvě
děli).b)v odpovědi,n. kdotvrzení řečijiného
7 x. ba jistě, arci. 904,

KAPTEPpÉM(od καρτερό-ς) 1.a)silný, stá
lý, vytrvalý jsem ;vytrvávám ; trvám. o) Pl.
ἐνπολέμῳ τ Ῥο]1,Xen, mpogAóv, dldav, přyog
proti bladu, žízni, mrazu—. i s part. xzoTEpů
πεινῶν, διφῶν, πονῶν vytrvávám, vydržuju
lačněje, žízně, se namáhaje—. 70 xxpTEpŤom
oreÚdovracvytrvati ve spěchu. xaprEpÝcou.ev
vytrvalosti nabudeme ; vytrváme. p) odolá
vám. PL. zxoTepřcomodolati ; obstáti ; nepod
dati se; Eur, xmovépeodolávej ! mysli nepo
07 τε] | ῥᾳ58. κεκαρτέρηταιτόὀμάodolání Ιπέ
skončeno jest. v) PL ἐπὶτῇ ζητήσει ἐπιρεί
νωμέντε καὶκαρτερήσωμεν ν ραθόπί Ρτοά]θπιθ
a vytrvejme! b) α) stále trvám, meškám.
Xen. čče venku. B)zpurný jsem; na svém
trvám. Sof.vévovxuprevů (zde meškaje zpur
ný jsem ;) zpurně zde meškám. 2. s aco. x.
Ta) x) vytrvalý, otužilý jsem v něčem; 0
tužile, zmužile snáším něco.Xen,TGcour
tělem. B)odolávám něčemu. Eur. rů 8' ddůvu
TZ XApTEpEŤYoů úZdLOvnemožným věcem odo
lávati, nemožné věci překonávati nesnadno.
b) «) stálé, oddaně snáším. Isok, T6vT:vogdy
κον καρτερῆσαι NěČÍpýchu (do konce) snésti,
B) pevně, zpurně trvám v něčem. Sof., v. če:
γός1.ζ.α. -

παρτερηµα, τό (οἆχαρτερέ-ω)ΡΙ. πάντα
τὰ τῆς φυχῆς ἐπιχειρήματα καὶκ. ΤῶθομηΥ
(předsevzaté) úmysly a zmužile vykonané
činy duše.

καρτέργσις, 7 (od καρτερέ-ω)1.vytrvá
ní; vytrvalost. Pl% Řppov TÓAuaTExai-x.
nerozumná odvážnosťa vytrvalosť. 2. (vytr
valé) snášení. ΡΙ. αἱτοῦ χειμῶνος κ. θπάδαπί
zimy.

παρτερία, m (od καρτερ-ός) vytrvalost.
ΕΙ. τῆς Vys. —Xen. utužilost.

καρτερικός 3. (od xaprepí-x) vytrvalý,
stálý v tužení ; rád se tužící. Xen. 790gyet
μῶνα καὶδέρος χαὶπόνους καρτερικώτατος pro
či zimě i horku i klopotám velmiotužilý.

παρτεβρός, v. κρατερός.

ἸΚάσπιος. 513

Kapůau, wi,m.vsev.Lakónskuk Arkadii.
Kapůuvěu, 4, ostr. a ms. u Kárského

pomoří.obyv. o Kapvavěeúc, Karyanďan.

καρῦχινος 3. (7 καρύκηjícha červená u
Lýdů z krve upravená) červený (j. xxpúxr).
Χεη. ἱμάτια.

xapvov, zó, ořech (všelikého druhu).
Xen. kaštan,

κᾶρύσσω, ἆόπ. --- κηρύσσω.
Καρύστιος ὃ. [οἆΚάρυστηρς)Καιγείςκύ.

Xen. -ywoy. mase. pl. Karystané.
KápvoToc, j,ms. pom.v jihozáp. Euboji.
ÁPPT) (6x-, srv. násl.) seno.Xen.
πάρφος, τό (σκ-, 517.předch.) zvrasklé ;

zevrklé. Hér. pl. zevrklé, suché kůry, 0
skořici,

Kapymědóvoc 3. (odKapynčov) Karché
donský (Karthaginský). maso. pl. Karché
doňané.

Kapymčův, óvoc,j, (Karthago) slavné
m. pom. v sev. Libyji, jihozáp. od Sicilie,
osada Foiníčanů Tyrských.

KácujBog občanAiginskýv 5. stl.,syn
Aristokratův.

maoňc, ©, 6, (sl. Pers.) oděvjezdecký,
pokrývající celé tělo. Σεπ. ἐφίππιος.ἀἱ6někt.
pokrývka koňská ; čabraka.

Kaoavaí, , ms.pom,vevých.Magné
sil pod Péliem, Hér.

πασία, Ἰόπ.-ίη, j, kasia (laurus casia);
kůra kasiova (skořici podobná). Hér.

πασι-γνήτη, %(srv. násl.) básn. rodná
sestra.

πασί-γνητος (κάσι-ς, V8v-,ve- Vylyvo
u) básn. 1. subst. 0, rodnýbratr (pomatce).
2. adi.ineut. bratrský. Sof.x. x4pabratrská
hlava.

Kaotov Opo<,vo, Kasijské pohoří v sev.
vých. Egyptě podle jezera Serbónského k
Syrii. Hér.

mate, 104,0,básn.a)bratr(po matce) trag.
b) obr. Aischl. fem. při Aryvůg.v. aióXoc.

Kaopévy, j, Thúk, pl. ms. v jihových.
Sicilii, v 7. stl, od Syrakásanů založené,

Kaonáxrvpog, j, dle Hér, ms. v kraji
Paktyjském, záp. od střd, Inda.

Kaomoc 3. Kaspický. Hér. j Kuonír
ϱάλασσα Kaspické moře. ot Káozrnor 1. km.
Hyrkanský na jihových. pobřežíKaspickém
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(dle někt. nárůdek na jihozáp. pobřeží moře
Kasp.). 2. nár. vých. od Baktrie k horní
mu Indu.

Kaocoavěžvy, doeraAchaimenovceFar
naspea, sestra Otanova,mnžk. Kýrova, mat
ka Kambysova.

KacorTepiŠec vžcor, ai, cínové ostrovy
(v. násl.) u jihozáp. pomoříBritánského (ny
ní souostroví Skilly), odkud Foiníčané do
váželi cín'do zemíjihových. —

maooíTEpog, 6, cín. Hér.
KAOOÚW, zaTTŮV (ZAT-A?, © suo, ŠÍjU)

podšívám ; podešev přišívám. Pl.

KaorTaAíx) ión. -(m,i, pramenKastalský
posvátný na Parnássu u Delf, záp. pod vr
oholem Hyampským.

κᾶστην, κᾶστι--- καὶἔστι.
παστόριαι (καστορίδες), Vi Zůveckasto

rovci, zvláštní druh loveckých psů, nazva
ných prý po Kastorovi, jenž prý velmi si
jich obliboval.

KaorTwAóc, j, m. v Lýdii nedal. Sard,
shromaždiště vojska Pers. zokolních satra
pií ku společnému ovičení a ku přehlídce.

XAOTWP, 090g, 6, bobr. Hér.

KáorTwep, opoc, syn Tyndareův n. Diův
a Lédin, bratr Polydeukův, Klytdmnéstřin
ἂ Ἠθ]θπίη (σ. Διόσκουροι).

KOX P- za) αἰσχρ--.
κάτ --- καὶεἶτα.--κατ --- κατά.
1. κατά (.ν κάτω. -- 81. ἶ κασσύω.

v. i 2xara!) před samohl. xxT-, před 0
strým příd. xxůd'-, ión. i tu xar- (půvd.
Ἰο6, χαταί, 517. χαται-ῥάτης. -- 0p. dva) I.
adv. básn. —ión. obyč. odděleno od verba
slůvkem ov, év.— xara dě—ibezverba, jehož
snadno domysliti si z předch. —a) až dolů;
zcela; veskrze. «) %. uěv šxavoav Aoupóv,
κ. δὲ Xaoddvav zcela vypálili—. B) pevně,
χατ᾽ ὧν ἔδησαν τοὺς ὀφθαλμ.ούς Ζ0εἱ8, Ῥενπό
hned zavázali oči—.b) «) veskrze; po-. x.
μὲν ἔσυραν Φάληρον, κ. δὲ πολλοὺς δήμους
(veskrze) poplenili—. $)-Aischl. x. Mořox
ἐκράτησεν zcela Sudice vlády nabyla. Hér.
zcela U-. Χ. μὲν ἔλευσαντὴν γυναῖκα,κ. δὲ τὰ
τέχνα-- zcela ukamenovali—. II. praep. Sgen.aaco.,A.sígen,1.a)«)se(sBen.);
dolů se. Xen dAžuevorx. ve méroxcskočivše
se skály. doxu.sivx. ynAópovdáti se do běhu
s pahrbku,— čAelBeroTAdůxpva κ. τῶν πα
erby —s tváří. B) dolů po (s loc.). Xen. z,

1. κατά.

τῆς χιόνος Ρο βηόλα (τ.ἵημι 1 9) ο). ϱ) α) ἀο
lů do, ve (s aco.); pod (54ο09.) Ηότ, κ. τῆς
Ὁ χλάσσης χαταδεδυκέναι v moře propadlým
býti. oc ci vor ἀφανιζοίατοχ:τῆς Φαλάσσης
že prý ostrovy mizeti budou do moře. G)
(vnitř dole) ve (s loc.); pod (s instr.) Aischl.
οἱx. yovoc deol pod zemí, podzemní bohové.
Sof. x. yďg pod zemí (v. ἕννυμι). Χθῃ. ὁ κ. γῆς
pohřbený ; zemřelý. x. vs yevécho: podzemí
se octnouti.—y) (dolů) nad. Thůk.op.vůvTov

4. leody ať přisáhají nad obětmi! 2. 8) α)
(vpřed, dále) do—. Sof. PaATEzaT ἀντιδύρων
vstupte do (vnitř) předsíně! B) Hér. x. vů
του τινὸς γενέσθαι do zad někomu se dostati.
Thúk. nepřát. —Hér. o subi. řeky, x. výrou
AaBetv1 obsáhnouti (obtéci)ze zadu něco. b)
a) s gen. os. nepřát. na někoho; proti ně
komu. iv boji, Sof. (v. tovmpu1.a, B), iv řeči.
Sof. Ἀτρειδῶν κάτα Ρτοῖῖ--.λέγων καθ’ ἡμῶν
πανό Ρρτοῦίπάπι, ΕΙ. ἐὰν αὐτὸς καν’ αὑτοῦ
ἀληθῆ λέγη mluvil-li by sám proti sobě,na
sebe pravdu. i v soudě. —Šof. ἐγγελᾶν x. T
vogposměch si strojiti (proti někomu) z ně
koho. $) oněkom; i: oněčem. Xen. x. rávrov
[lsscav Aéyavo všech P, mluviti. Dém.xd
ἡμῶν ἐγχώμιον ο πάς pochvala. Pl. oxorety
τι κατ ἀνθρώπωνκαὶ κ. ζῴων καὶφυτῶν 7Κοι
mati něco o lidech i o zvířatech a bylinách;
zkoumaje něco přihlížeti k lidem i- —. B,
S ace.1.a) «)dolů(,vnitř)do.Xen,ratex.
T0 orTéovovudeří ho do prsou. B)dolů Ρο (5 1ο0).
Thúk. x. xopvomvšoBxAetyšg—,po temeni, po
vrcholu vpadnouti do—. Hér. «. T0vToTxyu.0v
dolů po řece. —x. póovpo proudu, vodě (op.
dvž Tovmovauóv). v) (dále) po (s loc.), přes
(s dče) Hér. x. yepůpxs OeABxce po mostech—.
Xen. x. vépupav. —č. i pouhým instr. Πόγ. κ.
τὴν διώρυχαῬορτὔκορα /průkopem. att. xx
κ. γῆν καὶ x. VaAxaoav i po zemi i po moři.
Xen. vý ὁδῷ κ. τοὺς ΥἸλόφους, Χ. τὸ ὄρος 08
stou po návrších, pohořím. «. ταῦτα Ροἴδο]
stranách (dolů i nahoru). dvaBýva—.x. T08
To tou stranou. při r006pxrTóv. — b) «) po
(s loo.); za (s instr.) Sof. κατ ἴχνος ἄσσω
po stopě pádím, Hér. (v. ἶστίβος), χ. πόδας
v patách., Xen. —Hér, iéva: x. Toůg KAXous
τοὺς epotóvvacjíti (po osttních,) za osttními
napřed jdoucími. B):do. Sof, o)x ei x. oTÉVag;
zda nepůjdeš do příbytku? v) ku. Xen. oTa<
x. TěGmůXacpostaviv se ku bráně. i při oto
χειν a p. stíhati ku—.x, Tošpódovg ku veho
dům. c) ) po; ve (s loe.), Sof, očxarT očxov
ňoavkteří (v domě,) domácí byli. rs xx
οἴκους{6 tam v domě. ÓxxT ἄστυ βασιλεύς ΚΓ.



1. κατά.

v městě sídlící, Xen. τῶν κατα ταῦτα τὰ χω
ot obyvatelů po, v těchto místech. of. Χ.τὸ
dečtdvxéooc vojínové na pravém křídle. 8) u;
podle; vedle. Hér, úvéBnoavx. TOigóvvystou
pili u, vedle svatyně, x. ve Kupoypéxxzi περὶ
Γεραιστόν Ροᾶ]ο Καΐ. a ok. Ger. — i 0 os.
κ. τοὺς αὐτοὺς ἀνθρώπους πορεύεσῦαι podle
týchž obyvatelů (, zemí týchž lidí) ubírati
se—. v) obrácený ku—. Xen. Χ, τινα λέγειν
k někomu (obrácený) mluviti. ©)proti; na
ρτοῦ, Τηή], κ. την Λακωνικήν (σ. γίγνομαι,
3. 8, α). ΦοΙ. κατ ὄμμχτα Ρῖθά οὔἶπια, -- αἲῖ.
často nepřát., Xen. oi xxd' wu.kteří stojí
proti nám (v řadách). vxAvrag T0 καθ ad
τούς vítězící nad vojem čelícím proti nim.
d) o účelu: na (s ace.) Hér. z. AmínvěxrA6
cona loupež vyplouti. Thúk.(v. $éx 1.a, β.).
někdy řecký ace. s praep. překládá se č.
isupinem verb. (v.Čýrnou 1.a.).—2.a)o čse.
«) za (s gen.); ve (s loc.). č. ipoubým gen.
Sof. μίαν καθ’ fuěpav (za) jednoho dne. xav'
ῆμαρ καὶ κ. εὐφρόνην ἀεί γε ἆπθ 17 ποοί πβἰᾶ
vičně. Xen. x. og za 5τδί]α. κ. ψῦχος 78
chladna. Hér. «. rdvTO ToúTotot Za též doby
příběhů těch. —i s ace. 08. x. rev% za doby
něčí, oi xaŤčué vrstevníci moji.Aéyovrauδι
ενεγκεῖντῶν καθ’ αὑτοὺς ἀννρώπων praví se,
že vynikli nad své vrstevníky. B)na (s ace.)
č.ij.adv.n.adi. Xen, xara uňvx na měsíc.
Óx. u. měsíční. (v.i nučox 1. b, švxuTog). b)
α) distr. po, o (s 1ο0.). Ηότ. κατὰ ἓνἕκαστον
kus po kuse zvlášť.Xen, xx čvz pojednom
αὐτοὶ χκὺ’ ExUTOVGSAMI0 sobě. att. zaTa 76

Aegpo obcích, Dém, xaTčůvy po kmenech
(v.iťAy, b.)— B) při číslovce: na (s aco.).
Ἠότ. κ. τριηκοσίκς τῶν νεῶν π8 900. σ lodí.
c) o způsobu «) po (s loc.) ; dle; podle. ΕΙ.
Χ.φύσιν po přírodě ; dle přírody. x. vóuov po
zákoně ; podle zákona, Xen. i: po obyčeji.
Hér. x. T0somoómov dle věštby. Pl. «. Tov
ov Aóyovpodle tvé řeči, x. vodyvedle mysli
(své). x«ď % podle toho, co (τ. 9. κατό).
Soť.. axórov podtají, Hér. oů x. Mrroudárnv
TovBouxóAovnikoli po způsobu Mitridáta—.
PL. 0) x. ToúTovg ne po smyslu těch, $) se
(s instr.); ve (s loc.). Thúk. κ. τάχος 5 τ7
chlostí; v rychlosti, Hér., Xen. (v, ovyí«
b, x, BÍ.). v) o míře. č. i obraty volnější, Soť.
ὅστις μὴ κατ ČvŮpoTOVOpovýkdo by nesmý
šlel po lidsku. ueřČovκατ᾽ dvůo—.více než
dle síly člověka, než seč jest člověk. (v. i
daxpvov). Pl. xxů“ čcov pokud, xxď 8—, κ.
roůro pokud—,potud. d)«) opříčině: ze;
pro ; za (s instr.), Hér. «. xoťovTeza jakou asi

χατα-βαίνω. 575

příčinou, pro— příčinu. —x. rTotóvdeza pří
činou takovouto. att. x. voůro pro to. Hér.
κ. ἔχδος τὸ Decoahdv ze záští k Thessalům.
Pl. x. odóvovze závisti. Thůk. «. otAíxv
z přátelství. b) o vatahu: x. TWa Ἠ. τι 60
se týče někoho, něčeho; k někomu ; k ně
čemu.Sof.xx Yu. šodhóg k nám šlechet
ný. Xen. T0 x. τοῦτον εἶναι 90 56 {γὅ96πιαᾷθ
toho—,III. ve slž. 1. a) «) se; s; dolů;
shora; svrchu. (xurTa-Pxiva, -Tpéym, -BaA
λω, Δπλέω,καὺ-οράω,-αιρέω, Χχτα-χόω). ϱ)
56; 78 (-πατέω, -ορύσσω). Υ) Ρο; τα(-τίδημι,
καθ-ίζω, -ίζομιι, -ιδρύω, ίστημι. κατα-χωρί
ζω). b) x) s; dolů; dále; do; za (-4vo 1.,
χαὺ-ῄκω, χατα-διώκω, «λαμβάνω, -σκήπτω,
-ακούω). ΡΠἱ(-φέρω,-αίρω 2.). ϱ) Π8; za (do
1άτα. -- 9. κατα-δέω,καὺ-άπτω). γ) να;
Ρονηδ (-μανδάνω, -φρονέω, κάτ-οιδα). ϱ) α)
56; 78; Ῥο; Ρΐθ- (-πλήσσω, -έχω, -χρατέω,
-πολεμέω,-δουλόω).β) Ρτοίῖ;ο(-βοάω, -άδω,
-Ὑιγνώσκω,-δικάζω, «κρίνω,-ψηφίζοµιαι,κατ
Ý-090g). y) se ;Z ; vy-; pře-, Τοῦ-(-λύω, -άγ
νυωι,-χλάω, -τέμνω, -ροήγνυμι9).--9.8)]α)5:
ἀο]Ἡ; Ῥο (καῦ-ίηωι, κατ-εσθίω, -Ρριβρώσχκω).
B) za-; u; po (Šupdéva, κοὺ-υπνόω, -αγί
Co). B) za; po; pře- (-xAóla, -μιαίνω, καῦ
αιµάσσω, 817. κάνθ-αιμ.ος). Υ) 78; po; 0b
(κατ-ειλύω, καὺ-ελίσσω, κατα-χρυσόω, -αρ

;
yvpóe). b) «) do konce; do; vy-. (-πράσσω.
-εργάζομαι, -ανύω, -Ὀνῄσκω, -Χτείνω). β)
zcela; veskrze (shora dolů ; od zač. do kon
66. -λέγω, χαθ-οπλίζω); Ρο, ζ8 (-θιόω, -βλα
κεύω). v) vy-; 0; ob; zřejmě (-xyyéhMa,
-αγορεύω; -δείχνυμι. «φαίνω). ϱ) α) ἰ8ί. ο
(-Xsíro). B) zpět (-άγω 2., «δέχοµαι).

. κατά, Ίδη.ε--κατ A—att. zad č
1. 8) (Ξ- κατὰ ταῦτα, ἅ) Κἴοιηα,69. χ.εἵλον
T0, šTpámovro Ktomu, cosi vyvolili, obra
celi se. b) místně xara (xad A)Lonig re
πόλισται Κάθprávě Tr. jest založeno. 2. a)

y dle toho, c0—. λέγουσι vypravují. b) jako,
(v. xzdZ).

πάτα α potom; a tu. v 06.: a tu—? —
a přece—?

naTa-Balvw (op. ἀνα-βχίνω) 1. 8) α) (ἀο
lů stoupám;) sestupuju. Hér. xarxpRo« Ex
TůSŘouxaudíms sestoupivši s kočáru. Xem.
κατέθχινον ἀπὸ τῶν ἵππων 5εδ{αΡρονθ1 5 Κο
ní. xarabédnxa sestoupil jsem—. PLεἰς φρέ
«o— do studně sestupuju. Sof. s pouhým
aco. Aldxv xaraBýon do Háda sestoupíš (za
živa). —pass. Xen.0 subi. koně, Tx/ů— dá
vá rychle (se sebe) sestoupiti. B) o řeční
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516 πατα-βακχιόομαι.

kovi. Dém, καταβῆναι 86-, οἀβίοιρΙ{1, κατα
Pycou.z sestoupím (s řečniště). b) «) (vnitř)
postupuju. Hér. xuraBýcouou čs 'Teovímypo
stoupím do—.B)v zápas jdu, se dávám, pou
štím. 5of. xuTéDycav v zápas se dali, Xen.
moAAotzaTéBnoxv mnozí sestoupili do zápa
su. 2. ku konci přicházím ; konečně se dá
vám. Hér. č; Arac do prošení. s part. χατέ
Pars Ačyov konečně ρτατ]], ἐς ὃ κατέβαινον
συλλυπεύμενο. τῷ πάθει αὖ Κοπεὐπό útrp
nosť projevovali s jeho neštěstím,

πατα-βαχχιόομαι (οὔ Βάκχιο-ς)Έτ.
ZaTaBaxytodode xAkdororhejsejte (bakchov
sky) s větvemi!

naTa-BáAAo 1. a)a) shazuju, svrhuju.
Χεη, ἀπὸ τοῦ Úremouviva s koně něhoho. p)
odhazuju. Xen. aof. odhoditi (op. AxBstv).b)
a) svrhuju; $-; porážím; pobíjím, aor. S-; po
raziti; pobiti, att., Xen. vic dvopa xarafBaXet
kdo muže srazí, porazí? is obi. wmpíx,Tv
ἄρκτον. B)svrhuju ; strbuju ; bořím.Hér. oi
χηματα (τν.ἐμπίμπρημι). τῶν ὑεῶν ἀγάλματα
—sochy bohů. v) porážím (důvodem) ; vyvra
cím. Eur. Aóyoslovem, důvodem.Hér. y py
uoůgvěštby. c) α) svrhuju ; snižuju. Hér. čg
T9 uměšyzaTÉBahecv niveč jsi svrhl (op.čéa
εἴραιὑφοῦ). pass. οἱκαταβεβλημένοι 8-; 18
ντζθπ{. β) Ρ]. ἀπ᾿ ἐλπίδος χαταβαλεῖν τινα
(s naděje svreiněkoho ;) naději někomu vy
rvati, odňati. v) uvrhuju ; násilně přivádím.
Eur, €icξυμφοράς do nehod. Ὦ]. εἰςἀπιστίαν
xATABaAetyTevav pochybnost uvrci, přivésti
někoho. 2. a) «) pře- ; rozhazuju. Xen. pass.
navaBeBižoda rozházenu býti (o kamení a
P., op. act. ovvzpu.ócar).B) roztrušuju. Hér.
xaTéBahovoxriv roztrousili pověst. b)«) při-;
donáším ; zapravuju ; platím. Thůk. rápyd
provpeníze. B)vynáším ; poskytuju. Hér. %
λίμνη ἐς τὸ βασιλήιον καταβάλλει ἐπ᾽ Ἡμέρην
ἑκάστην τάλαντον ἀργυρίου ἐκ τῶν ἰχδύων je
zero do král. pokladu vynáší na každý den
hřivnu stříbra z ryb.

χατάβασις, Ἡ (κατα-βα-ίνω -- ΟΡ.ἀνά-ρ.)
a) sestupování; cesta dolů. Hér., Xen. b) dle
někt. Xen. x. < 0000zpáteční cesta.

xaTA-PuoLÓG, 6 (srv.předeh, a) Aischl.
sestup; sklon; svah.

κατα-βιβάζω(ογ. dva-B-)a) dolůvedu,
vésti dávám, kážu. Tivěněkoho. Hér. xarx
βιῤάσαι d70 Tivocdáti někoho svésti s něče
ho. Hér., Xen.če, eg T. do něčeho, na něco. B)
Xen. ra βοσκήµατα κατεβίβαζον ἐκτῶν ὁρῶν
stáda sháněli s hor.

χατα-γελάω.

χατα-βιῤρώσχω sežírám; stravuju.
obyč.φας5. 8) Ἠότ. καταβέβρωται 0 χαρπός
snědena, strávena jest ἠτοᾶα. ὑπὸ εὐλέων
ZaTaBpodřva od červů strávenu býti. ϱ) ΕΙ.
o zemi, kamenía p. čoriv xaTaBeBoovuévajest
prožráno, prohlodáno.

χατα-βιόω ΑΟΓ.χαταθιῶναι (40 ΚΟΠΟΘ)
prožiti. PI. Tov Ptovživot.

naTa-PAdmeúw prolenošuju, Xen. aor.
miprolenošiti něco; lenosti zanedbati něče
ho, obmeškati něco.

χατα-βλαπτω poškozuju.Arst. xxra
Pára čAAmAaškodí soběvespolek.

παταβλητικός 3. (κατκ-βάλ-λω)Κο51ιο
zení (jiného) příslušný. Xen. neut. sg. snad
no ke shození (jezdce) přispívá.

πατα-βοάω mivóckřičím proti někomu ;
naříkám, žaluju na někoho. Hér. xxvaBaco
αμένουςτινὸς περί τινος πιθ]{οί ὔα]οταῖί πα πδ
koho pro něco. Thúk. xwreBóov—.srv. násl.

naTa-Bov), 1 (srv. předch.) Thúk, a) 1
vockřik, pokřik, nářek, proti někomu.b) po
křik ; pověst zlá. čgA axedafu.ova onělkomdo
Lak. (roztrušovaná).

χατα-βολή (srv. χατα-βάλλω) βρόἁ; zá
ομταί. Ρ]., Ὠόπι. τῆς ἀσθενείας, πυοετοῦ πᾶ
ohbvatnemoci, horečky; —nemocí, horečkou.

πατα-βόστρυχος Ἐν. οκαᾶθίοπύ; Κα
deřavý.

πατα-βυρσόω (-βύρσα) Κοζί οὐκ]άάάπι,
potahuju. Thúk.aor.

παταβώσομαι, τ. καταβοάω.
χατά-γαιος, Υ.κατά-γειος.
κατ-αγγέλλω νΥγ-:οπιαξτ]τ ; νγττατι

ju. Xen. κατήγγειλαν τὴν ἐπιβουλήν--.
κατάγγελτος-». (οὗκαταγγέλ-λω) υΥ

hlášený ; vyzrazený. Thůúk,

χατά-γειος, ΙόΠ.--Ύαιος 2. (-yaFtog v.
%)a) podzemní. Hér. očxmu.z,Wmoxvpot.Xen.,
|. οἰχίχι, οἴκήσις.b) pozemní (proti vzduchu)

Ἠότ,, τ. στρουθός.
καταγέλαστος 9. (οἆ καταγελά-ω) α)

po- ; vysmívaný ; na posměch ; na výsměch.
Ἠότ. χ. γενέσθαι τινὶposměchem státi se ně
Κοπιῃ.ΕΙ. γελοῖκ-, zaravéAxova věci směšné,
ku smíchu—, na výsměch. B) posměšný ; po
směchu hodný. Pl. adv. způsobem hodným
posměchu.

χατα-γελά ᾿ Ívá JeLATU-VEÁKWpo- vysmívám Se. Ttvocně

COTTN

komu ; z někohoposměchsi strojím. att,— 



κατά-γελως.

Hér. potupuju (s posměchem) někoho. Eur.
i Tuvxvysmívám, v posměchu mám někoho.
Hér, i s dat. xxrayehácauv vysmáti se
nám. i coXAdTdyaAuam xavevéhace velmi
soše se nasmůl, pass. vysmíván, za posměch
jsem. Thůk. xxTzysAxzodývavysmánu, na
posměch vydánu býti.

χατά-γελως, ωτος, ὁ, posměšek. PL. x.
τῆς πράξεως ΡοβιπόδηΥkonec našeho jednání.

KATA-VYPÁOKWsestarávám; stáří do
konce trávím.Eur. oyupác v bezpečnosti.Pl.
80T. Lvaμῆ αὐτοῦ χαὺήμενος χαταγηράσω 8
bych zde sedě nesestaral, stáří nestrávil.

KATA-YT)PÁM,v, předch,

πατα-γιγνώσχω, Ιόπ.-γϊνώσχω 1. 8)α)
nepřízulvě ohledávám ; pohrdlivě uznávám,
soudím. Ttvogo někom. καταγνῶναί τινος Ι6]ι
ce posouditi někoho; vadu, slabosť něčí zpo
zorovati, PL č|L00 Gas xxTÉVVOZAG,ÓTLMOU
slabou stránku snad zpozoroval jsi, že—.
Thúk. xaTayvoúg éxvTo8 um s inf. fut. —(po
brdnuv sebou,) domysliv se 0 sobě, že ne—.
κατέγνωκα ἤδη µηχέτι-- 8 Ιπῖ, Ρ15. ΠΑΡΥΙ
jsem už mínění, smýšlím už o sobě, že už
ne—. Hér. i 86χχτά τινος. -- οὐχ,ἐπιτήδεια 4X
TayvóvTEg"AT ču.0Ď (nepříslušné uznavše
proti mně;) nepříslušně, nenáležitě usou
divše o mně. B) domnění, podezření mám.
Ἠόη. ῥᾷᾳ55.καταγνωσδεὶς πρὸς αὐτῶν νεώτερα
πρῄσσειν πρῄγυ.κτα 78 ἀοιιηδηί ϱἆ πίθ]ι poja
tého, že zlé novoty obmýšlí—.b) «)uznávám
(soudně); usuzuju. att. VavaTóvTivogsmrť ně
komu ; odsuzuju hrdla někoho, xarxyvávat
τινος VavarTov(uznati něčí sinrť:) odsouditi
někoho hrdla. (v. čoňuo5—f.) ise dvojím
gen., Isok. roA v unětouoů VávaTovxxTÉ
γνωσαν mnohé pro medonění—.puss. Xen.
α τοῦ ὑπὸ τῶν δικχστῶν Ἀατεγνώσδη WAVATOG
jemu od soudcův (uznána,) usouzena byla
smrť. Isok. τὸ xarxyvoodév pokuta usou
zená. ϱ) vyčítám; vytýkám. TivógT (proti)
někomu πόσο. ΕΙ. πολλήν Υ ἐ̓μοῦ κατέγνωκας
duorvylav veliké věru vyčetl jsi mně neště
stí. Isok. dvotav, uavíxv. 2. a) docela, dobře
poznávám, shledávám. Xen. Tas T05T0xxT
έγνως; Jj. jsi to tak poznal? —s gen. 0s. %
κατέγνωκας ηυὢν ἱκανῶςπλουτεῖν ὃϊ poznal
jsi o nás, ze dosti jsme bohati? TxĎrTa,Tot
αὔτα χατέγνωχά τινος to, takové mínění mám
o někom. i ve sm. dobrém sússyecixv Tuv0gXX
ταγνῶναι. i ace. 08. S part. praed. Xen, čar
ὅ τι οὐ προθύμως πράττοντά µε κατέγνως 788
něco neochotně konajícího mějsi shledal?

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

κατ-άγω. 51%

zda jsi shledal, že —konám ? —b) doznávám.
aor., fut, doznati; nadíti 96. ΕΙ. οὐκαταγνώ
cop.x. GOŮ,Krep ŽAXovx. nenaděju se, nedo
znám od tebe (toho), čeho právě odjiných
doznávám. .

κατ-αγίζω v. καθαγίζω.
πατ-αγινέω Ἰόπ.υγνάα(τάπη; τθη Ἰά]κάπη,

Hér. s ace. ΡΙ. (Ρο Ιεάποπι) ἐξ ἱροῦ.
κάταγμα, TÓ(zaT-ay-w) česaná vlna.

Sof. chomáč (vlny).
πατ-άγνυμι, -αγνύω1. 8) s-; pře-; roz

lamuju; roztloukám; roztřiskuju. Thúk.
τὰς ναῦςκαταγνύναι lodi nechávati strosko
tati. PL. rýv Avpxvxaráím lyru roztlouci,
prf. ὑπέγ. Ηότ. δούρατα τηνικαῦτα ἐτόγχανε
κατεηγότα ἀἴθτορ ἰθμάγ právě už se zlomi
la, byla zlomena. b) o těle. Xen. ἑνὸςχκατέ
aGavTd oxéhoc(jednoho,) jednomuroztříštili
nohu. med. Pl. oTa xaTdyvuvTatUŠÍsi roz-,
ποί]ουΚκα].ρῇ. ΡΙ. τῆς κεραλῆς κατεχγέναι
čásť hlavy míti rozraženu; v hlavě míti
ránu. 2. a) rozděluju (na kusy), Pl. umxx
αγνύναι τὴν dosrýv nerozdělovati, neroz
kouskovati enost. b) Xen. ouydg xaTayvůcy
duše utlačovati, umořovati.

πατάγνωσις, Ἡ (κατα-γι-γνώ-σχω) 8)Πθ
příznivé, lehké posuzovaní; pohrdání, Thúk.
Třgdodevelag slahosti. b) odsouzení. Thúk,
dotxos. Xen. T093Hxvárov hrdla.

KATA-VOYTEÚWkouzly omamuju, ohro
muju. Xen. Twvxněkoho. βί185.--γοητευὺῆναι
kouzly omámenu býti.

KAT-AVOPEÚM(a0r. xaT-eřnov a fut. xxT
£0©v. zvl.) vypovídám ; vyzrazuju. Ti něco.
Thúk. rivi někomu. Xen. 720gTrvau někoho;
-někomu»

natTa-ypapw 1. veškrabuju; rozškra
buju. Hér. (2. zapisuju).

πατ-άγω |. α) α) svádím ; dolů vedu.
Eur. isprovázím (se světa do podsvětí). XA
Roucxaráje moóodevjiné sprovódím dříve.

P) stahuju. Eur. čAárnsxAddovzarňysv, 7
yev čzmédovjedlovou větev stahoval, táhl
k půdě—. b) zavádím. «) plavbou. —puss.
Hér. ὡς eidovνέας κχαταχθείσας ἐςτὰς Ἀφετάς
j. uviděli lodi (zavezené,) přistálé k Afetám.
i 00s, Bof,čni Zíyetovxaryyóvyv k Sig. plul
jsem. b) att. často ve sm. nepříát Xen. Tag
ναῦδξεὶςτοὺς συμμάχους κκτῆγεν ἀορτᾶτοτα],
posýlal lodi (násilím) ku svým spojencům.
κατάγειν τὰ πλοῖα jímati, lapati koráby (na
šírém moři a zaváděti je proti vůli jejich
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578 χατ-αγωγή.

παπι). Χεῃ. --κατόχειν καὶφυλάττειν Ἰοτά
by zadržovati a ostříhati. c) «) uvádím;
připouštím. Xen.pass. dtóvixavdyecůa: BoÚ
λοιτο proč uváděn býti chce. B) meď. Xen.
dojíždím ; docházím. (j. host) subi. πρόζξενοι,
i elgolxečxxavávecda: j. do svého příbytku
přicházeti,j. v příbytku se (na čas) usazo
vati. v) PL. čoLorixovAoyovxaTdysig spornou
věc k rozmluvě přivádíš. 2. zpět vedu. a)
Hér. zpět povolávám (úředně) ve Spartě.
medď. Xen. zpět přicházím. mi T0 GTpxTóTe
dovK táboru, b) básn., ión., obzl, att. sobi.
vyhnanců: zpět přivádím, povolávám, Eur.
κατάξειν εἰςπάτραν zpět přivésti do vlasti.
att. Tousφυγάδας κατάγειν, καταγαγεῖν.

κατ-αγωγή, ἡ (τ.κατάγω. 1. b, —c. B)
a) dojetí; přistání lodí (ku břehu). Thůk.
pl.—b) «) zastavení; zastávka (nacestách).
Hér. x. xmi čeíva přístřeší a pohostinství.
καταγωγαὶ σταὺμῶν zastávky, přístřeší
v noclehárnách. B) odpočinek ; m. odpočin
κα. ΕΙ. καλὴ--.

χαταγώγιον, τό (οἆ χαταγωγ-η])ϐ) Ρἵ]
střeší příchozím; noclehárna; hospoda.
Thúk.— B) odpočívka ; útulek k odpočinku.

χατα-δαχρύω παβ]πα]α.Χθῃ. α) Ρορ]ᾶ
Κάγάπι, χρόνον τινὰ χατεδάκρυσεν čas nějaký
poplakal(si). b) oplakávám. τὴν τύχην.

χατα-δαμαζω ποθ]αzkrocuju.meď. -si.
Thůk. aor.

KATA-dATAVÁWa) nákladem vydávám.
Xen. vi elgT. něco na něco; cenu něčeho o
bracím na něco,pass. Hér. raĎra xarededa
mávyTocpi ty peníze (vydáváním) už jim
došly. b) užívaje stravuju (dokonce, zcela).
Xen. vi něco. —aor.. fut, zcela stráviti.

κατα-δαρὺ άνω zdřimuju;usínám, Pl.
(ορ. ἀνεγείρομιαι). καταδαρθεῖν πάνυ πολύ po
dřímati, pospati velmi dlouho. καταδεδαρκη
Zc vydřímav (si); vyspav se.

παταδεής 2. (1. χατα- δέ-ω,817. ἐν-δεής)
ubýváním neplný ; měrou nedostatečný. Hér.
τῶν χρημάτων καταδεᾶ TŘ dyyům ubráním
pokladů neplny nádoby, 2. a) nedostatečný ;
neúplný. comp. Isok. ἀπειροξέρως χαὶχατα
δεεστέρως nezběhleji a nedostatečněji. Xen.
οδένων χαταθεέστερον ne menší měrou, ne
méně než kteříkoli jiní. b) neznámenitý.
comp. méně znamenitý; zadnější; vedlejší,

naTA-dsÍČ, prs. neob.,aor.Thůk.xara
ŠeloxvvegTovxÍvovvovzalekše, zhrozivše se
nebezpečenství.

χατα-διαιταω.

χατα-δείχνυμε α) πε]πι πἰκατα]α. Ἠόπ.
pass. ἡ ἐσθολὴ κατεδέδεκτο ἐοῦσαοὐδὲνχρη
vý o průsmyku zřejmě ukázalo se, že nic
není prospěšný.b) objevuju. Hér. xavadésmu
m objeviti něco. s inf.: začíti—.pass. Dém,
ο βαβ1,γδοί: πρῶτον ἐπί τινος καταδειχ ΌΊναι
nejprve u někoho objeviti se.

NATA-ĎELÁLÁ(-derAx) zbabělosti hovím,
Χθῃ. καταδειλιᾶσαί τι zbabělostí obmeškati
něco, zanechati něčeho.

χατα-δέξαι α Ρ.. ἰόπ.,τ. καταδείχνυµι.
πατα-δέρχομαι ράςπ. ἀολίτάπα;spatřu

ju. Sof. xaTadeoVÝvÁl mido-, uzříti něco,
NATA-ČEÚYbásn. zavlažuju. Eur.

xaTU-dĚyoa zase, zpětpřijímám.att.
a0r, s obi. vyhnancův (ale ión.xaTadsd6y,da
v. při -δείκνυμι).

1. χατα-δέω (-- 1. δέω) 1. ααἰ.do celku
potřebný jsem, nedostává se mi. vevógněčeho.
Hér. obyč. o čísle. a) se subi. čísla. part.
prs., č, bez—. ἔνδεκα μυριάδες μιῆς χιλιάδος,
πρὸς δὲ ὀκτχκοσίων ἀνδρῶν Ἱκαταδέουσαι,
110.000 bez 1000 a mimo to bez 800 mužů
(110.000 —1800 = 108.200). b) se subi.
věci počítané (70 vxvTLxOV)800 νεῶν τότε κατ
έδεε 83 Tdydorduóv loďstvu dvou lodí tehdy
nedostávalo se do (celého) počtu. p. při subi.
Ó86g.—2. dep. puss. (j. potřebný prosím ;)
uprošuju si. s gen. ΕΙ, καταδεηὺῆναί τινος
uprositi (si) někoho.

9. κατα-δέω (—2.so) 1. a) shora vá
žu ; zavazuju. Hér. pass. 1xva0edeuévovτοὺς
dpdaAuovgmajícího zavázány oči. b)x) pevně.
vážu ; do pout dávám, Hér., Thúk. χαταδη
σχί Tivx spoutati, do vazby dáti někoho. B)
poutaje odsuzuju. Hér. χαταδῆσαί τινα τὴν
(Ὢ δέσιν) ἐπὶBaváre odsouditi někoho věze
ním na smrť, i s inf. ἣν (αὐτὸν) καταδήσωσι
šmopxňomuodsoudí-li ho (, že křivě přisáhl)
z křivé přísahy—. 2. obr. spoutávám ; zají
mám. Pl. xxvx0eřrou ÚVYNŮTŮ GAHUXTOGSpoU
tána bývá duše-.

maTá-dYjAog 2. zcela zjevný, zřejmý,
patrný. č. užívá se často vazby neos, obzl.
ΡΗεἰμὶ, γίγνοµιχι. Hér. šyéveToxxT40nA0zvy
šlo to zřejmě o něm na jevo. s praed. part.
Sof., att. n. s ru, ©g s ind. att. —Pl. κατά
δήλοι Ὑγίγνονται προσποιούµενοι μὲν εἰδέναι
zřejmě ο ΠΙΟἩη]ετο τγομάΣί, ζθ 5ἶ66--. ἵνα
μ.ὴ κατάδήλοι ὧσιν, ὅτι-- Δ0Υο6]8 ]8ΥΠ0 ne
bylo o nich, že—.zř. s inf., Thúk.

KATA-OLUTÁMj. rozsudí odsuzuju. med.



πατα-δίδωμι.

18. δίαιταν καταδιαιτήσασθαί τινος Πό]θ
rozsudčí vymoci proti někomu.

naTa-d(OWu. dolů podávám, spouštím.
Πότ. ἡ Ἡροποντὶς καταδιδοῖ ἐςτὸν Ειλλήσπον
rov Prop.(vydává vodstvo,)spouštíse doHel.

κἄτα-δικαζω a) za pokutu nalézám,u
stavuju, usuzuju. vi něco. Tivog(proti) ně
komu. Hér. $ávavóv Tivog—smrť někomu.
med. Thůk. δίκην χαταδικάσασθαί τινος ἐν
vóu© pokutu dáti usouditi na někoho po zá
konu. b) Xen. nález (pokuty) uznávám, po
tvrzuju.a0r,

πατα-δίχκη, j, pokuta usouzená. Thúk.
KATA-OLOYUdále stíhám ; stíhaje dohá

ním. aor. buď: stíhaje dohoniti. Thúk. n.:
—zahnati. Xen.

XATA-ČONÉMa) neprávě míním, se do
mýšlím ; domnívám se, Hér, %ac «T0t xxT
edoxsov než j. sami se domnívali. Táde xw
ταδόξας s inf. toto domnění pojav, že—. i
s dat. 00s.,Tořotxi xaredóxsov— s inf. s v
do nichž se idomýšleli, že by—.b) domýšlím,
dovtipuju se. aor. i: nadíti se. oůyďp v xo0TE
xarvédozanikdy zajisté nebyl bych se nadál,
dovtípil—.

χατα-δοξάζω domněnípojímám, Xen.
a0T.domněnípojati.

ZaTA-dovÁdm a) (otrocky) podrobuju,
podmaňuju ; do otroctví přivádím. sobi. obce,
země. Hér. aor., Thúk. prs. —meď. bud—
si. Eur. prf., n. k podmanění přispívám. Hér.,
Dém. b) obr. meď. Xen. při subi. oóboc. PL.
pass. žertovně καταδεδουλωµένος ὑπὸ τοῦ
dvůponovujařmenjsa odtohočlověka.xara
δουλωδεἰςὑπὸ τῆς σοφίαςαὐτοῖνΡϊοκοπόάη ϱ7ν
moudrostí jich obou.

καταδούλωσις, ἡ (οᾷκαταδουλό-ω)Ῥοᾶ
τορθη{; ροάππαηὅπί, " πή]ς, TevósTim někoho
někomu.

KarTádovnu, v4 (Srachocení) nejsever
nější práh p. vodopád Níla v již. Egyptě u
Elefantiny.

πατα-δραμεῖν, ν. κατα-τρέχω.
χατα-δρέπω Ἠόγ. φύλλακαταδρέποντες

listí s-, otrhávajíce.
NATAĎPOLÝ, ἡ (καταδραμεῖν) náběh, ná

jezd (neprát.). Thúk., Xen., v. čvédpa. ©
MATA-OVVAOTEÚWmocí potlačuju ; pře

máhám, Tuv někoho. Xen. a0r.

maTa-čÓvw (srv. násl,) dolů, dále vni
kám, Hér, xxtudůvovče ὕληνzalézaje do lesa.

χατα-ὺ νῄσχω. 579

NATA-ČÚM(srv. sio-d4o) 1, ac. (s a0r,
s fut. sigmat.) a) ponořuju ; pohružuju ; po
tápím. s obi. lodí i os. Hér., Thúk., Xen. κα
Tadůcouponořiti; pohrouziti; potopiti. Xen,
xaTadúce potopím. b) obr. Xen, ču.čxaradů
ουσιτῷ Ke. mne ponořujív pohromu. 2.medď.
(s aor. act, —Éddv, prf, —dédVxa.) a) x) —se.
obyč. se subi. lodi, Hér, i ostr. všoov xxra
τῆς Φαλάσσηςκαταδεδυχέναι μᾶλλον Ἡ ὑπερ
έχειν ostr. aby v moři pohrouzen byl raději,
než aby vynikal (nad mořem). %vyůg x«Te
δύετο ]οᾷ 59 Ῥοΐορονθ]α, ἀπὸ τῆς καταδυσά
Gy)gve0c Z potopenélodi. p. Xen., i prť. ἐπὶτὰς
καταδεδυχυίας ναῦς Κα Ῥοΐορεπύπη--, β) ἀοἰἤ,
dále vnikám ; zalézám. Xen. o zvěřiκαταδύ
ονταιεἰς εἰλυούςζ8]όπα]{--. (51Υ.καταδύνω). b)
obr. «) do úkrytu zalézám. PI. úTX0yseávůpů
πῳ καταδεδυκότι τὸν lov Provatnaskytá se
člověku, že v zákoutí jsa ukryt život pro
ὔ]θ--, β) Χθη, καταδύεσθαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης
propadati se ze studu, hanbou. xxTx00vauxa
TXTS Vůgpropadnouti se do země.

KAT-ÚČM,ión. —acid(SIV. ŠT-kÓw)na
proti, zažehnávaje pěju. Eur. s ace. BápfBx
px védy nejasná říkadla. Hér, s dat. xavací
dovrTegvd)úvév.e oi Mayo: zažehnávajíce vítr
(pějíce říkadly proti větru)—.

χατ-αείδω, v. předch.
maTa-Čáw dokonce, stále žiju. Pl. prs.πατα-ξεύγνυμια)dovazbydávám; za

vírám. pass. Sof. ἐνθαλάμῳ κατεζεύ(δη Υ
komnatě (vazbou) závřena byla. 3) Hér.prf,
Φᾳ58. εἰὑπ᾽ἀναγκαίης κατέζευχδε jste-li nut
ností sevření, stísněni—.

maTa-CÓvvuju za-; opasuju. meď. Eur.
narTalacaodaí ví Timzapásati si—.

χατα-ὑεάομαι a) dolů se dívám; shlí
žím ; shora pozoruju. Xen, vi něco. b) roz
hlížím se. Xen. čxxTépwae.—Tiprohlížím si
něco. obzl. ve vojště.

naTa-Jét obyč.prs. a) «) dolů běžím;
(shora) sbíhám. Xen. io jezdcích eigTOπε
dťovna rovinu, nepřát.— B) vbíhám. Xen.
mhořaeig[Tep xaradéovra Korábydo P.
vjíždějíce, vplouvajíce. b) probíhám, obzl.
válečně ; pleně zbíhám. Xen. ryv yopav kra
jinu. i εἰςτὰς πόλεις καταὺεῖν πᾶ ΠΙδβία,ἆο
měst náběhy činiti (na plen). p. i pouhé
κατανεἲν.

χατα-νεωρέω shora, důkladněpozoru
ju, ohledávám. Pl. obr. pass. úmOTůsbvyňe.

naTaA-VVÝJ%W,básn. dodechuju. obyč.
JV
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aor. (aprf.). Aischl. ojdě xarbxvóvra ani
umrlého. Eur. xaTÝavov úTOTivogusmrcen
byv od někoho. Φοξ,ὁ χατὺ ανών věxucumrlý
nebožtík,

κατα-υορεῖν. Υ.κατα-Ῥρῴσχω,
πατα-ορυβέω hlukem zarážím;zakři

kuju. PL.pass. aor. zakřičenu býti,
κατα-ὑρῴσκω seskakuju. Hér. xara

Ὀορόντες ἀπὸ τῶν ἵππων 5οβΚοδτᾶο Α--. { 8
ace. seskakuju s něčeho.

XaT-UWOLÉM myslí sklesávám. Xen.
mavTEků: xaTYVÚumcEdokonce mysli pozbyl.

κατα-θύμιος 9., Ιόπ. ὃ. (-θυυ.-ός) podle
srdce, žádosti; po chuti; srdci, mysli vhod.
Ἠότ, χαταθυμέη -- κχαταθύμιον γενέσθαι Ῥο
chuti, dle-přání vypadnouti; po vůli se stá
ti, vydařiti.

xATA-VÝW a) «) za obět zabíjím. Xen.
πολλὰ χχτχθυσάντων Κάγζ mnohé oběti:za
bili, vzdali—. p) obětí vzdávám, věnuju. Xen.
τὴν čexávyv. b) vůb. za-; pobíjím. Hér.
πρόβατα.

κατα-ὑωρᾶκίζω zcela obrňuju. Xen.
Φα55. οἱἵπποι εἰσὶκατατεθωρακισμένοι Κοπὸ
zcela obrněni jsou.

παται-βάτης, ὁ{ν.1. κατά, κατα-βα-ίνω)
básn. I Zněr. dolů se řítící; srázný. Aisehl.
xeoxvvóc.II. fact. dolů sprovázející; spro
vodný. Eur. Ayéjwv.

χατ-αιγίζω (-dvy-v čooe) přihrnuju se.
Aisehl. xararytcau přihrnouti se ; přikvačiti,

KAT-AEOLN!, med., častěji dep. pass.
a) s úctou ostýchámse. Tw%někoho. Hér,
vedle deu.xívew. B) δαίμονα καταιδεσθῆναι
bohyni pokořiti se. Eur, v uctivosti mám.
Xen. vřv úvyjv.— zúcty ušetřuju. Šof. Tov
καταίδεσαι toho z úcty ušetři; k tomu u
ctivé se zachovej!

κχατ-αινξω 1. připovídám; přislibuju.
Sof. zavarvécas inf. fut. přislíbiti, že-. Eur.
rada Ti. —dcéru někomuzaslíbiti, 2. a) při
svěděuju. Thúk, To%ἄλλοις κατήνει osttním
přisvědčoval; s osttními se shodoval. Hér.
xATXUVvĚOVGLS INÉ, prs. přisvěďčí, aby—, b)po-;
svoluju. Hér. 0) xxvxrvéca.nesvoliti. (ἀπεί
πασῦαι). ἐπί τινι Ἱςπδδθιπιι, Ρ. 1τὶ.

κατ-αιρέω, γ. καθ-αιρέω.
χατ-αίρω Ι, (οἱ ἣ) spouštím. Xem.pass.

2. ontr. a) přirážím; přistávám. Thůk, na
loděch ku břehu. io subi. lodí, ai νῆες κατ
ἥραν ἐς Tag výcovg lodi přistály, připluly

πατα-κείρω.

k ostrovům.b)vůb. dostávám se; přicházím.
Eur. šxečcexavýpajev tam dostali jsme se,

κατ-αισὺἄνομαι. Sof.aor,dokonce,zce
la poznati. vi něco,

χατ-αισχύνω 1. act. zhanobuju.Ti
n. vi někoho, něco; hanbu činím někomu,
něčemu. Aischl. fut., Šof, Tivog Tv pů
civněčí pováze. Hér. - att., j. Xen. προγό
voug,Thy maTpldx. — 2. dep. pass. a) ostý
chám se; studem, z úcty obávám, bojím se.
min. Tiněkoho, něčeho. 9ο, θεούς. ϐ) κατ
moyvvdňvaí m studem ulekávati se něčeho.

maT-avTt%0j1%a)obviňuju. Hér. —pass.
aor. Thůúk., Xen, xxTxrmateic obviněn, ob
žalován byv. s inf, že—. b) s obi, věci.: za
vinu vytýkám. Thúk. auadixv.

NATA-matvW,ubíjeje porážím. Xen.prs.,
Ι 80Υ, xaTaxavsly Tivx ubitím poraziti ně
koho. i čoxrov. prf. ἄνδρα κατακεκονότες
ἔσεσθεππιιζθ 0 život připravíte (budete míti
0 život připraveného).

χατα-καίω, -κάω α) s-; upaluju. s obi.
os., mrtvoly. Hér., att. xaTaxx0ax S- ; upá
ΠΠ.βα.5. χχταχκκυῦῆναι, --κεκαῦσῦαι 8-, U
pálenubýti. P) s-; za- ; vypaluju. Κε. οἰχίας
χχταχεχχύκασι ΡΥ{ΟΥΙΚΥvypálili. κατακκχύ
σχςτὰς χώμχς Vypálivdědiny.pass.i: sho
řuju. Hér. oixímxxTex%mrdox příbytek sho
řel všechen. obyč. xaTaxxudÝvo vypálenu
býti; shořeti. Xen. i χχτεκέκαυτο 5Ρά]6πο
bylo; shořelo. |

χατα-καλέω po-; zavolávám. Thúk.
κατακληδείς Ροτο]άη byv.

χατα-παλύπτω τεθ]ατα]ια]π]τα.πε. -
se. (—si oči, οϱ1166]) κατακαλυψάμενος 8:
haliv si obličej —(na znamení žalu, smutku).
pass. Pl. xaTaxexxAvu.uévoczcela zahalen
jsa (v obličeji).

χατα-χκᾶω, γ. κατακκίω,

χατά-χειμαι a) (dolů, tam, tu) položil
jsem se, položen jsem ; tam, tu, ležím. «) ku
spánku. Xen. T095 dvůr WTOVEXATARELLÉVOUG
muže na zemi ležící. 3) přijídle, Pl, πρῶτος
χατάκειται τὰ prvním m. položen jest. Xen,
—vy)tu ležím ; odpočívám. Pl.— Xen, i: le
žeti zůstávám, ovyxxAvýžyuevoc ZATÉZELTO,
b) «) ležím (nemocen jsa). Hér.— B) ležím,
odpočívám(zaháleje). Xen.

KaTA-MElowostřihávám. Hér,. xaraxe
ράµενοι τὰς ZEPXÁZGZaČAVŠEsi ostřihávati
hlavy.



πατα-κερδαίνω.

xaTa-nepěnívw k zisku přihlížím; zi
sku vyhledávám, si hledím. Xen.

xaTA-xspuaTÍCH rozkouskuju; rozdro
buju. PI. obr.

KaTA-XEpTOLÉMuštipačně do- nabírám.
Hér. (v. xarxyalpo) ; i se dvojím ace. roXAx
KATAZEPTOVŇONÍTia Mnohými úštipky (na
brati někoho,) posměchu vydati někoho.

naTa-"YÁkm zakouzluju; kouzlem po
tlačuju, zaháním. Sof.

NATUA-MT)PÓW(-xnpó-c) voskem napou
štím, mažu. Hér. aor. navoskovati. s obi.
mrtvoly. pass. xxTAZERKNPWNÉVOVTĎ CÁLA—.

xaTA-uY)půoow ohlašuje ukládám, roz
kazuju. dle někt. u Xen. σιγην καταχκηρῦξαι
mlčení ohlasiti, rozkázati.

naTa-xAaítw oplakávám.Eur. medď.—si.
KATA-NÁŘY (-xXd-) 1. s-; přelamuju.

Hér. τα δόρατα xaTéxkov dřevce přelamo
vali. 2. obr. skličuju ; hluboce dojímám.Pl.
χατακλάσαι hluboce dojati, pohnouti,

NATA-MÁcÍM,statt. -ZAno ión, -xAnto 1.
a)x)zakličuju ; zamykám ; zavírám. Hér. xx
Taxnloxc T0 čovaarýpiov zavřev dílnu, Xen.
κατέκλεισε τὸν δίφρονzavřel—. $) vnitř zaví
rám, j. poklady, Xen. aor. b) s obi. 0s. «) k
οοιταπό, Χεῃ. χαταχλείσαντες ἑχυτοὺςεἰς ἕ
ρυµα zavřevše sebe do hradby. meď. 1x74
xAcisxodau zavříti se. $) nepřát. zavírám;
svírám ; obkličuju; obklopuju; zatlačuju.
Thúk. voůg "EAXyvac še rův výcov xarTéxAnosv
Hellény na ostr. sevřel, zatlačil. Xen, xxTé
Χλεισαν αὐτοὺς εἴσωζα0]45111je dovnitř. pass.
ΤΠύ]ς, ταῖς ναυσὶ κατεκλήσὃὣησαν loďstvem
obklíčeni ὈΥΗ. 18ο], εἰςμικρὸν τόπον κατα
xExAeruévougna malé m. sevřené, zatlačené.
2. zavazuju. obr. Dém. záoav Thyδύναμιννό
uw zavaxheřoms inf. veškero vojsko záko
nem zavázati, aby—.

NATA-NATÍM, —xXýe, v. předeh.
χατα-χκλίνω ακ]άπίπι; pokládám. vivů

někoho. Xen. xurxxAřvo položiti; usaditi.
Hér.k jídlu. roůg [lépoxg zarReXvac čs λει
vÓva eúwycePeršany rozloživ na louku ho
stil. pass. (5 80Γ. κατεχλίνην ἶ -- εκλίθην,
fut. xxrTaxAMvýcouo)pokládám se. «) kod
počinku PL. xaTexAdy úmrT0gpoložil se, u
lehl si na znak. častěji xxrexAivy PL., Xen.
—B) k jídlu. Pl., Xen.

πατάλκλισις, Ἡ (οἆ κατα-κλί-νω) Ῥο]οὔθ
ní (pass.) Pl. rupa vimležení, sezení vedle

κχατ-αχοντίζω. 581

někoho, Hér. x. T008yauou hostina, hod
svatební,

naTa-xAúCe 1. a) za-; přeplachuju;
zaplavuju. Thúk. ἡ θάλασσα κατέχλυσε moře
zaplavilo—. Hér, xarTaxXvodňvazaplavenu,
zatopenu hýti. b) obr.Aischl. xúuxr poTův
xaTAXAVodÝvarozvlněním mužstva (nepřát.)
zaplavenu býti. 2. Xen. xarTaxAúox:dobovím
T zaplaviti (, do boha, valně opatřiti) hoj
ností něco,

κατακλυσμός, ὁ(κατακλύζω)σαρ]ατοπ/.
Ἐόπι, -- τῶν πραγμάτων 78-, οἀρ]ανθηί, 78
pomenutí událostí.

χατα-χνίζω rozdrapuju ; rozštipuju.
Τβο]ς. λόγους.

χατα-χκοιμάω 1. a) po-, ukládám spat;
uspávám. viva někoho. PL.xaTaxo0u7ax (dle
někt.-p.ícau) uspati. Hér. —écAu.pixose ulo
žiti spat někoho do chrámu Amfiareova (aby
vesnách dovědělsejisté budoucnosti).pass.
Hér. xarTaxovu.mdývaulehnouti si; usnouti.
b) Sof. xarexotu.cca ToúuovOuu%uspal jsem
své oko. —2. básn. uspávám; vyhlazuju.
Sof. οὐδὲμή ποτε λάδα κατακοιμἄσῃ (νόμους)
ajistě jich (zákonů těch) nikdy nepamět ne
uspí, nevyhladí.

naTa-notpíČe (srv. předch.) 1. uspá
vám. Xen. prs.— Pl. xxTxxo0ww.oxTivXuspa

ti někoho(dle někt. vaeanonvz) 2. pře
spávám, Hér. xxvxxo0ww.loxvův obkaxýv pře
spati svou stráž; usnouti na stráži, Xen.
prs. s obi. dne.

κατα-χκολπ ζω (-κόλπ-ος)do chobotu za
táčím, vjíždím, Thúk, oloděch, aor. do cho
botu vplouti.

χατα-κολυμβαω podvodu se potápím,
ponořuju. Thúk.

NATANOULOY,1 (STV.násl.) svážení ; vy
vážení. Tivocněčeho (ze země vnitřní k po
moří). Thúk.

χατα-κομίζω svážím; vy-; dovážím;
dopravuju (z vnitřní země k pomoří). Thúk.
στον τῷ στρατεύματι, Ὠόπι. παῖδαςκαὶγυ
vaŤnac ExTV dvpěv— Z venkova—, z kraje-.

κατά-χομος 2. (-x6u.n)svislo- ; dlouho
vlasý. Eur.

πατακονά, ἠ(κατα-καίνω,81γ.διχφθορά,
διχ-φθείρω) ΕΙ. κ. ἀβίοτος blov zkáza smr
tonosná života.

maT-amovTÍCH do posledního (kopími,
střelami) porážím. Hér. og xaTaxovrist opeag
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ἄε ]6 ἀά ρο5/ἤ/16ί1,Ὠόπι. μικροῦ κατηκόντισαν
málem do posledního pobili.

πατα-κόπτω 1. 4) α) 5-; Ρο-; σᾶ-; αδί
jím ; poroubávám. Hér. roůg χαταφυγόντας
κατέκοπτε-- Ῥο-, ubíjel. Xen.,pass. xara
xoržvo porubánu býti. fut. ἐμὲ κατακεκόψε
odou že já budu hned porubán. 8) sbíjím (ale
nedobíjím); sesekávám (ne do smrti) ; ste
pávám. Hér. xarxxomévra etyovἐντῇ νηί se
sekaného (ještě živého) měli na lodi, b) se-;
rozsekávám (j. maso k úpravě kuchařské).
Ἠότ., ΕΙ. -- 2. 8)Πότ. χρημάτων κατακόπτει
TocoůTo peněz dává narážeti tolik—. b) na
peníze narážím, stloukám, Xen. $póvovxx
Taxódev dvrx Agyupodyzal ypucodv že křeslo
dá stlouci na peníze—; že z křesla dá nará

želi peněz—.
πατα-χόρηςϱ, -κορέννυμι)ΚαΡἵεεγοθη/;

znechucený ; přílišný. Pl. rxogysix. Arst,
neut. pl. (srv. násl.)

χατά-χορος 9. (--1. κόρος.srv. předch.)
do sytosti; přílišný. Dém, adv. v nál.

χατα-κοσμέω Ι.vystrojuju.Xen,pass.
OTA0K XXTAZEXOGYMNUÉVOS.— 2. VY-; ozdobu
ju. viva. PL.

xaAT-aMoÚw1. a) «) doslýchám. Thúk,
aor.doslechnouti. P) na-; poslouchám. Ttvog©
někoho. PI, $upwpoc—.b)doslýchám (na rozu
měnou); rozumím, Pl. Zo 00x ὀρθῶς ὑμῶν
xavýxovox ; zda nedobře(vás doslechl jsem).
vám porozuměl jsem? Dém. és xaTaxo000
nev KAXAovdokud.vespolek (svých řečí do
sloucháme,) máme na dorozuměnou.. 2. po
slouchám ; poslušen jsem. Dém-rrvogněko
ho. Hér. i s dat. xarTaxodcau Π]έρσησι Ροᾶ
daným státi se Peršanům,

KATA-NPUTÉMa) mocí pokořuju; pře
máhám ; překonávám. Hér. xavaxparňom
πολλόν překonati je mocně—.b) mocně vyni
kám. Hér. ořece s dat. v odvouxr:svýmjm.

πατα-ρέμαμαι dolů visím. Hér, prs.
LETÉM00GV povětří.

πατακρεμάννυμιᾶο]ᾷ τδκίπι; ροτόδξα]α.
Ἠόγ. κατακρεµιάσαιτί τινοςpověsiti něcos ně
čeho, na něčem.

KUTA-XpeoVpyÉmj. na Kousky poseká
vám. Hér. xxrexpeovovýdmAug posekán byl
na celém těle (ale tak, že ještě žil),

naTa-xpnuvícm (-xpnuv-6s)a) se svahu
svrhuju. Dém.pass. b)pohlavě srážím.,Xen.
τοὺς ἄνδραςἐχτῶν τριήρωνχατακρημνίσαιται
že s trojřadovek po hlavě sraziti, svrhnouti.

χατα-λαμβάνω.

Φᾳα55. πολλοὺς αὐτοῖς τοῖς ἵπποις κατακρη
μνισθῆναι že mnozí is koňmi po hlavě byli
sraženi, spadli. též prf.

KATA-XPÍVWa) «) usuzuju (proti něko
mu) ; soudně za pokutu ukládám, pass. Hér.
Tořot xaTERÉRpITOVávaToc těm (za pokutu)
usouzena byla smrť. Xen. rtvog. —$) Isok.
τὸ τελευτῆσαι πάντων Ť) TETPOPLÉVIYKATÉKÓLVE
skonání všem osud usoudil. pass. Hér. ©g
χατακεκριµένων ἤδη οἱτούτων Ροπδταάδ {,αὔ
bylo usouzeno mu to (božstvem). b)odsuzu
ju. vivě někoho. s inf. Hér. piv xxTÉxpivav
TS Orog oTpeoyděvaodsoudili ho, aby zraku
byl zbaven, ρᾳς8. ΧθΏ.κατκκεκριμένον κατὰ
τὸν νόμ.ονοἀβοιιπθπόμο dle zákona.

NATA-UPŮTTW1.s-; ukrývám. Hér. iva
ὑπὸ δύρην někoho dole u dveří, ἐςτὸ ἀφραστό
TaTovna m. nejskrytější (nejméněznatelné).
2. Aischl. žovu πένθει καταχρύφαι ms. v žal
uvrci, pohrouziti. |

παταχρυφή, ἀὐπ.-φά, Ἡ (κατακρύπ-τω)
DOL,od ap čye xaTaxovodv vždyť nelze mi
toho zatajiti.

χατα-χκτανεῖν, γ. καταχκτείνω.
χατα-χτάομαι a)x)vevlastnictví dobý

vám si. aor. —dobytisi,nabyti. Xen. gAodrov.
Isok. ἐκ τῶν ἀλλοτρίων z cizích věcí. β) Sof.
θεοῖς κράτος κατακτήσασῦαι Ῥοπποσίboží ví
tězství si dobyti. vodv χατακτήσεσθχί τινα
rozumu nabyti trochu. b) zjednávám, opatřu
Ju αἱ. 908, τινὸς γάμ.ον spříznění s někým.

KATA-MTEČVW(sv. xaTXXZÍVO) ubíjeje
porážím ; oživot připravuju. Xen. a0r. xwT«
κτεῖναι. -- M. xxTéxTaVOVobyč. se Čte: xaTÉ
χανον.

Ἅατα-κυλίνδω ακα]π]α;svaluju.pass.
Ἠόν. καταχκυλισὺῆναι51 δθ. ΧεῃΏ,χατα
χεκυλισμένοιἀπὸ τῶν ἵππωνρτε]]νδθβος Κοπῇ.

πατα-κΌρόω Ῥάφη. ἀοκοπος dotvrzuju.
DOÍ.ᾷᾳ58. κατακυροῦσὃαι ἀοίτισεηί, Κοποθ
docházeti.

NATA-MWAĎOzadržuju (překážeje). Xen.
riva někoho obmeškávám.

χατα-κωμαζω, ΕΙ, κατακωμάσαιδώ
uaoiv přivaliti se do domu.

πατα-λαμβάνω 1. a) «) polapuju. rivě
někoho. pass. Xen. Úmr01čvTG GTpaToTÉdE
xarTenuévo: koně v tábořepolapeni, vzati,
voual πολλαὶ βοσκηµάτων κατελήφῦησαν
mnohá stáda dobytka byla polapena, vzata.
B) polapuju ; dostihuju. Xen. (v. διώκω 2.



πατα-λαμβάνω.

8, α). ἡμᾶς καταλαβεῖν nás dostihnouti, do
honiti. pass. dc xarTeXuuBávovrokdyž byli
dostihováni (nepřátely). v) zasahuju. pass.
Xen. ds ἂν xaTaAnodý kdo by zasažen byl (ka
mením a p.). ©)postihuju ; přepadám. Thúk.
τὸ στρατόπεοον. -- ρᾷ58. Χθ8Π.οὔτε συντεταγ
μένοι οὔτε μ.άχεσθαι παρεσκευασμένοι χατει
ληυμ.ένοι ἔσονται nejsouce ani seřaděni ani
k boji připraveni budou přepadeni. —sobi, m.
i: zajímám, 0-, obsazuju něco; dobývám ně
čeho. Thůk. xaraXxbety výv ἀκρόπολιν 058
diti, vzíti vyšehrad ; zmoeniti se, dobyti vy
šehradu. Xen. ro 09m,4xox. Dém. Tagvýsove.
--Ἠέτ. Ικαταλάνψεσῦθαιτὰ πρήγυ.κτα 1ΙΠ00
niti se vlády. ρα55. Τ{ιά]ς,ἐλπίζω καταλης
dva ἂν τὰ πράγματα ἀοπίάπι, ὅθ ὮΥπάπα
bylo možnovlády dobyti, z) dostihuju; do
cházím. Xen. [Iéoyauov. —b) se subi. neos.
α) xaTaAxuBaveTi Tivxza-, postihuje, stíhá,
potkává něco (obyč,něco zlého) někoho, Hér.
νοῦσός µ.ιν χατέλχβθε ἨΘΙΠΟΟho postihla. p.

opat —Elýmov xaréhaBeπρῆγυα τοιóvosEuénia postihla, potkala příhoda tako
Τά.κατελἀάμβανέµανἄλλα χαλεπώτερα 8 8.
ly ho jiné nehody krutější. Thúk. subi. m
ἀνήκεστον nějaká újma nenahraditelná. —
zř. ve sm. příznivém. Hér. Zu)ocávva xuTě
XaBseúrTuymSylosónta potkalo štěstí. - Hér,
δδβίο ΡἩ{η[. Ἰνταφέρνεα κατέλαβε ἀποῦ-ανεῖν
Intaferna zastihla smrť. 790gTv Bxorhémv
καταλαμβῥάνειµ.ν φεῦγεινἐςτὰ ἕλεα οkrálů
zastihne ho vyhnanství do bařin. xaTxAsA4
βηκέ µε τοῦτο ἐς ὑμέας ἐκφῖῆνχιΡοβ/{1ῃ]α,Ρο
tkala mě, nastala mi nevyhnutelná potřeba,
to před vámi vyjeviti. 6) Zněr. přikvačuje;
přihází se; nastává. Thůk. dmórT:móAsu.og
xuvahábo kdykoli by válka přikvačita, na
stala. p. při subi. avaymonoi; ustupování.
c) «) zastihuju: nalézám ΡΙ, ἔνδοντινὰ κκ
ταλαβεῖν, καταλήψεσθαι ἆοπια πΣΚο]ιοπαςΕ]ι
nouti. s ace. praed. Ρ8Γζ.κατελάβομεν Πρω:
ταγόραν περιπατοῦντα zastihli jsme Prot.
procházejícího se, an se procházel. dvemyu.é
νην χαταλαμβάνειν τὴν Vupxvotevřeny nalé
zati dvéře. Xen. καταλαμῤάνουσιτὰ πλεῖστα
Ompraouéva naleznou, že většina věcí jest
υγ Ρ]θπδπα, Ὠότη, καταλαμῥάνομεν παρόντας
mpécbeugzastaneme tam posly. B)postihuju;
nalézám ; usvěděuju. Pl. r adropWpimτινὰ
s part, přizjevném skutku někoho, že—.meď.
Hér. postihuje znamenám si. v%dě ZXXor0ů
Χατελάβοντο, τούτων μνήμην ποιήσου.χιA ČE
ho jiní (nepostihli,) nezaznamenali, o tom-—.
v) PL ἀπβογηδ, ΡΙ. κχτειλήφχμεν τὸ κάλλος
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pojali, poznali jsme krásu. 2. a) «) zadržu
ju; zastavuju; potlačuju; pře-; zmáhám.
Ἠότ,ἴσχε καὶκαταλάμβανε σεωυτόν Κτοῦα78
držuj sebe. T0 m0p xarTaXxbeiv oheň zmoci.
--αὐτῶν αὐξανομένην τὴν δύναμιν 16/1οἷιmoc
ve zrůstu zadržeti, zastaviti, potlačiti. xa
ταλαβεῖν σοφίῃ τινὰ n. m zadržeti, zastaviti
chytře někoho,něco.pass.xaTaAuy.vTE0sčo
juďv Bavaro zadržeti, předejíti jest nám ho
usmrcením.p)ututluju ;zatajuju.Hér.pass.
ὁτούτων Ῥάνατος καταλαμφθεὶς ἐσιγήνη těch
smrťututlána byvši zamlčenou zůstala. )
zastavuju; U-; porovnávám. Hér. čolCovrac
proucí se—; rozepři jejich— (v i dixpop4).
b) zavazuju ; poutám, Hér., Thúk, dpxioug,Op
χοις τινὰ χαταλαθεῖν smlouvami, přísahami
někoho zavázati. 9158.0p%01 XXTEAMULU.ÉVO—
jsouce zavázáni.

naTaAapTéoc, Hér.v.předch.2,a,,f.
χατα-λάμπω 4ο]ᾷ, «πογαοβτδΜἱα]α,ο

zařuju. Xen. pass. ÚROT008YAlou—.

NUT-UAyémpronikavou bolest mám. Sof.
ZavTakyjoazrozbolestněv.

χατα-λέγω 1. 4) Ἰόπ. α) Ῥτομίτάπι (οᾶ
zač. do konce, od prvního do posledního) ;
vypočítávám ; jedno po druhém jmenuju.
Ἠότ, τούτων οὐδέν, τῶν κκτελέζαμεν z toho
nic, cojsme vypočetly, vyjmenovaly. «xTa
λέξει ἑωυτὸν µητρόδεν vypočte, vyjmenuje
rodsvůj pomatce.pass. vv xxTXAe,bivrav
moTxu.v vypočtených, vyjmenovaných řek.
B) (vypočítávaje) líčím, vyličuju. xxvxAé
vov TÁVUxudév TYvdropínv vyličuje nesná
zi se Skythami, nepřemožitelnost Skythů,
vy)svrchu jmenuju ;dotýkám. pass. 1 «xTa
Aeybeloxzďox ypy veškera svrehu dotčená
země. b) pronáším ; (recituju). Xen. τετρά
µετρα πρὸς αὐλόντοτᾶο ὄὐγτιπόγπό (οβπι]ςίο
pé) k píšťale. 2. a) vykládám ; výklady či
ním. Hér. yonsu.©v z věšteb. —b) «) vybí
rám : vyvoluju. Thůk. TivX G TAGvxĎg ně
které k loděm. Xen. i s inf, τοὺς πλουσιωτά
τους ἐκτῶν πόλεων ἱπποτροφεῖνχατέλεζεπε]
větší boháče z měst k chovu koní vybral.
obzl. k vojsku. Hér. meď. xavaXéžacba: vy
brati si. Thúk, ovoxmiáv.pass. Hér. xara
λεγομένων Tův dolorov když vybíráni byli
nejlepší—. B) vřaďuju ; včítávám, Lýs. εἰς
τὸν κατάλογον καταλέξαι mezi psance (do
seznamu psanců) zapsati, Xen. pass. 0 vo
jínech. V. TXxTLX06.

πατα-λείπω 1. α) α) οροπδΜπι; ζ816
chávám ; zůstavuju. Sof. καταλιπεῖν τινα υ.ό-
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vovzanechati tu někoho samotna. Hér. ga
πρόβατα. -- Xen, x. Turxo4 Timzanechávám
něco u někoho. pass. Hér. s gen. reLOgστρα
τὸς καταλελειμμένος τοῦ ἄλλου στρατοῦ Ῥο
zemní vojsko zanecháno jsouc tam poostat
ním vojsku (po odchodu ostt. vojska). Xen.
ὀλίγοι πάνυ ἀμφ αὐτὸν κατελείφῦηταν Υθ]ηὶ
málo jich ok, něho zůstalo, zbylo (přiútěku).
xaTahelhecda zanechánu hýti. $) vzadu, po
zadunechávám. meď.pozadu zůstávám.Xen.
ἀνὴρ κατελείπετο διὰ τὸ ψηχέτι δύνκσθαι mo
ρεύεσθαι πιμᾷ pozadu zůstával, protože—. b)
zanechávám ; zůstavuju (po sobě). Hér. víóv
syna. Xen. guciv čAevdepízvdětem svobodu.
Thůk. Tě ékhovrí gpóve ὄνομα καταλιπεῖν
budoucnosti jméno (slavné) zanechati. Dém,
dóžav slávu. meď. Thúk. 8602%XI ἀεί
μνήθτος κατχλείπεται sláva pro příležitost
věčně památná zůstavuje se, zůstává. 2. a)
«) za-; ponechávám, Xen. pleně, pále. xa
ταλιπεῖναὑτῷ τὰ ἐπιτήδεικ ponechati sobě
potravin. zeď. Hér. (v. x0Xroc. 1. b).—B)po
nechávám (zásadou, uznáním) ; na tom zů
ἰάνάπι (ορ. περιχιρεϊν). Χθη. τὸ s inf, aby—.
b) «) zanechávám, pouštím. meď. opomíjím.
Xen. Ta čoyx. B) TwvíT1ponechávám někomu
něco. Xen.— imeď. rů μέγιστα τοὺς ὃεοὺς
ἑαυτοῖςχαταλείπεσῦκι věci nejdůležitější že
bohovésoběponechávají. pass. ověci: pone
chávánojest; zbývá; nastává. Xen. 1 uxym.

κατά-λειψις, Ἡ (οᾶχαταλείπ-ω) zůsta
vení (po sobě). Pl.cvyypauu.d«rTovspisů slo
žených.

KaTA-AEÚwkamenuje porážím.aor. uka
menovati. Hér,—pass. xaraXevodva uka
menovánu býti. Hér., Xen.

MAT-ZAÉ“rozmílám ; roztloukám, Hér.

παταληπτός 3. (zaTa-A-u-Báva) a) do
bytelný : dostihlý ; snadno do-, nabytý, do
sažený. Thúk. Ta roxyuaTx. moc. b) Eur.
mévdogVeódev xaTaAmrov žal od bohův (do
puštěním bohův) uvalený, připadlý.

naTáAv hic, 1(xarTa-Aa-y-B-ávo)a)vze
tí; dobytí, PL. yeoglovmíst. Isok. se dvojím
6εη. Ἡ Πέλοπος Πελοποννήσου κ. Εε]οροτο
dobytí Peloponnésa. b) dostižitelnosť ; do
stihlost. Thúk. ag odxémšvxaraAůýe: špní
veToj. už se jevilo, že nelze ho dostihnouti.

πατα-λινόω(-λίθο-ς). Ὠόπι,---καταλέύω.
χατα-λιμπάνω (61. κατα-λείπω)Ροζή

stavuju; zanechávám. Thůk.

καταλλαγή, ἡ (καταλλάσσω)Ρο-; Πᾶ-.

/
χατάλυσις.

rovnání. a) smíření. Dém. pl. b) výměna
k vyrovnání; vy-; splnění. Aischl. ἀρᾶν
xavaAMayxikleteb výměny.

χαταλλακτικός 3. (KaTaAAdoco)smíř
livý: umírněný. Arst. comp.

χατ-αλλάσσω 1. τα-; νγπιόἅπ]α. ΡΙ.
πιο. --Βἱ.τὶ ἀντί τινος Ὠδοο σαηὅθο. 1πρός τι
s něčím. 2. a) po-; na-; vyrovnávám, med.
-αἶ, Ηόγ, καταλλάσσετο τὴν ἔχΌρην τινὶ po-,
vyrovnával si οἀροτη]είτί 5 πέκύιη., ϱ) 5 οϐ1.
os. usmiřuju. Hér. xaraAAd6x vivěc smířiti
některé (j. rozsudí). dep: pass. —se trag.,
att. —xxT0)Aadval, -ἀγῆναίτινι ΠΗΙΤΙΗse
s někým. Sof, i s gen. wsořovvwg xzTaAkxy
dř zóXou s bohy aby se usmíře zbaven byl
hněvujejich.

KAT-ZAo4wsmlacuju; utloukám. s obi.
os. ivěci. Xen, xaryA0ovu-, roztloukali.
Aisehn. xaryAóyoavutloukli. ,

narTa-Aovádvy (-Xóy0-c)řečí prostou,
nevázanou. Pl. duyyetrba, ovyypdpem.

πατ-αλογέω, ν. κατ-ηλογέω.
πατα-λογίζομαι obyč.prs. 1. s-; vpo=

čítávám. Xen. zi čv T101někoho mezi ně
které. 2. uvažuju. Xen.

naTáAovoc, o (xarxhéyo) a) sebrání;
sečtení; seznam (v listině, jakýkoli) ; po
pis. «) popis, seznam občanův Ath. Xen.(v.
ἐξαλείφω). οἱἔξω τοῦ κ. πθοθόθπό. 3) seznam
soudní. Dém. listina. Lýs. 1: seznam psan
ců (v. xaTxhéyo £.).b)sbírání(vojska) ; odvod ;

seznam branců. Thúk. καταλόγους ἔποι-/
οὔντο odvody zařizovali. T0 melov xxT2Aó
Ίοις χρηστοῖςἐκκριθέν pěchota odvody řádný
mi vy-, sebrána. orox1% Awyvalov ExxaTa
Aóyouvojsko Athéňanů z mužstva k službě
zaznamenaného (ze seznamu branců). Xen.
ἐκ xATAÁÓVOUGTEXTEVÓU.EVOGOd věku braneo
kého konaje služby vojenské.

πατα-λῦμαίνομαιπα πηχίπαρϊνόδίπι ;
zcela kazím, hubím. Xen. g0v očxovhospo
dářství. o subi. neos, s obi. T%GAuXTX.

πατα-λύσιμος 9. (καταλύ-ω,srv. násl.)
Sof. χακὸν oů more xavaAuciu.ov zlo nikdy
konce nemající; —vždynekonečné, nena
pravitelné.

πατάλυσις, 7 (od xarTxXů-o)1. a) sbo
ření; zrušení. Xen. —vňs4pyc zrušení vlá
4γ. τοῦ δήμου --Ιάοτ]άάγ. --τῆς ἀρετῆς τ
šení enosti. b) x) svržení; vypuzení; vy- |
hnání. Thúk. rv Tvzávvov.B) rozpojení;
τοΖγεᾶθη{.Ῥόπι. Φίλιππον πράττειν τὴν Θη
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αίων κατάλυσιν že Fil, usiluje o rozvedení
spolku Thébského (n. dle a: o zrušení zří
zení Thébského). v) pro-; rozpuštění, Xen.
τῆς στρατιὰᾶς vojska. ©) skončení; konec.
Thůk., Xen, To5 roAéu.ov, Xen. —íov. 2. a)
vypřažení, zastavení (pohostinu). Hér. o m.
καταλύσιες noclehárny. p. Pl. ošxyux ξένοις
κατάλυσιν πεποίηκεν Κοπποτα hostem za 0
bydlí upravil.

xaTa-AÚw 1. a) sbořuju; zrušuju. Hér.
τὴν ἀρχ ἣν xaTAhůcouříši zrušiti. xaraAúGew
Tv PaciXnímyže zruší království. p. výv Bov
λήν. -- αἲῖ,(τ. δῆμος{.) ΤΠή]ς,καταλύσας τῶν
ἄλλων πόλεωντά τεβουλευτήρια καὶτὸς ἀρχὰς
ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν (zrušiv,) přeloživ 0
statních měst i rady i vrchnosti do nynější
ho města ΕΙ. -- Χθπ. ἁρματηλασίας κατέλυσε
voznictví válečné zrušil. pass. Xen. x4r4
λελύσεται σοῦ ἢ ἀρχή 71186π8 bude tvá vlá
da.b)«)svrhuju; vypuzuju; vyháním.Xen.
καταλύειν τινὰ TŮS dPyňe svrhovati někoho
s vlády, s trůnu ; zbavovati někoho vlády;
—připravovatio vládu. pass. Hér. xareXů
Όησαντῆς ἀρχῆς zbavení byli nadvlády. o ty
ranech a p. xavaAudÝvasvrženu, vypuzenu
býti. B) pro-; rozpouštím. Χεη. καταλῦσχι
τὴν στρατιάν rozpustiti vojsko. Dém. vyv δύ
vautv—moc válečnou. pass. Hér. Tv oT94
τηγῶν χαταλελυμένων ἐκ βχσιλέος Υο]ευ ἧάσο
vé když byli propuštěni (vojevůdcovství
sproštěni) odkr.—c)«) přetrhuju ; skonču
ju. Xen. xarTaAůoaTov móAeu.ovskončiti vál
ku. Thuúk, 0) καταλύειν τὸν πόλεμιον ΠθΊ8Η6
chávati války; neupouštěti odválky. Isok.
x. Aóyov dokončuju řeč. —mmeď. Thůk, τὸν
ἐκεῖ πόλευον μήπω βεβαίως καταλελυμένοι
tamější válku nemajíce ještě na stálo ukon
čenu—. Hér. xarTxAúcacůa τάς τε ἔχθΌρας
καὶτοὺς πολέμους přetrhnouti, ukončiti, u
kliditi siisvá nepřátelství i války. $) i bez
obi.: válku, boj končím; mír činím; v mír
vcházím. Thůk., Xen. póg vivas někým. xx
TaAůcauv mír vejíti (přerušením války).
meď. shoduju, smiřuju se. Hér. xa'rxAucov
ται τῷ Πέρση že shodnou, smíří se s Perša
nem. δαδίο Έπή]ς, 1: ἐπὶτῇ ἴσῃηκαταλύεσθαι
na základě rovnosti se smiřovati. —v) ukli
zuju; vymazuju. Thúk. τὴν .ἁμαρτίαν κατα
Adca:chybu vymazati,, vyhladiti.— 2. a) vy
přahám ; zastavuju. obyč. bez obi. παρά τινι,
2ἵ, π. τινα.λὰ někoho (pohostinu); i pěšky.
Ἑλήϊς, 10τν Ἠπαποί: παρὰἌδμητον καταλῦ
σαι k Admétovi se utéci. —PL.,Dém. prs.i:
pohostinu, hospodou býti u někoho. PL. oi

κατάµεμφις. 585

xaTx)dovrechosté, b) zastavuju (k odpočin
ku). i v pochodech.vojenských. Xen. ora
V.ÓG,vx éuEkAexaTaAuciv stanice, kde za
mýšlel odpočívati. xaTaAUoa T905 KoroTov
zastaviti ku snídaní.

naTa-paAanícopnat zmalátňuju ; změk
čilým se stávám, Xen.

κατα-μανὺάνω 1. 8) shora, zdáli se-,
poznávám. sobi,věci ἨΠ,08,: 15 ὡς,ὅτι--. Ρ1{.
i: znám; vím. Xen, AuvzodpyovZaTausu%
dmxac, dr— o Lykůrgovi podáním (od poko
lení do pokolení až do své doby) seznal jsi,
víš, že—.b) zcela dobře se-, poznávám, po
zoruju. Xen. Tag yWpxgxATAUdĎEd, Krajiny
dobře poznati. xxrTaueuadnnůc χατάβασιν
dobřeznaje cestu dolů. s purť. praed. bud
V%0m.1N. V ace. Žže—.i s gen. 08. ἃ ὅτι--, Ἡ
někoho, že--. Xen. (v. doxéw 2. b, «,). 2.j.
zvěd, tajně «) pro-, ohledávám, vyšetřuju.
Ηότ, καταμ.χθόντες τὴν βασιλέος στρατιήν-
prohlédše, vyšetřivše vojsko král. —3) vy
zvídám. vi něco; dovídám se něčeho. Xen.
xai Tě BovAevóueva—i rad konaných.

κατα-μαντεύομαι ἀά]ονδδεπι, hádám.
ATst. čx TwvócTLz něčeho něco.

χατα-μᾶνύω,ν. χατομηνύω.
κατα-μαργάω, Ἰόπ. -έω vztekám se.

Hér. půova závistí.
πατα-μαρτυρέω τπβτδάδα]α,τινὸς (πα)

někoho; svědčím proti někomu. Dém., Lýs.

KAT-ALBAVVYotupuju. Sof. med. s obi.
χέαρ.

χατα-μεὺύσχω ποο]α ορο]α]α, opíjím
(pouhýmvínem).Hér.,Pl. xxrauedcmTi
na mol opiti někoho,

πατ-αμελέω ποθ]α za-, pronedbávám,
obmeškávám. Sof, xxryuéXsx obmeškal
jsem. Isok. pass. oi xarTmy.cXnu.évo.nepo
všimnutí.

πατάµεμµπτος 9. (κχταμέμφ-ομιαι) a)
zlehčováním stíhaný; opovržený. Sof.yřpxc.
b) potupný. Sof. o) x. nepotupný; velmi
stkvělý, slavný. Sof.

χατα-μέμφομαι νγ δπκαπιὶ5ήΠάπα;ποθ
la zlehčuju, viva někoho : zcela, velmi ne
vrlý jsem, mrzím se na někoho, šu.xuTóvna
sebe. Thůk. τινὶ Ῥτο πόσο. Ὠόπι, ἐπί τινι, -
PL. ὡς 5 part. v nom, protože—.

κατάµεμφις, ἡ (οἆ χαταμέμφ-ομαι) 8)
zlehčení; zlehčování. Thůk. (v. xarýpau«).
b) potupení; potupa; hana, Thúk. odre TG
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ὑπηκόῳ κατάμεμψιν (ἔχει), ὡς οὐχ ὑπ᾿ ἀξίων
ἄρχεται απ Ῥοάδαπόπα (ποπιά) ΡοίπΡγ, ζθ
pod vládou nehodnýchjest.

KATA-|LÉVOa) zůstávám. Xen. ἐνταῦθα
xaTéu.evevtam zůstal, se usadil (s vojskem).
xaTau.evaí rov usaditi se někde. b) dále (od
zač.) trvám, zůstávám. Xen. [τ. ὑπηρετικός).
0 subi. věci. ἀρχῆς τῆς εἰωδυίηςκαταμενούσης
když vláda obvyklá ještě trvá.

χατα-μερίζω Ῥο-; rozděluju. Xen. raw
ζεύγη τοῖςλοχαγοῖς κατεµερίσθη -- 5οἰπίκπι
rozdělena byla.

NUTA-LETPÉMa) odměřuju. Hér. rví mt
někomu něco. b) rozměřuju. Xen. aor.

κατα-μηνύω. ἀότ.-μᾶνύω. a) a) objevu
Ju; oznamuju. Aischl. fut.— 3)o subi, neos.,
Hé. στήλη-διὰ γραμμάτωντοὺς οὔρους51ο11Ρ
oznamuje nápisem hranice. b) usvěděuju ;
udávám. Tivócna někoho. Xen., Lýs.

KATA-LLAČVWpo- ; zašpiňuju. Hér. meď. ©
—se; smutek na jevo dávám (vé Spartě za
krále právě zemřelého smutek na jevo dá
vali rvouce si vlasy, trhajíce siroucha a sy
pajíce prach na hlavua oděv).

NATA-LÍVVUJUs-, vměšuju. Xen. měď.
o vojínech εἰς τὰς πόλεις κχτεμίγνυντο do
měst se v-, přiměšovali.

„VATA-|LOWODOPÉMna námezdníky vy
dávám. Aischn. aor.—vydati.

χατ-αμύσσω ϱο-, τοπᾶταρα]α; τοπᾶΚκτα
buju. Hér. meď. —si. µέτωπον, ῥῖνα.

KATA-LŮÓWsklopuju; zavírám. Xen. τα
βλέφαρα.

πατ-αναγκάζω 1. a) násilně svírám.
Eur. δεσμοῖς ἣν χατηναγχασμένος pouty, v
poutech byl sevřen. b) násilím donucuju.
ΤΕύ]ς, χατηναγκασµένους ἐς τὴν ξυμμαχίαν
násilím donucené ku—,2. násilím vynucuju.

Βασ. ὅρκουςκατηναγκασμένους--.
χατα-ναίω ράςη, τ 80ΟΥ.κατανάσσαιἸδᾶ

diti. Eur. pass.. Úvanazevácůyy kde jsem by
la usazena (obydlím).

κατ-αναλίσχω 1: a) vynakládám.Isok.
τὶεἴςτι něco ra něco, b) zcela vydávám, spo
třebuju (tak že už se nedostává). Xen. vd
χρήματα καταναλῶσαι βτό jmění zcela vy
dati, utratiti, PL. Ovvánec—síly. 2. marně
vynakládám, spotřebuju. Pl. pass. xaTava
λωθῆναιεἰς TOdrodvýoxev zajíti v umírání.

NATA-VŮCOWsecpávám ; stlačuju. Hér.
χατανάξαντες Tv vův stlačivše hlínu.

χατ-αντίος.

πατα-ναυμαχέω porážím, přemáhám
bojem lodním. ruvě někoho. Isok., Dém. aor.
—poraziti, přemoci. Isok. aor. pass.

πατα-νέμω 1. a) po-; přiděluju. č. s po
sloc., při sace. Hér, δέχα τοὺς δήμουςκατένε
µε ἐς τὰς φυλάς po desíti dědiny (dědinách)
po-, přiděloval do krajů (každý kraj rozdě
loval na 10dědin). b) rozděluju. Xen. sedvo
jím aco. τὸ στράτευμα χατένειμε δώδεκα µέρη
vojsko rozdělil na 12 oddílů. Thúk. med.
xarvoveluacdaím rozděliti siněco, 2. s-; vy
pasuju. ΒΕόπι,πό]. χώραν βοσκήµ.ασι κατανέ
v.ouotkrajiny pásáním dobytka užívají.

MATA-VEw (dolů kývám; op. dva-v-.)
po-; přikyvuju. zř. v próse. a) přislibuju
(přikyvuje). Hér. x4orTadézov—velminerad.
b) přisvěděuju. Pl. xarvévevcepřikývi-.

πατα-νέω {--9. vém,STV.ἔπι-ν-) 5-; Πᾶ
hrnuju; nakupuju. Hér. xxravýcacnakupiv—.

maT-avdpamów, trag. v popel obracím.
DOČ. 0188. XATYVÝPAROUÉVOV—.

aTa-vcém 1. a)a)pozoruju;shledávám;
znamenám. a0r. zpozorovati; poznati. att.
mi něco. —dc 1. OTL—že. is aco. part. praed.,
Thúk. zxrxvoýcavves uč OAyousOvrTagzpo
zorovavše, nás že málo jest. 3) shledávám ;
po-; uznávám. Hér. s nepř. ot. xdsv—, čya
μιοι δοχέω χατανοέειν τοῦτο, οἀ]κπά--, ο ἴοπι
já, nemýlím-li se, shledávám, poznávámto
to—. PL švdévds dv xavavoňoouve odtud byste
{0Ροζηα]1. Χθῃ. κατενοήσαμ.εν καὶτοῦτο, ὅτι-
poznali jsme i to, že—.b) «) pochopuju; po-/
jimám. Pl. 0) θύναμιαικατανοῆσαι nemohu
pochopiti. ) poznávám(pochopuje). vi něco;
učím se něčemu. Thůk. rc Iepsidog yAdo
omgÓcačdůvaToxaTevónce Perskému jazyku,
pokud mohl, se naučil. (z Pers. jaz. tomu,
co mohl—).2. po-; u-; rozvažuju; v úvahu
beru. vi něco. aor. v úvahu vzíti; uvážiti,
Χοι. τὴν στρατιωτικν cúvrakivvojenskézří
zení, Toůg Aóyoug řeči. —1: mepí TIVoGS DIS.
uvažovati o něčem.

χατ-άντης ϱ. (ορ.ἀν- ἀντης, ἃἱ9Ρο]πιθπι
stejné) skloněný ; srázný, Xen. ic T0 κάτοαν
Te dolů po srázném m. —

KAT-AVTUMPŮ,neskl., i odděl. xaT' dvT—
zcela, zrovna naproti. Xen. —etvo: býti. Pl.
Óx. naprotější.

maT-avTioG, obyč. neutr. a) dole, tam
naproti. Hér. 6 x. tam protější. Tevoci Tivi
někomu, něčemu. b) nepřát., Sof. 0 κ. δανών
proti němu (v boji) padlý.



πατ-αντιπέραν.

πατ-αντιπέραν, 1 -ρας.Χει.οὰᾷδ].κατᾱ.
NAT-AVTÁÉMčerpaje dolů leju. Tevocna

někoho. Pl. obr. gormýuxTaκαταντλεῖν τινος
básněmi zahrnovati, zavalovati někoho.

KAT-UVŮTW, v. násl.

πατ-ανύω, Χθη.1-- ανύτω, Sof.dle někt.
καὺ-ανύω 8) α) νΥ-; ἀοκοπάνάπι, Ηότ. χατα
vůGauOpóu.ovvykonati běh, Xen. ód0v xara
vůTeLyCestu vykonávati. —xavavůca — VY
konati, uraziti. 3) bez ace. obi., Xen. xxTa
νύσειν εἰς τὸν ΤΠειραιᾶἀοτασ] do—. Hér. vyt
xaTavůcau čE—čs—po lodi doraziti z— do—. b)
básn. s gen. α) Sof. φίλης προξένου κατήνυ
cav (xadý-) milou hostitelku zastihli (, ne
přát.: dorazili). $) Eur. oXolu.avmpivσὰν xaT
avůca. posvěv kéž jsem zahynula dříve než
jsem narazila na tvou mysl (rozechvěnou).

χατα-ξαίνω, a) s-; rozdrouju. Sofť.ré
τροισι πᾶς χαταξανθείς Καπιεπίιητῶθοθ]ς 54{
cen—,Eur, χατεζάνθαι βολαῖς sdrcenu býti
(házením,) ranami, b) utrmacuju. Eur. čA
As xaTejdvůnyóvor marněutrmácela jsem
se útrapami, xaréžavrau dýuag utrmácena
jest, chřadne tělem.

maT-4510G9.zcela hodnýdůstojný. obyč.
básn., Sof. vivo; někoho (op. ἀνάξιος). Δάτ. Τ.
δράω α).

κατ-αξιόω a) zcela za hodna uznávám.
τινὰ někoho. Aisehl. ».eď. οὔτε νινΔίκη κατ
Ἠξιώσατο απ Ἠο Ρίκα 5ἰ(τα hodna neuzna
la,) neoblíbila. b)za hodnousuzuju, ukládám.
Sof. s trpkostí; ců τοι χατηξίωσας tys si to
usoudil, uložil, způsobil. "

χατα-πακτός ὃ. (κακταπήγ-νυμιι)Ἠ6γ.-
9ύρη ἀγόχο (ἀοιᾶ τρονηξπό,) ρ8άαοί, Ιοὔαίό ;
poklop.

πατα-παλαίω zápasem porážím. Eur.
prs. Aóyot Aóyouc—.

KATA-TATÉM]. se-; zašlapujů ; 8-3 Za
dupávám. a) Ἠότ. καταπατῆσαι τὸ σπέρμα
dáti sešlapati, sdupati símě (na poli).b) za-;
rozšlapuju ; rozdupuju. s obi.os., act. Thúk.
KUTETÁTOVY(ἀλλήλουφγ ὅlapali na sebe (v da
vu). Χθῃ. καταπατῆσαι τῇ ἵππῳ τοὺς Βλλη

„vag rozdupati koňstvem—.pass. Hér. xara
πατηὺῆναι ὑπὸ τοῦ στρατοῦ τοΣβ]αράπα, τοῖ
dupánu býti od—(srv. „stoupánu býti kopy
tem“). Xen.part. prs. 2. obr, PL xararaT
σαι YpxuuaTa, vóuoug se-, zašlapati řády,
zákony.

πατάπαυσις, Ἡ (ο καταπαύ-ω)svržení.

χατα-πήγνυμι. 581

Ἠότ. τυράννων ἰγταπῇ. 56 ἀτο]ίπι 66η. Δημα
ρῄτου Ἡ κ. τῆς βασιληίης πρατεπί Γόπιατάΐα
královské vlády.

χατα-παύω Ι. a) «) zadržuju; zastavu
ju. Tivxněkoho. Eur. (v. xaslovo 2. a, a,).
B) zbavuju. Tivá Tivog xaTamadomu někoho
něčeho zbaviti. Hér. vs βασιληίης, ἀρχῆς
království, vlády. Xen. prs. χαταπαύειν
zbavovati.— i bez gen., Ἠότ. τυράννουςκα
Taradocemu—svrhnouti, vypuditi, vybnati. —
pass. Hěér, Tůs Baoimímg zaTamavodývau
(-ravěřva) království, královské vlády zba
venu býti. (v. PxotAeúe). —bez. gen.: SVI
ženu, vypuzenu býti. b) s obi. věci. «) zadr
žuju, zastavuju, pře-, zrušuju něco. Thůk.
δημόν τε καταπαύσειν καὶτὰ τείχη οἰκοδομού
ueva 1lidovládu zastavili, přerušili i stavbu
πά{. Ηέτ. Κροῖσονκχταπαύσαντα τὴν ἑωυτοῦ
μεγάλην ἀρχήν — zrušivšího svou vlastní
velikou říši. 9) zamezuju. Hér. xavarvaloa:
T7v vxumnymv zameziti zhotovení lodí. 2.
zkrocuju ; potlačuju. Eur. yóXovχαταπαύ
Gsuvprudký hněv zkrotiti.

πατ-απειλέω po-; vyhrožuju ; hrozivě
22V?

pronáším. Sof. a0r. pass. V. Axpatpvýc.

καταπειρᾶτηρία, όη.,--ρητηρίη,ἢ (χκατα
TSt9X-0))závaží (vodní,k ohledávání hloubky);
olovnice. Hér,

naTA-TTELPÁzkouškou, na zkoušku vy
zvídám. T: něco. Lýs. fut.

νπατατπείιργ/τ-, Τ. καταπειρᾶτ--.
χατα-πέμπω do- ; odesýlám. obzl. o kr.

Pers. k podřízeným(xxra-). Xen., Isok. sobi.
vůdeů. Xen. i sioývyyxavaméumev mír na
vrhovati, vypisovati.

πατάᾶ-περ,γ. καθά-περ.
πατα-πετάννυμι (6ποταἀο]ἤ)Ροςίτάπι,

Ῥοκιήύτάπι, Χθπ. ᾷα56. 0 ἸοηίοἩ: Χαταπε
mrauévo: zcela postřeni jsouce. Teviněčím.

χατα-πέτομαι sletuju. Hér. optácích,
prs.

NUTA-TETPÓMkamením porážím, ubíjím
Xen. aor.pass. kamením ubitu býti.

χατα-πεφνεῖν, básn. a0r. skláti; ská
ceti; na smrť poraziti. Sof. a) yévucvtvxaTé
πεφνεν sekera ho sklála. b) obr. xxTémeovec
róvodszahubil jsi tohoto (mne).

KUTA-TÝJYVUJMdole upevňuju; V-; Za
rážím. Hér. oxóXorac uxrémySav koly zara
zili (do země). prf.2mér. Hér. ovýXyxavame
ryyvře sloup upevněný, zaražený.
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κατα-πηδαω εορΚαϊκα]α.Χ6Π.χαταπη
δήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου, ἅρματος 5ο5Κοὺΐν 8
koně, —.

naTa-TÉvw (pije) polykám, pohleuju,

κχατα-πίπτω 1. εραβάπι,Xen, čri τῆς γῆς
k zemi. xovaecsty spadnouti. 2. obr. upadám
Pl. sis Aoplav zaTémecevdo rozpaků, do po
chybnosti upadl. 6λόγοςνῦν εἰςἀπιστίαν χατα
mémroxev důvod nyní v pochybnost upadl.

πατα-πισσόω, -πιττόω (-πίσσα)Ρο-;πᾶ
smoluju ; smolou pomazuju. PL.zavamrTO- *
dva: nasmolenu, smolou pomazánu, oblože
nu býti.

KATA-TÁŘOOWzaplacuju ; po-; obmazu
ju. meď.—si. Hér. sedvojímace. r0ůT0xara
πλάσσονται mdVTOcuo tím si pomazávají
celé tělo ; to si namazávají na—.

χατα-πλαστύς, Ú0c,7 (srv. předch.)na
mazané ; mazadlo. Hér.

NATA-TÁÉNUa) s-; zaplítám. Tia ně-:
koho,Hér, aor.(ale v. i xararXý060 Í.).pass.
ΑΙΦ{. τὸν πόλεμον καταπεπλεγμµ.ένοντῇ ποι
xx válku spletenou, zmatenoupestrostí
(ve vypravování). b) Hér. aor. doplésti; S-;
dokončiti. vův Pam, —Čónv svou řeč, svůj
život.

naTa-TmÁštma) dolů, dále pluju. Hér. čmi
EXXmsmóvrovk Hel—. i s ace. καταπλέοντες
vovEdepýryv plujíce po Euf—. Thúk. č<-.
Xen. 0 subi. lodi. x [lóvrTov—Adývale zP.—
do—. b) do-; připlouvám. Hér. xaTarAGoau
vyt ěg—připlouti po ]οᾶἱ ἆθ--, ἶ κχταπλεῦσαι
ἐς--. Χεη.εἰς τὴν γῆν κατέπλευσανἸς πθιη] Ρἵ]
pluli, přistáli. PL. prť,

naTá-TÁEME 2. att. zcela plný ; plničký.
Xen. Ttvosněčeho.

πατάπλήξις, j (zaTamkýcce)zaražení;
skličení ; poděšení. Thůk.

κατα-πλήσσω, -mhýrro a)s- ;zarážím;
skličuju. vuvčněkoho. att. osubi. osb. i neosb,
— Thůk, odTods λέγωῦ χατέπλήησσεν ἐπὶ τὸ
φοβεϊῖσῦαι]οἵ8δί ἀοπάπδ] (5ΚΙξοτα]) Κο5ίτα
chu ; jim řečínaháněl strachu. Xen, 0690g
xaTamhývrea Tag Úvydc strach zaráží, skli
čuje—. xxrTamXň2mzaraziti ; sklíčiti; podě
siti. —pass. xavarAxyňvu zaraženu, sklí
čenu, poděšenu býti. Thúk. roXéue válkou.
Dém. zarezémiyxro zaražen byl. b) dle někt.
u Hér. μὴ καταπλῆξαίτινα προδοσίη(πι, κα
ταπλέζαι τινὰ--) περοταβΜ1,ποζαλαθ] πξ
koho pro zradu.

χατα-πρᾶσσω.

χατά-πλοος, αἲῖ,-πλους,ὁ, 8) Ρ]4708ἀο
lů, zpět. Xen. ofxxdenávrat plavbou domů.
b) doplutí: přistání, Thúk,

NATA-TAOVTÍCH 0-; zbohacuju. TWR
někoho. Hér. καταπλουτιεῖν 0-; zbohatiti.
Xen. prs.

XATA-TÁĎVWs-; omývám. Xen. Účxn
τὴν κεφαλήν.

κατάπλυσις, ἡ (οἆκαταπλύ-νω) 5-7οπιύ».
vání. Χεῃ, τῶν σχελῶν.

χατα-πλῶσαι, Ἰόπ.,ῦ. καταπλέω.

naTA-TTVÉMobyč. básn. provívám (shora
dolů). Eur.Kýrpiv κλήζουσινχώραν καταπνεῦ
σαι μετρίας ἀνόμιωναὔρας Kypris dle pověsti
krajinu provála mírným větrů dýmáním.

χατα-ποιχίλλω pestřevyzdobuju;vy-;
okrašluju. Pl. pass. úd ypapémvTa lepx1
μᾶνχαταπεποίχιλται odmalířů slavnosti nám
vyzdobeny,vykrášleny jsou.

χατα-πολεμξω α)τά]οι stíhám.Thůk,
οἷςτοὺς Ἀθηναίους ἐγκλήμ.κσι καταπολεμοῦ-
u.evpro které stížnosti Athéňaný válkou stí
háme, s Ath. válku vedeme, máme. b) vál
kou porážím, přemáhám, udolavám, Tivůně
koho, Dém. Maxedav Ἀθηναίους χαταπολε
vv že Mak. Athéňany válkou přemáhá.
XATATOACUŤR—přemoci, pokořiti. pass.

KATA-TTOÁTTEÚOLALsvou Správou, svým
řízením potlačuju, ve zkázu uvádím. Dém.
ὑμᾶς ἔνιοι--. 805, ὑμιᾶς Φίλιππος--. )

KATA-TTOVÉMnámahou unavuju, sesla“
buju. pass. Aisehn. T0vOuov xaTamezovy
vévov—lid j. jest strmácen—. "

naTU-TovTÍCH(srv. dvěnásl.) — xara
ποντόω. 

xaTATtOVTLOLÓG(srv. předch. a násl.)
po-, utopení v moři, Isok,

KATATLOVTLOTÝE,0Ď, 6 (srv. dvě předch.)
mořský potopovač, vrah (kdo jiné na moři
potopuje, do moře vrhá). pl. o mořských
loupežnících. Isok.

πατα-ποντόω (-móvT0-c)domořevrhám;
| v mořepohrouzím, ponořuju, potopuju. Hér.

χαταποντῶσαί τι τ Mořipotopiti něco. —Tiva
někoho v moři utopiti. Pl. pass. xxTa
movrTot?va:v moři utopiti se.

KATA-TOPVEVWmrzkému životu vydá-;
vám. Hér. |χατα-πρᾶσσω,-πράττω1.8)Vy-; do
Konávám. Xen. χαταπρᾶξαί τι καλῶς ἆοκο
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nati, provésti něcošťastně. Dém.imeď.dyn.
ποιῆσαί-τι Ἡ καταπράξασδαι učiniti něco n.vykonati,provésti.b)obyč.aor.:vy-; do
vésti; dosíci. vi něčeho. Xen, s Gore s inf.
toho, aby—.i prf. rávTa 00xnV(0uebx mETou
zévouvšeho,čeho jsme si přáli, žejsíne dosáhli
(svými činy). b) do-, nabývám (činy svými).
vi něčeho; dodělávám se něčeho. Xen. av čA

λοι τῇ ἀρετῇ καταπράζωσι, τούτωνἰσομοιρεῖν
čeho by jiní statečností nabyli—. xaTamoď
ἔαι--, διασώσασθαι dobyti—, zachovati sl.
pass. τῶν καταπεπραγµένων Τξοί ἀο-, πᾶ
bytých,

KATA-TPRŮVWa) mírností skroouju; u
chlacholuju; udobřuju. Tia někoho. PL.,
Xen. —b) navnazuju ; (laskavě) nakloňuju;
τάρίπι, 189]. τοὺς ἀχροατάς, Ατβἲ.

£ . v ,
κχατα-πρίω ρί]οι prořezávám. Hér. xoc

wougxaATOoloavTegklad si nařezavše(pilou).

πατα-προ-δίδωμι a)x)zrádněvydávám.
Hér. vevér. někomuněco. καταπροδοῦναι τοὺς
ovuu%yov;zrádně opustiti spojence. p.Thúk.
9) zrádně smýšlím; zradu obmýšlím. Hér.
prs. Thůk. καταπροδόντες|. hotoví zrádcové.
b) zcela z rukou vydávám, vypouštím. Thůk.
TAx8loG4 Věci prospěšnější,

χατα-προΐξομαι (-προῖξ)]ει |. ἔαἲ.πίτα
se sodplatou,strestem ; ujdu odplatě,trestu.
ο0γδ. 5 περ. Ηόγ. ἐκείνουςοὐ καταπροΐξεσῦαι
oni že neujdou odplatě, trestu. —s part. 0)
καταπροΐζεαι ἀποτράπων-- Π6ΥΥ/ἀθὅΡ6ᾳἰ16
stu, odvracuje—, že odvracuješ—.

κατᾶ-πτερος 3. (-πτερό-ν) trag. okří
dlený. Aischl. κ

KATA-TTÝSOWsehuluju, skrčuju se. zř.“
αἲζ.,Ὠόσι, Ρή{.001,κατέπτηχε πάντα schou
lilo se, sehouleno jest, utuchlo všechno.

KAT-ÁTTOLAL,ión, V. xadánro 2. b.
KUTATTTVOTOG2. (καταπτύ-ω) 0ΡΟΥΣ76

ný ; povrhel; zlosýn. Dém.
πατα-πτύω ρορ]ίτάπη.Ὠόπη,χαταπτύσαι

Ttvocpovrhnouti někým.

KAT-APA, ión. -%on,9, prokletí; kletba,
Aischl. pl., Hér. čx xara9mg Tevpro kletbu
některou.

πατ-αραιρημἔνος, ión., od xad-angém.

κατ-αραομαι π]οϊεδίπι, τινὶ někomu;
proklínám někoho. Hér. xsoxX πολλὰ κατα
oyoxucvo: hlavě mnoho se nazlořečivše ;mno
hými kletbami hlavu proklevše—. Dém. τῇ
πατρίδι--.

πατα-ρρήγνυμε. 589

κατ-αράσσω s-; odrážím, Hér. voůgAot
ποὺς κατήραξαν OLoxovTEgčG—ostatní odrazili
stihajíce—. Thúk. 70 GT94TEVUUXATYPXLŮY
ěc—vojsko odraženo bylo—.

κατ-αρᾶτος 9. (καταρά-ομαι)Ιοἵθὔθπή;
prokletý. Ευ. παῖδες.- Sof.sup., Dém. comp.

naT-apykm zcela nečinnýmjsem, Eur.
xépa rukou; ruku nechávám zaháleti.

κάτ-αργμα, τό (κατάρχ-ω a, P)dar obět
ní. trag.

NAT-APYVPÓM(-ďoyupo-c) a) postřibřuju.
Hér. xarxgyvpeuévoc postříhřený. b) stří
brem porušuju, zakupuju. Sof. xarTnpyvpuué
vogstříbrem zakoupený ; podplacený.

NaT-appLÉM vypočítávám. meď. —Si.
Isok. a0r. Ta; 7,458; činy vykonané.

πατ-αρχέω ποθἰαdostačuju. Hér. prs,
S part. prs.

κατ-αρμόζω, . καὺ-αβ--.
πατ-αρνέομαι Sof,zapírám, s inf, s uý—

že ne—.

χατα-ρραὺμέω lehkomyslností ob
meškávám. Xen. x., xarauehém lehkomysl
ností, nedbalostí obmeškávám. Dém. pass.,
. ἀναλαμβάνω2. b.

χατα-ρραχόω (-ῥάκο-ς)0-; roztrhuju ;
Φ04;χατερραχωµένος τοζθάι8ΗΥ.

καταρράκτης, ου, ὁ (Χχτα-ρρήγ-νυμι)
sráz; spád. Sof. j. adi. 0. x. 600gzrázný prah
(do podzemí).
- KATA-PPÁTTWpošívám ; (pletením) po

krývám. Hér, Ψόρη κατερρχµ.μένη ῥίπει κα
Aáu.covdeska pokryta rohožkou z rákosí,

naTA-ppéTw skloňuju ; snižuju ; svrhu
ju. Sof, Tevaněkoho,

naTa-ppěw [.a)dolůfeku ; stíkám. Xen.
prs. o řece. b) spadávám, Xen. eig Tv Vůy
k zemi. %.rozplývám, rozpadávám, sesou
vám 56, Ὠόμῃ. τὰ τοιαῦτα περὶαὑτὰ καταρρεὶ
takové věci samy v sobě rozplynouse.

πατα-ρρήγνυμι 1. a) strhuju. pass. «)
—se. Ηόν. καταρρηγνύμενοι οἱ xpyuvot T00
dpůyuxrvogstrhujíce, sesypávajíce se boky
(srázné) průkopu. B)dolů padám ; spadávám.
Hér. o hnízdech. Thúk. o 0s.— b) obr. str
huju. «) pass. —se.Πότ. χειμ.ὤνα καταρρχ
vv příval že se strhl. $) Sof.(dvaotx)
συμμάχου δορὸς τροπὰς χκαταρρήγνυσι ΥΡο
mocnémvoji útěky (na útěk) strhuje. 2.a)
pře-; roztrbuju. meď. —si.Hér. x"bHvacxxT



590 Κάταρρήκτης.

sopýšavro řízyroztrhli si (ve smutku). Hér.
prs.i aor. 5οΏἱ,πέπλους.b) pass. roztrhuju,
rozpraskuju, rozpukávám se Hér. o půdě
Eg. xxraponyvuuévny že se rozpraskuje,

Καταρρήκτης, ὁ (61Υ.καταρράκτης) Ἡ
Hér. jm. ř. Fryžského Marsye.

MATA-ppopÉmsestřebuju ; sesrkuju.Xen.
(s dlaně), s roů s inf. proto, aby—.

κατα-ρρυής 9. [-σρυ-v. fée) Soť.steklý;
s- ;vypadlý. pl.

| χατα-ρρυπαίνω ρο-;zašpiňuju;poskvr
ňuju. Isok, obr. κατηγορίαις τι--.

πατάρρυτοςϱ͵, (1uTxopém)stečením, ná
plavou utvořený ; naplavený, Hér. AéXra.

κατ-αρρωδέω, γ. κατορρωδέω.
“παταρρώξ, ὄγος, ὁ, Ἡ (καταρρήγ-νυμι)

srázný. Sof. πέτραι.
πάταρσις, Ý(xaraiow, 2. přistání lodí.

Thúk., m. přístavní; přístaviště.
MAT-APTÉMvhod zakládám, upravuju,

zařizuju. Hér,. yoňux xavnovnuévov věc po- .
řádná, příhodná.

κατ-αρτίζω (-ἄρτι-ος)a) (shora dolů,)
zcela pořádám, upravuju. Hér, mávvaxarTap
τίσαι ἐς τὠυτό VŠEChnozcela upraviti do té
hož (předešlého) pořádku. b) porovnávám,
smiřuju. Trvá někoho. Hér. aor.

NAT-UPTLOTÝP,Žp0g,č (KaTaoTCe)Hér.a)
pořadatel ; zákonodárce. b)smířitel; smírce.

χατ-αρτύω a) «) upravuju; pořizuju.
Sof. Ti Aéžov καταρτύσων ; COMajeříci n.
poříditi? 3) řídím, upravuju k potřebě. Pl.
καταρτυόµενχ k potřehě jsouce řízena. b)
skrocuju, Sof. vouvá d' ot0x T0ůgHuuovué
νουςἵππουςχαταρτυθέντας UZdoupak, vím,že
vzpouzející se ořise skrotí.

πατ-άρχω a) «) první za-, počínám.,m
νὸς něco, 'Sof. 0803 xarXoyev cestou před
cházeti, nápředjíti. Aisehl. xarňoágvužyms
první začali bitvu. Xen, ZATOzevoúrTouK5
pogprvní začal, zařídil to K. —«. τοῦ καλεῖν
ěmi Ostevov první začínám zváti k hostině,
Φοῇ,δεινοῦ AóyouxaTňoíx; úžasným slovem
začal jsi, (ale jinak v b.) zř. s ace. ΒΙ. ὃαυ
µ.αστόν τινα κατῆρχε AÓyovpodivnou jakousi
začínal řeč, — s part. «)T05 0VTATOLĎVXAT
Ἡρχεν sám byl první tak dělaje; sám první
tak dělal. κατῆρχεν ἀναπηδῶν ἐπὶτοὺς ἵππουςprvnízačínalvzskakovatinakoně,— j bez
obi. a bez part., Pl. xavapyéta ať první za
číná ! —zř. jmeď. —si. PL. s gen. τῆς πορεί

χατα-σχάπτω.

ag. —p) při oběti, meď.: zasvěcuju (z oběti
za prvotiny odnímám, obyč.: něco chlupů
s čela dobytčete ostřihuju ; potom vůb.:
s obětíjakoukoli začátek činím), Hér. i při
obětechčlověčích. T905TĚ Bau xaTap,e
obal Tivocpři oltáři zasvěcovati někoho. xaT
aoEáuevo. zasvětivše je (za oběť). b) za-, po
čátkem, původem jsem. T1vogněčeho. «) se
subi. osb. PL. xxTX9y8T008 Adyou původem
jsi výkladu. B) se subi. neosb. Eur. roXAóv
χακῶν κατῆρχεν Οἰδίπου δόµοις τόδ ἦμαρ
mnohých pohrom začátkem byl Oidipovu
domu tento den. i meď. Eur.

χὰτα-σρέννυμι 1. fr. (S a0r. κατ-έσρε
ca, fut. xara-obBéce, bez prť.) a) S-; 2-; u
hašuju. Xen. T%xv% ohně. b) obr. «) udu
šuju; potlačuju; utišuju. Φοξ,κατασθέσαι
Tv oXhýv Boývutišiti ten hlučný křik, šowv
rozbroj. Xen. Txpxyhyκατᾶσρεννύναι zmatek

utišovati, uklizovati. B)ukojuju ; uspokoju
ju. Eur. kate cdux GotxarTaobéce olejem
ukojím tělo (mrtvé)tvé. y) udušůju ; zahá
ním ; zapuzuju, Xen. oóBovAóYorzstrach slo
ΨΥ. Ῥ]. τὴν δυσχέρειαν. 9. υπίγ. (89Η, κατ
écpyv, prť. -écByxa) s-; uhasnouti. Hér. καὶ
όμενον τὸν χρυσὸν χατασβῆναι hoříc zlato že
uhaslo. prs. mneď.

maTa-osÍm a)do základu otřásám. Thúk.
aor. —stavbou. b) potřasuju. Xen. rukou po
kyvuju, pokynuju (zdáli). veviněkomu.

KATA-OY)LAÍVWpoznamenávám ; zname
ním opatřuju. meď. xavacnuývacda «) za
pečetiti si. Xen. s obi, listu, pokladu. B)PL.
s obi. os. pojistiti si někoho (j. poklad za
pečetěním).

πατα-σήπω {β1Υ.ἀπο-σήπω) 5ριολχθί!,
setleti nechávám. Xen. Tiněco, dep. pass.
spuchřívám: setlívám. Χθῃ. Ρ15.--ΕΙ. χατα
ozvu spuchřeti;setleti; spráchnivěti.

κατ-ασυμαίνω (-ἆσθμικ)Αἱβοί],ἵππος
χαλινῶν κατασθμιαίνων ΚΙῑ πα uzdu soptě.

χατα-οϊγάω. Ι. aor.zamlčeti,
χατα-σιτέομαι 5Ματι]α; Ρο]ίάάπι,Ἠότ.

s ace.

KATA-O0LWTŮW1. zamlčuju ; slovem ne
vyjevuju. Jsok. pass. xxrTastorybÝvouzam]
čenu, nevyjevenubýti. 2. a) umlčuju. vwa
πόΚκομο,Χεῃ, 80Υ,ϱ) ΧθΠ. χατασιωπήσχσθαι
uložiti mlčení; rozkazem ohlásiti, aby ml
čeli, nemluvili,

χατα-σκάπτω podkopávám; strhuju,
sbořuju (do základu). 15ο]. πόλεις, -- κατα
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oxžÚou strhnouti, sbořiti. Thúk. ra rvetym
zdi. Sof. [potav, rávpav— Troji, m. otcovské
sbořiti, vyvrátiti, pass. χατασχαφῆναι 50Ώ0
řenu, vyvrácenu býti. Lýs.

πατασχαφή, Ἡ (κατασκάπ-τω) 8) básn.
α) vykopání hrobu. pl. hrobka. Aischl., Sof.
$) Eur. Povyův zaracxaoaí Frygů hrobky,
záhuba. b) stržení; sboření ;vyvrácení, Sof.
—města.pl. růpyov, Lýs. měst.

πατασχαφής 9. (κατασκάπ-τω) ΥΥΚο
paný ; hrobní, Sof. οἴχησις.

πατα-σπεδάννυμιτοσίταδι]α. Ῥ]. φήμην
κατασκεδάσαι pověst roztrousiti.

πατα-σχκέλλομαι εοβγολάπι; ομἴαάπα.
Aischl. impf.

χατα-σχέπτομαι, jen v aor.afut.(srv.
χαταπκοπέω) a) shlednouti; podívati se. m
na něco; prohlédnouti si něco, Xen. výv dyo
oxvpodívati se na trh. b) prohlédnouti si;
vy-; prozkoumati. Xen. ei— zdaž—. x«Ta
cxeóu.cvo: majíce vyzkoumati—

nATA-OZEVAČY1. a) «) se-; ustrojuju;
upravuju. Xen. σχηνὰς αὐτοῖς XATEGXEVUGE
stany jim upravil, upraviti dal. PL. teo«,
βωμιοὺς Χατασκευάσαι βταἰγηδ, ο]{άΐο αργᾶ
viti, υγδίαγδί, Ὠόπι, ἐπιτείχισμα ἐπί τι 78
hradbu proti něčemu. i Toi (v ἐπιτείχιορα,
b). wed. —sin. ze svého. Xen, éxvTá σχηνὴν
ZaTEGZEVAGATOSOběstan dal upraviti. Dém.
id(xc olxiag—vlastní příbytky— s ace. praed.
pass. 1aTAGZEVAOÝŇVUpravenu býti. B) u
pravuju ;vzdělávám. Xen ywgxvzemi. pass.
Τπύ]ς, τὴν χώραν κατεσκευασμ.ένην ΤθππὶΠΡΓ8
venou, vzdělanou. b) upravuju ; za- ; zřizuju.
Χθη, ὅπλισιν τοῖς ἱππεῶσι vyzbrojení jezd
cům—. PL. συνέδριον(1. βούλομαθ. a-). Xen.
Onuoxgxrixv. —is ace, praed., Dém.— med.
a) —si, Χθ6Π.,ἀντί τινός τι κατασκευάσασῦαι
m. něčeho něcosi zaříditi. Thúk. dAXnvvxu
μαχίαν βελτίω κατασχευάζεσδαι jinou bitvu
lodní lépe si zařizovati. B) —se. Xen. ju4g
χατασχευά«εσθχι ὡς αὐτοῦ που οἰκήσοντας
abychom se tak zařizovali, jako bychom zde
někde chtěli se usaditi. xxTaoxev4sxsdm
wgPaovhethystro péra zaříditisej—.Thúk,
κατεσκευάσαντο καὶ ἐν τοῖς πύργοις Zařídilie
se (bytem) i ve věžích. Lýs. T0ůs čyyuTáTo
τῆς ἀγορᾶς κατεσκευκσµένους Ἠθ6]ϱ]426πάιπδ
stí zařízené, Ι18476Πό,.ϱ) α) připravuju; uchy
stávám ; zjednávám. Xen. dcozAsiav. Dém.
(v. áoyoXa— £). —meď. dyn., Χθη, σχολῆν
χατεσχευάσατο αὑτῷ καὶτοῖςπερὶαὐτὸν Ρ1Δ
zdeň zjednal i sobě i družině své. Dém. zav
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τα, ὅσα χκτασχευάζεται-- τδθ, οο (16η) Ρϊ]
pravuje, uchystává—. pass. Thúk. a0r. —B)
u-; nastrojuju; vymýšlím. Xen. rpóoxow.
Dém. úmóponrov.ρᾷᾳ669.Ὠόπα. κατασκευάζεται
ToůTo,0rw5—sind. fut. nastrojuje se to,j.
by—.2.a)«)vy- ; ustrojuju ;vypravuju. Xen.
τοὺς ἵππουςεἰς ἱππέας χατχσχευάσαι ΚοπὂῬτο
koňáky vystrojiti, vypraviti. vivů ἐπὶτὴν
Groariáv někoho na vojenskou výpravu vy
strojiti, Dém.pass. oTpxT1WTagδεῖχατασχευ
acdřvo třeba, aby vojíni byli vypraveni. B)
τινὰ x. V-, připravuju, navádím, cvičím ně
koho. Xen. k náčelnictví, i: eigT0 OovAeúst
ke službám otrockým. pass. xxTEGZEVAOĎUI
ÓorTe—s ind, připravenu, navedenu býti tak,
že—.dove— s inf, —tak, aby—. v) Arst. rpg
ἑχυτὸν κατασχευἁσαι τινὰ εὖ--, φαύλως 5ορὅ
připraviti, učiniti někoho (přiznivě, —nepři
znivě,) příznivým-—.nepříznivým. b) «) opa
třuju. ví Timněco Πδδίπι, Χθῃ, ἵππους προ
βλήμιασι--. φρούριακατασχευάσαι ὡς ἐχυρώ
TxTx tvrze opatřiti co nejbezpečněji —pass.
Ἠόγ, σκηνὰς κατεσκευασμ.έναςχρυσῷ καὶἀργύ
ow stany opatřeny zlatem a stříbrem. Thúk.
οἷςἩ χώρα κατεσκεύασται ὅΐπι ZEMĚjest opa
třena. — 9) u-; potvrzuju. Arst. op. dva
oxevála, I.

MATA-ONEVY),1 (srv. předch.) 1.2) «) ú
prava; upravení, ΒΙ. ---λιμιένων,νεωρίων--Ρϊῖ
stavů, loděnic. B)ustrojení ; příprava. Thúk.
moXéuovk válce. b) «) za- ; zřízení; uprave
ní; stav, Pl. yonuXTovjmění. cůuxT0g těla.
—Isok. $) základ. stavba (spodní). Thůk.
T7s x. TAčdáoy stavby základy. v) s-; ulo
žení. Xen. mepixaracxev?s o složení. 2.a)
(coneretně) «) úprava ; zařízení ; nářadí ; ná
bytek, Hér. xxTaoxevýy youcě TEZxi dpyv
plo xaTEGKEVAGLÉVYVÚpravu i zlatem i stří
brem upravenou (stan—). Thúk., Xen. πολ
λῆν κχλὴν x. hojné krásné nářadí, pl, Xen.
οἰχίας καὶ ἐν TRÝTAKGKATASRELÁCpříbytky a

v těch nábytky. 3) nástroj (v řemesle, v u
mění). Xen, pl. xxXxi «. — b) nástraha, ú
klad. Aischn. Tag τέχνας χαὶ τὰς κ. τοῦ
κατηγόρου 1541ο úklady žalobníkovy.

KATA-ORYVAW,-OXY)VÉM, Xen. xara
σκηνῆσαιpo stanech, táborem se rozložiti;
utábořiti se.

πατα-σχηνόω, Σοη. ἔνδακατεσκηνώκα
ve kde máte stany rozbity.

KATA-ONYTTWa) «) dále, tam upírám;
na- ; zaměřuju ; vrážím. Hér. xavaox7ba če
vv [eXomóvyycovzaměřiti, vraziti do P
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Eur. —vvvázachvátiti někoho. 3) Ηότ, μΏνίς
mw xaTécxybe hněv na někoho s-, uvalil se,
přikvapil. Thúk. o nemoci. κατέσχκηπτεἔς τι
vrážela se, vnikala do—. b) ο, κ. λιταῖς
s inf.doléhám modlitbami (na bohyně), aby—.

naTA-oMaCm zastiňuju ; pokrývám. Sof.
XATAGZLÓGLZóvELpakryjou prachem (0 po
chování),

NATÁ-O%LOG2. (-oxuk) plný, hojný stí
nem. 1. básn. acť. hojně stinný, zastiňující.
Eur. o větvích. Aischl. o chocholu. —2.
básn. a ión. pass. obe-; zastíněný. Hér. dsv
Opece stromovím, Sof, x. yevéchmu zastíně
ným se státi; zastíniti se.

KATA-ONOTTÉM,jen prs.aimpf. (v xara
-oxémTouo). Xen. meď. vw%prohlížeti si
(shora) někoho,

MATA-OKOTLÝ),1) (STY. χατα-σχέπ-τομαι,
srv. násl.) ohlídka; zvědy; výzvědy.

χατά-σχοπος, ὁ (κατα-σχέπ-τοτχι;σχο
πός 1.) pozorovatel; zvěd; vyzvědač; „zpy
tač“. Hér. (srv. xavýxo0c). Thúk., Xen.

χατα-σχώπτω uštěpačněškádlím,vy
smívám. viva někoho. Hér.—i s obi. věci.
τὰ ἀγάλρικτα πολλὰ χχτασχκώψας80ΟΥ Ποᾶ
nými posměšky potupiv.

NaTA-oTÁWa)stahuju. Hér. xxracnácm
Tag véxgstáhnouti lodi domoře—.b) stahuju;
strhuju. xarTacnacdňvu staženu, strženu
býti. Úhůk.— Xen. amo τοῦ ἵππου s koně,

KaTA-ITIEÍDW zasívám., Sof. obr. dvíxc
VOLZATAGTELOXGÚrudů mi (něsev,) zplodiv,
způsobiv,

KATA-OTTÉVOWs-; vykropuju ; vylévám,
Ἠόν. κατασπείσειν mokrou oběťvyliti, vzdáti.

πατα-σπέρχω překvapuju; zarážím.
Thúk. rivi něčím.

XATA-oTOdÉMsvaluju, porážím v prach,
Aisehl, prf. pass.

πατα-σπουδαζομαι zaměstnávám se
vážnými pracemi. Ἠότ, χατεσπουδασµένος
zaměstknán jsa váž. pracemi.

χατα-σταζω básn, 1.pokapuju:(j.kap-.
kami) zmáčím, Sof. se dvojím ace. id903 viv
πᾶν Ἀχταστάζει δέμιας pot.se mu řine po ce
lém těle, 2 mokvám (j. kapkami). Sof. vóce
móda hlízon na noze,

πατα-στασιαζω rozbrojem,odporemstí
πόπι, Χθεῃ.καταυ.χὼν χαταατασικζόµενος-
poznav, že odporem je stíhán, že odpor se
mučiní

χατα-στορρέννυμε.

πατᾶστασις, Ἡ 1. (χΧατα-στῆσαι,-οτη
caoda, -oTadÝva).a) «) ustavení; ustano
vení (vrchnosti, úřadů). att. —p) ustanove
ní; zřízení (obecní) ; ústava, Hér. roXocx.,
Thúk. %ἐνApyux., Isok. —v) vůb. zaříze
ní; rozvržení; pořádek. Hér. ἐχρᾶτο χατα
στάσι πρηγυάτων τοιῇδε αζίνα] ροζάάΚα78
πιόβἰ]κπάπ{ἰαΚοτόπο. ΧεΠ, ταύτη τῇ χατα
ovácE ypřňodoutoho zřízení užívati. —b) «)
sestavení; složení. Hér. čv dvůporrovpůct
zal xaTaoTAG.Ve přirozenosti a složení lid

ském. o ustanovení; uložení. Eum δαιμόvov n. Oxíuovogx. osud od bohův, od božstva
uložený. 2. (xara-orTňva) a)Yvy- ;-před-;
vstoupení (poslů, vyslanců). Hér. zá mob
TY xATAaGTÁCIpři prvním vystoupení—, yívě
oba výv x. že (dělo se vstoupení,) poslové
vstupovali, b) básn. vznik; pův.; počátek,
ΕΥ, τῶν χακῶν Πθ]ιοᾶ,ὁ. (καὺ-εστάναι) 8) α)
ustálení. Sof, vóu.ouřádu. B)urovnání ; urov
nanosť. Arst.fv/%g duše. —utišení; uklize
η{. ὀργῆςhněvu. b) stav. Hér. odra zal dv
downovx. tak istav člověkajest; taki s člo
věkem se πιά. Χθ6ῃ,στρατιδς--. ΒΗ11,οὔτ' ὁμιι
µάτων θἤλος ἣν κ. ΑΠὶοὐ{zjevna nebyla po“
doba.

KATAOTATÉOY,V, καὺίστηυι 1. ο, β, 1. -

καταστάτης, ου,ὁ (καὺ-ί-στη-μ.ι)Upra
vitel; obnovitel; znova zakladatel. Sof.

χατα-στεγάζω βντολαpokrývám.zí mi
v něco něčím. Hér, prs.

πατἀστεγασμᾶ, τό (καταστεγάζω)Ρο
kryvadlo; pl. příkroví. Hér. 030975.

KATA-ITEVOC2. (-arTéyy) opatřený kryt
bou ; pokrytý. Hér, ajXaí. PI. δρόµος.

naTa-oTeLĎw básn. vešlapuju ; vstupu-*
ju. Bof. a0r. —mvstoupiti na něco.

MATA-OTÉÁA©a) stroje, rovnaje sklá
„ním. Eur, fut, —7Aoóxxv.ovuhladiti, urovnati

kadeř. b) potfačuju ; utišuju. Eur. očxrov.
KATA-OTÉVYtrag. stenaje oplakávám.

prs. Tivx n. vi někoho, něco.

πατα-στεφής, (-στέφ-ω) Ράβη.ověnčený,

naTA-oTÉHM, obyč.básn. a) svrchu ob
kládám. Eur. a)obestírám ;pokrývám. νεκρὸν
x. mrtvolu posypávám (j. pochovávaje). B)
ověněuju. b) svrchu pokládám. Toi na něco
(obětí).

NATÁ-OTIMTOG2. kropenatý (pestře).
Eur. δοραί.

πατα-στορέννῦμι, Υ.κατα-στρώννυμι,

k
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χάτ-αστράπτω dolů, svrchu blýskám,
blesky metám. Sof, prs. o Diovi.

πατα-στρατοπεδεύω polem, táborem
pokládám. aor. —položiti.Xen,s obi. vojska.
1 τὸ vavTixov—loďstvo rozestaviti (řadami).
meď. se subi. vojínů: táborem pokládati se,

140r. —položiti se.
KUTA-OTPÉDY1. a) dolů točím, obracím.

Xen. xaTaorpéhau s obi. semene: zaorati, b)
med. «) s obi. nár., země, Hér., att.: po
kořuju, podrobuju, podmaňujusi. xaTaoTpÉ
úaoda: podrobiti, podmaniti si. Hér, rodgžA
Aoug ÚTEWVTÁ Ečye xATAGTPEÚÁV.EVOGOStALNÍ
pod svou vládou měl (podmanivsi je,) pod
mianěny.Dém. πάντα κατέστραπταικαὶἔχει
všechno si podmanila v moci má,pass. Hér.
κατεστραμµένων τούτων ΚάγᾷΡοάμηαηξη!by
Ji ti—.p. δἲδ,--805,Πόγ, κατεστρἀφησαν Ροᾶ
maněni, v poddanostťuvedenibyli. B)Eur. vv
νόσον καταστρέφου 8τοι NEMOCpřekonávej!
2. a) tam točím, obracím. Aischl, roť xara
στρέφειςλόγων TeXeurýv; kam (obracíš ko
nec řeči,) směřuješ cílem slov? b) zpět, 0
kolkem zatáčím zaokrouhluju. Arst. Aéči
ZaTsoTpauévy mluva složitě zaokrouhlená;
sloh souvislý (v obvětích).

καταστροφή, ἢ (καταστρέφω)a) obrat“
dolů; převrat; skonání. Sof. —Thúk. %vův
τῶνδε κ. nynější, (, nyní přihodilé) skonání
těchto. b) pokoření; podrobení ; podmanění,
Ἠότ. Ἰωνίης ΙόηβΚ8.χαταστροφὴν αὐκῶνἐποι
savo podmaněníjejich dokonal,

κατάστρωμα, τό (ο καταστρώ-ννυμι)
pokrytí. u lodi: paluba. Hér., att. *

πατα-στρώννυμι, 1 -στορεννυμιί po
stírám. att. obyč.: porážím (na zemi). Xen.
πολλοὺς ᾿κατεστρώννυσαν ΠΙπΟΠό poráželi.
Hér.aor. xaTacrTopécaporaziti ;pobiti.pass.
κατέστρωντο Ροταζεπὶ Ρ71.

πάτα-σύρω βορπιγΚκυ]α.Ἠότ, πόλῖς κα
Taoůpa:ms. po-. vypleniti, vyloupiti.

χατα-σφαζω, -σφάττως-; zapichuju;
usmrouju. Hér. xaracod5ou vivo skláti, u
smrtiti někoho,pass. axTacoxyžva sklánu,
zabitu, usmrcenu býti, Sof., Xen, —Eur, roz
sápánu býti.

χατα-σχενεῖν, ν. κατ-έχωἹ. 1. a, y.
πατά-σχεῖν, ν. κατ-έχω. |
χατᾶ-σχετος 2. κατ-έχω zZadržený

(uvnitř) ; skrytý ; zatajený, Sof.
κατα-σχίζω svrchu štípám; rozštěpu
F Lepař, Nehomérovský alovník řeckočeský
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Ju. Xen. xaracyloev TagrůXagrozštípiti, roz
tlouci, rozraziti bránu.

χατα-σώχω (-ψώχω, 51Υ.ψάω)Ηό5,8-;
otírám ruvogněčeho (čásť svrchní) περὶλίθον
0 Κάπιθη,ᾷᾷ68. τὸ κατασωχόµενον S- ; otÍra
né; otěrky ; otrolky.

χατα-τᾶχω, ἀότ., Υ.χατα-τήκω.
KATA-TÁLVW, ión., v. XATA-TÉU.VO.

KATA-TŮGOW, —TÁTTW a) řadou, po řa
dě, po řadách stavím; seřadďuju. Xen. τὴν
στρατιὰν κατέταξε vojsko seřadil. b) Lýs,
εἰςτάξιν τινὰ naTATÁŽALviva do řady někte
ré postaviti někoho, Xen, v ywpx TuvůxaTa
τάττειν Na m. (hodnosti) ustanovovati ně
koho.

πατά-τείνω 1. a) (svrchu dolů, se stra
ny na stranu) natahuju, napínám. Hér. xar
έτεινον čx Vůs TXOTA«napínali s břehu lana
(na druhý břeh). b)x) po délce, dodélky roze
ίνα] ια.Ἠότ, τὴν στρατιῆν διελὠνκατέτεινε
πο]δ]ο τοπάδ]1τ (π8ἁτό Ταάγ)Ρο ἀόῑςθ τοζθβίᾶ
vil (po obou stranách). B)Pl. s obi. řeči (v. δο
λιχός). 2. ]. ἐπέγ. a) do-; zasahuju; prostí
rám se. Hér. %ΥΠκατχτείνουσα ἔςτι, ἐπί τι
země prostírajíc se, dosahujíc ku-. Xen, rx
τείχη--. Ηόν, τὸ στρατόπεδον χατέτεινε ἐς--.
b) 00s.: usiluju; na-; doléhám. Xen. ioyv
ρῶς κατέτεινεν,ἔστε διεπράξατο--. mocně usi
loval, naléhal, až toho vymohl-.

NATA-TÉLVW1.a)«) protínám, Xen, xar
έτεμνε τὰ γέρρα protínal terče, B) Xen. éxv
τὸν κατατέμνειν sebe zmrzačovati. b) roztí
nám ; rozděluju. Ἠότ. ρᾳ55. τὸ ἄστυ χατα
τέτμήται τὰς ὁδοὺςἰθέαςπιβ. τοπάδ]6πο]θεί π
Jicemi přímými. c)od-; u-; nařezávám ;u-;na
střihuju. Hér. σινδόνοςβυσσίνηςτελαμιῶσι κα
vaTerumuévototze tkaniny byssové stužkami
nastříhanými, 2. dolů kopám; pro-; vyko
pávámea) Hér. cí Aboroulouai zavarynbet
Galomy pro-, vykopané, vylámané, Xen. čv
τοῖς κατατετµηµένοις Π8 πι. ΡΙ0-, vykopa
ΠΨ6Η. (ΟΡ.τὰ ἄτμητα). ϱ)Χθῃ. κατετέτμηντο
ἐξ αὐτῶν (τῶν διωρύχων) τάφροιἐπὶ τὴν χώ
oav vykopány byly dolů od nich (od prů
plavů) příkopy, strouhy do krajiny.

KATA-TÝVW,dór. -TáxO 1. act. (bez prf.)
roztavuju ; rozpouštím ; rozežírám. Hér. vag
σάρκας τὸ λίτρον κατατήχει ΠΠ8ΒΟΠΊΤΟΠ Το
zežírá. 2. pass. (s prf.act.) a) roztávám ;
rozpouštím, rozplývám se. Hér, T4 orAdy(va
κατατετηκότα Vnitřnosti rozpuštěny jsou
ce—. b) obr., rozplývám, užírám, sužuju se.
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Sof. —Xen. čowrí Tivoc—touhou po někom
rozplývám se,

κατα-τίνημι 1. a) «) skládám.Xen.ra
nóvvix, OmAxzavadelvo: oštěpy, zbraň s-,
uložiti. B) po-; ukládám; postavuju. Xen.
πιο. ἑαυτὸνἐνμέσῳ κατετίθετο τοῦ στρατο
édov sebe pokládal, soběm. ustanovoval u
prostředtábora,b) ed. po-,ukládámsi. x)
Xen. dyoaupoůgypuc0ů καταθέσθαιἐν τῷ οἵ
χω poklady zlata uložiti si v domě. —ieic s
ace. m. ukládám, dopravuju si do—.Xen. Ací
av kořist. Thůk, s obi. os. j. rukojmí. —ég
Au.vov, ἐςTévedov. Xen. i o ἀδε]α εἴςτι--.
δαρεικοὺς οὐκ εἰςτὸ ἴδιον χατεθέρ.ην dukatů
neuložil, neuschoval jsem si ku své vlast
ní potřebě. 3) obr. Xen. yagiv τινὶκαταθέσναι
vděk uněkohosi uložiti. Hér. yoow ddbavazTov
xavédevTouložili si u nich díky nesmrtelné ;
{5.11 βἰ--,χάριτα μεγάληνκαταήσεσθαιζθ
zásluhu velikou si získají. Thůk. edepyestav
χατανέσθαι ἔστινα dobrodiní u-, založiti si
u někoho (j. na schovanou). dídtov dóčav —
věčnouslávu si založiti, získati. Hér. Atos.
—©) meď. «) převádím si; jinam si vedu,
dopravuju; převádím. Xen. Tag νοµὰς τῶν
χτηνῶν καταθέσθαι ἐν τῇ ἑαυτῶν ἔπικρα
Tet pastevní dobytek aby si (převedli dosvé
oblasti,) usadili ve—.p)is obi.os., PL KA
vlav zaTobéuevog čvAptogovog Kleiniu uby
tovav u Arifrona—.d)ací. vkládám; vznáším;
odevzdávám. Hér. čzμέσον Κῴοισι καταθεὶςTvdoyývnaobecKojskouvloživvládu; li
du Kojskému odevzdav, ponechav vládu. p.
τὰ πρήγματα βρτάνα, řízení—.2. a) «) sklá
dám ; zaplácím, Hér. ἑκατὸντάλαντα xara
θεῖναι τῷ δεῷ 5δἰοhřiven složiti bohu—. Pl.
mv —cenu zaplatiti. Xen. unděv αὐτῶν
xarTadbetnic za ně nezaplatě, 9)splácím ; spl
ňuju.Sof. fut. proti úro0,60dau. b)odkládám.
«) od-; uklizuju. Thúk. meď. xaradýcecbat
rov móXeu.ov(odložiti si,) ukliditi, ukončiti
válku. pass. ξυμφορᾶςμετρίως κατατιδεµ
vygkdyž nehoda mírně se od-, uklizuje—. B)
med. stranou st kladu, dávám; pomíjím.
Ἑ]. καταθέσθαι τοὺς ποιητάς ΡΟΠΙΙΠΟΠΗΙ,ne
dbati básníku. Xen., v. ἀμέλεια.

κατα-τιτρώσχω ροιάδίπι ranami, Xen,
xATATSÁGALMor a p. poraniti kamením.

χατα-τοξεύω střelouzasahuju ; zastře
luju. Hér. fut., Thúk. prs., Xen. pass. aor.

νατα-τ ραυματίζω, ión.-Tgwu-a) rana
mi zemdlívám (a0r. —zemdliti). viv něko-.
ho. Hér. κατατετρωµατίσθαι ranami ze

KUTADAVÝC.

mdlenu býti. b) porouchávám Thůk. vaůc
xavavpavuxTico lodi porouchati,

χατα-τρέχω α) α) ἀο]ἃὈδδίπι; sbíhám.
Ἠότ. ἀπὸ τῶν ἄκρων χαταθραµόντες 5 ΥΥδίΠ
sběbše, přiběhše. Xen. eig T0 medtov. — i
Ρ]4Ρέ, κατεδεδραµήκεσαν ἁρπασόμενοι Ὀψ]
(s tvrze) rozběhli—.ϱ) během, spěšně vystu
puju. Xen. vxůTat xaTa εδραµ.ηκότες plavci
z lodí vyběhlí. b) pleně zbíhám, pobíhám.
Thúk. s ace. země.

maTa-TpiPw 1. a) s-; otírám; s-; zdí
rám. ΓΙ. κατατρίψας ἱμ.άτιχ86-, zedrav Žaty.
2458. Χθῃ. ἱμάντων κατατριρουένων καὶῥηΥ
vuuévov řemeny když se odírají a trhají. b)
«) potírám : zemdlívám (zemdliti). Thúk.
Ἕλληνας κατατρῖψχιΗθ]]όπΥΡο. pass.
Ἑπή]ς, κατατριθήσεσθαι ὑπὸ τοῦ πολέμου 76
mdlenu býti od války. Xen. xxraTérTomuuw

s nom. part. sedřenjsem, sešedivěl jsem—.
B) utrácím, Xen. xxrarTořha:utratiti (jmění).
τοὺς οἴχους.χατατοίρουσι Ποβροθβάϊςίτί{svá
utrácejí, promrhávají. v) Dém. Toůcy póvouc
κατέτριφε časy promrhal, marně strávil.
Aisehn. juésxv—. 2. a) otírám. meď. stále
zabývám se. Xen. s part. Tac αἰτίας ζητοῦν
τας XATATGBEODALAhypátráním po příčinách
stále se zabývali—. b) všedním činím. Xen.
xaTavTevořodouotřelým, zevšednělým býti.
s part.

πατα-τρύχω potírám; užírám. Eur.
μ.βλέτη κατατρύχεσῦθαι starostí užírati se.

XATA-TPÓM,potírám ; utrmacuju. Xen.
κατατετρῦσθαι ÚTOTŇE TOpelxc utrmácenu
býti od pochodu, pochodem:

πατα-τρωματίζω, ἶόη.,Τ.κατατραυµ.--.
κατα-τυγχάνω cíle dosahuju. Dém,

navarvuyetv cíle ἆοςίοἳ, οΡ. ἐξαμιαρτάνειν.
χατ-αυδάω Sof. vy-; rozhlašuju. prs,
κατ-αυλίζομαι, ἄερ. ρα55. a) táborem,

stany se ΡοΚ]άάάπῃι,χαταυλισὺ ναι ἐντῷ πε
dte— —položiti se na rovině. b) Sof. xx
ὕπνον XATAVÁUGÝEÍEVE spánek ponořiv, po
hrouziv se.

KUT-AVYÉM, Aischl. xaTavyňozí mw
hrdě spolehnouti na něčem.

χατα-φαγεῖν, τ. κατ-εσθίω.
πατα-φαίνω π-; ορ]ετα]α. οϱ7ό. ἄερ.

φαδ5.--56. Hér.sinf,; PL.,Xen.s praed. nom,

καταφανής 9. (καταφαίνω) α) Z-; obje
vený. «) zjevný pohledu. x. eivat,ysvécdu
zjevným býti, se státi. Xen., PL. — Thůk.

OS



καταφαρχτος.

neut.: m. zcela patrné, přehledné. 5) ΓΙ.
x. ἑστίτις Najevo vyšlo 0 někom; vyzrazen
jest někdo. b) duševně: zjevný; zřejmý;
jasný. xaTopavéc Ti motely zřejmý m něco či
niti; zřejmě něco dokazovati, Isok, διάνοιαν.

Ἀατάφαρχτος, Υ.κατάφρακτος.
πατα-φαρμακχεύω zcela okouzluju.Pl.

a0r. pass.

παταφερής9. (-pépw.dolů se beroucí;)
skloněný., Hér. víverau x. o XMogchýlí se ke
sklonku, kzápadu slunce. Xen.v0 x. m. sklo
něné, spádné.

πατα-φξέρω a) dolů nesu; s-; donáším.
Hér. pass. v0 čx T080Εμώλου καταφερόµενον
Úňyv.«s Tmóla snášený písek, b) «) přivá
dím. pass. Thůk. xaurveveydévrecpřirazivše
(ku břehu) —.p)zanáším.pass. Thůk, xara
pězeoda, xaTEVEYVÝÝVALTĚ VEM ZANÁŠENU,
zanesenu býti (od cíle) bouří.

NaATA-gEÚYwutíkám (se ; unikám); útě
kem zachraňuju se; útočiště beru. Hér, čg
τὸ ἱρὸνκαταφυγεῖν 4ο βταἰγπό utéci se. —ěx
τῆς μ.άχης--. 1ění m k něčemu. att. ἵπρός τι
n. riv« k něčemu, k někomu; elgviva k ně
komu. —též po lodi—, i čv rim. Xen. oi čvTG
Hpzxie naTamepsvyórec kteří ve chrámě Hé
řině útočiště nalezli, měli—*

κατάφευξις, Ἡ (καταφεύγ-ω)αεδεπί;
útěk (na osvobozenou); útočiště. Thůk. 4cpox
λής. κατάφευξιν ποιεῖσθαιἔς τι útěkem uni
kati do—.

πατά-φημι potakuju; přisvěděuju.Sof,

naTa-obelpw přívádímvezkázu; zahu
buju, trag. xxTxgWedox GTPxTOv,TOJuv.pass.
básn., Aischl. 8) χατέφὺκχρται στρατός, λαός
zahubenojest. vojsko—. b)—0ABocvyhubeno,
zničeno bohatství,

πατα-φὺίνω 1. jen prs. básn. a) pomí
jím ; scházím ; chřadnu. Sof. vóce nemocí.
b) Sof. mývava zarapdivovra pohromy po
míjející (op. $áAAovra). 2. act. básn. s aor.
přou, fut. odicev zahubiti. ned. básn,
805. κατέφθιτο: 8) 008. zahynul. Aischl,,
Sof. —Eur, 2. 05s.xarépůico. b) Aisehl, —
φέγγος ἡλίου-- 97δ{1οslunce zašlo,

χατα-φνί-ω prs. neob.;v. καταφὺίνω.9.

naTa-gtÁémulihuju.Xen. xarepíhovyza
χεῖρας καὶπόδας αἱροτα[]--, καταφιλήσεϊν τι
νὰ zulíbati někoho.

πατα-φλέγω ερα]]α. Ῥμή]ς,χαταφλεχ
dvu plameny strávenu býti; shořeti.
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NATA-DOLTAWdolů chodívám; s-; vy
cházívám. Hér. xxraporvéovrec vycházíva
1ΐ06. τὸς νύχτας 78 nocí.

NATA-POVEÚWa0r, usmrtiti, Eur., Hér.
naTa-popěm dolů nosím ; s-; přináším.

Hér. o subi. řeky, pass. 0χρυσὸςκαταφορεύ
μενος ὑπὸ TOTAUVZlato snášené, splavova
né řekami.

aTA-ppáČM za-; poznamenávám,dep,
pass. pozoruju. Hér. xxrTaopxodsic αὐτὸν
ταῦτα ποιεῦντα Zpozorovav ho, an to činil.

NATÁ-OPANTOG,básn.-PXPXTOCI.(-požo
Go) 1. básn. vsazený ; zavřený. Sof. šv Šeou.©
ve vězení. 2. Thůk. rAoťx x. koráby pokry
té, palubou opatřené.

πατα-φρονέω 1. a) v mysli (pevně) po
jímám. Ηόν. καταφρονήσαςτὴν τυραννίδα po
jav myšlénku, umíniv si státi se samovlád
cem ; zatouživ, zabaživ po samovládě, b)
(s vysoka) smýšlím. Ti o něčem ; —uvažuju
Ὠδ0ο, χαταφρονῄσαντες ταῦτα ἐκυχλοῦντο αὖ
τούς-- (5 vysoka) uváživše to, obkličovali
je—. 2.a) s vysoka, hrdě smýšlím; hrdé
smýšlení, mínění mám ; hrdě domýšlím, do
mnívám se.s 7 f. Hér. xaragpovýcavvecAo
xádov xoécGovecsivauhrdě domyslivše se, že
nad Arkady mocnější jsou. Thůk. xxrTxpp0
νοῦντες -υ- hrdě domýšlejíce se, že—. Xen,
xATSEpóvovyS InÍ, s Av—že by—.1: χαταφρο
výjcac, Ómzhrdnuv, zpyšněv, že—. b) «) má
Jo si všímám; nevšímám si. Tivogněkoho, ně
čeho; po-, zhrdám, povrhuju někým, něčím.
Eur. váv dev. často. atť. Lýs., Isok. i prť.
--πεφρόνηκα. B) io vlastnosti chvalné, Pl.
τοσοῦτον τοῦ χινδύνου κατεφρόνησεν παρὰ τὸ
αἰσχρόντι ὑπομεῖναι, ©cre— tak hrdě nedbal
nebezpečenství, než by byl podstoupil něco
hanebného, že—.y) is ace., Eur. xarTa90
νεῖµε καὶΘήβας (Ἀτᾶδ) 2Ι6µό16, potupuje
mě i Théby. Thúk. τὸ καταφρονεῖντοὺς ἐπι
όντας zlehčování (hrdé), nedoceňování útoč
níků. půss. xarTxgpovydůvauúTOTivog zleh
čení, pohrdání, pohledu pohrdavého dojíti
od, u někoho. Pl., Xen. igigT%moheuxa xxTa
opovoúu.cvorúz 0—ve věcech válečných zleh
čováni, nedoceňovánijsouce od—.

πατα-φρόνημα, τό (οἆκαταφρονέ-ω2.)
pohrdání. Thúk. vedle opóvyuu.

naTAPpóvY SIG, (srv. předch.) Thúk.
a) vysokomyslnosť; hrdost. b) pohrdání ;
zlehčování, i Arst.

παταφρονητιχκός8. (odκαταφρονέ-ω)po
985



596 χατα-φυγγάνω.

hrdavý. Xen, adv. —Arst. Tevográd pohrda
jící někým.

naTa-pVyvávw útěkem unikám. Hér.
po loděch. —

παταφυγή, ἢ (καταφεύγω) «) útěk na
zachráněnou, Thúk. ráv vv. b) útočiště.
Xen.- Isok. dapxaheorárn.

naTa-owmpám 1.polapuju (j. ve skutku).
Thúk. objevuju: usvěděuju. Tve někoho. 2.
Xen. pozoruju ; poznávám, τὴν ψυχήν τυνιώς
oúoavduši něčímj. skutečnou.

MaTA-Yapw z neštěstí (cizího) radu
ju se; zlomyslně se posmívám. Hér. xwré
χαιρέ τε καὶκατεκερτόµεε Zlomyslně a uště
pačně se posmíval. κχαταχαίρωνπε Ζ]οπιγβ]
ného posměchu.

naTÁ-yuAmoc2. obrněný. Eur. vůb. |.
hustěpokrytý.

NATA-VAÁNOwmědí, kovem obkládám ;
okovávám. Hér. medď.—si.

naTa-YapiGopat k libosti po-,zadávám.
PL va číxara—z přízně zadávám, rozsuzuju
práva. part. prs. libosťzpůsobuje, zjedná
vaje. op. διαμαχόµενος.

χατα-χειροτονέω hlasuje (rukou)odsu
zuju. o subi. lidu xarTayepovňaní Tivaθανά
του odsouditi (hlasováním rukou) někoho
hrdla. Dém.

πατα-χέω α) Α-; τγ]ότάπι. α) Ἠότ. ἐς
πίθους τι do nádob něco. is gen. χαταχέουσι
τὸ αἷματοῦ ἀχινάχεω vylévají krev na šavli.
B) s obi. slz. —pass, Eur. dáxovat Pépapu
xarayvdévva slzami oči polity jsouce—. b)
slévám. Hér. πιεᾷ. καταχεάµενος χρυσόνἆθν
slíti zlato.

πατα-χορδεύω na proužky se-, rozřé
zuju. Hér. rv yaoTépu..

πατα-χορηγεω j. sbormistr, za sbormi
strovství vydávám, vynakládám. Lýs, aor.

XATA-VÓWsvrchu zasypuju. xaTay don
viva a) Hér. «) zasypati někoho (pískem). B)
s part. BxAXov—střelami.-b) ΕΙ. --λόγοις
důvody. x

κατά- χράω (Α1Υ.ἀπο-χράω)1. ααἲ.191
θ ὃ. 08. 8Ρ., Ηότ, ἀντὶ λόφου ἡ λοφιῃ κατέ
px m. chocholu hříva postačovala. —s inf,
oúděolxara pýce a nepostačímu, chutije
ho, aby—.2. meď. a) «) ku své potřebě uží
vám. Til něčeho. Pl, (v. edonua. 2. a.). Dém.
κενῃ προφάσει ταύτη κατεχρῶ καὶ φευδεῖ π8
jalový zámysl a lživý užíval jsi toho (ku

κατ-εικάζω.

svému prospěchu). Isok. xavayp4ox0dx po
užiti. 8) s-; vypotřebuju.pass. Isok. τὰ µέ
ytoTAnaTAREJPřsdAtŽenejvětší část je spo
třebována.b) potírám ; vyhlazuju; usmreu
ju. zivě někoho. Hér. xarTaxpýcaodu usmr
titi. pass. xavaypnodňva usmrcenu býti.

κατα-χρῦσόω pozlacuju.Hér. xaraxe
χρυσωμ.ένος ΡοΖ1866η.

πατα-χώννυμι, ν. καταχόω.
κατα-χωρίζω α) ἴαᾶου,τ ἴαᾶαῬοβίατη

ju. Xen. sobi, vojínů,vojska. «) χατεχώριζεν
vřady po-, sestavoval; pořádal, Aóy006xwTu
Xopícac setniny spořádaje—. meď. —se. mo
λὺς στόλος ταχὺ κατεχωρίζετο četné vojsko
rychle v řady se stavělo. B)v řadách zasta
η], τὸ στράτευμααὐτοῦ κατεχώριζεντο]
sko na m., tam zastavoval. b) s obi. věci.
Xen.radra xareypile topořádal,urovnával.

náaTa-bát pohlazuju. rův xepeXývhla
vu. Hér. prs., PL. xxrabýcac pohladiv—.

naTa-Deúdopat se-; nalhávám, Eur.
5 ὡς--, ἄθ--. Ῥ]. τινός T. na někoho něco—.
Dém.s praed. 6εη. 5 ὡς--, ].-

MATA-DEVdOLAPTVPÉMTide křivě svěd
čím proti někomu, na někoho. Xen. 7

Χατα-ψηφίζομαι (ψηφίζω) αι. ϱτύπι
hlasem usuzuju. «:vogproti někomu, na ně
koho; odsuzuju někoho. aor. odsouditi. Pl,
(op.dromoloxodar). s ace. buď trestu n. vi
ny. Lýs. xavonollecba Vávarovodsuzovati
hrdla; usuzovati smrť. Pl. oi ču08 xaTaYy
φισάρ.ενοιVávaTovkteří mne hlasy svými od
soudili Ὠτά]8. αἱθ 1: χλοπήν τινος καταφηφί
oaodboukrádež za vinu něčí soudně uznati;
krádeže vinným někoho uznati; pro krádež
někoho odsouditi. i pass. Thůk. δίκη ἡ κατ
ebnpiovévytrest usouzený.

πατα-φήχω 1. otírám.Eur. Črrove ko
ně hřebelcem češu, hřebelcuju. 2. stírám;
sdreuju. pass. Sof.xavéhyxrarozdrceno, v
prach rozdrobenojest.

χατάφΌῦξις, Ἡ (οἆκαταφύχ-ω) ochlazení.
Arst. duševně.

χατα-ψύχω ochlazuju. Arst. xarepdy
v.évovsicív ochlazeni jsou, duševně,

κατ-εηγώς, V.κατ-άγνυμι.-
κάτ-ει, Βαπ., ν. κάτειµι.
χατ-εἴδον, γ. καθ-οράω.
κατ-εικάζω 1. ρἩροᾶοδα]α (ποθ]α). 998,

Φα56. χατεικασυΏναίτινί τι pi podobiti, při
způsobiti se něčemu něčím. 2. Hér. domý



χατ-ειλέω.

ἅ]ίπι, ἀοππίτάπῃ 56, τινὸς πόδθιο ; tuším. ně
co. prs. a impf. —

maT-etÁét a) (dovnitř)svírám, uzavírám,
Hér. pass. 1xTenuévovg čvTOgTslys0c UZA
vřené uvnitř Ἠταάργ. κατειληδέντεςἐς τὸ τεῖ
κος uzavřevše se dovnitř hradby—. b) vůb.
zatlačuju.(i nahoru) Hér. κατειλήθησανἐς τὸν
Παρνησσόνzatlačeni byvše, ucouvše na P.—

χατ-ειλίσσω, V. χκαὺὐελίσσω.

χατ-εἷλον, v. καὺαιρέω.
κατ-ειλύω τα-;ορτα]α]τ;ζ8αἱ 1]. Ἠότ.

ὄρος ψάμμωῳ κατειλυμένον ῬοΠοῖί ΡίβΚειη οἳ
valeno, pokryto.

χάτ-ειµι (-εἶωι)1 α) ἀο]ᾷ141; εοδίαρι
ju; sestoupím. «) Xen. ódsvxavtovrTecodkud
sestupujíce—. P) básn. k Hádovi. Sof.—b) o
zosbn. «) Dhůk. ἀνέμου χατιόντος μεγάλου
vichor když přicházel, nastával—. 3) Hér.
κατιόντος τοῦ οἴνουἐςτὸ σῶμι« když (sestu
Ρ16,) γη]]κάνίπο ἄο ἐδ]α,Υ)Ηέν. ὀνείδεακατ
ιόντα νΥΙΚΥ dorážející. —2. nazpět jdu, při
cházím ; navracím, navrátím se. obzl. 0 vy
obcovaných. Hér. čz[leXoróvyncov do Pel-.
—att, —Eur. j. pass. xATE 906 TÉxVOVNA
vrátíš se pomocí dítek.

πατ-εϊναι, ión. a0r, sl. xxbínvu.
πατ-εἴπον, αο0Υ.(5. Στ]. Ρ18. χατ-αγο

oeúa, fut. xxT-69©) a) pověděl, oznámil, vy
zradil jsem. Hér. —Xen. inf, T+v0gπρός τινα,
ov. pověděti na někoho někomu, že—.Dém.
b) zpříma, upřímně pověděl, 0-, vypověděl
jsem. zi něco; o něčem. Eur., att,

πατ-είργω,ν. κανείργω.
χατ-είρηκά, -ειρήσεταιΥ.κατερῶ.
κατ-ειρύω, ν. κατερύω.
κχατ-ελεῖν, 16η.Υ:καναιρέω.
χατ-ελκ-, τ. καθελκ-.
χατ-ελπίζω plnou, důvěrnou naději

mám ; naději spoléhám. Hér.impf.

πατ-εναίρω Ράβη,Ρο-; ἀοτάδίπι,τινὰ πᾶ
koho, Sof. šT' oúoav xaTývapécpe měj eště ži
jící dorazil, zničil jsi.

maT-évavTa neskl,, básn. u Pl. zpříma
naproti.

κατ-εναρίζω trag. zcela porážím. Sof.
XATYVXPLGUÉVOGZAhuben, 

KAT-EVEVŮŤ)vat, υ. καταφέρω.
κατ-επ-άδω παχα]πάτάπίπιkrotím, Pl.
πατ-επείγω α) α) Ροροπάπίπι; Ῥοροβά

ἀάπτη; ἀοπιισοτ]τ. τινὰ πξΚοΏο; ἆο-, παἱό]Πάπη
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na někoho, Hér. sinf, aby—.Xen. —) donu
cuju ; do úzkých vháním. Thůk.b)i při subi.
věci. Xen, r0 xarveretyovnutná, pilná potře
ba, věc.

naT-epydlopau 1.4) dodělávám,do-,vy
konávám si. vi něco. κατειργασάμ.Ἡντι ἄο-,
vykonal, vy-, provedl jsem něco. Sof., Hér.,
βατ.--Ῥτῇ, Χθη. τοὺς μέγιστα ἔργα χατειργασ
μένους ty, kteří největší činy vykonali.
častopass., obz]. Hér., s dat. 0., oůGotčar.
ἔργα οἷάπερ ἡμῖν κατεργασµένα nejsou jimi
δἱπγ ]ακό Ρτάτὃ πάπηϊ νΤ]ζοΠάἩγ. καὶ τοῦτο
κατέργαστο ἱ ἴο vykonáno bylo. b) «) dodě
lávámse, domáhám se, dobývám si. Tině
čeho; získávám (namaháním) něco; dosa
huju něčeho. ΒΙ. ὁ κατειργασµένος τὴν τυ
pavla ddíxe; kdo domohlse samovládyne
spravedlivě ; kdo má samovládu —získanou,
Hér, odévei, d0Xw xarTepydozodní T. mocí,
Istí do-, nabyti, dosíci něčeho. pass. Hér.
xaATEOVAGMLÉVOVTLZÍSkáno, zjednáno něco. a0r.
ὥς οἱοὐχ.ἐδύνατο κχτεογασθ ναι -- Κάγξ πια
to nemohlo býti získáno, zjednáno—. B) se
subi, neos. Xen. κατεργάζεταί τί τινί τιΖ]θᾶ
nává něco někomu něco. 2. a) překonávám,
získávám, nakloňuju si. rivx někoho. Hér,
χρόνῳ κατεργάσατό τε καὶ ἀνέπεισε Ξέρξην
ore s inf, časem i překonal (naklonil si) i
přemluvil Xerxa tak, že—,Xen. ToůgxxAoůg
Zdyadodg—. s inf, εἴ τινα βούλοιο χατεργά
oaobar xaXeřyce kdybys někoho chtěl při
měti (si nakloniti), aby tě zval—, b) «) pře
konávám, přemáhám (si), viva někoho. obzl.
bojem. Thúk.; áor. překonati, přemoci.s
obi. země, Hér. Σαρδὼ ὑποδεξάμενος κατερ
vácesda: uvoliv se, že Sardinii podrobí, i
pass. Kůpw vd čdvoc naTépyzaToKýrem ná
rod byl podroben. B) přemáhám ; porážím ;
života zbavuju ; usmrouju. vevěněkoho. trag.
«—Hér. iwvróv sebe. —. i s obi. zvěra. Sof.,

Xen. AčovraxarvepyzoaodauIva přemoci, po
raziti. Hér. i osubi. koně: moci καὶστόµατι
naveoyáČesto: že nohama i tlamou ubíjí-.

KAT-ÉDYW,V. xadelova.

πατ-ερείκω s-; roztrhuju. meď. —$i.s
obi. oděvuve smutku. Aischl., Hér.

πατ-ερέω, Ιόπ. Υ.κατερῶ.

κατ-ερητύω básn. zpět zdržuju; zasta
vuju. Sof. fut. —ódóvzmařiti cestu.

MAT-EPŮWión, —spe s-, přitahuju. Hér.
κατειρύσαι s-, přitáhnouti, s obi. trosek
lodních.



598 χατ-έρχομαι.

πάτ-έρχομαι (srv. ZATEUL)1. a) dolů
ubírám se; sestupuju. b) 0 zosbn. xaTépye
Tat 6 NeřhogrAndúov dolů se žene- přetíka
je, zaplavuje. 2. zpět se ubírám, dostávám ;
navracuju se. obzl. o vyobcovaných, Sof.,
Ἠότ, εἰκατέλθοιεν ἐςτὴν ἑωυτῶν ζ411 ϱ7 86
nevrátili do své vlasti, —čeTv ró)uv do své
ho ms.—att. Pl, usd ὑμῶν κατῆλδε s vámi
senavrátil. Xen. ofxaudexwreXbeřydomu se
dostati, navrátiti.

KUT-EpW,lón. epée fut. (v. zvl. zarayo
ρεύω, xXATEČTOV)A) OpovÍm; povím; oznámím;
vyzradím. Hér. Ti mepógvia něco někomu.
Xen. rivog na někoho, prf. κατείοηχκαπερί τι
vogVy-, opověděl jsem o někom. Lýs. b) zpří
ma, upřímně řeknu, povím, Eur. rásiv mw
všem něco, Hér, pass. xavepýcevo upřímně
pověděno bude. :

κατ-εσνίω (6 αοΓ.κατ-έφαγον) 8) «) S-;
pojídám ; stravuju ; za jídlo (pohlcuju,) uží
vám. Hér. půAAu,molmyvxavýcdnov listí, trá
vu pojídali, Xen. Ou.óvTia καταφαγεῖν sy
rového někoho sežrati, pohltiti.— B) ozosbn.
Hér. mdorávra xaTeodlcv oheň že všechno
se-, požírá. pass. TOxaTEod10uevovS-, po
žírané (ohrěm). PL. οἱλίθοι οὐκατεδηδεσµέ
vozkameny neprožrány.

KUT-EOTŮOLa p., ión., v. xadlorynu, f.

NÁTEVYLU,T6 (zaTedy-ouat) trag. pro
kletí; proklínání ; kletba, pl. v. čxČée.

χατ-ευημερέω blahé dni prožívám.
Aisehn. prf. blahé vážnosti (došeljsem,) se
se těším. zao vw u někoho.

maT-evválm obyč.básn. a)«) ku spánku
po-, ukládám, Sof.i: ku věčnémusp-. $) u
spávám. b) obr.utišuju ; umirňuju. Sof,aor.
--αἱμάδα,

KUT-EVOPNÉMArst. z 91Ρ., κατευορκῆ
σαι (1. ἐπιορχῆσαι) proti věrnosti, nevěrně
přisáhnouti.

πατ-ευτρεπίζω zcelau-; napravuju.
πατ-εύχομαι a)a) vyprošuju, vyžaduju

si, Sof. Tara toho. πχ. τί σὸι κατεύζει
Táyadóv;co,j. sivyprosíšdobřa? —ijinému,
ve sm. příznivém, Sof. s inf. vroucně žádám,
prosím, aby—. $) ve sm. nepřízn. kletbou
svolávám. Aisohl. móXudoďra 20 xaTEVyE
ται Tvyaugobci žádá a svolává osudy—. 901,
s ace. ο, inf, proklínám někoho, aby—.Eur.
umděvxaTeý ov nic neproklínej! — v) zaří
kávám se. Hér. 70AA«silně (na příští dobu).
b) «) vroueně modlím se, Hér. ruvi6 yíveodou

κατ-έχω.

aby někomu dobře 5ο ἀαϊί]ο. κατευξάµενοι
pomodlivše se. $) (modlitbou) oběťzačínám.
Φοΐ, χατηύχετο--.

KaT-EVWYkOpLapořádněhoduju.Hér.prs.

KAT-ÉVWI.tr. 1.4) a) s-; udržuju; zkro
cuju. Xen. Črrouc koně zkrocuju, krotím.
Ῥ]ή]ς, κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευδέρωςΚτοῦ],
řídil lid pánovitě. φας. ο ορδδπείνυ κατ
ἀνάγχκηνἐςὀλίγον κατέχεσῦ χι πάφ]]{πι πα dobu

krátkou udržovánu, zkrocovánu ΡΥΠ.β) po
rážím. Xen, xarécye rov x«7pov porazil (rá
nou) kance. Υ) duševně: zkrocuju ; S-; za
držuju; potlačuju; utišuju. οἱ, κατάσχες
doyýv zkroť, zadrž vášeň svou. Opyde KATA
σχεὺεῖνhněvy své zcela zadržeti, utišiti. oů
Tou xadéke Hvuóv neudržímě hněvu svého.
Pl., Xen. γέλωτα κατέχειν, κατασχεῖνsmích
zadržovati, zadržeti. PL. Gxxoua.—Thúk. di
ovotxv—"smýšlení (své) zatajovati. —Eur.
ἀνδρὸς ὕβριν zaTácyec muže zpupnosť zkroť,
b) «) za- ; zdržuju. Sof. Ayaroúg, ἕως--Αο]
16, αὔ--, Χθῃ, αἱ Σειρῆνες κατεῖχον ὥστε μ
ἀπιέναι-- zdržovaly je tak, že neodcházeli.
Ἐπή]ς, την στρατιὰν χατέσχον Υ0/5ΊΟ{8-, Ρθ
drželi (v kraji svém).pass. zdržovánjsem;
zdržuju se. Sof. čvAudotz xaret/ero v Lýd
sku zdržován byl. Hér. čvdaůra— tam (od
vůdoů)—. Thúk. reot Koýrny xaTebyovro po,
na Kr. zdržování byli. 3) o subi. neos Xen.
oox0—. přísahy zdržují. Tivx někoho; —za
braňují někomu. —o0fog—strach. v) ve sm.
příznivém : bavím. Hér. xurvéyov T0AA0vT0Ug
ANovs bavě velice ostatní. c) «) zastavuju.
Ἠότ, κατασχεῖν τὰς νέαςκατά τι Ἰα5ίαγ]{1|ο
di, přistáti s loďmi u některého m., k někte
rému m. —i ěgTi—. B) po-; udržuju ; v drže
ní mám. Xen. τὰ ἐχυρὰ κατέχειν πι, Ῥθσπά
v držení (, obsazena) míti. ——T7vἔκβασιν--.
Aabelv—,xavao(etv nabyti—, udržeti,zacho
vati. doyňv panství, Xen., p. Dém., i Ptx
nadéZev vů modyu.arvanásilím že udrží svou
moc.pass. obsazenubýti (v boji). acť. o subi.
bohů s obi. země: ochraňovati. neď. Hér.
χατασχέσθαι χοήματα Ροδτᾶθί!5ἱΡεηίσθ. v)
v držení beru ; zabírám ; obsazuju. Xen. xaů
éčov TA čovyvá chtěje obsaditi pevná m, —
xaTacysy obsaditi; zabrati. yeplov, ydpxv.
zmocňuju se. vi něčeho. Hér. uěkov rmy
ἀκρόπολιν xaTacymcev hodlaje vyšehradu
zmocniti se, dosahuju; dostávám ;nabývám.
vi něčeho. Ηότ, κατασχήσειν τὰ πρήγμ.χτα
dosíci moci, vlády. p. Thúk.i pera móvov
m s namaháním—. Sof. xXéog—slávy. pass.
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Hér. ὅτι ἠλώκεσάν τε καὶκατείχοντο Ἀθῆναι
že přemoženyav mocinepřátelbyly Athény,
©) obdržuju. vi něco; dosahuju, docházím
něčeho, Sof. καθέξειν Tapov obdržeti hrob. —
2.a)a) stíhám. rTivxněkoho; dorážím na ně
koho. Thúk. πολέμῳ válkou. Xen. ἰσχυρῶς
prudce—.p) se subi.neos.: stíhá, svírá, sou
ží něco někoho. Thůk. o moAsuog.Sof. pdopz.
Πόγ.τοὺς Ἀθηναίους τοιαῦτα ἐπυνῦάνετοκατ
éyovra Athéňany že takové nesnáze svíra
jí, Athéňanům že tak se vede, dovídalse.
πρότερον τῶν τότε µιν XATEÓVTOVpřed neho
dami,jež hotehdy stíhaly. b)x)jímám;po-;
zajímám. pass. Pl. šrímvovg OvTagxxi xxT
syouÉvousčx TOĎeo je, poněvadž jsou nad
šeni a bohem (zajati,) naplněni—. p. Xen.,
Pl, χατασχέσθαι v pass. význ.— P) se subi.
neosb, Soť. Νόρυβοι χατέχουσ᾽ ἡμ.ἃς ἐπί τινι
strachy Ρο]πια]{ πάς Ῥτο--.ᾳ556. ΕΤ, Χχρ
δίᾳν κατείχετο čoorí v srdei jímána byla lá
skou, —PL Ta zelvouóva zařéecdba moteř
jeho zvuky jediné (působí, že jsou lidé jí
máni,) dojímají. —v) pojímám ; pochopuju.
Pl. 70 ἐρωτώμενον. G)u) u- ; vydržuju. frovav
xaTacyetyživotu-, vydržeti, uchovati. s ace,
čsu. Sof. výv οὖσαν Ἡμ.έραν μόλις χατέσχον
tehdejší den jedva vydržel jsem. ()) se subi.
věci, Thůk, T0ůgrpecBuTépovsni roAů adTY
7 oxeun xaTécev u starších lidí po dlouhý
čas ten kroj se udržel, zachoval. 3. a) básn.
x) jímám ; pokrývám. Sof. xóvigxareřye Tov
véxuvprach pokrýval—. β) Αἱδοβ]. ἡμέρα πᾶ
σαν κατέσχε γαΐαν ἀεπ νόδσοβμπιοΏ]α] πθιπ],
b) naplňuju. «)o os. 90Η,κατεῖχε στρατόπεδον
vcoyu.taznaplňovaltáborneblahýminářky.

9) o subi. věci, obzl. zvuku. naplňuje, proni
ká—.Aisehl., Hér. (v. ye). —II. intr. 1.
a) s-, za-, zdržuju 956.Ηόγ. οὐδαμῶς ἔτι X ni
jak už nezdržuju se. b) e) zdržuju se; me
škám ; dlím, Thúk. čcor zzot [ζύλον εἶ(ον co
jich ok. Pyla bylo—.též švs dat. —B)trvám,
obzl. o subi. neosb., Thůk. oeop.dvzaTeyóv
Tov když zemětřesení trvalo. Hér, τὰ κατ
έχοντα Tgfyuxra dosavadní stav, osud. c)
zastavuju; přistávám ; přirážím (v plavbě).
Sof., Hér. xxvaseiv přistáti ; přiraziti. čeyův
k zemi. č a.vixAóv—.2. a) probíhám ; jdu.
Thůk. 0 Aóyo0<—pověsť probíhá, jde, se šíří.
Bur. ořu.xzuďAhov— pověsti vícepronikají,
hlouběji vnikají. b) Sof. ei uj T608:odauu ců
xaTao,ýceanevyjde-li dobře,nedojde-li kon
ce dobrého tento zjev.

KAT-YJYS-,ión., V. xadyys-.
πατηγορέω (κατήγορο-ς,impf,xar-nyó
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ρουν) 1. 8) odporně, zle mluvím. zř. s ace.
os. o někom, Pl. —ohyč. Tivogproti někomu;
vypovídám, naříkám na někoho. Xen. d1—
že—.aor, vypověděti protiněkomu ; pověděti
na někoho, Xen. rpóc Teva (u někoho,) ně
komu. —x. Ttvocm1.«) vypovídám, povídám,
mluvím proti někomu, na někoho něco, Sof.,
l pn88. XATYVODSŤTOTOVTÍXAYULATIVOS VYPO
vídáno, pronášeno bylo obvinění proti něko
mu. is inf., Ηότ, ὅτι σφέων μεγάλως κατη

όρητομηδίζειν že byli příliš nařčení ze smý
šlení médského. B)naříkám, viním, obviňu
ju někoho z něčeho ; žaluju na někoho něco.
att. Xen,i vytýkám někomu něco, —b) obzl.
soudně.x rivocobviňuju, žaluju někoho. Xen.
i xara Tivogžaluju na někoho. (op. áxoAo

odua). x. TivocT. obviňuju, žaluju někoho
z něčeho. (ale v.ičoňuog,f.) Thúk, i zegí 11
vog v něčem. —pass. Pl. Ta Tivog xAXTYYO
onuéva žaloby—, obvinění na někoho, proti
někomu pronesená. Thúk, ddixíx xxryyo
ρεῖτοαὐτοῦ ὑπὸ τῶν-- πᾶ nespravedlnost je
ho žalováno bylo od—; z nespr. žalováno bylo
na něho od—.2. se subi. neosb. prozrazuje,
vyjevuje, dosvědčuje něco. Sof., Hér, —úc—,
že—.PL j. imprs. oapícrTaTa xaTyvopet, órt
TOTO OUTOGÉ(e: nejzřejměji dosvědčuje(se),
že tak tomujest.

κατηγόρηµα, τό (κατηγορέ-ω)νγἰδεπά
vada; skvrna; poskvrna. Dém. T08vpórov
povahy.

πατηγορία, ἡ (κατήγορ-ος)nařčení ; ob
vinění, Thúk., Dém. — Xen. «ivog někoho.
TV x. TOLEToWAÍTLVOGOG S Zen. part. stížnost
vésti na někoho, že prý—.

κατ-γορος; ὁ, Ἡ (-ἀγορά-ομαι)1. π8 οὰ
ΡΟπι]ηγ{οί; οἀρῦνορ; ἔβ]ουηί], Ἡ žalobnice,
Φοᾷ,, ΗέἨ,, Ρ]. τινος πδδί, Ῥτοῦί πόκοιηα. 9,
prozrazující ; objevující (j. žalobník). Aischl,
(v. AXndg). č.i verbálně, Xen, cxpůs Vvys x.
κακῆς zjevně prozrazuje, objevuje duši zlou.

XaT-Y200G 2. (-4xoý) 1. poslušný. Sof.
(v. yvvý). Hér., PL rivog někoho. rivi podda
ný někomu. 2. posluchač (tajný); poslou
chal; číhal. Hér. pl. vedle xxT4oxo0n04v říši
Pers. (oči a uši královy).

πατ-ήκω, ión.,. καθήκω.

κατ-ηλογέω (-ἀλογέω).ΙόΠ. ποθ] πθ
dbám. vi něčeho; pohrdám něčím. Hér., aor,
hrdě nevšimnouti si něčeho; schválně po
minouti něco.

πατ-ηλόων, ν. καταλοάω.
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κάτ-ημαι, Ιόπ., Υ.κάθημαι.
πατ-γναρες, v. κατεναίρω.
maT-vpeice zcela utišuju. Xen,xar

npevícdnoxv zcela se utišili.

NAT-T)pEPŮS2. (-ěpép-o) básn. pod kryt
bou ; pokrytý. Eur. orvéymgx. střechou po
krytý. Sof. x. rúuBocklenutá hrobka, kobka,
ovéym x. jizba sklenutá — -méro0c vydutá
skála; sluj.

πατ-ήρης 2. (-ἆρ-αρ-ίσκω) Ὀάδη. ἃ Ιόη.
veskrze, zcela upravený. Eur. rivi Π.τινὸς
něčím, z něčeho. Hér, rXořovx. koráb k plav
bě vystrojený, upravený.

NATŮEELU, 7 (KaTNOÝS)S- ; ponížení (stu
dem); sklíčenosť, obyč. básn., i Thúk. «. re
καὶκατάµεµφις σφῶν αὐτῶν ϱΚΙδεπορίέα 7161
čování sebe samých.

κάτηφέω (κατηφή-ς) οῦγδ. básn, snižu
ju. Eur. ouu.a—zrak sklopuju.

XATY)PÝG2. (srv. dvě předch.) snížený;
studem zaražený,

χατ-νανών, básn., v. XATAÚVÝCKO.
πᾶτι--- καὶἔτι.

πατ-ιδεῖν a p., v. καὺοράω.
χατ-ιζ-, -m, -t%-,ión., . καὺ-ιζ- ©,
maT-iAÓw (-iXÓ-c)zabahňuju; bahnem

zanáším. Xen, aor. pass.
χαττιπ-, ἸόΠ.,Υ.καῦιπ-.

κάττιρ-, ἶδη..Υ. καθιερ-.
KAT-LGT-,Ιόπ., τ. χοῦιστ-.

πατ-ισχναίνω νγευδι]α. ΑἱδοΠ].κατ
toyvavečoda:seslabenu, zmořenu býti.

κατ-ισχύω ἀοβρίτάπι αἶ]οα. Φοξ,αοΥ,8
ace. déuac dospěti tělem, silou tělesnou,

χατ-ίσχω, jen prs, (ostt. čsy v. při xx7
éxo) I. tr. «) sdržuju ; zkrocuju.Xen.—p
vovpotlačuju—. b) zastavuju. Πότ. ἐςΣαλα
viva xaTioye, Tag véack Sal. přistane, při
razí s loďmi. IT.7ntr. skloňuju se. Πότ. σέλας
Ěx TOŮ OÚpavoĎZaTÍGycH paprsek žes nebe
spouští se,

χάτ-οδος, ΙόΠ.,ν. κάθοδος.
πατ-οδύρομαι hořekujéoplakávám, li

tuju. Aischn, aor.
χάτ-οιδα básn., obzl. u Sof. 1. v paměti

mám ; pamatuju si ; dobře,jistě vím. cůzoela
Jistě vím. Sof. (v. %u.oc, b). s OT1,ac-- že, —
s inf. fut. s uý— že ne-, s ace. věci, dobře
vím něco, sace. 0s., dobřeznám někoho. 766

πατ-οικτείρω.

oů«.; j. nemohu znáti? j. bych neznal? —
2. dobře vím, rozumím. oT0c-, j—.

πατ-οικέω 1. intr. 0-; přebývám; by
tym jsem ; bydlím. Sof. xo03—;kde? Xen. oi
xarToržodvrec(tamější) obyvatelé. Thúk, oů
xavomxýoavveckteří se tam usadili. 2. fr. a)
za byt mám. Sof. xavotxeř T0ůs TómoucZa byt
má místa ;obývána místech. Eur. oddἂν κατ:
ῴχει τήνδς γην ξὺν τέχνοισι αΠἱὮΥ nebyla se
osazovala v této zemis dětmi. aor. Hér, čoye
τε καὶ κατοίκησε πόλιν obdržel i osadil ms.
Bur. prf. xaTaxnxa T. mám něco osazené ;
usadil jsem se naněčem. Hér, a Thůk. medď.
prf. «) i pass. usadil jsem se; usazen jsem.
οἱἐντῇ Bůpory xaToreyuévo, v Evrópě usa
zení, usedlí. (v.ččasém, £.) P) s ace. m. xa7
οιχηµένος τὴν vřaovvybrav.si, maje za obyd
lí ostrov ; usadiv se na ostrově.Thúk.oi vv
μ.εσόγαικχνμᾶλλον καὶμ.Ἡἐν πόρῳ κατῳκημένοι
kteří ve středozemí raději usazeni jsou a ne
u přístagu. v)pass. 0 subi. ms., Hér, aůru

ἐν τῇ Καρίη κατοίκηνται ta ms, v Kárii (zalo-,
žena jsou,) leží. b) za- ; zřizuju. Φοξ,pass.
τὰς Ἀθήνας, ὡς κχτῴχκηνται χαλῶς --]. 1ἴήπ6-.
ny jsou krásně.

πατοίχησις, Ἡ (κατοικἔ-ω)οργά]επί; za
řízení příbytků. Thúk.

aT-o0MÍCE 1. a) 0-; usazuju. α) s obi.
0s., Hér, Toúrovc xxTotxice čeMéuoiv ty usa
dil do M—,Thúk. «ůTo0ůcčs NaúraxTov xa7
©xoav —do N. usadili. zř. čv—.Thúk. —čv
Kpavlovcv Kraniích-—. pass. Hér. čyAiyur
TO naTomícdyozvv Eg. (usazeníbyli,) usa
4111 56. Τη ή]ς, κατοιχισυεἰς ἐς TOŮCTÓTOVGU

sadiv se na m. —B) s obi. m., Aischl. Be
uoxupav xaTOtztoUsivThemiskyru osadí;
v Themiskyře se usadí, Eur. xxTotxícoure
otx osaditi roviny. Isok. νήσους. Χθη, πόλιν
χατοικίσαι 1ης. 7897181.θ)ράρη, α)Βατ, ὦ Ζεῦ,
τί γυναῖκας εἰςφῶς Ἡλίου χατῴκισας; --Ριοζ
jsi ženy na světlo sluneční, na svět přivedl?
Sof. dvyňv v Tano zavomícac život lidský
v hrobě usadiv, zavřev. B) Aischl. čXmióxc
κατοικίσαι ἐν (τοῖς dvyroře) naděje vštípiti
(v lidi), vpraviti. 2, Thúk. aor. opět do vla
sti (usaditi,) přivésti; nazpět u-, přivésti
(σγἈπαπό). ορ.ἐξοιχίσαι.

κατοῖχισις, ἡ (κατοικίζω) αβαπαπ{; τιδί
dlení. Thůk. pl. uvádění zpět (do vlasti).

KaT-omočopétm stavbou obsazuju. Xen.
Ti něco zastavuju ; na něčem stavím (dům).

κατ-οιλτείρω, οιχτίρω,Ηἑοςερτο]θττι/α,



χατ-οιπτίζω.

mám. vivě nad někým. Sof,, Xen. —Hér., aor.
slitovati se nadněkým. —ú<—poželeti, že—.

κατ-οιχτίζω 1. básn. a) milosrdenství,
lítost mám. vivx n. Ti s někým, s něčím.S0f,
fut.o bozích: slitovati se (milosrdenstvím)
nad něčím. b) (z milosrdenství, z lítostí) že
lím. Aisehl, croxrvóvvojska (zhynulého). 2.
k milosrdenství mám, povzbuzuju. Sof. ῥή
µατα Χατοικτίσαντα 8οτα Ἱς πι]οβτάθηςίτί
(na povzbuzenímilosrdenství). —dep. pass.
a) milosrdenstvím (pohnouti se dávám,) na
kloňuju se; milosrdenství, útrpnosti povo
luju, se podávám. Aischl. prs. b) lítostivě
hořekuju. Hér. impf. —Eur. xxrouuodýva
žyav lítostí, žalem dojatu býti příliš.

πατοίχτισις, ἡ (κατοικτίζω) Ιογάπί.
Χθη. πρός τινα ἀϊχρποβί s někým,

πατ-οπνέω τά]ατος{ί ροτο]α/α. ΑἱδοΠ].,
Thůk.aor, —strachem váhám, meškám,pro
dlévám ;ostýchám se. sinf, Sof.,Thúk., Isok.

χατ-οκωχή (κατ-έχω, 5 τθᾶπρ]., 511.
κατοχή) zadržení. PI, záchvat; roznícenost
(mysli božstvem). vedle uavíx.

κατ-ολοφύρομαι ζ8]οπιΠα]. τινὰ πξ
koho.Eur. prs., Xen,aor. poželeti; politovati.

χατ-όμνυμι 1. ααἰ. Ὀάκη. a) na to při
sahám. Eur, doxov, dy xarTopoca přísahu,
kterou jsem na to přisáhil—.b) přísahou do
volávám se. Eur. Teva někoho. 2. medď. a)
přísahou dotvrzuju. Hér. —b) —rrvipřisahám
proti někomu(žaluje. srv. xarouocíx).

XaT-ÓvOj1U!(odsebe) zavrhuju. Hér, rwvě
někoho; opovrhuju, pohrdám někým. aor. vý
us —ovoGdc 77006TLneopovrhuj mnou proti—.

xaT-ÓT1y(srv. násl.) neskl, a) pozadu;
vzadu. Xen. při διώχειν. ϐ) κ. τινὸς Ροΐοπι 738
πέκγπι, ΡΙ, ἐπεισελθεῖν, -- κ. ἑορτῆς ᾷ Ρο
hodech—. t. Ροζᾶξὅ--.

NaT-ÓTLOVeVz pozadí ; ze zadu. Eur. při“
nevážnosti; odstrčen; j. popelka.

χατ-οπτεύω (61γ. δι-οπτεύω) οΚαπι,718
kem dosahuju ; ποδα]α. Βοξ,κατοπτευὺ ῆναι
a) zočenu býti. b) zrakem vyslíděnu býti.
πρός τινος οᾶ--.

χατ-οπτήρ, Ἶρος, ὁ, Αἱ5οΠΙ.σχοποὺς καὶ
ZATOTTŮPAGZVĚdYa zpytače.

πατ-όπτης, ou,Ó(srv. předch.a -ór7T%p)
a) pozorovatel; očitý svědek, Aischl.— b)
vyzvědač. Hér. v. xadopau, 2. b.

MÁT-OTITOG2. (xaT-07-, V xaTÓVopau)
spatřený ; zraku patrný. Thúk,

χατ-όψιος. 601

πάτ-οπτρον, τό (κκτ-οπ-, Y χατόψομχι)
zreadlo (z kovu leštěného podoby kulaté).
trag,, att.

χατ-οράω, Ιόπ., Υ.καθοράω.
κατ-οργάω, ἀῑθπόΚ{,Ἱ Ἠότ, κατοργέον

τες πολλόνἀγολορ, kvapíce velmi (m. xaT
έργοντες).

πατ-ορὺόω 1. α) τορἩπια]α. Έτ, κατ
ορθῶσαι δέµας τινὸς vzpřímiti tělo něčí. b)
básn. zpříma udržuju. «) 0 08. 90Η, κατορ
Wodvrogopéva ještě majícího zdravý rozum;
ještě při zdravém rozumu. P) 0 subi. věci.
Β0Μ,πολλὰ σμικροὶλόγοι κατώρθωσανβροτούς
často málo slov povznese smrtelníky. 2. a)
«) šťastně pořizuju, konám. vi něco ; daří se
πι πόρο, 160], πολλὰ χατωρθωκώς ΠΙΠΟΠό
věci šťastně pořídiv.pass. 0 věci, xavopdu
dývu šťastně pořízenu býti; vy-, zdařiti se.
Thúk. prs. dařiti se. $) att. i bez obi. štěstí,
zdar mám; prospívám. Thúk. 0 xouropůův
komu sedaří (v návrzích). Dém. xarTopůGcat
zdaru dojíti (op. 4rorvysiv). b) o subi. věci:
daří se. Dém. 0 xxrTo0dodvzdar; štěstí (v ří
zení). Arst. ohrách divadelních dvxxT0p06
iv zdárně-lise provádějí.

κατόρνθωσις, ἡ (κατ-ορθό-ω) Ζ6τπό Ρο
řízení ; zdar; štěstí. Aischn., Arst.

NAT-OppWdÉM,ión. -apo- strachem trnu,
Hér. 805.ἃ ΡΤ{,8) καταρρώδησανμ.Ί oVs coni,
strnuli (strachem), že ne—. úměpEWVTÁVxAT
upoodnxórez 0 sebe strachem třesouce se.
b) s ace. 08. τῷ λόγῳ χαταρρωδήσας τοὺς
[lépouczprávouzhroziv, uleknuv sePeršanů.

πατ-ορύσσω zahrabuju; zakopávám.
Xen. ypýuava peníze, poklady. —Hér., att.;
pohrobuju ; pochovávám. iva někoho. i Čev
Ta živého, za živa. Hér, šri xepaXýv hlavou
dolů. —pass. xaTopoopvyuÉvogV praed., za
hrabán, zakopán. Pl. o zlatě, Xen. o víně.—
xaTopvydvou 0 08. pochovánu býti.

πατ-ορχέομαι hopeuje pošklebuju se.
Hér. viva někomu.

πατ-ότι,---- καθ’ ὅ τι, ión.: proto, že—.
κατ-ουρίζω Sof. k cíli dospívám (j. vě

úrem pohodlným).
xaToV“, 7 (zaréye) zadržování. Hér.

Ttvoc Ev—někoho v—.

κάτοχος 9. (κατέχω, 81τ. ΡΙθάςΗ.) 3)
zadržovaný. Aischl. yaíx zemí pokrytý; v ze
mi skrytý. b) Sof. úrvo —spánkem pojatý.

κατ-όψιος 9. (-ὄψι-ς, 81Υ.ἐπόψιος)básn.
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dozíraný ; (zrakem dostihlý ;) na dohlednou.
ΒοΗ,τῆσδε γῆς οἳ této země,

πατ-όφομαι, ν. κοθοράω.
λαττά, ἀότ.αἱΤΠΚ,--- κατὰ τὰ-
πατταδε, ἀότ, Ἡ ΤΠή]ς,,ς-- κατὰ τάδε,
παττύω, γ. κασσύω.
πατ-υβ-, -υπ-, 1όπ.,τ. χαθ-υθ-, -υπ-.
κἄτυψε--- καὶἔτ-, ν. τύφω.
Κάτω (ν κατά, οΡ. ἄνω. -- 60ΙΠΠΡ.χατω

τέρω, 51Ρ. -- τάτω) αἀν. a) α) dolů. Hér. —
ῥιπτεῖν.básn, často: dolů, do podzemí, Ε]. κα
TwrÉéoedoleji; hlouběji. Tuorápov doTarta
ru. B) obr, (v. úvo a, B). b) dole. Hér. xara
TATO čoTEWTEGNejdoleji, nejníže stojíce. 6
xáTo dolní, Thúk.ý x. Maxedovi«dolní Mak.,
Χθη, τὸ κάτω τοῦ Tóžov dolní čásť luku. 10
κοτωτάτω οἴχημα nejdolejší—. Thúk. x4rTa
olxečvna pomoří bydleti (proti středozemí).
τὸ x. kraje pomořské, —básn.x. dole; v pod
zemí. 90Η, (v. edayýc 1. a, 3.). — oi x. pod
zemní (obyvatelé, t. zemřelí, op. oi čvůaos)
ol x. deoL podzemní bohové. —x. vůg dole v
zemi; pod zemí. $) obr. (v. vo b. β.).

NÁTWŮEV(zár) a)zdola; zespodu. básn.
z podzemí. b) zdola ; dole. Sof. oi x. deot bo
hové z podzemí, podzemní. Dém.oixíug Ta x.
domu části (zdola), spodní,

λατωµοσία, ión. —ίη, 7 (0d κατ-ώμ.οτ-ος
2., xaT-0u-vupa,2.) přísaha půhonná, žalo
vací (jíž dotvrzoval žalobník podstatu žalo
by hned na zač. pře).

πατ-ῶρυξ, υχος (51ν. κατ: οβύσσω)básn,
1. adí. 0, “, a) dolů vkopaný. δοᾷ, κ. στέγη
podzemní příbytek, hrobka. b) 00s. Aischl.
xATWPVYECŠVoLovV Zemi vkopáni (v jamách)
bydleli. 2. subst., kobka; hrobkaklenutá.
Sof. πετρώδης skalní (t.j. hrobka kamenná
úlovitá, až na vchod zemí zasypaná).

χατωτάτω, -τέρω, V. ZATO.
χατω-φερής Χεῃ,-- καταφερής.
Kaúxaou, vá, přístavnajiž. Chiu.
Καυκάσιος 3. (od Kaúxac-oc) Kavkaz

ský. Hér. —0906Kavkazské pohoří.
KaÚúnacic,109, 6, ión. — násl.

Καύκασος, ὁ, Kavkaz, dlouhé a vysoké
pohoří odsev.vých. mořeEux. směremjiho
záp. k moři Kaspickému. (Hyrkánskému),
Aischl., Hér. (v. i předch. —zcela rozd, jest
Καύκασα)

Καύχωνες, οἱ, dle Hér. km. Pelasgický

παχλαζω.

obývající pův. v jihozáp. Élidě, odkud už v
doběstd.vytlačen byl od Minyů doAchajska.,

MavVÁdS,Ó („ x07Aos,caulis, cav-us) a)
brk. PL. x. vreg0ů. b) kopiště ; oštěpiště. Xen.

χαῦμα, τό (καξ-, Τ. καΐω) Ρ8ΓΠΟ;τθάτο,
obzl. sluneční. Sof. xaůu. ἔθαλπε γεάτο Ρρά
lilo. i pl.—att.

Καινικός 3. (odKaúw-og) Hér. vd K. ἔθ
vogKainický nár.

Καύνιος 8. (οὰ Καὔν-ος)3. Kaunský.pl.
Kauňané, dle Hér. vedle Kárů praobýv. v
Kárii (již., srv, násl.), dle podání prý z Kré
ty do Kárie přistěhovalí a s Káry sloučení
jazykem.

Kabvog, 4 (v.dvěpřech.)ms. v jihových,
Kárii. ,

maÚúotjzoc2. (srv. násl.) zápalný; hoř
lavý. Xen. neut.

χαῦσις, Ἡ (καβ-, τ. καίω) pálení ; za-; u
palování Hér.

Καῦστριος, ν. Κάυστρος.
ἹΚαὔστρόβιος, v. Ἀριστέας
KavorTpog, 6 1. ř. v již. Lýdii, tekoucí s

jihových. Tmóla do moře Aig. (u Efesa).
Hér. zovay.0c Kaborpiog ř. Kaysterská. —2,
Xen. Kaúorpov medtovPláň Kaysterská, m,
ve Frýgii Vel., sev. vých. od Kelain.

καὺτός--- καὶαὐτός,
παυτός ὃ. (καἙ-, τ. καίω)dle někt. u Sof,

καυτᾶς χδονός π νγρτάμ]ό ποπηδ(1, κλυτᾶς).

xavydopou chlubím, bonosím se. Hér,
náp, předostrým příd.= xai dmó.
πάφαγ καὶἐφαγ-.
Kagw 280g, č, mys v jihových, Buboji.
κάφιλ- --- καὶἐφιλ--.
κχαχαάζω, v. καγχάζω.
καχεξία, Ů (odneob.κάχ-εκτ-ος, χακ-ός,

ἐκ- V yo) Špatný, nepravidelný stav. Pl.
Tdv oouárov neduživost těl (op. edeží«).
Χεῃ, δυσκολία καὶ μανία -- διὰ τήν τοῦ σώμα
τος Χ.εἰςτὴν διάνοιαν ἐμπίπτουσιν πευτ]οςί 8
šílenost pro neduživosťtěla domysli vnikají.

κἀχνές Ξ- καὶἐχτΌές.

παχλάζω (s redupL, « χάλαζα) básn“
a)šplíchám. Eur. x5u.xἀφρὸνκαχλάζον ν]πα
pěnou šplíchajíc, pěnu vyšplichujíc. b) obr,
Aischl. xůu« xaxáv, ἀνδρῶν χαχλάζει vlno
bití nehod, vlnění mužstva hlučí, hlučnědo
ráží —.



πάχληξ.

κάχληξ, Ίκος,ὁ(51. χάλιξ) ἀτουπόΕ7θ
mení, kamení; štěrk; hrubý písek. Thůk.

παχ-υπότοπος». ΒΙ.--- καχύποπτος.
παχ-ύποπτος, ὁ (κακ-ος-) zle, prudce

podezřivý. Arst.
κᾶω, τ. καίω.
Né(« xal)enkl. slůvkoneurčitosti,postp.

obyč. ep.,zř.vjn. básních a u Hér., (p. slův
ku 1. čv svým význ., jen s větší jistotou ke
skutečnosti). Hér, (dle ep.) %xe učyοἰμώ
Getsvěru by velmi zaúpěl.

πέαρ, τό, Ὀάδη. Ίθη nom, a ace. sg. (ep.
xp, att. καρδία)srdce. trag.

KéByg, nr0;, Théban ku konci 5.stl.,
horlivý žák Sókratův.

πέγχρος, Ó,1. zrno prosné. proso. Hér.,
Xen. sg. —Hér. i pl, proso, jáhly. 2. Hér.pl.
jikry.

nevypwpaTA, Tá, u Eur. dle někt.:
otvory, hledí v kraji štítu ; dle jn.: ozdoba
na okraji štítu.

medvóc 3. (xad- v κήδομαι) básn. 1.
pečlivý ; starostlivý ; pečlivě laskavý. Sof.
Ti xedvóvněco laskavého. (v.čyo I., 2.a, v.).
2. péče, starosti hodný ; vzácný; vážný.
Αἱ8οΒΙ. φροντίδα κεονὴν καὶβαθύβουλον δό
veda poraduvážnou adůmyslnousi zařidme.
Eur. dody T. xedvóv konati něco vážného,
velikého,

πεδρία, Ίόη, -ίη, ἡ (κέδρ-ος) οθάτογ]πᾶ;
olej cedrový.

mědpoc, 1, cedr. Eur. κέδρου z cedru, ce
drový. Hér. ἀπὸ κ-.

πεί--- καὶεἰ,

κεῖνεν, κεῖνι, ἰόπ.--- ἐχεῖθεν,ἐκεῖθι.
metuat (« —či—v odpo-či-nouti, v po

koj.— j. prf. bez redupl. —ión. ve J. 0s. sg.
πθβ{αζ, χέετχι͵ Ρ]. κέκται. οΡί, Ιόῃ, κέοιτο.-
1π{, κεϊῖσθαι, Ρατ. κείµιενος; ΠΡΙ. ἐκείμ.ην όε,
fut. xsígou.x) 1. a) ležím, o.)00s. Živé, odpo
čívám ; prodlévám. Sof. odvoz opuštěný. s
A606. M., TÓóTOV,OvTIVYZEŤTAL, M., V němž asi

odpočívá, bydlí. 3) o os. mrtvé, trag., att. —
i 0 pochovaném, Hér, rov y©p0v,ἐντῷ χέοιτο
"Opéory; m., na němž odpočívá, pochován
jest Or.—Sof. xetrou xp" "Audyleží, odpočívá
u Háda.i čv“Audouv Hádu. v) o zabitém, pa
dlém, Sof. Tígpovedst ; τίς o 6 xetuevoc; kdo
jest vrahem ? a kdo zabit? att. xeíu.evogpa
dlý. d)io věci, rozbořenu,sesutu býti. Hér.
veřyog.—b) básn, vězím; «) pohroužen, se

Κεῖος. 603

vřen jsem ; Sof. ἐνκακῇ τύχη ν δίᾷ6.β) ἔντινι
x. na někomvisím, závisím; v něčí moci jsem,
Sof. ἐνὕμμι ὡς δεῷ χείμεῦα πα τάς j. na bož
stvu visí spása naše; v moci vaší j. božské
jsme osudem svým. c) o subi. zemí, ms. a p.
ležeti; po-, rozloženu býti; prostírati se, Hér.
ἡ Ἀττικὴ πρὸςνότονχέεται πολλὸν τῆς Λήμ
vovAtt. na jich leží daleko Lémna, $xAzcoz,
ἐντῇ Κύπρος νῆσος κέεται πποῖο,τ πόιπὅΙΚ. -
se prostírá. vý), v TÝπχρὰ ποταμ.ὸν κείμενά
ἐστι τὰ Σοῦσα. země, v níž podle Ť. rozpro
střeny jsou Súsy.—io0subi.řeky: jest; teče;
probíhá. —Thúk. 70) s ace Ďéstv (v. δέσις

2.). —2. svým význ. pass. k τίθημι. 8) net
vxí T «) položeno,postaveno jestněco. Hér.
xčeva: Úpóvocstojí, postaven jest stolec. —
Χλίνη— Lýs. τράπεζαι. —att. Ta ὅπλα κεῖται
zbraň (postavena), složena jest; zastaveno
jest (v pochodu). 3) po-, vloženo jest něco.
Xen. rhvdorgév dcpaAra— z cihelna klí zem
ském položených (pevně,) upevněných (při
stavbě). v) uloženo, uschováno jest něco.
Thůúk. io os. ὄμηροι ὑπό τινος αἈτόδι κείρ.ενοι
rukojmové od někoho tam vpraveni, uscho
váni.—i obr., Thůk. κεϊταί σοι εὐεργεσία ἓν
τῷ Ἱυετέρω olxe uschováno ti dobrodiní—.
ὃ) básn. uloženo, utišeno jest něco, Sof. x
xóv(. ἐπεγείρω).--ε) básn. se subi, os., Eur.
εἰςAvayxmvzečodauv nutnost vehnánu býti;
vnucenou službu míti. b) r) uloženo, usta
veno, ustanoveno jest něco. obzl, s praed.
noml. Hér, (v. čedblov) OTi el σφι χείµενον,
περὶὅτευ ἀγωνίζοντκι 90 asi jim jest ustano
veno (za výhru), oč—.Dém. T%ywsíx ddAx
T0Ď moXéuovxelueva m, za odiněnu války vy
dána. —Thúk, Čyuíxc xetodmuže tresty jsou
ustanoveny. —ol xeíuevot vóu.oLustanovené
πάΚοηγ. Χο. ὑπὸ τῶν 9εῶν, ὑπ' ἀνθρώπων
od bohů—. β) ὄνουιακεϊταί τινι jm. dáno jest
někomu,něčemu.Hér.ora. —att.—Xen,
| --ἐπί τινι jm, ustanoveno jest pro, na něko
ho. c) básn. «) xelodxí mw; míti se nějak,
Sofť.ἐπικινδύνω- βροτοῖςκεῖται vrtkavě se má,
vrtkavo jest smrtelníkům ; na kolisavé váze
položeno—. 3) xeřrzí m. zůstává něco, Sof.
ἀνατί. --Ρ]. ἄλυπα,

κεῖνεν, πεῖνι, ράδη., ἴόη. --- ἐκεῖθεν,
ἐχεῖθι,

NELA ALOVyT6(< zet-u.z) uložené; poklad.
πείινος --Ξἐκεῖνος(τοπᾶ. πάς.)
πεινός, πεινόω,τ. κενός,κενόω.
Kstoc, ión.Kýnoc3.(Ké-o<)Kejský. substt.

mase. Kejan.
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melpW (« our-tus. —a0r. ἔχειρα, πιθᾶ.
básn. i xepoáu.cvog.—prf. pass. inf. xexxobau)
1. a) stříhám, «)s obi. vlasů, hlavy. obzl.
ve smutku, Eur. meď.—si. 9) s obi. os., Hér.
σφέας τε αὐτοὺςκείροντες καὶτοὺς ἵππους00
lujíce i sebe i koně,zeď. (v. λόφος1. c)pass.
χεχάρθαι TAGxepahac ostříhány míti hlavy.
b) o) sekám. Sof. ὕλην τῆς βαδυρρίζου δρυὸς
xečox:dříví hlubokokořeného dubu nasekati.
P)(sekaje)oholuju ;prosekávám;lesa, stro
mů zbavuju. Hér. v0 0905,τοὺς χώρους χεί
petvhoru, místa prosekávati, stromů zbavo
vati; na hoře, na m. stromy porážeti. v) pu
stoším ; plením. Hér. vv, Téu.Evog.—zeŤomu
zpustošiti; popleniti.pass. při subi. 79m.
2. básn. δοΚάπι. 3) Ρο, φόνον(Υ.πολύκερως).
b) Aischl. meď. πλάκα κερσάµενοςΠἶνΙ {ρο
raženými těly) mrtvolami naplniv.

πεῖσε básn., ión. — čxetoe.
πεκλόμενος, ν. κέλοµαι.
πεκμηῶταςα Ρ., Υ.κάνω,
πθχορήµένος, V. κορέννυμ.,
πεχρᾶμαι, ἰόῃ.κέκρηµαιτ. κεράννυμι[α]θ

κέχρανταια Ἐν. v. přixozívo).
Κεχροπίδαι, ot (Kéxpod) Kekropovoi.

u Hér. == AYyvařor.

Kexpóntoc 3. (Kéxpoy)Kekropův. Eur.
xd av, 6. Attika,

Kéxpod, or0<,mýth. kr, Ath, první, au
tochthon, jehož pravnuk byl Theseus.

πεχρύφαλος, ὁ, 9) [α) ep, čepec]. B)ná
hlavek, náhlavník (koňský ; řemenk uzdě).
Xen. b) jádro teneta.— Xen.

πελαδέω (κέλαδο-ς)básn. (zvukem) roz
léhám se; zvučím. Eur. xx, oXAmvyyss.

κελάδηµα, TÓ(neAadé-e)zvučení; zvu
kot. Eur. ovětru: Šumot.

méÁxčoc, ó, básn. zvukot. a) pokřik; po
vyk. trag. b) u biče: svist: svištot; praskot.

KeAatvat, ai, (Černá) std. ms. hl, Fry
gie, kde byl pramen Marsye Fryžského a na
blízku iř, Majandra(pozdějšíArava 4 K.
PoTó<,nynější Kara Hissarn. Dineir).

xeAatvo-PowT0G2, Aisehl. x. Ἱπαρἔκδοι
váceTa: Černokrevným žrádlem játra vyží
rati bude.

θλαινός 2. (« xnA-lc,sgualidus,kalný)
básn. a) kalný, «) zakalený. Sof. Bhépaga
—oči.B)krví zakalený. Sof. čívo<,AGyxm.ba)
chmurný; temný; černý. Aischl, výžchmur

χέλλω.

ná, temná noc. Iaxora90g. B) Aischl. oůXov
černý km., nár. — Sof. νᾶες lodi—,

πελαιν-ώπᾶς, ὁ, ἀόπ. -ώπης (-ὤψ) Sof,
-δυμός πββπιαδ]]ά, ὄθιπά ἆπδο,

KeAémg, Spartan v 6. stl., společník Dó
rieův.

πέλευῦος, ἡ (-ν callis) 1. a) dráha; ce
sta. Aisehl, (v. žace 1.a.); Sof.b) výprava.
(v. BovAeýe.1.a.). 2. dráha hvězd. Sof, pl.

nědÁevÝor.

πέλευσμα, ἀἱο πὸΚἰ,ἰπέλευµα, τό (κε
λεύ-ω)].a) pobídka ; volání; znamení dané (vo
láním). Aischl, (na lodi veslařům). Thůk.
ATO EVOGZEAEÚGYLATOGNAjedno znamení dané.
b)volání; vyzvání ;rozkaz daný.Sof. deorórov
od pána. Eur. voy «. —Hér. v. šmaxovo,Í.

κελευσμµός, ὁ (κελεύ-ω) po-; vybídnutí;
vyzvání. Eur.

πελευσμοσύνη, (srv. předch.) vyzvá
ní; poručení; nařízení, Hér.

κελευστής, οὔ, ὁ (κελεύ-ω) pobadatel,
Thúk. vrchní veslařský (dle jehož znamení
veslaři veslovali).

πελεύω (.ν κέλ-ομαι. -- PASS,A0r.ŠxE)cý
σθην, Ρ1{. κεκέλευσµικι) 8) α) Ροράάάπι; τΥ
zývám. vivě někoho.s inf, aby-—.básn., att.
B)nutím, Hér. špydlecbau mávrag všechny,
aby—. b) «) vyzývám. %i« někoho ; kážu,
poroučím, velím někomu. s inf. aby—.básn.,
ión., att.; is pouhým inf.— Xen. i xeAeú
oavTegčri TXÓrAx povel, rozkaz davše: do
zbraně ! Thúk. xsAsúev, χκελεῦσχιἐπί τινκ Ἡ.
ění m nepřát. vyzývati, vyzvati proti něko
mu, něčemu ; —na někoho, na něco, (vzhů
ru na—!) pass. Xen. xeAevodŽvatvyzvánu
býti; rozkaz obdržeti. 9770Ttvog od někoho.
part. na rozkaz něčí. p. prf. —5) žádám, Hér.
ἅτε ἱκετεύων--. Χεη. ἐκέλευσεν ἀφιέναι αὐτόν
požádal, aby ho ponechávali volného.

πέλγης, ητος, ὁ{-- οε]-εν. ο6|-οσ) 1. Ρό
houn kůň; rychle jedoucí. a) hončí, k závo
dům vycvičený. Pl. pl. — b) vůb. rychlý
(jízdný) kůň. Hér. fAxvvov zéhyrTucjezdili
na koních. 2.střelčí, rychlá loď; rychloloď.

πελήτιον, τό (κέλης)5{1εἱδ{,rychlá lod
ka, bárka. Thúk.

χέλλω, Ράρη. οϱΥὅ.805.κέλσαι, a) «) při
τα71Η1:ΡΗςίά1] (5 Ἰο4). 9ο6, πρὸς γῆν ς 7ε
mi. B) proraziti; proplouti. Eur. 0%ysvu.d
Tov (skrze) proudy. b) obr. doraziti (k cíli.
konečnému). Aischl, —Eur. {θανάτου ποτὶ
véouo k cíli (do přístavu) smrti.



χέλομαι.

néAopa, básn. vy-; vzývám, Sof. aor. s
obi,božstva: xexAOu.evogvzývati (začav,)se jav.

πέλσαι, ν. κέλλω.

Κελτοί (později { Κέλται), οἱ, Ἀδ]ίογό
(Celti, Galli), plemene Indoevrópského, za
std. velmi rozšíření po záp. Evrópě.

NĚAwWp,pos, , básn. potomek ; syn. Sof.

πενανδρία, ἡ (κένανδρ-ος) ΑἰβδοΠ].prázd
nost, pustota po mužích (vyhubených).

NĚV-aVOPOG9. (xev-6c, dvýp) básn. prázd
ný mužů. Aisehl., Sof, o ms.

meveóc, básn. v. χενός.

πενεών, ὤνος,ὁ (κενε-ός)Ρτάσᾶποβε, obyč.
slabiny. Xen.

NEVOAOVÉMκενο-λόγο-ς, -λέγω) πα ρτάσᾶ
no mluvím. Arst.

mevóc, básn. i xevsóc,básn. a ión. xetvóc
(xevjog. — ΘΟΠΙΡ.Ὦ]. κενώτερος Ἡ. κενότερος
z xevjoT-) prázdný. 1.a) «) 0Η, οἴκῆσις,Υἢ
(bez obyv.). Thúk. vňec(bez mužstva). PI. 0
x. prázdno ; prázdnota. (op. *Afpocu). Xen.
mezera. —Pl. comp,prázdnější (op. rAnpéc
τερος). ϱ) Hér.oos.: s prázdnýma rukama;
prázdný. pl. (op. pépovrec vův TExad ὕδωρ).
ϱ) α) prázdný ; prostý ; zbavený. Tivogněče
ho, někoho. Xen. —rávrov všeho. ἅρματα
Χ.Ἠνιόχων πραγεηό--, 904,1 --νοῦ, φρενῶν 07
umu, smyslů. 3) opuštěný. Β0Γ.λέαινα. Χθῃ.
στρατόπεδον κ. τινος tábor opuštěný od—. γ)(v.dodu.x).2.a)«)prázdný;marný; lichý;
jalový ; planý. básn. čXric. Xen. póBoc. PL.
λόγοι, Ὠόπι, πρόφασις, λοιδορία. —B) ο 08.
Dof. Ίχεις οὐ χενή ye nepřicházíš zprázdna
jen (bez příčiny důležité). b) prázdný ; da
remný ; nerozumný ; zpozdilý. Sof. yvůy.m
myšlénky, úmysly. Eur. dóč«domnění.

πενο-τάφιον, τό (-τάφ-ος) ῬτάπᾶπόἨτο
biště ; mohyla (upravena těm, jejichž mrt
voly nebylo lze nalézti). Xen.

πενό-φρων, ονος2, (-φρήν)Aischl, mar
nomyslný. x. GovAcúuav marnivé, daremné
úmysly.

πενόω, ἰόπ.κεινόω(zevó-c)prázdním ; vy
prazdňuju ; prázdným činím. a) «) pustým
činím. pass. pustnu. Sof. úmOAoru.oĎxevoj
Tat Ou odmoru pustne domov. Thůk. oi
χίαι ἐκενώῦθησανdomy spustly (vymřením
rodin). 3) prázdným nechávám; opouštím.
s obi.m., Eur. —pass. Thůk. xevodascávTáv
vsv když by opuštěny byly lodi. b) zbavuju
Tivá n. Ti Tivogněkoho, něco něčeho. pass.

χεραµεία. 605

Hér. zexavěstm; rávrov zbavenu, prázdnu
býti všeho.

Kevraúpstoc 3. (Kévraupo-<)Kentaur
ού, Έτ, γένος.

Kévravpoc, Kentaur. pl. půvd. obrovští
obyv. ve vých. krajinách Thes., odkud pře
silou Lapithů byli vypuzeni na záp. (Pozdě
ji pokládáni za mýth. stvůry v dávných do
bách, opatřené koňskýma nohama ; konečně
vybásněna jim podoba ve spodní půle koň
ská, v horní člověčí). Sof. sg. Nécaoc K.

κεντέω (fut. xevrýce) a)bodám; píchám.
básn., att. —viva. PI. vedle TůmTEV.pass
prs. Thúk., Xen. b) mučím; trápím. Sof,

πεντρίζω (κέντρ-ον) 8) οβΐπθιη Ροδόπη;
bodcem píchám. τινα. Xen. b) osubi. vášně:
pobádati ; popichovati ; ponoukati. Xen. i
pass. 0 05. —

MÉVTPOV,T6 (xev-Tée) 1. ostrý konec. a)
bodec; osten. «) k pohánění koní a ku tre
stání lidí. Xen., Sof. durAotex. dvojitým bod
66Πι, Ηότ, µάστιγάς τε καὶ κέντρα Ρἱὅ61 bod
ce, obr. Aischl. mp0g κέντρα κῶλον ἐχκτενεῖν
proti ostnům nohu natáhnouti. Eur. —Aux
ríČev proti ostnům patou vyhazovati. —B)
ostruha (na koně).Xen. y) meč. Aischl. obr.
úuoixe; dvousečný. b) žihadlo (včely). Pl.
2. obr. osten. a) pobídka. Soť. θεῖον božský
osten. b) bolesť. Φοἵ,,τ. ἐπιζέω.

πεντρόω (κέντρο-ν)Hér. = κεντρίζω, a.
πένωσις, ἡ (κενό-ω)vyprazdňování ; vy

prázdnění. Pl., οΡ. πλησμονή, τὸ πλῆρες.
Κέος, 1, u Hér. čásť okřídlí sev. vých.

na ostr. Salamíně zvaného Kovócovp«.
περαία, 7 (xéoxc,rohatina). Thůk. a) ai

xepařau ai ČeXotvopóvot rohatiny (válečné
delfíny opatřené,) delfínovské ; (na loděch
válečných) silné sochory opatřenédvojitým
ostřím železným nahnutým a nad tím rozší
řené hmotou olověnou dle podoby delfína;
určeny k zabodání a potápění lodí nepřátel
ských, na něž byly spouštěny tíží ráznou.
b) vůb. sochor; Ρίά]ο, γ. ἐπικλίνω.

περαΐζω (.. xsípo)básn. a lón., jen prs.
a impf. rvu; sápám ;trhám. Hér. a) ©)Toůg
ixévac čxTo vyod prosebníky z chrámu u
chvacuju. —ypýuara poklady—. B) Ačovreg
τὰς καμῆλους ἐχεράιζον —velbloudy sápali,
trhali. b) «) roztrhuju ; kazím; hubím. Tag
věac lodi. —i pass. —) pustoším, plením.
ἄστυ IMS.

περαµεία, ἡ (κεραμ.ϱύ-ω)hrnčířství. PL,
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περαµεικός;, v. κεραμικός.
Kepapemác, 6, 1,v Ath. předměstíHrn

čířské, na sev. vých. od hl. náměstí, branou
Thriasskou (Δίπυλον) τοζάξ]εποna 2části:
ó čvvogK. vnitřní, ÓčxT0: K. vnější, kde by
lo pohřebiště výtečných mužův, obzl, v boji

padlých. —2. K. x0An06,i Κεραμικὸς ii Ke
pauetos x. (v. Κέραμος) Keramský chobot
u jihozáp. pomoříKárského, sev. od Knida.

Kepápetoc srv. předch., ve 2

Κεραμεῖς, oi (Srv, Κεραμεικός, 1. 1 κε
oxy.eug)Hrnčířov, dědina Att. u Kerameika.

περάµεοςτν.πάβ].

κεραμεοῦς». (z κεραµέεος, κέραυ.ο-ς.)atb.
dle někt,. Zepáy.204,χεράμιος hliněný. Xen.
mAvdot-. PL κύλικο χεραμέαν (-μ.εᾶν).

περαμεὺύς, ὁ (κέραμ.0-6)lepič hlíny; hrn
číř. Pl,

περαμεύω (κεραµεύ-<)hrněiřuju. PL.i Tov
κεραµέᾳκεραμεύειν hrnčíře po hrnčířskupá
liti.

περαµικόςη. κεραρ.εικόςὃ. [κέραμ.-ος, χε
ραμ.εὐ-9). hliněný, hrnčířský, Xen.

περάµινος 3, od (zéoap.-0g, STV. předeh.
ἃ χεραμ.soc) hliněný. Hér, ridor, χύλιξ.

κεράμιον, τό (κέραμ.--ος) a) nádoba hli
něná. Hér. οἰνηρόν.—b) Xen. j. míra: sou
dek. otyνουvína (asi 395 litru).

xspaj“oc (substt. neut. v. předch.) v.
χεραμ.εοῦς.

παραμίς, ἳἴδος, %(xépxu-oc) cihla, taška
(krycí). Thůk.

πέραμος, ὁ(.ν xso4-vvupu)a) hlína (kpá
lení. terra coctilis), Xen. b) obzl. věc z hlí
ny pálené: x) nádoba hliněná. Hér. ij. coll,
nádobí hliněné. 3) cihla, taška krycí. Thůk.
ij. coll. cihloví, vedle λίθοι.

περάννυµι {ν͵ { χέρνημι, —a0r. ve slž.č
χέρασα.Pass. ΡΤ{, κέκρᾶμαι, ΙόΠ,κέχρηµαι;
307. ἐκρᾶθην ἱἐκεράσθην)Ἱ. mísím ; míchám.
a) sobi. věcí tekutých, j. vína. Xen. pass.
oivogxepaodeíc —smíšeno byvši, b) věcí ne

tekutých: mísím ; slučuju. PL. pass. ὅσα
πυρὶκαὶ γῇ κεράννυται kolik věcí s ohněm
a zemí se slučuje—. καλῶς καὶμετρίως κρα
dva πρόςτι krásně a souměrně sloučenu
býti s něčím, 2. a) Aischl. aya κεκραμένη
zvuk smíšený, sloučený. Thůk. onářečísíní
Šeném,—Arst. 70ro κεκραμ.ιένοντῷ χρόνῳ
cosdlouhým čsem souvisí; věcdlouhou do

περαυνο-βόλος.

ší). b) Hér. ὥρας xExpypévacpočasí smíšená,
zmírněná.

NÉPAG,TÓ(« cor-nu, cer-vus, Hor-n. —

Κπι, κερατ- i xe9a0-, att. gen. κέρᾶτοςἹ κέρως
Zκέρασος, dat. χἐρᾶτι i χέρᾳ. —pl. χέρᾶτα
1χέρᾶ, gen. xepaTOVÍZepův, dat. κέρᾶσι. —
jón. gen. xépeog, dat. zépet. —pl. κέρεα, gen.
κερέων). 1.8) α) roh (dobytčí). Πότ, τὰ χέρεα.
Sof. ταυρείων χεράτων tuřích rohů. B)roh
zněčeho uměle udělaný .Hér.xézex Bod:vx
xe« volské rohy kovové. b) roh(vytržený);
věc z rohu upravená, «) roh ku troubení,
Xen. cyuňvouT xépxr: znamení dáti rohem.
$)roh j. nádoba picí. Xen. x. olvovroh vína (ví

nem naplněný). (i kovový rohu pravému po
dobný).2.věc να nějak podobná.a)a) Xen.
τὰ κέρατα τοῦ ὄρουςvrcholy pohoří. B) Ta
meno řeky. Thůk. šἔσχον χατὰ τὸ ἡΜενδήσιου
x. zastavili naproti Mendésskému ramenu
(Níla) a ústí (dle někt, zde: předhoří). b)
velmi často: «) křídlo, bok vojska, lodstva
válečného. básn., ión., att. T0 δεξιὸν κ. pra

vé křídlo. Hér. τοῦ χέρεοςτοῦ ἑτέρουἸγεμο

o vjednomz oboukřídelnáčelnictvímíi. p) řada (dlouhá). Xen. xara zéoxgyet
dlonhým tahem, dloubými řadami vésti voj

sko (tak že málo vojínů jest vedle sebe, vel
mi mnohoza sebou. op. ἐπὶφάλαγγος. ἄγειν
širokými řadami—, tak že velmi mnoho vo
jínů jest vedle sebe, málo za sebou). Hér.
ἀνάγων ἐπὶκέρας τὰς νέας vyváděje dlouhou
řadou, po řadě lodi, Thúk. xxr% vav (ναῦν)
ἐπὶέρως 7παραπλέοντες Ρο jedné dlouhou řŤa
dou (lodi) přřiplývajíce, přijiždějíce. éri xč9wg
ěxmAeĎox.po řadě, dlouhou řadou vyplouti.

κεράστης, ou, O(xépxc)roháč ; paroháč.
Φ0Ε. ἔλαφος.

περαστίς, ἡ
Aischl. nom.

mepao-pópog 2. (-pápw) rohy (nosící,)
mající; rohatý. Evr.

περάτινος 3. (κέρας)rohový; z rohu u
pravený. Xen. gorTýptov.

περαύνιος ὃ. { 9. (κεραν-ός) básn. hro
mový. a) paromový. Aischl. κεραύνιοι βολαί
hromové střely. Eur. ray% —rána, —ble
skový. Aischl. oXóž. Eur. Axu.rág. b) hro
mem, paromem udeřený, zabitý. Sof., Eur.
o Semele,

περαυνο-βόλος, č (-B4X-Xo)hromotluk:
perun. —ale %EpxVvojoÁoc,adi.2. hromem

(srv. předch.) rohatá.

bou rozvláčná (op. 70 ddbpowrTepov—stručněj- | udeřený,zabitý. Eur.



περαυνός.

xepawvóc, ó (« coru-seus) mih hromu,
blesku ; hromovástřela, rána ; parom, (srv.
Bpovrý,doTpaný). Aischl. (v. šxrAýcco 1. a,
έρχομαι 1. b. «.). muppópog —Sof. xepavvoů
BéXogparomova, hromová střela. Hér, pl..
Xen. sg.

κεραυνόω (κεραυνό-ς)hromovou střelou,
hromem biju. Hér. vi něco, do něčeho. Pl.
aor. hromem udeřiti,

Ἠέρβερος,ὁ, příšerný pes mnohohlavý,
hlídač v podzemí, Xen.

περδαίνω (κέρδ-ος. {αῇ.κερδανῶ, Ιόπ. κερ
δανέω : 807. ἐκέρδᾶνα. —od km. χερδα-- Ιόῃ.
fut. κερδήσοµαι, 801, ἐκέρδητα) a) ziskuju;
zisk mám, beru. Aischl. odděvxepdavste nic
nezískáš, s nom. part.— Sof. T0 κέρδος χερ
δανεῖνδικαίως πὶς]ς2{ςΚαῖ--, Χεῃ. πλείω κερ
δαίνειν τδ{δί σὶς]ςmíti. Hér, κερδανέεις πλεὶ
Grovzisk budeš míti největší, s nom. part.—
xepdýsecůnímdojíti, nabyti zisku nějakého.
—x. čz Tuvogzisk, užitek, výdělek mám z ně
ὄεπο. Πόν. μέγιστα ἐκ φορτίωνἐκέρδησανηε]
většího zisku, výdělkuze zbožínabyli ; nej
více— vydělali. Xen, i oróWev—odkud, z če
ho—.Hér. i s dat, part. Meyápotot κερδανέο
μεν περιεοῦσι Π{5κάπιο Μπι, 76 Μερατγ πάπα
zůstanou. b) zisku dbám, hledám, si hledím.
Sof. xegdvaíveT",čuoAčre—, Xen. dró TuvogZ
něčeho. Dém. rov χρόνον κερδᾶναι, ὃν ἄλλος
úmoXAuvauže dobu si vyzíská, ktérou jiný
hyne.

mepduAšoG 3. (κέρδ-ος) zištný. a) pro
spěšný ; užitéčný. Hér., Xen. xeodxAewrepov
s inf. s větším ziskem; prospěšněji—. b) zi
štivý ; prospěchářský. Thúk, adv.

περδα-ω, jen v aor. act. a fut. med., V.
κερδαίνω.

πέρδιστος 3. (sup. ku κέρδ-ος, STY.χερ
δαλέος) básn. nejprospěsnější ; nejužiteč
nější. Aischl., Sof, neut. sg.

mépdoc, T6, a) zisk; prospěch; užitek.
Aischl. s inf., Hér. (v. tÓtoc1. a). čv xépoei
ἐποιεῦντο -- 5 1πῇ,σα zisk si pokládali—. att.
ace, praed. při voulČev, jyeloda:. —Xen. čni
τῷ κέρδει pro zisk, dretyovro κερδῶν zdržo
vali se zisků, výdělku, 70 xarů uňva x. mě
síční výdělek, mzda. b) zisk; zištnosť, Sof,
τὸ κ. διώλεσεν.

Kepxactwpog, j, ms. v dolním Eg., kde
právě NÍl se dělí.

mepmíc, (doc,1, člunek tkalcovský. Sof.
κερχίδωνúxuočav člunku ostřím. —Eur., Pl.

κεύνω. 607

—Arst. ze Sof, j vs «. oový člunkuhlas, t.
tkanina.

πέρλος, 9, ocas; ohon. Pl.
MÉDY-0VPOG, Ἡ (κέρχ-ος, οὐρά) ΡάτΚα (po

dlouhlá). Hér. pl.
Képxdpa, 7 (Coreyra) podlouhlý ostr.

v Jónském moři sev., záp. odEpeira; v 8.stl.
osazen od Kotinťanů, později v rozepři s Ko
rinthem. (Korfu).

Kepndpotog 3. (Képxupx) Kerkýrský.
pl. mase. Kyrkýřané.

πέρκχωφ, w70g,Ó,lišák prohnaný ; dare
ba. Aischn. —Képxereg dva mýth.trpaslíci
Šprýmovní; od Héraklea kdysi jimi škádle
ného byli sice s poutánií, ale brzy pro vese
lé šprýmy své propuštěni. Hér. Keoxagav
ἔδραιsedadla Kerkópův u průsmyku Ther
mopylského na hranicích Lokerských.

πέρμα, τό (κείρω) βἴήπο]ς.51. πάδ].
κερματίζω (κέρμα) rozřezuju; rozkra“

juju. Pl. obr, dperýv.
περόεις, εντος,ὂ.(κέρα-ς) rohatý Eur.fem.
περο-φόρος, Επ. --- κερασ-φόρος.
Ἱερσοβλέπτης, ου, Χπ,v Chersonésu

Thr. za Filipa Mak., spojenec Athéňanův.

περτοµέω (xéprouo-c) uštipačný, Ška
dlivý, posměvačný jsem. Sof. xsovTop.vušti
pačně ; škádlivě. Aischl, xeprTou.oni Tivapo
škádliti někoho; posměch učiniti si z něko
ho, Eur. xeovoueřydeóv rouhati se bohu,

XEPTÓLYJIG,Ἡ (κερτοµέ-ω) škádlení;
škádlivé žertování, Sof.

περτόµιος 9. (κέρτοµ-ος)básn. uštipač
nému, škádlivému příslušný; uštipačný ;
utrhavý ; rouhavý. Sofť.xeoToutot ὀργαῖςΡΤΟ
projevy uštipačné, rouhavé vášně, x. yAGooat
uštipačná, rouhavá slova.

πέρτοµος9. (κερτό-ς, Od χερ- Ἡ κείρω)
uštipačný ; škádlivý. Hér, yopot.

κεὺ- --- καὶεὐ--.

πευνµών, ὤνος, ὁ (κεύθ-ω)básn, skrýš,
Αἱ6οΠΙ.Γαρτάρουκ.-- Επ. ἠλιῤάτοιςὑπὸ κευ
du.Goidole ve výstrmných roklinách-.

xedWoc, vó (srv. předch.) básn. skrýš.
Sof. vexúov—nebožtíků (Hades).

κχεύνω (m custo-s.— prf. xéxevdx) básn.
1. tr. a) kryju ; skrývám. xeúdaTí Tiva1. 72
skrývá něco někoho, něco. Aisehl. vař
země. Sof, oréyy— příbytek. prť. Sof. xéxev
dev adTovTedyog(ukrytého,) v sobě ho drží,
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má nádoba. Eur. Aκέκευθε δέλτος ο0 (ukry
to má,) skrývá blánka. —b) duševně. οἱ,
xpup7 xeúder Toúpyovtajně skrývati čin. p.
Eur. —2. intr. trag. skryt jsem. Sof.$avov
xeúde xáTe Vý<zemřev(skryt jest,) odpo
čívá pod zemí. Ἅϊδα Ηάάν. Ρτῇ, κεκευθὼς
πολεμίας ὑπὸ χθονός οἀροδίτα]ο τ 1ἠπό země
nepřát. — Sof. i o Ἠτορό: οὗ χέκευὺε kde
jest ukryt.

κεὐστ---- καὶεὐστ--.

πεφάλαιον, τό (xepxXm)a) hlavní věc;
věc nejdůležitější ; podstata. Thůk. *X« Te
πολλὰ καὶ κ. ἶ mnoho jiného i, co bylo nej
hlavnější—. Pl. %mpayuaTeu Aradu xal T0
Χ. εἰςτοῦτο τελευτᾷ Účinnost veškera a pod
stata k tomu konci jde—. v. Tevoghl. věc ně
čeho.b)úhrnek ; hl, obsah ;stručnosť. Thúk.
BoxyuTáTEHxeEpaAníev nejkratší stručnosti, |
Xen. čyx. eirety vhl. obsahu říci. obzl. u řeč
níků. eiretv, poxom évx. říci, oznámiti úhrn
kem, celkem (na konci řeči).

πεφαλαιόω (κεφάλαιο-ν)hl, věci úhrn
kem, krátce, stručně podávám.Thůk.čx r0A
Av z mnohých věcí. xspaAurwoavrechl. vě
ci stručně zahrnuvše—.

πεφαλαιώδης 9. (-ο-ειδής) Π]. věci pří
slušný (bez věcí vedlejších). Arst, adv.
—oč; způsobem (0 hl, věcech) stručným.
i: opakováním stručným, úhrnným.

πεφαλαίωμα, τό (κεφαλαιό-ω)Ἠότ.αοο,
úhrnkem,

mepaA-aAy“ 2. (-XXyoc)hlavě bolný.
Xen. ÝvxepaXaXyéc dělalo bolení hlavy.

κεφαλή, ἡ (»ν cap-ut, Haup-t) zř. trag.
(v. x4px) 1. a) «) hlava (živočicha vůb.), j.
nejdůležitější čásť těla, Hér., att. —3) 0 0s.*
buď ve sm. dobrém, j. orAnx. miláhlavo,
hlavíčko ! PI, ; n. ve zlém sm. Hér. ὦ χακαὶ
x. nešlechetné kotrby !Dém. sg. b) hlava (j.
Φποῦ). Χεῃ, τῆς χεφαλῆς στερήσεσθαι ΠΙ8Υ7,
hrdla zbavenu býti. eig x. Tiví TLTpébdouna
hlavu někomu něco (obrátiti,) uvaliti. 2. u
věci. a) «) rorTawoůxspahaí řeky zřídla, pra
ΠΙΘΗΥ.Ηόν. -- β) Χεπ. ἐπὶ τῆς κ. τῆς τάφρου
na náspu příkopů, d7r0Tv x.τῶν ἔνδον5 Ná
sep vnitřních. b) hlava; dovršení, Pl. tva
ἡμῖν ὁ λόγος κεφαλὴν λάβη 97 παδί τοσρτατό
π]ΑΥΥ 5ο ἀοβία[ο, ἐπιδεῖναι κεφαλήν dodati
hlavy ; dovršiti. žvev zepaAňc—bez hlavy.
Arst. zepahyv čyev o řeči: hlavu míti; do
vršenu býti. 3. ve vl. jm. hory, v. dpůcf.

nepadíc, (Šos,7 (xepxX-1)klobouk. Arst.

πήδομαι.

Ἠεφαλλήν, žvos,6, obyv.na někt, ostro
vě ok. Kefallénia. Sof. o Odysseovi, j. vládci
těch ostr. —pl. Kefallénové, pověstní šibal
ským obchodnictvím.

KsgaAAnvíu, 7 (KepaXXýv)hl. sídlo Ke
fallénů, největší ostr. v Ilónském moři, sev.
od Zakyntha, na sev. mořskou úžinou oddě
lený odvých. Ithaky.

KépaAoc 1. mýth, lovec Att., mnž. Pro
kridin, odEoje z lásky unesený. 2. v 5. stl.
Syrakůsan usedlý v Athénách, otec řečníka
Ath. Lýsie.

πεχαρηµένος, υ.χαίρω.
πεχαρισµένος,γ. χαρίζοµαι.
πεχυμένος, τν.χέω.
Kéws, gen. Kéo,%, ostr. Kykladský,ji

hových. od Attiky, s obyv. Iónskými.
X1),x, ión. = ný, 77.
κηδεία, Ἡ (κηδεύ-ω)ΡἩδισποδέ; ῬἩρι

zenství. Xen. (srv. násl.)
πήδειος 9. (κἼδος, v. i předch.) básn. 1.

starosti, péče hodný. 2. příbuzenský. Eur.
x. očxrot příbuzenské (0 zemřelého příbuz
ného) žaly.

UMŠELŮÝV,ovog, 0, 7 (Kýd-0u0u) 1. starost
livý ; pečlivý. Sof. Trvoco někoho; -dbající
někoho. substt. mase. a)opatrovník. Sof.dtya
xndeu.óvovbez op—. b) ochránce. Xen. wi
někomu. pl. io héróech : vs x. —2. přízní
cí, přátelící se. Eur. vtvogs někým.

UNŘEOTÝS, 00, O(1700) spřízněnec ;pří
buzný (sňatkem). Isok., Dém. v:vogněčí.

πἠδεστία, ἡ (κηδεστ-ής)svatovství; pří
buzenství (sňatkem, srv. ovyyévax). Xen.

πήδευμα, τό (κηδεύ-ω) ϐ) βυαϊοτείγ{;
příbuzenství (sňatkem). Eur. pl. —b) Sof.
0 08. sg. přízeň (j. svat).

UMČEw (srv. x700) 1. a) opatruju ; oše
třuju. Sof. riva někoho. Eur. róAv 0ms. sta
rostliv, pečliv jsem. b) ku pohřbuupravu
ju (zemřelého). Sof. xmdevdeícupraven, oše
třen byv. 2. snubuju. a) Tivěněkoho. Eur.
oi xmOeÚcavTecsnoubcové (rodiče nevěstin).
výuonv xyčEÚevnevěstu ku sňatku zdobiti,
ϱ) α) snubuju si. Sof. iva někoho. $)—se.
Aischl. r0 xededox zad ἑαυτόνsnoubení
s rovným sobě. Eur. κηδεύσας καλοῖςγαμ.
βροῖσιpřiženiv se k hodným svatům-.

κήδομαι (κῇδ-ος.-- Ῥάβη. a0r. impt. x
deoar). a) starám se; pečuju. trag., ión., att.



πῆδος.

τινὸςο někoho, o něco ; dbám někoho, něčeho.
Sof, i: jest mi na starosti, na péči něco. —
οἴκου.-- Αἱδο]]. xŠecou v ochranu svou vez
πι! -- Φοᾷ εἴπερτιτοῦ σαυτοῦ βίου κήδει máš
li vskutku nějakou starost o svůj život. p.
att. —PL. i outxpóv— jen malou starost—.
Soť., Pl.i: mepfTivog o někoho, o něco—. b)
starost mám ; οράνάπηϱθ, Ηότ. µεγάλωςτινὸς
velmi o něco. —is vtou fin. uj dmóAovrau
κηδόµενοςaby nezahynuli, starosť maje, se
obávaje.

κῆδος, To, 1. trud; smutek. Hér.i: po
hřeb. čgx. iévat na pohřeb—. 2. a) přízeň ;
příbuzenství (sňatkem); svatovství. Eur.
(v. duvére, a, B,). Hér. xara vo x. za příči
nou příbuzenství. Thúk. 70 x. ξυνάψασδαιτῆς
dvyaxTpogpříbuzenství sjednati si provdáním
deery.b) «) příbuzenstvo. Sof. xauvóv.B)Eur.
x. Ačpáorov AuBóv (příbuzenství Adrástovo
přijav ;) dceru Adrástovu pojav.

Κήις, γ. Κεῖος,
κηκίς, ἴδος,ἡ (κηκί-ω) θα]. Ροἱ,
κηκίω (srv. předch.) prýštím, Sof.subi.

αἱυ.α.

πηλέω a) kouzlím ; okouzluju. Pl. rwd Tř
oový někoho hlasem. i pass. —b) chlácho

"lím ; ukojuju ; krotím. Pl.
πήλησις, (xmXé-e) Pl. a) kouzlení ;

okouzlování. b)krocení (j. kouzlem). Θηρίων.
ukojování; potlačování, vócov.

κηλητήριος 9. (κηλέ-ω)básn, kouzelný.
Sof. neut. kouzlo; vabidlo, ooevogmysli.

χηλίς, ἴδος, V(m xeA-auvóg,sguál-or, kal)
skvrna; poskvrna. a) Sof., Eur. (v. čxuao
ce, BáXAo1.b, B.). b) obr., j. úhona. Sof.,
Eur.— Xen. rt rev x. něconěkomu poskvrnou.

κηλώνειον, 1Ón.—ovýtov,T6, váha stud
ničná ; (horní) trám závažní. Hér.

πημός, ὁ, Ἰκγαροᾷο;škrabák; náhubek
(koňský). Xen.

"LW (xmu.ó-c).kraboší, nábubkem opa
třuju. Xen. ἵππον.

ho]

Kývatov, 76, mys v sev. záp. Euboji na- |
proti Thermopylám.ij. adi. Kývatog, n.
-αἴος ο. 9ο8, --ἄκρον ντοῇ--, Φεύς.

MŠ, = χαὶἠξι-.
κηπεύω (κῆπο-ς)ošetřuju (zahradnicky,

j. v zahradě). Eur.
mrjrtov, T6 (x7m-06)zahrádka, Thúk.
Κῆπις, ιδος,τ. Ἀδείμαντος, 4.
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

χγρῦς. 609

u?jT00G,6, zahrada ; sad. Pl, pl., v. "AGo
νις, Í.

Πρ, ν. κέαρ(rozd.násl.).
xp, gen. xnp6g,7 (« xelpu,rozd, předch.)

obyč.básn, 1.a)«) smrť (obzl,násilná, před
časná). Eur. zékamva.zhouba; záhuba. Sof,
P) osud (zlý); nehoda ; bída. Sof, odre κῆρες
οὔτε πλοῦτος απὶbídy—. b) «) úraz; neduh.
Sofť.παλαιὰ κ. --ϱ) úraz; úhona. Sof. x. oů
xa)Xýúhona nečestná. 2. 0 0s. xýp n. Kýp a)
«) Smrť; Morana; zhouba; smrtná; zhoub
ná. Sof. x7pegEpivůec.P) sudice. Sof. pl.io
Brinyjích (v. dvarAžxnvog). b)bída ; nestvů
Ta. v. ἁρπαξάνδρα.

πηραίΐνω (κήρ) άταπεια, ἐταᾶθπι ὅ]ηίπι,
Έτν. τί τάδε κηραίνεις; 00 těmito věemi se
trudíš ?

πηρίον,τό (κηρ-ός)voština; buňka; plást;
plástev. Xen. pl. plástve (včel). (v. ἐξυφαί
vo). Hér. conxv buňky

WTpo-dÉTNS, dór. -dérac, 6 (κηρό-ς, 2. δέ
ων)1931,γοβΚοπι 6ρο]οπύ, sloučený. xáXauoc.

πηρό-πακτος 9. (κηρό-ς; πήγ-νυμι
Aisehl, voskem upevněný, sloučený. θδόνα
(dle někt. -mAxorog).

πηρό-πλαστος 9. ν. Ρἴοᾶς].
κηρός,ὁ (-- cěra) vosk, Hér., att.

πηρὂΌγμα, τό (znpůcce) a) «) ohlášení;
provolání. Hér. x. črwovýoxvros inf ohláše
ní učinili, aby—.Sof. pl. 0oduxx- jasné, hla
sité provolání. Dém. év Tě VexXTpox.— 0-,
vyhlášení. 9)roz- ;příkaz. Sof.,Eur.— b)pro
hlášení kletby. Sof.—vyhlášení ceny (na ně
koho). Xen. pl. —ueydA«vyhlášené ceny
veliké.

πηρῦχεία, ἰόπ.--κηίη,ἡ (κηρυκεύ-ω)hla
satelství ; poselství, Hér. pl.

XNPŮZELOV,ión. —dxÝvov,T6 (srv. předch.)
berla hlasatelská, poselská, Hér., att.

πηρύκπευµα, τό (xmpuxevo) hlasatelství;
poselství. Aischl, pl.

NYpoxEúm (xýpvě, —srv. tři předch.)
hlasatelem, poslem jsem.

XT)POMTJE. < V. ZpVxEL.

NÝPVŠ n. xŽpvě, 0x06, Ó,hlasatel. 1. a) «)
ve služběkrál.: hlasatel; posel; prostřed
ník mezi kr. a lidem, mezikr. a cizinou,(po
svátný ochranou Diovou, v povolání svém
opatřený berlou).Hér. Ayauču.vovogx.-,trag,,
att. —B) u vojevůdce. Xen.— b) ve službě

99
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obecní, obzl.na sněmích. Dém.07x 0 x. Tíg
ἀγορεύειν βούλεται; ἰόπα]se hlasatel—. 2.vůb.
ohlašovatel; zvěstovatel; zvěst. of. deoi
κήρυχες ἀγγέλλουσί μοι bohové j. zvěstové
oznamují mi.

πηρύσσω, -ττω, 4όΠ. κἀρύσσω (κήρυξ)
hlasám ; 0-; vyhlašuju 1. a) «) j. hlasatel
povoláním. Xen. xmodča, om 0-, vyhlásit,
že—.s inf.: aby—; jest-li neg., s uý—, aby
ne—. obzl. att. —subi. někdy nebývá vytčen.
Xen. ἐκήρυξε τοῖς Ἕλλησι συσκευάζεσθαι
ohlásil (hlasatel) Hellénům, aby se strojili.
fut. meď. i s význ.pass., Bur. xnpůčevunů
o1Tade ohlášeno bude všem toto. Thúk. ra

xexnpvyuéva ohlášené výminky (v. δηλόω 1,
a, P.).— 3) o subi. kr., vůdce a p.: dávám ο-,
vyhlásiti (hlasatelem), Sof. dydvág Tm Zápasyněkomu.— často:rozkazuju(ohláše
ním). Sof. xnoůčaíT.rozkázati něco. pass.
xmpvydva rozkázánubýti.y)vylašuju (ve
řejně, s pochválou), Dém. pass. v0 čvTGVe
TPO XApůvTEGdAUvyhlašování, vychvalová
ní v divadle, xexnp0ybo vyhlášenu, vychvá
lenu býti. —po vítězství závodním, Lýs. OG
τε Tv TÓN xnovydňva, tak že obec (vlast
vítězova) došla pochvaly (veř.) b) (na prodej)
vyhlašuju, vyvolávám ; veřejně prodávám.
Hér. (v. dó I, 1. Ὀ.). ᾷα56. τὰ χρήματα κη
ρὐσσόμενα ὑπὸ τοῦ δημοσίου ὠνέεσθαι ]πιόπί
na prodej od obecného písaře vyhlašované
kupovati si.— 2. o subi, kterékoli 08., Sof.
a) vodro xčodkouto ohlásiti. b) xnoúaoetwτι
vaelcGavrac vy-, rozhlašovati, rozkřikovati
někoho přede všemi.

MÝjTOG,Tó(« sguat-ina) žralok ; stvůra
mořská. Hér, vůb. ryba. pl.

Kypebc 1. mýth. kr. Assyrský, syn Bé
lův, otec Andromedin. 2. v. Pyyeůs:

UMPÝV,vos, 7, a) trubec; troud (u včel).
Xen. b) básn. j. adi. už neužitečný; pře
stárlý ;přežilý. Bur.

Κηφῆνες, οἱ, ἄῑεἨόν, u Hellénůstd. jm.
Peršanů. |

Κηφισιεύς, ὁ, Kéfisijan. 1 Kygptotá, dě
dina Att, jihozáp. odMarathóna,

Kgptoóc, č, I. jm. několika ř.. 1. tekou
ol Fókidou a Bojótskem dojezera Kópského,
2. Att. od Parnétha podle Athéndo Peira
jea. II. mýth, 0s.; v. 1. Auřx. 1.

κιῤδηλεύω (κ{βδηλο-ς)Ραάδιάάνη;Κἰαπι
πό Ῥϊθάξ]άτάπι, Ἐαν. οἳν, κιβδηλεῦσαί τι
klamně obestříti něco,

πιναρ-φδός.

πίβδηλος 9. a) «) klamný ; falešný ; ne
pravý. Eur. ypucog. Xen, dpyúptov(0p. xxXóv).
B)Hér. x. uavvýíx klamné, liché věštby. p.
χρησμός. --Ἐπτ, κ. κακόν podvodné, svůdné
zlo. b) neupřímný. Dém. módu Χ. καὶἄπιστος
občanstvo porušené a nespolehlivé.

πῖρώτιον, τό (κιβωτ-ός) βοΏτάη]Κα,Χοῃ.
πϊβωτός,ἡ, sehrána; skříně,Lýs.
πιγχάνω,τ. κιχάνω.
πίδνημι, γ. ἔπι-κίδνηµι,
Κιναιρών, ὤνος, ὁ,ΡοΠοῖ{πᾶ ]ποτύοῃ,

hranicích Bojótska k Megarsku a Attice,
Sof.ij.appell. (hora) roťo<K. ; jaký K.?

Κιδαιρώνειος ὃ ἶ 9. (Κιθαιρών) Κἰ
thairónský.

Ἐιδαιρωνίς, (Šoc,1 (srv. předch.) Ki
thairónská, Hér. —ěxBoXat—průsmyky.

πιδάρα, Ἡ, . κίδαρις.
Ὁ πιναρίδω (άδαρις) πα kitaru, na loutnu
hraju. vůb. na.struny hraju. Pl. χιθαρίζειν
uxdečynaučiti se hráti na struny (což slu
šelo v Ath. vůb. ku vzdělanosti). Xenr A0
px čxrdaotcevna lyru zahrál.

πίθαρις básn., pozdějixbaox, 1, kitara;
citara ; citera ; loutna ; nástroj strunný lyře
podobný, obyč. o 7—9strunách. srv. Aúpa.

Nd apotG, ἡ (κιδαρίζω)braní na citaru,
na loutnu, vůb. na struny; v Ath. ku vzdě
lanosti mládeže pokládáno za potřebné. hud
ba strunní, Pl.

χινάρισμα, τό (κιδαρίζω), ο0Ώ8οἱ{θτῃ86
hraje. PL, pl. zvuky (hry) citarní, Υ.ἐντείνω:

udbapoTÝ<, 00,6, citerník ; hudebník na
nástroje strunné; mistr hudební (v Ath.j.
učitel mládeže), Pl.

κιναριστικός 8. (κιδαριστ-ής) hudbě
strunné příslušný; hudebnický. PL%xbu
ooTxý citerniotví; umění citernické, čvd
váot při závodech. u Arst. dle někt.: bás
nictví bře citerní určené.

πυὺαρῳδέω αβαρφδό-ς) οἱονπί]κοπιπρί
vajícímjsem; citernictví (hudebnictví strun
né) se zpěvemprovozuju. PL—srv. xBupile.

πιδαρῳδικός δ. (κιθαρῳδ-ός) Ἀϊθ οἱέ6υ
ní, hudbě strunné se zpěvem příslušný. Pl.
j. «. citerniotví se zpěvem; hudebnictví
strunné se zpěvem. (515. κιδαριστικός).

ubap-W6g, d(-odů) citerník a zpěvák;
citerník zpívající (jenž naciteru hraje zár.
zpívá ; srv. xdupiovýg). Pl.



ινών.

πιθών, ión., v. χιτών.
πίχι, τό, ο]θ] Ερ., ν. σιλλικύπριον.
πιχλήσχω (οἆχλα-, Υ.καλέω)básn,, prs.

a impf. a) nazývám(jménem). Sof. se dvojím 
ace. —pass. Aisehl, jménem sluju. rivi ně
komu. b) (jménem) vzývám. Sof. s obi. bo
hův, s inf. aby-.

Kťmovec,oi, std. nář. Thr, záp. oddolního
Hebra.

K.Amím, ión. -tn, 1 (KONE)Kilicko, pom.
země v Malé Asii, sev. záp. od Syrie, již. od
Kappadokie a Lykaonie, záp. od Pisidie, ob
jemu ne vždy stejného ; v 5. stl. zasahovala
sev. až k ř. Halyu, vých. až k Eufrátu.

Κίλιξ,ικος, 1 πιγ{1. syn Foinfka Agéno
ra, bratr Kadmův a Burópin, po němž na
zváni prý Kilikové, kteří dříve se jmenova
li Hypachajové. 2. KOuxec,nár. Semitský
Foiníkům příbuzný, za std, rozšířený v Ma
lé Asii mezistřd. Halyem, Eufrátem a SyriÍ,
později obmezen na Kilikii v užším sm.

KťAtoou, 4 (K(NÉ) Kilická. Hér, pl. vý
eg, Xen. sg. Kiličanka.

Ἠίλλα, j,ms.vjiž.Trojsku nasev.vých.
pobřeží zát. Adramyttské.

Kupepím, 4, v. násl. 9.
Ἐιμμέριος 1. subst. maso.obyč.pl. Kim

meřané, nár. pův. neznámého, za std. doby
historické usedlý ok,jezera Majótského, od
kud v 8.stl.od Skythů byvše vytlačení pře
šli do Asie, kde vítězíce udrželi sedo 6. stl.,
ale potom klesajíce zahynuli mezinár.jiný
mi. 2. aďi. 3. Kimmerský. Hér, ropůuýx K.
převozy, brody Kim—, nejužší m. Bospora
Kim.(v. Bócropoc 2.)—K. vetyexKim. hrad
by, snad pozdějšíFanagoria (Tamaň,na vých.
pomoří Bospora Μ1πι.). χώρη Kiuuepín kraj
Kim., snad poloostrov Tamanšký.

Ἠίμων, ωνος, Athéňan. 1. K. Starší, v
6. stl., syn Stésagory St., z matčiny strany
bratr Miltiada St., otec Stésagory ML.a Mil
tiada ML., děd Kimóna MI, —2. K. ML., zna
menitý vojevůdce, vnuk KimónaSt., syn Mil
tiada MI. a Hegésipylin, z otcovy strany
bratr Métiochův,

nívaoc, Tó,ošusta ; taškář; lišák, Sof.

πινάνισµα, τό (κἴναθίζω, ανκινέω) ὅπ
stot. Aischl, οἰωνῶν,

πιναιδία, Ἡ (οᾷκίναιδ-ος]οΡ]7]ο54.Αἰβο]η.

πίναιδος, ὁ, oplzlec ; smilník ; PL.

πινδὈνεύω. 611

πινάµωμον η, κιννάω,-,τό, skořice (pra
vá). Hér.

Kivěvete, 6 (od 4 Kudům,ms. Kárského,
sev. vých. od Halikarnása) Kindyjan.

κινδύνευμα, τό (κινδυνεύ-ω)ὅίπ οάτάδπή,
smělý. Sof., Eur. —zápas nebezpečný.Sof.pl.

πινδὈνευτής, οὔ. ὁ (xuvovyců-e)odvážli
ποο. ΤΑή]ς, 81Υ.τολµητής.

πινδῦνευτικός 8. (ανδυνεύ-ω) οάΠοᾶ]ᾶ
ný k zápasům nebezpečným. Arst.

κινδΌνεύω (xivodvo-c)1.4) «) v nebezpe
čenství, v nesnázi, v úzkých jsem ; nebezp.
mne potkává; v nebezp. přicházím. xvdu
vedou v nebezp. přijíti. Pl. xevovvedovτὸν
šoyarTov xívdvvovvěze v nejkrajnějším, ve
svrohovaném nebezp. —xivdvyedeuvπερὶ φιλ
τάτοις v nebezp. přicházeti o věci nejmi
lejší (81Υ. κυβεύω). Ὠόπι, περί Tivog 0 něco.
Thúk. 7%góAu s obcí býti v nebezp,; obec
vydávati nebezp. $) —s inf, Ηότ. τὸν ναυ
τικὸν στρατὸν κινδυνεύσειἀποβαλεῖν ΡΊὴ]ᾶ9
nebezp., bude se mu obůvati, že ztratí lod
ní vojsko. u) xivovvedoy ἀπολέσδαι ΑΏΥΠ6
přišel v nebezp, záhuby, že zahyne.p. Xen.,
Dass.xwvěvvedeTaíTovydává se něco v nebezp.,
na nejistou. Thúk. u) čvčvůdvopi roXAOvd
ρετὰςκινδυνεύεσῦαι80ΥΡῖjednom muži sta
tečnost mnohých nevydávala se na nejistou.
vi TLXivOvvEdETOUněkomu něčeho jest se 0
bávati. b) nebezp., boj, zápas podstupuju,
podnikám ; v nebezp., v boj, v zápas jdu, se
vydávám; nebezp. zápasu zkouším, se od
važuju, se opovažuju. i: bojuju. Xen. čo fr
mov na koni, xvdvvedoa: nebezp., zápas pod
stoupiti, na se vzíti. Thůk,— Hér, meptTtvog
ο, za něco, S dat. xivdvvsen TŽÚvyř nasazo
vati svého života (v boji). Xen. μήτε σαυτῷ
výTe oTpxTIŽ xuvOVvEúCYcANÍsebe ani vojska
nedej nasaditi bojem, nevydej nebezpečen
stvíboje.isévsdat, [sok. dar2p švaAAorpíxg
ψυχαῖς µέλλοντες χινδυνεύσειν ]8]-ο ΡΥ 5 Ζνο
ty cizími měli vydati se v boj. m.eď. nebezp.,
starost na se beru, xivdvvevecůmstarost (v.
dobu. 2. b. a, £.).pass. zivěvvedevníTipod
stupuje,podniká se něco(snebezpečenstvím).
Thúk. čr" wpeAx ku prospěchu. —2. a) ne
bězpečný jsem. s inf. že—; č. i neos.: jest
nebezp., že—; obávati se jest, že—. Xen.
χινδυνεύσει μ.εἵναιτοσαύτη δύναμις ἐντῷ Πόν
Te bude nebezp., bude třeba. se obávati,
bude možno(očekávati), že zůstane tak ve
liká moc v Pontu.p. při xuvuavpěpacdou. b)
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612 πίνδῦνος.

vůb. s inf. lze souditi, podobno jest, že—;
σάάπι 5θ--, Ἠότ. χινδυνεύουσι γόητες εἶναιζᾶ8
jí se čaroději býti, att. —PI. κινδυνεύει σοφὸς
εἶναιzdá se býti moudrým. —%coplu dela Tu
elva:zdá se moudrost božská jakási býti,

πίνδΌνος, ὁ, a) w) nebezpečenství; ne
snáze, Xen., PL. gis xívovvovἔρχεσῦαι, ἐλθεῖν
do nebezpečenství jíti, se vydávati, se vy
dati. x. šv Ti nebezp, v—,při něčem. G)ne
bezp. ; starostlivý strach. Arst. —PL.x. šariv
čyTim —jest při něčem. Xen. mepí Tivoc 0 ně
Go; jde to v něčem 0 něco. —x. s inf. strach
že—, i s 47 s coni. aby ne—. v) újma, škoda
(očekávaná. v. ění II, A 1. c, vy).Thúk.— b)
«) nebezp.; nebezpečný boj, zápas, podnik.
Thúk. (v. icomaAmgb., čxoúctog b). —Xen. oi
uEywoTotx, —i vedle móvor. —Dém. nebezp.
ve válce. pl. —i: pře. soudní. sg. —B) čin,
skutek odvážný, odvážlivý. HérT.,v. dveAxu.
Bávo 1. b, B.

Kuvéauc, ión. -éngkníže Thes. ku konci
6. stl., pomocníkPeisistratovcův Ath.

πῖνεω (.ν χί-ω, οἱθο) 1. 8). k chůzi mám.
α) hýbám. Eur. ród«xnohou (v chůzi). Arst.
τὰ σκέλη. --βα55. 0 08. hýbati (nobama,) se.
Xen.io ptácích. P) x. viva k chůzi mám ně
koho; hýbám někým. obzl,ve vojenském po
chodu. Xen. xuveřyT00g oTpamioTac hýbati
vojskem.i 0subi. neos. (v.Ayo, a, «),pass:
hýbati se. Xen. umčéva xivečedo, aby nikdo
se nehýbal. x vře vátewe z řady. xuvybývau
ěxT00yoplov hnouti se z místa, χινεῖσθαιἐπί
via hýbati se proti někomu. Thůk. ὡς εἶδε
κινουµένους τοὺς Ἀθηναίους j. uviděl hýbati
sevojsko Ath, .io přípravěvojenské vůb.,
Ῥόπι, οὐδὲνμᾶλλον χινήσεσθε(ο πῖοΥ{06,)Ρἵ6
ce nehnete sebou. v)zaháním. Sof. xvňoau
oárx zahnati muže. b) hýbám, «) Sof. op.u.«
zrakem ; otvírám oči, $) Ηό5, μή κινέεινἀν
Čpiávra aby nehýbal sochou—. PI. 70 xůrO
ĚxŮTOxuvodyCOsamo sebou hýbá. pass. Thúk.
i o loděch : hýbati se (ve válce). c) «) zdví
hám. vi něco; chápu se něčeho. Thúk. ὅπλα
zbraně—.$)dotýkám se.riněčeho. Hér. x
výsev T TV úxiuvýrvov.chtěje dotknouti se
něčeho z věcí nedotknutelných ; chtěje od
nésti něco—, Thúk. Údep—vody. ypýpaTa—
peněz, pokladů. is gen.ypnuaTov (t. Ti)ně
čeho z pokladův. i: xevetvT%ypývarTa čeZX
Ao7+(hýbati penězi,) vynakládati penize na
něcojiného. v) básn. (Ayo slovem) Tidotý
kám se něčeho; vyjevujuněco; netajím ně
čeho. Sof., i ρα55. ἃ μηδὲ κινεῖται λόγῳ ο0

πίρχος.

ani nevyjevuje, nevyzrazuje se řečí. d) hý
bám, vi něčím ; změňuju něco. pass. Xen. vř
κεκινημένη ZEMĚZOTÁNA,χωρίον-- (Σ. ἀκίνητος
2. b, «). 2. a) «) poháním, pobádám, ponou
kám. riv« někoho. Sof. ἐγερτί--. Xen, k Ťeči.
B)vyrušuju (z klidu, pobádaje. op. še). Pl.
v) pobuřuju ; rozčiluju. Xen. xexivýadouúró
Ttvogrozčilenu býti odněčeho, něčím.b) s obi,
věci. «) chápu se něčeho; podnikám, před
5ο Ῥθτα πόσο, Πότ, πᾶν χρῆμα ἐχίνες διαβάλ
λών τοὺς Ἀθιηναίους Τᾶθῃο 56 chápal, osočuje
Athéňany. Thůk. zvňoaí ©. podniknouti,
předsevzíti, začíti něgo. 3) vzbuzuju ; půso
Ρίπι, 908, ἴδιχ κακά vlastní strasti—. Xen,

κινῆσαιγέλωτα vzbuditi, způsobiti smích, —
Φα5ς.9οξ. θύελλα χινηνεἴσαbouře zdvihši se,
—y) po- ; rozbuřuju ; rozněcuju, Sof. ὀδύνην.
Eur. xiveťxoadixv, zóXovrozbuřuje, rozjitřu
je srdce, žluč, ©)«) povznáším ; zvelebuju.
Dém. pass. rů τοῦ πολέμου κεχινῆσθαιτο
jenství že se povzneslo. ($)ve sm. nepřízni
vém :hýbám něčím ; měním, ruším něco. Hér.
vóu.atumáTpixzákony otcovské. Thúk. oděv
ἐκίνησαντῶν ἐν ταῖς πόλεσιν ničím nehnuli,
ničeho nezměnili, nezrušili ze zařízení v mě
5ίθοἩ. Ὠόπι, τὰ χαθδεστηκότα čxivovydosa
vadní zřízení, ústavy rušili. v) 'oz-; vzrušu
ju ; vzbuřuju.pass. Thúk. ray ToEXmvixov
ěxuvýdyveškero Hellénsko vzrušeno bylo.
Dém. o subi, neduhův.

πίνησις, 7 (xivé-o) 1. a) hýbání; pohy
bování; pohyb. «) těla. Arst. B) věcí. PL,
Arst. 2. hnutí; pohnutí. a) «) bvyňe duše.
Arst. 3) vášeň ; náruživosť.Arst, pl. (v. čx
κρούω{). b) «) vzbouření. Thůk. B)násilná
změna: otřesení (ústavy a p.).Thúk. ueytory.

κινητικός 8.(κινέ-ω) 1.Ῥομγδ!ϊνύ. Ατεῖ,
o metru iambském, 2. snadno povzbuzující.
Xen. neut. půvab; vnada.

πιννάµωμον, ν. κινάµωμ.ον. ν
πίνυγµα, τό, (Ρά5η.κἰνύσσομαι,κίνυμαι,

x xivém)Aischl. hybadlo; houpadlo, oPro
métheovi: aiiběvtovz.

Κἴνυφ, υπος, a) říčka na sev. pomoříLi
byjském v krajině Maků. b)“, krajina úrod=
ná ok, Ť.té.

πιό-ρᾶνον, κῖονό-κρᾶνον,τό [κίων,κρᾶν
tov)makovice, hlavice sloupu. Xen.

Kíoc,ý, ms. v sev. vých. Mýsii (v po
zdější záp. Bíthýnii) u zát, téhož jm. Pro
pontidy jihových.

XLpxoG,Ó(« circus, srv. xotx0g. « křivý,



πιρχόω.

Ring) 1. kruh(v. κιρχόω). 2. kroužící pták ;
luňák. Aischl.

πιρχόω (κίρχο-ς) ΑΙβοΠ]. κιοκῶσχι Κτα
hem spoutati.

πιρνάω, πίρνημι--- κεράννυµι.básn. a
ión. jen prs. a impf. —Hér. xovž xoyrňeu ol
vounaplňuje kotel míšeným vínem.

Kíppw, %,ms. a přístav u zát. Korintské
v jihozáp. Fókidě (v. násl.)

Ἐιρραῖος 3. (Kípo«) Kirrský ; Kirrhej
ský. Dém.oiK. Kirržané. K. yopa územíK.

Κισὺήνη, Ἡ, ΑΙδΟΒΙ.,7. 1 οργόνειος.
Ἄισσ-Ί]ρής 9.(κισσ-ός, ἀρ-,ὗ ἀραρίσκω)507,

břečtanem porostlý, pokrytý ; břečtanový.
Κισσία, -ἴη,Ἡ, v. Kíootos.
πίσσινος 3. (x5-0g) Eur. břečtanový.
Κίσσιος 3. Kissijský, Hér. oiK. Kissi

jané, obyv. území, jehož hl, ms, bylo Zodo«.
(později území to nazýváno Súsiana), Aischl.
Kiootov TóMNou%.Kíootov 80x05. —Hér. Kus
σίων χώρη. -- γἢ Μισσίη. Κίσσιαι πύλαι ΚΙδ
sijská brána v Babylóně,

πισσός, MITTÓC,0, břečtan, posvátný Di
onýsovi, Apollónovia Músám, obyčejný ku
slavnostnímu ověnčování.trag., att. —xvT00
orTépavocz břečtanu, břečtanový věnec,

πισσο-φόρος, κιττο-φ-, ὁ(-φέρω)Ρἵεδ{8
nonosič ; břečtanem ověnčený. Dém.

πισσόω (κισσό-ς) Eur. aor. břečtanem
ověnčiti.

mÍTApIG,106,4, dle někt. u Hér. = rrýprs.
KUTTO-,y.χισσο-.

πιχάνω, πιγχάνω (1ος,ἔχιχον, fut. xi
„150y.au)básn. 1. a) do-; zastihuju; nale
zám. s ace., Sof,is gen. αρ’ἔτἐμψύχου κι
„ýcETKÍLov; Zda ještě živého zastihne mě;
(—dokud ještě budu dýchati). b) Sof. ež vt
vořox47 zvyxáva nedostihuje-li (ho) snad
osud smrti. 2.dostihuju; docházím. Bur. Mu
véva čxvyevpřístavu dostihl, dle někt. u Sof.
υυχοὓςκιχεῖντοῦ κάτω ὑεοῦ ἀοα ἀκτγίις».

π{χρΊµΙ (Ετγ. χράω.-- {αῖ. χρήσω, 805.
šLpnc«) k užívání, ku potřebě dávám ; půj
čuju: obyč, aor. a fut.: k užívání dáti; půj
1, Ἠότ, τινὶδέκα τάλαντα. --νέας. Ὠόπη,
τἀργύριον. ΧεΠ. ἴυγγα.

πίω (-- οἵο, 81Υ. κινέω) Ρά5η. ΡΙ8. Κτά
čím ; jdu, Aischl. č δόµ.ουςχίε-.

ZLWV,ovo<,0, m, sloup; pilíř. básn,, att.

κλαγγάνω (κλαγγή) Παίάπι.v. ἔπανακ-.

Ἀλαυτός. 613

xAxYVÝ, % (« olang-or, Klang. —srv.
xAšČe) zvuk (jakýkoli, zvířecí i člověčí). a)
obyč. ostrý, nelibý zvuk, křik. Aischl. xAay
yařeí—.Xen. povyk; hřmot, vedle úAxypós.
b) zvuk zpěvu. Sof. xotvóc.

πλάδος,ὁ, a) letorost; ratolest; větev.
obzl. básn., na stromě (v. čČo 2. a, B). Hér.
škulne xAddor.—v rukou prosících (v. ἱκτή
prog).—b) prut. básn., v. Bxxyetos.

KAaCopevaí, i, ze 12 ms. Iónských v A
sil na pomoříLýdském, u zát. Smyrenské.

Κλαζομένιος δ. (Κλαζομεν-αί) ΚΙαπο
menský. masce.i Klazomeňan.

λλάζω (Χλαγγ-ή, fut. xAkyGe; aor. č
χλαγξα; το ϱ]ζ,1 -ἔκλαγον; Ρ1Ε.κέκλαγγα)
1. zvučím. o subi. živočichů vůb. a) x) 0 ptá
cích: křičeti; skřečeti. básn., prs. Sof.ὀξέα
κλάζων s ostrým křikem, skřekem. B) Xen.
o psích xexAxyyuie zvučně štěkajíce, (ště
kot spustivše). b) o muži. Aischl. v boji č
xAwyčezkřikl. 2. osubi. věci: zníti. a)Aischl.
σύριγγες čxAwyčavpísty (kol) zadrnčely. b)
isace., Aischl. xAdCovotxddwvecpóbovzvu
číce zvonkystrachrozšiřují.

χλαίω ἵ χλᾶω (xAxFje. —v prs. a impí.
při xAá- tvary nikdy stž.— fut. xAxucoua.,
Dém. xAaýco ; a0r. čxAxuca ; prť. med. xé
xAxuuu) pláču; plakám. 1. ὑπίγ. a) naří
kám. Aischl., att. —Xen. 0988 xAdov moTěč
mxuero a nikdy plakaje, plakati neustával.
xAaet vivů motečyčiniti, aby někdo plakal;
rozplakávati někoho, Dém, xAxýcetdrěp xů
Toů nad sebou plakati bude. Sof. xAxbcauT0
σόνδε vyplakati se tak, tolik. meď. —si.
Aischl, xXuou.évagvou když si pláču, se roz
plakávám. Sof.xexAxuuévouplakány. b)Sof.
Ἀλαίων 5 Ρ]άδεπι; po zlém; na svou újmu;
na své neštěstí, Hér, xAuietvGčAéyo (pravím,
že jest to ku tvému neštěstí ;) zle se ti po
vede; zlým to splatíš! 2, čr. oplakávám.m
va někoho. Xen. T0ůgúmodavóvvaz. Aischl.,
Sof. Ti-něco. mmeď. —si, hořce. Sof. aor.
ἐκλαυσάμην.

πλαπἢῆναι, ν. κλέπτω.
πλαῦμα, τό (κλαξ-ιω)ΡΙάὅ; πάϊα]ς,οϱ6.

Ρ]. ΑΙΒΟΠΙ,χλαυμάτων καὶγόωνΡ]άδἥτ α πάϊ
kův. Sof, —Xen. tresty, muky (s pláčem,)
slzavé.

mAavcl-veÁwc, wT05,0 (1AxF-1w)smích
s pláčem ; slzavý smích. Xen.

λλαυτός 8, (κλ«Ἐ-ιω) básn. pláče hod
ný. Aischl. xAxvrov vimus inf, pláče hodno
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ηδ]κοιπι--. 996, οὐ χλαυτὰ ὃἐστίν, ἀλλὰ τάδε
nedá se tu vyplakati toto, nýbrž—.

1. XÁďtw, v. xAxlo.

. πλάω (-ᾱἄ-,801. ἔχλασα, pass. čxAác
dav) lámu. obyč.ve slž. j. diu-, xuTa-xAa
a jn. srv. 1 κλῆμα.

KAsadmc, ov, Platajan v 5. stl., syn
Autodikův.

Ἠλέανδρος 1. tyran v Gele ok, r. 500.,
syn Pantarův, bratr svého nástupce Hippo
krata, 2. syn Hippokrata tyrana, bratr Eu
kleidův. 3. Arkaďan v 5.stl., věštec v Argu.

πλεῖνρον, Ῥάκη. κλῆνρον, τό (1. κλεί-ω,
κλγ-ω) a) závora, τας. κλῆθρα (πυλῶν. v.
διοίγνυμι). Χε. χλεῖθρα(7. δικκόπτω). ϱ) Ρ].
«) dveřeje ; křídla dveří. Sof. (v. xXvo 1. a).
b) brána ; dvéře, Eur.

Κλεινίας, ión. -(mg,ov, Ath, 1.v 5. stl.,
syn Alkibiada 159, otec Alkibiada 2ho, —2.,
syn Kleinie 1), bratr Alkibiada2h,

Ἀλεινίειος, ὁ (Κλεινία-ς9.) Kleiniovec,
Alkibiades. Pl,

mAgtvóc 3. (xXé-oc) obyč. básn, slavný;
slovutný. trag. 00s, Sof.Alac.(v.i eidos1. a.)
Aisohl. róčoro. x. lukem slavný. —0 ms. a
zemích. Aischl. o Athénách, Sof. o Salamí
ně. —io věcech, Sof, αἰνίγματα.

mAslc, básn. xAýs, gen. Χλειδός, κληδός
! κλῆδος (κλεβις. κληβις, « elávis, klí-ě,
Schlůss-el, srv. 1. xAsío. —ace. sg. att. i
xAeiv) 1. a) «) básn. závorka; závora. Eur.
κλῆδες(τ. ἀνίημι 1. b, B). B)klíč. b) obr. klíč.
901, --ἐπὶγλώσσα(τ. βαίνω 1, 2, b, P, f.). Eur.
xN0x opevovklíč srdce. b) «) v těle člově
čím : klíč ; kosť klíční. Sof. úro κλῆδος pod
kostí klč. —Dém. xAetv.—Xen. pl. xAedáv.
b) umoře: (klíč ;) průliv. Eur.v. ἀπέραντος,
-Κλήϊδες ν.πτΙ. |

Κλεισὺένης, ους,1. poslední tyran Si
kyónský v 7%.a 6. stl., syn Aristónymův,
otec Agaristy 17!.— 2. Ath. Alkmajónovec,
synMegaklea 2hoa Agaristy 1rí, bratr Hip
pokrata 2bo, zákonodárce Ath, po vypuzení
Peisistratovcův.

Ἀλεισίον π, xAčolov,6, hampejs. Dém.

κλεῖσις, Ἀλειστός, v. κλῆσις,χληστός.
Ἀλειτός 3.12.(2. xXel-o)oslavený; slav

ný. Hér. or. χκλειτοῖοΚορίνὃου(πα, κλεινοῖο-].

1. mÁsím, statt. a básn. κλῄω,161.γό 517,
“Ἀληίω (κλεβιω, χληΕιω, 81Υ. χλείς. -- 801,
ἔχλεισα, ἔκλῃσα, pass. ve 5]ὔ. χλεισθῆναι,

Ἀλέπτης.

κλησθΏναι, ἰόπ. χληισθῆναι; Ρ1{,pass., obzl.
Ρ8{, κεχλειμένος, κεκλημένος. Ρ]4Ρ{.ἐκέκλειν
το) 1. a) zakličuju; zamykám; zavírám.
Xen. čxAsce Tag růAag zavřel brány. pass.
αἱ πύλαι ἐκέχκλειντο Ὀτάηγ zavřeny byly. —
xexAauéva —zavřenyjsouce. b) obr, Bur.
xXýcacovóua zavře ústa (nepromluvě). 2.
na moři. Aischl. Bócropov xXoou —uzavříti
(loděm přijíždějícím-). Thůk, Tous čarhovs
xhýcev vjezdyuzavříti. čxXyovTov Auévo
uzavírali přístav (zabraňovali loděm cizím
vjížděti do příst.). pass. Dém. xexAs.évov
šumoplov diž TOvmóAeuovponěvadž zavřena
jsou tržiště pro válku.

9, Ἀλείω, κλέω(κλεξ-ω,817. Κλέος,κλύ-ω)
básn. jen prs. slavím ; velebím. Eur, z0v Ai
αχίδαν Χλέουσαι,

πλέμμα, τό (κλέπ-τω) ϐ)ukradené ; krá
dež. Eur.o os. —b) ve válečnictví : lest chy
tře provedená ; úskok (se zdarem). Thúk.pl.

Ἐλέοβρις, toc, v. Πίτων.
KAsópovAče, panovník Lindský v. 6 stl.,

ze 7 mudrců std, —PL.

KAeódutoc, mýth. Hérakleovec, vnuk
Hérakleův, syn Hyllův, otec Aristomachův.

KAsopbpoToc, Spartan Ágidovec v 5.*
stL,syn Anaxandridy2, bratr Kleomena[I.,
Leónidy I. a Dórieův, otec Pausaniův.

KAsopévyc, ovg, kr. Spart. Agidovec v
6. a 5. stl. zár, s Prokleovcem Démarátem,
syn Anaxandridy 2bo, starší bratr a před
chůdce Leónidy I., Kleombrotův a Dórieův,
otec Gorgojin.

KAsonrárTpa, mýth. Boreovna (Bope4s),
mnžk. Fíneova, v. Piveve.

mÁčoc, Tó (xAeFog, srv. 2. xAclo. »ν κλύ
o, člu-o, slu-ju, sloves-o, slov-o, sláv-a,
Hlau-t, Lau-t) 1. a) básn. slovo; hlas ; zvěst.
Sof. rův xaxáv x. ostrastech zvěsť,b) hlas,
řeč, i Thúk. x. šorí τινος čv T101hlas, řeč
jest, jde oněkommezi některými. 2. i v pró
se: sláva. Sof. x. AxGetvzískati slávu ; do
jíti slávy. p. —ěmoráoev. Thůk. x. čystyvr
slávu míti něčím. Hér. x. uéya.

KAsóowvToc, Ath., syn Themistokleův.

πλέπτής, ου, ὁ(κλέπ-τω) 1. Κτάάςθ; Κιά
dežník ; zloděj. Aischl. 0 rupog x. (Promé
theus). Xen. vedle čprač. —2. šibal; pod
vodník, Sof. x. αὐτοῦ ψηφοποιὸςnůpédng shle
dáno, že jsi ho oklamal nastrmjením (pod
vržením) hlasův.



χλέπτω.

πλέπτω (fut, Ἀλέψω, med. -ψομιαι, 801,
ἔκλεψα, Ρ388. ἐκλέφδην{ ἐκλάπην,Ρτ4. pass.
κέχλεμμαι) 1. a) «) kradu.trag., ión., att. —
χλέψαι ukrásti. (v. doráČe 1. b, «.) Hér.
xAérrecxe čv krádával (po každé,) vždy (po
om s Opt.).Xen., Lýs. rů δημόσιαχλέπτειν
(obecnéjmění krásti;) obec okrádati. Xen.
ὁ κλέπτων krádce, zloděj. — i Ó xAéhov. —
meď. věv čavrěv κλέψονται ze svého si u
kradou. — is obi. 98. 908, πρὶν σὲ ἐκπέμφαι
χεροῖν χλέψασα dříve než jsem tě vypravila
rukama uchvátivši. —pass. Hér. xAspůřvau,
Xen. xAamřvouukradenu, kradmo odnesenu
býti..B) kradí, kradmo, podtají, tajně, úsko
kem obsazuju. s obi. m. Xen. vů dpy xAébau
hory tajně obsaditi, (v. i dpráČe 1.b, P). i
s pouhým gen. xAsmrev T00 dpougna horu se
vkrádati. Hér. ned. vo πρόσωχλέπτεσῦαι Κα .
předu (se vkrádati,) znenáhla se ubírati. —
b) kradí, kradmo, podtají, tajně konám. Sof.
δόλυισι χλέψαι χειρὸς σφαγάς156 Κγαᾶπιοvy
Κοπα(!τακοι γΤαζὔᾶἩ.ὑποβαλλόμενοι κλέπτου
ot uúdovgpodvrhujíce tajně roztrušujířeči.
2.a)) s-, ukrývám (tajně).Xen. ToůgčxvTod
imméac„Ačreovetvsvé vlastní jezdce ukrýva
je—. B)zakrývám, tajím. pass. Arst. xAér
τεταί τι εὖ 78]ς1Υγτά,tají se něco dobře (v ře
či). Sof. oúyt xAerréov netřeba zatajovati. b)
klamu ; mámím, šálím. vrwěněkoho. pass.
Sof. deořot xAčrerouou bohy klamán, mámen
jsem. ei 47 TÁypóvo zexAčuueda nejsme-li
(stařečkové) věkem klamáni, mámeni; ne
klame-li nás stáří.

πλεφ-ύδρα, ἡ (κλέπ-τω, ὕδωρ)trativod;
sutky vodní; hodiny (vodní, t.j. nádoba ku
latá, svrchu rourovitou nálevkou, zespod
drobnými dírkami opatřena, jimiž voda do
horní části vlitá pomaluprosákajíc určovala
kratší-doby denní), Arst. mpdgκλεφύδραςΡο
dle hodin.

Ἀλέω,τ. 9. κλείω.

λεωναί, zi,jm.několika ms.,j. 1.vsev.
zap. Argolsku, jihozáp. od Korintha. 2. na
sev. záp. straně pohoříAthoského nad Sin
gitskou zát.

χληδουχέω (κληδοῦχο-ς)Έτ, χληδου
χεῖν Bedg opatrovnicí, kněžkou býti bohyně.

κληδοῦχος, ὁ, Ἡ (κλής, ἔχω) trag. opa
trovník, opatrovnice klíčů. kur. θαλάμων
opatrovník, dozorce pokojíkův, obydlí. Ἡ κ.
kněžka. |

Ἀλήδων, ovoc,7 (m Ἀλέ-ος χλέ-ω) básn.

χληροῦχος. 615

a ión. 1 a) zvěst; zpráva. Sof. vův omvκ. tvá
zpráva (o které ty mluvíš). oů x. o němž-.
Ἠόή. κ, ἐσέπτατο. b) hlas, znamenívěští (na
pomínající). Hér. vý x. οὐδὲνχρεώμενος π]881
(výstražného) nic si nevšímaje. xXdovocel
vexevpro znamení (příznivé). 2. sláva; slo
vutnost. Sof, vedle dóču.

κλήζω (κλα-, Τ. χαλέω, 801,xAřoou)obyč.
básn. 1. a)«) zovu ; nazývám, Sof. se dvojím
ace. iva T.někoho někým, něčím,pass.—Se;
nazýván jsem ; sluju. Sof.—iXen,ot [Iepaet
du amd Ilepoéec κλήζονται Perseovci po
Perseovi nazývánijsou. P)(názvem)velebím.
Eur. pass. xMnlóuedučvdu4cor. b) vzývám.
Eur. xAocouev Apregiv vzývati začněme—.,
2. hlásám ; rozhlašuju. Sof.pass. Tiv0gἀγγε
λίαν ὑπό τινος κληζομέναν zvěsť o někom od
někoho rozhlašovanou, do hlasu dávanou.

κλῆνρον, 7. κλεῖθρον.
KAvjišec, ai, u Hér. Klíče, táhlé před

hoří sev. vých. na Kypru.
πλῆμα, τό (9. κλά-ω) ΚΙεβὲ;větev urou

bená ; roub, Xen,

nAnpaTig, (Šos,7 Kupa) proutek.Thúk.
pl. klestí; proutí ; roští.

Ἄληρον ομέω (κληρονόμ.ο-ς)podílník jsem ;
podíl mám.Isok. vivo něčeho, v něčem. Dém.
| αἰσχύνης.

πληρο-νόμος, ὁ (-νέμω) Ροᾶ{Ιπίῖς,ἀδα]ο
(zákonný). Dém,rwvog něčeho.

MAÝjpoG,č (xXa-, v xaAée) 1. povolání.
a) hřebí, los (jímž, j. znamením božským,do
stává se někomu povolání k něčemu). Sof.
ἵν αὐτοὺς κλήρους(η. κλήροις) ἔπηλαν Κάθ]θ Jo
semustanovili, jim losemmísto určili.pass.
κ. οὐκ ἐπάλλετο ]ο5πεβγ] πιθίάπ, Ηόγ, κλήρῳ
Aoxretvlosem obdržeti. b) losování. Eur.: —
Xen. šv xAYpepři losování(veřejném). 2. lo
sem udělené ; obzl. a)lán ; statek polní. Hér.
d0ox—.Thúk. pl. podíly statků zabraných.
b) pl. vůb. polnosti ; pozemky.Hér. rv Z
pav X—.

πληρουχέω (κληροῦχο-ς) v držení mám
(j. podílník, láník). Hér. xAnoovyéovrugτην
χώρην 1Φπίςγπα statelch usedlé.

Ἀληρουχία, ἡ (κληροῦχ-ος)8)οβαᾶή οἳσ{:
osazování,podělování láníků (vzemi zabrané).
Arst. Záuov x. osadniotví na Samu. b)
osadnictvo (s držením lánů). Isok. »Xnoovyto
ἐκπέμπειν.

πληροῦχος, Ó,7 (κληρό-εχος; -čyw) po
díl mající; podílem účastný. 1. Sof. unrépy
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πολλῶν ἐτῶν κ. πιθίκα πΙπομύοἩ 1εἳúčastnou
(jíž za podíl dostalo se mnobých let). 2. att.
Ó«. osadní podílník, láník (jemuž v zemiza
brané dostalo se losem podílu v pozemku).

xAY)pótw(xXpo-c) a) a) los metám (j. zna
mení božské). Aischl. meď. pl. mezi sebou
los metati, losem ustanovovatí, 3)losem při
děluju, ustanovuju. Thúk. vuvír. někomu ně
co, a0r, —Xen. meď. pl. —si, vespolek. b)
losem ustanovuju, volím. Hér. xAmponí viva
ěrí Timlosem ustanoviti někoho k něčemu.
obzl. v Ath. s obi. hodností obecních, úřed
ních. Isok, x Tivovdog xAmpodvz někte
rých losem voliti, ustanovovati vrchnosti,
meď. o vylosování, o vyvolení ucházím se.
Lýs. vv čvvémdpyóvrov (mezi 9 archontů,)
ohodnosťarehontskou ucházím se. pass. vo
len jsem, Dém.,ční m k něčemu.

πλήρωσις, 1 (xXmpó-a)losování (při vol
bě), PL., Isok.

πληρωτός . (xXmpó-w)losemustanove
ný, volený. Isok, —ápyaí. Arst. maso, 0 09.

πλής,ν. κλείς.
κλῆσις, Ἡ (Χλα-,7 καλέω, 817. κλήζώ,-

rozd,odnásl.) 1.volání; zavolání,Pl. naos.,
Xen. na psa, 2. 8) α) vyzvání. Xen. xAřoty
dvav.évev na vyzvání čekati. 3) pozvání (k
hostině). Xen., Dém. —b) vyzvání, povolání
Ku právu, k soudu; půhon; žaloba. Xen. —
ἀφίημ.ι,2. b. γ.

πλῆσις, κλεῖσις,Ἡ (κλή-ω, 1. χλεί-ω) 78
vření; uzavření. Thúk. Auévovpřístavů (lo
děm cizím). ipl.

πληστός, xAeoTog3. (srv, předch.) uza
vřený. Thúk. Xuýv (loděm cizím).

NAYTEÚM(xAnTó-c) vyzvaným činím ; po
volávám k právu. viva někoho, Dém.

πλητήρ, Ἶρος, ὁ (κλα-, ΥxaAče) 1. vyvo
lavač, Aischl. 'Eorvůogx. oTýdeovi. 2. Dém.
v list. pl. společní, spolu podepsaní žalob
níci.

Ἀλητός ὃ. (χλα-, καλέω) zvaný.v. a
τό-κλητος. ’

πλήω--- 1. κλείω. (ale m. xAfcouev u
Eur. lépe xXýcou.ev,v. xXýčo).

Ἀλίβρανος, ὁ (118. χρί ῥανος, ἀἱθ πόξ{. .ν
carb-o) Hér. pánva; pánev ; pánvice. duxou
vůg žhavá. 3

πλῖμας, αχος, Ἡ (»ν xM-vo) 1 a)řebř ; ře
břík. žebř; žebřík, sg. i pl. Aisehl.,. Eur.,
Xen. čmxXu.axog po žebříku. častěji pl. xM

κλονέω.

µακας.b)na lodi :můstek (silná prkna pobitá
příčnými dřevy). Eur. —2. básn.pl. v zápas
nictví: obraty; převraty. Sof. v. au.plrmAexTos.
—3. Eur. po-; návrší, Eur. pl. Boxvpowuu,
(srv. cli-vus).

κλίνη, ἡ (« xhM-vo)a) lehadlo ; lehátko;
lenoška ; obyč. stolová, při stole u jídla. pro
2 os., Hér., att. pl. zAivo. i v táboře. doyv
ρόποδες. b) vůb. lenoška; pohovka, i k se
ποηί: ζἱ419.Έ]. παρεκάῬηντο αὐτῷ ἐπὶταῖς κ.

πλῖνο-πετής 9. (-πετ- Τπίπτω) Ρο]θ[ά
vající; postonávající ; nemocný Xen.

nAtvw („ in-, de-elino ; cli-vus, kloním,
—fut. xAvá, a0r. šxXAva,prf. xéxJAuxa, pass.
χέχλιμιαι, 801. Ρᾶ58. ἐκλίῦην,Τε 817. 1ἐκλίνην;
fut. xMudýcouou,ve slž. i xAvýcoua) 1. tr.
kloním. a) Sof. €x mvůuévov ἔχλινε κοῖλα
xAfdpa z postranice vyklonil (, vybořil) do
kořán, dovnitř dveřeje. pass. Pl. odduvóce
Χλινῆναι na žádnou stranu se nenakloniti.
Xen. fmeoxéxAuvyokam právě (vlasy) naklo
něny jsou. b) «) kloním; kladu. s obi. 08.,
Hér. k jídlu. 00yopigéxavépougxv žene
položil zvlášť mužův obojích (z obou stran);
že neustanovil zvláštních, oddělených míst
mužůmz oboustran. pass. kladu se (k od
počinku, k oddechu). xMdývat položiti se;
lehnoutisi; odpočinouti.s dat., Sof. (v.fre
ρος 1. ϱ.). B)kloním ; spouštím. pass. kle
sám. Šof. úrríx xAivououpóg Tim. naznak
klesám na—. Aischl. 0ϱΥ.Ἀσία χδὼνἐπὶ γό
νυ κέχλιται Asijská zeměhluboce klesla, v)
snižuju. Sof. ἡμέρα Χλίνειτε κἀνάγει τάνθρώ
rex den (jediný) snižuje i povznášívěcilid
ské. 2. Znér. kloním, chylím, nakloňuju se.
Xen. čmi70 yečpovk horšímu.

Ἀλισία, ἡ (κλίνω, srv. xAotov) obyč.
básn. a) bouda, chýže (k odpočinku). v tá
boře, pl. stany. Sof., Eur. —b) m. k poležení;
poležení. Kur.

Ἀλισιάς, ἀδος, ý (srv. předch, ; dle někt,
1. Χλεισιάς, « 1. xAct-o) vrateň. Hér. —pl.
obr. vrata ; ρτάπα. τ. ἀλλά 1.8,α--.

Ἀλίσιον, τό (51Υ. κλισία, τοπᾶ, οἆ πάς].)
chýže (chatrná). Lýs. sg.

mAtofov, v. xXeolov rozd, od předch,

Ἀλῖτύς, ύος, Ἡ (αν κλί-νω, srv. cli-vus)
básn. svah; stráň. Sof., Eur.

Ἀλοιός,ὁ (κλοιβος, « 1. κλείω, ο]ᾶτιβ)
řetěz,j. pouto; ina krk: kruh. Xen.

Ἀλονέω (κλόνο-ς)básn. a) v davu, davem
tísním. viva n. vi někoho, něco; valně dorá
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žím na někoho, na něco. Sof. i pass. dg d4xTů
χυμιατοπλὴξ χειμερία κλονεῖται, ὣς καὶτόνδε
ava xXovéovatvj. okřidlí (pobřežíostré) vlno
bité za bouře mrskáno jest, tak i tohoto po
hromy mrskají ; j. na okřidlí—se doráží, tak
1 na tohoto pohromy dorážejí. b) zmítám. Bof.
obr. xAove?ví Tivxzmítá něco někoho, někým.

mAóvoc, 6 (xéX-Xo) básn. srážka ; tíseň.
Aischl., 7. ἱππιοχάρμης.

Ἀλοπαῖος 3. (κλοπή)Κτ8άί,τ8]πόΙσ ή,
tajnokrytý. Aischl.

Ἀλοπεύς, έως,ὁ[κλέπ-τω. 811.χλοπή) Sof.
a) krádce ; zloděj. Tuvogněčeho. b) tajný zlo
činec,praed, připoda: postiženu býti j.—.

Ἀλοπή, ἀότ. -πά, Ἡ (κλέπ-τω) 1. 8) krá
dež ; kradení. att., Xen, vedle dorayý (V.šy
xAmuxa, «). PL. zXorňs δίκη za krádež trest.
b) tajné jednání; tajný skutek. Sof. modoty
(v. žovuu.x,f.)2. tajné, Istivé ukrývání; kla
mání; klam ; lesť, Sof. (v. ζεύγνυμι 1, 0, B.).

πλύδων, ωνος,ὁ (κλύζω) 1. α) ἄρ]εσ]οῦ
(valný τοάγ),τ{; τ]πορ]{{.{Γ8Ρ,πόντιος, ὃα
A%aotoc.b) obr. Aischl., Eur. x. xxxv vír

strasti. Sof. ξυμφορᾶς —nehody. Eur. —00pó6g
vírválky. 2. vůb. směs; směsice ; vír, Sof,v,
ἔφιππος,

πλυδώνιον, τό (κλύδων)γίἔθπί τοάγ;τίτ;
νΠιορΙΜ. Αἰδοβ]. κλυδωνίου πληγαί πάταΣγ,
příbojvíru. Thúk. ἐνxAučovie ve vlnobití,

Able (srv. xAúd-ov,« clu-ere — pur
gare; olo-áca.) šplouchám.— a) Eur. spla
ο]. δάλασσαχλύζειτἀνδρώπωνχαχκάπιοῖθ
(voda mořská) splachuje lidské viny, —b)
Xen. zAúoa 70 čxroua vypláchnouti, vy
myti pohár.

χλύσμα, τό (κλύζω. srv. násl.) v-; vy
plgehování. u Hér. tekutina vyplachovací
(Kvyplachováníživota zadkemvstřikována).
vEg.vobyčejii u mrtvol předbalsamováním.

πλυστήρ, Ἶρος,ὁ (51ν. předeh.) stříkač
ka, trubka vyplachovací ; klystérka. Hér.

KAvraupvýoTpu, mýth. královna My
kénská, dcera Tyndareova a Lédina, sestra
Helenina, Kastorová a Polydeukova, mnžk.
Agamemnonova,později Thyestova, matka
Orestova, Ifigenejina, Elektřina, Chrýso
themidina.

Ἀλυτός 3. (zAo, in-clutus, srv. xXerróc)
básn. a) prostulý ; slovutný ; slavný. trag.
o zemích, ms. i věcech j. Sof. χ, ἔναρα.-- ϐ)
vzácný; ušlechtilý. 90Η,αἰπόλια.
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πλύω (α» 2. κλείω, xAčos. v. tam ! —prs.
a impf.) básn. 1. a) slyším (srv. dxoúo.) «)
s ace, hlasu n. zvuku, s gen. 08. -- Φοἵ,δοῦ
mov. Eur. yóovnářek. Aischl, xAvovoa µου
slyšíc mě. s ace, věcia gen. 05., Sof. Txůr«
xAúetvěv.oůto slyšeti ode mne.—i s gen. hla
su. Eur. obovyňe zAúovoxσῆς hlasu doslý
chajíc tvého. p. Aóyav. B) x. Ti slyším něco,
o něčem. Aischl. Ta mouydévra 0 příbězích
minulých.i s ace. os. s part. praed., Sof. dv
χλύεις ὄντα δεσπότην ὅπλων ο πόπιῦ 81768, ἀο
slýcháš, žejest vlastníkem zbraní—. b) po
slouchám. Sof. TivócT. někoho v něčem,2.
slyším o sobě. Sof, xAuev oAxůpa slyšeti zlé
(pověsti) o sobě; pomlouvánu býti. xAVovréc
šou.ev aioylovoue Aóyoug úmó Tivog slyšíme 0
soběnejhanebnější řeči od někoho; tupeni
jsme hanou největší od někoho. 1 s adv. (v.
xxxóg 1. b. y.). Aischl. i s nom. praed. βού
Asrou xAdewdvaAxc učAhov volí slouti raději
slaboškou—.

xAwypóc, č (zAúle luskám, mlaskám)
luskání (luskot jazykem) ; mlaskání. Xen.

»Aóďw v klubko viju; předu. Hér, Xívov
len. prs.

MÁV, vóg, č, 3}větev. ἴταρ,Ρ]. νέοι--. ϐ)prut. Xen. srv. κλάδος.

χλωπεία, Ἱ (κλωπεύ-ω) krádežnictví ;
zlodějství, Isok.

πλωπεύω (κλώφ) krádeem, zlodějem
jsem. Xen. s obi, os. kradmo, úskočně,ze zá
lohy chytám, lapám, zajímám někoho. Xen.

πλώφ, ωπός,ὁ [-ν κλέπ-τω, STV.χλέπτης)
krádežník ; zákeřník. Hér. pl. — xxxodoyot
zákeřníci zlodějští.— Xen.

πναίω --- κνᾶω (Υ.δια-χναίω).
πνάπτω }άβπ. ει Κώπι, 9908,pass.

ἐχνάπτετο.

ηναφεῖον, Ἰόπ. -ϕφῄιον,τό (κναφεύ-ς) Τα|
chovna ; valchárna; valcha. Hór.

πναφεύς, és, O(xváz-To) valohář, Hér.
πναφγιον, γ. χναφεῖον.
πνάφος, ὁ (κνάπ-τω, 819. χκναφεύς)5ΚΙ]

pec (mučidlo). Hér.
χγνᾶω, κναίω (att. prs. a impf. s tv. stž.:

Zvýv, zvňodou) a) škrábu. Hér. Tovxypovxváv
vosk seškrabovati. b) škrábu ; drápu ; drbu;
lechtám ; lektám. Pl. xvžox vv piva podr
bati, podrážditi nos. Pl. meď. xvňodou.

mvEnpotoG3. (xvěpa-c) básn, temný ; mrá
kotný. Aischl. o podzemí,
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Ἀνεφας, τό (kromě nom, a ace, att. jen
dat. xvépo) temno ; mrákota. Eur. oxórtov—,
TOxATAVŮSx. Xen, duoi xvépac ok, soumra
ku (večerního), 4u.x xvépa za šera (ranního).

xvÝ, 1, lýtko,i s holení,Eur., jn. i pl.
ΧΥημῖδο-φόρος, ὁ (χνηµίς, φέρω). Ἠότ,

pl. holínky nosící; holínkami opatření.

πνημῖς, ἴδος,Ἡ (κνήμ.-η)ποπ]; holén
ka (vojenská z mědin. železa). Aischl., Xen.

Ἀνησιάω (xvňot-c) svrbění mám; svrbí
mě. Pl.

Ἀνῆσις, Ἡ (κνά-ω) svrbění; svrbina, PL.
KVTJSLA,T6 (Kvýd-o, xv4-o) hryzení. Xen.
Kvíčtoc 3. (Kvíč-oc)Knidský. Hér. maso.

pl. Kniďané, / Kučín Knidsko. v. Ῥυβασσίη.
Κνίδος, j, ms. Dór., osada Lakedaimon

ská na pobřežíKárského okřídlí jihozáp.

πνίζω ἀτάρι; hryzu. obyč. obr. xvíle: Τί
Tia, a) hryze, hněte, sužuje něco někoho.
Sof. — Bur. i opéva —srdce rozrývá něco.
Ἠότ, ἔρωςτινὸς touha po někom souží, trápí,
b) dráždí něco někoho. Hér.—Eur. i pass.
7od xvíČenj.ty (se dráždíš,) jizlivě pravíš,

Ἠπνῖσα, (κνίσσα) ης, Ἡ, básn. tuk (jímžza
obalovány byly oběti zápalné). Aischl.

Kvottoc, ok. r. 500. Aigiňan, otecNíko
dromův.

mvvlém n, -4 kňučím. Sof.medď.oKer
berovi. prs.

πνύζημα, τό (zvvlé-e) kňučení; kňou
kání. Hér. pl. *%onua—nevýznamné kňukoty.

KVWRÁDY,Tó (κνώδ-ων) παρά; dravé
zvíře(ostrých klů) ; šelma. Aischl, (v. Čeúy
vuu 1. a.) Sof. o Kentaurovi.

XVWĚWY,ovTOg,Ó,zubec. a) u meče : hla
vice; spodní zubatá čásť jilce ; příčka, jíž
se dělí jilec odčepele po oboustranách. Xen.
durXoť-x, —u Sof. i: meč; čepel. (v. zióXog
2. 8.) -- ϱ) zubec oštěpu, kde dřevce spodní
zasazeno bylo do hrotu. Xen, xvódovTecTG
λόγχης.

ἸΚνώσιος, -σσιος ὃ. (Κνωσ-ός) Knósský,

Ἰνωσός, -σσός, Ἡ, πιβ.πα střednímpomo
ří sev. Kréty, std. sídlo král.

Ἰόβων, ωνος,Delfan v 5. stl., syn Ari
stofantův. o

óv M, %(concha)lastura; mušle, Xen.
πογχυλιᾶτής, ου, ὁ (κογχύλι-ον)ΧθΠ;κ,

Adoc lasturový kámen,

ποιμαω.

χογχύλιον, τό (κόγχ-η) lastureo; la
stura. Hér.

Kó0poc, poslední kr. Att.,v 11.stl., syn
Melanthův, otec Neileův.

xówopvoc, ó, 1. skorně; vysokábota pře
zouvací (na pravou ilevou nohu) s holínka
mi. a) obyč. pl. Hér. —užívalo se jich obzl.
na honbě: boty lovecké, stále jich užívati
v chůzi bylo pohanou rozmařilosti. b) att.
bota s vysokými podešvemi, s vysokým opat
kem, obyčejná hercům na divadle. 2. muž
obojetník, ramenář ve věcech politických.

motr (v. xořoc)Hér. jakým způsobem? jak?.
KotAu, rá (xořXoc)Dutiny 1. jm. dutých

a příkrých skalisk v jihozáp. Buboji mezi
Eretrií a Geraistem.?2.údolí na záp.ostr.Chiu.

notÁnívw (xořho-g. —a0r. čxofAáva, ión.
-Anvo)dutým činím ; dlabu. aor. vydlabati.
Hér., Thúk.

KotAm, 4, v. xoťX0g2. a.

ποιλία, Ἰόπ. -ίη, Ἡ (κοῖλ-ος)dutina, obzl.
břicho; útroba. i prostora, i obsah: vnitř
nosti, Hér. u mrtvoly vedle vydůc bez patr
ného rozdílu. (v. ἐξαιρέω 1. 8, α.). κοιλέην
πλῆσαι, ἐχκαὺ]ραι.

ποιλο-γάστωρ, ορος,ὁ (-γαστήρ) ΑΙΒΟΠΙ.k
a) dutobřichý ; břichatý. pl. Aúxoržraví vlci.
b) sg. o štítě: vypouklý.

MořAoc3. (« xv-ém, cav-us, hohl) dutý
(do délky, šířky n. hloubky). 1. a) Sof, x. ré
Tpa dutá skála. Xen, εἰςκοίλην ναῦν do dolní
prostory lodi. Hér. čúJuvadyyýt« x. dřevěné
nádoby, kbelíky hluboké. Sof. (v. xp0T77p2.)
b)vypouklý, Hér.donídec. 2. a)Hér. πέρηντῆς
διὰ Κοίλής καλεοµένης ὁδοῦ Ὀπά: πα οθείοα
nazývanou Uvozem, Hlubokou ; n. za cestou
vedoucí dědinou Hlubokou nazývanou (sev,
od Athén). ϱ) Χθῃ. ὑψηλή τε καὶχ. ἡ χώρα ἣν
vysoká i roklinatá krajina byla. c) «) Thúk,
neut. substt, ἐντῷ κοίλῳ καὶμυχῷτοῦ λιμένος
ve hlubokém koutě přístavu. $) Sof.v praed.
dovnitř. xA%dpa.(v. xAvo 1. a) —v) klenu
nutý. Sof. vuy.peďov,

notA-ópWaApoc 2. hlubokooký ; s hlu
bokýma, vpadlýma očima. Xen., srv.ěžóvů-.

ποιλ-ωπός 9. (-ὄψ) Βπν. κ. ἀγμός lom
: (dutého,) dalekého, prostranného otvoru.

κοιµάω (.ν κεῖ-μαι) 1. a) ukládám (ku
Špánku); uspávám.zř. act., Aischl, Bhépapu

"n zotu.vůmvo očínezamhouřejespánkem.
obyč, dep. pass. %)kladu, pokládám se(ků
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spánku) ; léhám si; jdu spat, Hér., αἲἲ,-
xowumdvoulehnoutisi; usnouti; spánkem
odpočinouti si, Xen. čéeg libě. —$) líhám ;
spávám ; ponocuju. Pl. šv ódotgúmaldpoc —
na cestách pod širým nebem-—,Xen. xouuGv
ται περὶτὰ ἀρχεῖ«ασὺν τοῖς ὅπλοις (5ράτα!,)
nocují ok. domů vládních—.b) Φα55. κοιµη
dvou věčným spánkem, na věky uspánu bý
ti; hrobu dojíti. Sof, (v moři). 2. obr. uspá
vám ; ukojuju ; hojím. Sof. T0€Axogvw ránu
něčím.

ποίµημα, τό [κοιµά-ω)Ηάπ{, 896,pl. ru
vógTim snětí někoho s někým.

ποίμγσις, 1 (xow.4-w)uložení (ku spán
ku). Pl, pl. —ěmidůpaug líhání u dveří.

ποιµίζω(.ν χοιµ,-άω) 1. Ἱδράνάτη, 901,
Ἐτ, κοιµίσαιτινὰ Ἱβραίί γδδηγτη βράπ]θιη
někoho. sů blaze. 2. obr. a) uspávám ; konej
ším ; tiším, Sof, xotuícat oTÉvovTATÓvTOVU
konejšiti, utišiti—. Xen. 6 otvoc TAGAVTmacxor

µίζει-- πβράτά,b) krotím. Eur. ueyaAdyoplav.
ποινᾶνέω, ἆόπ. --- κοινωνέω.

ποινή, τν.κοινός,

ποινοβουλέω (κοινό-βουλος 2., - βουλή)
Xen. o subi. pl. společnou poradu míti.

motvá-AexTpoč 2,Aisehl, společného lože,
πὂινο-λεχής 9.(λέχος) Sof.6—souložník.

ποινολογέομαι (-ό-λογος) ππ]ουγάπι 9ο.
Tivi s nějaém. Hér. aor. umluviti se, Thúk.

Ἰπρὸς αὐτὸν ἐκεχοινολόγηντο s ním úmluvy
měli.

motvá-TTÁ00c, stž. -mXouc2. Sof. společ
né plavby; spolu plující. óuihí« družstvo,
vaóc lodi, na lodi.

MotVÓ-TLOUG,m0806, 6, ἡ, 8ο. společného
chodu. —rapovcí« společný příchod.

κοινός, básn.i ξῦγός δ. ϱάξη, ἶ2. (7 κοµ
Ίος, κον]ος, ξυν]ος, ον ξύν, αύν, οι) 1:8) -α)
společný. Sof. κοινὸς ἀρσένων χλαγγά spo- .
lečný junů zpěv. Aischl, čuváAfyespoleč
né modlitbypronášeti, s gen. n.dat., Aischl,
mÁVTOVZOtVOVOdoc všech společné světlo.
Χθπ, χοινόν τι χαρᾶ καὶ λύπῃ δάκρυά ἐστιν
společným něčím radosti i žalosti slzy jsou.
xouv7společně p. xotvc. B) vůb., všem zná
mý. Isok. (v. dyvoée- £.). b) společný ; obec
ný ; veřejný ; všem (v národě, v obci, v jed
notě) příslušný. Thúk, isox Ta x. svatyně
společné (všem Hellénům, j. v Olympii). 70
x. dyadóv společný, obecný prospěch. (srv.
ἴδιος, 1. a.). Xen. x. διδασκαλεϊῖ«αobecné, ve
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γδ]πό ἄκο]γ. Ὠόπι, κοινὸν χαὶ τὸ βουλεύεσθαι
καὶ τὸ λέγειν ποιῆσαι οῬθοποια γέσί 1 radění
i řečnění učiniti. Thúk. χκοινῶς ὠφελῆσαι
obecně, obci prospěti. v0 x. r) společné jmění,
buď vespolku, buďv obci: obecnéjmění; po
kladna obecná. Xen. δῶρα δοῦναι ἀπὸ κοινοῦ
—zespolečného jmění. 1τὰ κοινά. B) obec;
lid obecný. Hér, eig T0 x. na obec (V. dvamĚpu
1. c, .). i ve vojsku. Xen. eigT0 x. do veřej
nosti (v. dyopevo). v) obecná hromada; sněm.
i pl., Hér. yov uv mi Ta x. TdvBuPvAovlov
—dohromady obce Babylónské. ©)nález obec
ηγ, βρο]οόπύ. Χεη,ὅτι οὐκ.ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο
že se nestalo dle nálezu, z usnesení obecné
ho. —«) zřízení (obecné). PL. očvój.ot xai T0
x. TS móheog zákonové a zřízení obce. i:
správa ; vrchnosť; (obecní) ; vláda. Thúk. —
2. a) «)společný ; spojený. Sof. x. v xotvořot
společný mezi společnými ; společněs ostat
ními. Eur. ὡς κοινὰ πράσσουσα ]. ΡΥβΡρο]εόπύ
osud, společné štěstí měla—. β) společný ;
svorný. Thúk, xotvě Ayo ypřňoda:svorné
řeči užívati; společně, svorně jednati. x«T4
τινα λόγοις κοινοῖςχρῆσθαι5 πόγπι «ρο]εῦπό
se umlouvati, xotvg Tpémecdat čeTuspoleč
ně, svorně—. b) «) básn. rodem společný;
sourodý; příbuzný. Sof, civ. ) přátelský ;
pří-; náchylný; ochotný; úslužný. Dém,
ἐν τοῖς ἰδίοιςχ. καὶ φιλάνθρωπος Το ΥξοθοΏ
soukromýchúslužný a vlídný. c) rovně,stej
ně náchylný (dvěma stranám nesvorným);
nestranný (j. soudce). Thúk. xxrá T. k ně
čemu.

ποινό-τολος 9. Sof, sourodý. ΡΙ. -- φίλοι.

ποινό-φρων, ονος,ὁ, Ἡ (-φρήν)Επι, 5Ρο
lečné, svorné mysli; jednomyslný, Tvi s ně
kým.

motvótw (z01vó-c)společným činím. a) sdě
luju. Toví71 s někým něco. Eur. ToůTe udv
τευµα κοινῶσαι s tím věštbu sděliti; s tím
ověštběpromluviti.Thúk, oznámiti někomu,

r Eur. —uddovše viva —svěřiti se někomuslo
vem. medď. sděluju se. Tivi s někým ; otazu
ju se někoho (žádaje rady). Xen. mórepov=,
A 9 , a 3 /

ἢ-- τᾶα--, δΙ. ϱ) Τπά]. κοινῶσαι τὴν δύναμιν
společnou učiniti, spojiti moc. meď. «) spo
lečným si činím. Pl, xorvoúusdu τὸν λόγον
společnou činíme si, máme rozmluvu. Sof.
xowvaoaodorúčastným si učiniti; na pomoc
si vzíti, —B) Eur. xowvododatovyňs společ
níkem, průvodcem býti ve vyhnanství.

K / x .* „P P .. ,otvupu, rTx,Foiniekáosadanajihových.
Thasu.
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κοινών, ὤνος,ὁ (κοινό-ς)Ι6ΏΧθῃ. pl. nom.
a ace. j. subst. {--- κοινωνός).společníci, T1
νὸς v něčem.

ποινωνξω (κοινωνό-ς) 1. 8)5Ρο]εὄπγ, 5Ρο
Ječník jsem. Tui někomu; společnost mám,
obcuju sněkým, Pl. xotvovetyddvvaTos obco
vati s ním nemožno.b) společnosť mám ; svor
nýjsem ; srovnávám se. Pl, xotvoveřexx Čvy
doxeďGotsrovnáváš se a stejného míněníjsi.
2. a) sděluju se. Tivosněčím. mevis někým.
(Srv. x0:vów).Aisohl, xaxv strastmi. Sof,
Υάψωνmanželstvím, Thúk. 7 πλήθειέχοι
vovycav s lidem obecným sdělili se. b) podíl
mám. «ivog v něčem, Xen. κοινωνῆσαί τινος
podíl vzíti, podílu dostati v něčem.

ποινωνία, Ἡ (κοινων-ός) α) α) obcování;
obecenství, Pl. (v. ámoXo'1. a.). P) obecen
ství; ochota k obcování; příchylnosť. Pl,
ὅτῳ MŽu x., orla 0)x Avelyv kom nenípří
ohylnosti, s tím přátelství nemůže býti. b)
«) společnost ; spolek, Ὠόπι. κοινωνίαν Boy
δείας xi prhluc moroxoda: spolek pomoci
a přátelství si učiniti, $) společenství, Eur.
TS VaAdcansTil x, s mořem společenství
někomu. společenská páska. Pl. o obětech.
ἃ γἑδιρό: Ἡ περὶθεούς τε καὶ ἀνθδρώπουςπρὸς
4Aýdove x. mezi bohy a lidmi vespolek pá
ska společ. —p. ve všemmíru mezi zemí
a nebem,

κοινωνικός 3. (xowav-ós) obecenství,
společenství příslušný ; pospolitý. Arst.
o Hermeovi: x. uXMoraTdv dev pospolitý
nejvíce z bohů (j. prostředník mezi nebem,
zemí a podzemím).

ποινωνός (κοινών, κοινό-ς) 1. 84]. 9. spo
lečný. Eur. κοινωνῷ ξίφει5ρο]εὅποι σταζᾶοιι,
2) subst. 0, společník. Sof. x. xxxo5 společ
ník, účastník zla. Xen, góvov (V. xxóc 1. a,
α.), λόγων (ν. βούλευμα 9. Β,β.). σύμμαχοι καὶ
xotvovot Spojenci a společníci.

MOotoG,ión. — mořoc.

ποιρανξω (κφίρανο-ς)básn. panovníkem,
vládcemjsem ; panuju; vládnu. Aischl.prs.
part. —i s gen. xovoxvetybovóz vládcem jest
země.

ποιρανίδῃς, ου, ὁ (κδίραν-ος) vladyka.
908, ΡΙ. Θήβης ol z. Thébští—.

η < « ͵

«ποίρανος, ὁ (-ν κῶρ-ος, κήρ-ιος)básn. pa
novník ; γ]όᾷσα. Βαν, -- 808, τῆς v; země.

ποιταϊος ὃ, (κοίτη) πα 1οὔϊ,Ὠόπι, πά]. ἐν
τῇ χώρα κ. γἰγνεσὺκι παγοηκοτό ρϊθποοοταίή,

/ / - e ο»

ΧοντΊγ, ἀόν. -τᾶ, Ἡ (.ν κεῖ-μιαι, 81Υ. χοι

πόλασμα.

u%o)1.a)lože;lůžko. trag., Hér., Xen.i— pl.
Sof,, Eur. —b) vůb, m. kodpočinku ; skrýše.
Sof.rerpivy. 2. spaní; spánek, Hér. rs xot
της ὥρη spánku doba, čas. Xen.εἰς κοίτην Κα
spánku (aby se šlo spat). :

ποῖτος, ὁ (κοίτη) Ράρη. α Ἰόπ. 1. lůžko;
postel. Hér. čg«. do postele, 2. ležení ; spa
ní. ἩἨότ, κοῖτον ἐποιέετο (»ν ἐκοιμᾶτο) 1979
odpočíval.

χόνχικος,ὁ, jádro; zrnko (ovocní)Hér. pl.
χολάζω a) «) trestaje krotím ; trestám.

μετὰ λόγου, ἀποτροπῆς ἕνεχα 8 ΤΟΖΙΙΠΘΠΗ,ΡΤΟ
(odvracování,) výstrahu (castigo. ΒΤΥ.τιμµω
ροῦμαι). αἰτ. τοὺς ἀδικοῦντας. -- Xen. ifut,
δούλους κολάσοµεν, ἣν πονηροὶ ὡσιν-- ἰγεβίαί]
Ῥιάθπηθ---.ἰ Πιεᾶ. -ἀσομκαι.--Βο0Ι.1λόγοιςκολά
ζεινslovy trestati, kárati.i se dvojímace. rů
ἔπη κόλαζ;ἐκείνους ἰδιπί 51ουγΚάτα] 19. -- ΕΙ.
{ φιθ. --Εἶ.ΡΙ8. ΥθάΙ6τιμ.ωροῦνται. -- Τπήτς.,
Xen. i aor. —pass. PL.xoAxadřva:potrestá
nu býti. i fut. xoXxodýcera, Xen. xoAxorTéov
miva třeba potrestati někoho. 6) i 0 subi.
ΏΘΟΡΒΡ.,Χ6Η,ὁ φόβος κολάζει τοὺς ἀνθρώπους
strach (trestá,) mučí lidi. ϐ) ἐπιδυμίας κο
Alewv žádosti krotiti, PL.

noAanelu, i (xoXxzeú-o) lahození; li
chocení, att. —u PL. j. umění, jehož částí
jest řečnictví, Dém. ypig xoXxxeixcbez—.

KOAÁNEVLA,T6 (z0Xxxe-o) lahodné,li
chotivé, úlisné jednání, mluvení. Xen. pl.

χολαχευτικός ὃ. (κολκκεύ-ω)k lahoze
ní, k lichocení příslušný ; lahodnický ; li
chotnický. Pl. x. lahodnictví; lichotnio
tví. (j. umění).

NOAKNEÚW(xóXač) lahodně nakloňuju.
vivě si někoho ; lahodím, lichotím, pochle
buju někomu. úlisný jsem k někomu.att. —
pass. Dém. xoXxzsúsoda:dávati si lahoditi,
Uchotiti.

moAammóc3. (xóXxč)lahodnický; licho
tivý; lichotný. PL κ. ῥητορική-- Υεδπιοϊτί,
(ορ. ἀληθινὴ ῥ-).

χόλαξ, αχκος,ὁ, Ιαποδπί]ς; ΠοΠούπί]ς;Ῥο
ohlebník. Dém. pl. vedle Aysraí.

KoAášaic, 105,mýth. kr. Skyt., nejmlad
ší a nejmocnější syn Targitaův, praotec prý
Paralatů Skyt. —πολάπτωκ]οδι; ἀϊαῦα.ἐγ-,ἐκ-κολ-.

ἁόλασις, Ἡ (κολάζω)trestání; potrestá
ní. bl. (v. edbuva 1. a.). pl. tresty.

nóAucpw, Tó(oXále) prostředek, ná
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πολαστήριον.

stroj kroticí, trestací ; trest, Xen. ioyupóTa
ov x. nejpřísnější krotidlo, t. otOypoc.

πολαστήριον, τό (κολάζω,srv. předch.)
prostředek trestací ; potrestání. Xen. χολα
στηρίουčvexapro, na potrestání, pokárání,

πολαστήής, oů, ὁ (κολάζω) krotitel; tre
statel; trestač. Aisehl, oDiovi. x. vevogkr0
titel něčeho. Sof.rů o čr δεῖταιχολαστοῦ
tvá slova třebajest kárati.

moÁsóc, ó, pochva. Sof. (v. διαπεραιόω 2.)
Xen. sg. i pl.

MÓAÁ«,%(« klí) klí; klih. Hér.
NOAAÁw(16Xx) klížím, PL, mpdcdXXyXa

κολλῶν τε καὶἀφαιρῶν τέοί (ρβαπό) γεβρο]θῖς
klíže, slučuje i odlučuje (vymazuje).

πόλλγσις, 4(x0XX4-e) klížení ; letová
ní. Hér, oudýpov—letováníželeza.

πολλητός ὃ. (κολλά-ω) Ιθἱοταηύ.Πότ,
πολοβός Ὁ. (.» κολού-ω, x6X0-c)komolý.

a) Xen. o zvířeti: zmrzačené (vedle yoAóv).
b)Arst. ozakončenímetra slabikou krátkou:
kusatý ; kusý.

πολοιός, ὁ, kavka, Arst.
móAoc2. (« cul-ter, srv. xoXoBóc)básn.

a ión. komolý ; kusý. Hér. o zvířatech : bez
rohý.

KoAogoaí, ai, znamenité ms. v jihozáp.
Frygii Veliké nad.ř, Lykem.

χολοσσός, 6, (< x0A-wvóg,col-umna) ve
likánský sloup; ohromná socha (nad.výši
člověčí); kolos. Hér, pl., ydAzsot, čóXwor.

πολούω (.« κόλο-ς. -- 80Υ. Ρ888. κολου
dvou i xoXovodýva, u Aisohl.) komolím. 1.
1. a) u-; s- ; porážím. Hér. va úrmepéyovra
ZoAoúetyvěci vynikající u-, porážeti. b) pře- ;
porušuju. Aischl. obévocšxoXoúcdysíla zlo
mena, zmařena byla. 2. s obi. os. a) porážím,
překonávám někoho. pass. xoXovůňvaí Tiw
překonánu býti v něčem. Pl. dmó TtvogxoAo0ú
sodouod někoho (v rozmluvě) poráženubýti.
b) zkracuju někoho; újmu činím, ubližuju
někomu. Pl. T005čAXoucostatním.

πολοφών, ὤνος, ὁ {.ν xoA-ovóc)vrchol.
Pl. obr. dovršení, v. ěmvídmv 1. b, P.).

Κολοφών, ὤνος, Ἡ, ΖπαπιεΠΙ{ό1ηΡ.]όπβ]ό ΄
v jihozáp. Lýdii, sev. záp. odEfesa,

KoAogývtoc 3. (KoXogóv) Kolofónský.
mase. pl. Kolofóňané.

πολπίας, ὁ, (κόλπ-ος) Αἰβο]]. αθο. πέ
πλον κολπίαν τοπο]ο ἤαάταίό,
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κόλπος,ὁ, 1. ňadra. a) básn. ňadra těla,
obzl. ženská. Aischl. pl. —b) básn. a ión.
ňadra šatu. Aisehl. —Hér, omuži: xóXrov
Badův xaTaAróuevog T00 xibůvoc záňadří
hluboké ponechavsiv šatě. 2. a)chobot (vod
ní); záliv; zátoka. Aischl. io mořij, veli
kém chobotu (v. lóvtog). att. obyč. pouhé ó
(bez xóXrog) s adi., Thúk. 0 Aurpaxxóg (t.
κόλπος). b) «) chobot zemský ; záhyb pobřež
ní; (končina obloukovitá, křivolaká při mo
Ťi) ; přímoří chobotovité. Sof. pl. Anoůg x. 0
rovině Thriaské u Eleusíny. Thúk. [Iteo:x0g
x. Pierský chobotzemský(v jihozáp. Thrá
cku). B) úval. Xen. ččďyo 1. a, a. —

NOATOME 2. (z0Xro-edýc, eld0g) cho
botitý. Eur. o okřídlí zemském.

noAvuBátm att. ponořuju, potápím se, Pl.
gigpoéxp do studně.

πολυµβητύής, 00,0(xoXvuba-o)att. nořec;
potápěč. att.

KoAytnóc 3. (KóXy-o) Kolšský ; Kol
chidský.

KoAyis, (šos, j (KóXy-or, srv. i předch.)
Kolšská ; Kolšanská.obzl. a) země,Kolehis.
b) žena. Eur. — Mýčau«,Kolšanka.

KóAyog 1. subst., obyč. pl. Kolchové,
Kolšané, nár. pův. nejistého (dle Hér. pův.
Eg.) bydlící najihových. straně Ponta Eux.,
již. pod Kaukazem ok. řeky Fásia; zeměje
jich (iAix nazývaná) za std. proslavena zla
tým rounem (v. Φρίξος, Ἰάσων, Ἀργά). 56.
ó K. Kolšan, kr. Kolšský, Hér. — Aiýrng.
2. adi.ó, m, Hér. Pac o K.— PL. Μήδεια
j K.— Kolšská.

πολώνη, Ἡ (« xo0Aovo-c)básn. pahrbek.
Sof. xoXovncččdxpac s vrhu náhrobku.

moAtovóc,ó (« col-umna, cul-men, coll
is, cel-sus) 1. appell. chlum; kopec; pa
horek. Hér,, 1 κολωνοὶμεγάλοι λίθων Κορόοθ
veliké kamenů (nanosených). 2. prop. KoA-.
a) Chlum, sev. od Athén. b) mýth. héros
Att. (ἱππότης), Ρο πδπιᾶ ΡΥΥnazván a). —

Κολωνός, v. předch. ve 2.a, b.
χομάω (κόμη) 1. ο subi.os. a) ) vlasáč,

vlasatý, dlouhovlasý jsem; dlouhé vlasy
mám, nosím. (Dlouhé vlasy pokládány za
zvl. okrasu těla a za znamení svobody; ve
smutku vlasy se stříhaly, jindy jen svrchu
ostříhávaly). Hér., att. xoučv. —Pl. umxo
uýoetvnenechati si vlasů růsti. Hér. Ta 0
míow x0u.do1 T7EZepaX7c týla hlavy Kkštica
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tá mají. B) io bradě, Xen, piv dv T0 yévetov
τῇ κεφαλῇ ὁμοίως κοµ.ήσῃς ἀἴίνο ποῦ 05 na
bradě obrostl podobněj. na hlavě; než bys
bradáčem se stal podobně j. vlasáčem. b)
hrdě hlavu vypínám. Hér. obr. v přepychu
bažím, toužím, šmiTupavvídi čxoumce po sa
movládě v přepychu zatoužil. 2. o koních.
z0učivdlouhé vlasy, vlasiny, žíně míti. Xen.

κόμη, , vlas, obyč. dlouhý, přirozený
n. iumělý (mpócderog. srv. dplí). sg. i j.
col., Hér, $pěbev xóumvnechati si dlouhé
vlasy (růsti. Srv. xouáo. Op. dmoxeosiodau
τὰς Χόμας).

κομήτης, ου,ὁ (zouko) 1. vlasáč ; vla
satý ; dlouhovlasý. Hér. o Peršanech. Pl. i
νεκρός. 2. Ῥάβη,8) α) ΒΠΤ.κ. Auuav travnatý
luh. p) vůb. hustý. v praed. č.i hustě (v. ἐξ
avaarTénu). b) Sof. «. iógopeřený šíp.

ποµιδή, ἡ (κοµιὸ- ν κορίζω) 1. jen dat.
κομιδῇ, αἱ. α) příliš; nad míru; velmi. při
verb. a adi., PI. nedýerv. Dém xe oyéTAov—
opovážlivé, b) obzvláště. Dém. čmora, x. d'
ὥσπερ Ἡν, καὶ ἔστι νῦν πθγδτπο, ουἤ]. ρα] j.
právě bylo, i nyní jest. c) zcela; dokonce.
ΕΙ. κύκλῳ Κο]επι ποθ]ᾶ--, κ. ἀτέχνως 70818
bez umění, 2, doprava. a) sklizení; sklizeň.
Xen. T00 xaoroů obilí, ei x. na dobu sklizně-,
b) «) dovoz. Thúk. zav šmorydstov potřeb.
ἐχτῆς φιλίας z kraje přátelského. 9) doprava;
do-; převoz. Xen, dopravné lodi, xou10%6det
obou. ©)(doprava zpět;) návrat. Hér.

ποµίζω (αρ. ἶ κοµέω, 8ΙΥ. χοµιὸ-ή. {αἰ.
κομιῶ, 1ηθ6ά,κομιοῦμιαι, Ι6Π. -- εὖμιαι; A0,
ἐἑκόμισαὅ) 1. 3) opatruju ; za-; ochraňuju.
πιεᾶ. 51. Ὡότη, τὰ ὑμέτερ αὐτῶν κομιεῖσθε
své vlastní věci zachráníte, podržíte si. b)
x) opatřuju; zjednávám. Sof. šmauvóvTivóg
Tim xouílev chválu něčí něčím zjednávati;
chvály—nabývati, dostávati.meď. Xen. xxp
πὸν ἀπό τινος κομίσασῦαι αζ [κα z něčeho na
byti, dostati. Thúk,, Dém.xoutoaadatapt
opatřiti, zjednati si dík; dosíci, nabyti díku,
Thůúk.κομζεταί τίς τι παρά τινος dostává se
někomu něčeho od někoho, —pass. Aisohl,
καρπὸς οὐ κομιστέος Ρἱοᾷ, užitek (nehodný
opatření) hodný opovržení. B)m.ed. mocí do
bývám si, nabývám. vi něčeho; přivlastňuju
Ἰ Ὠδοο, Ὠόπι, Ἀμφίπολιν κομιεῖσθε-- Ρῖ]
vlastníte si. b) meď. «) zpět, opět dostávám.
Thúk. orovoas ποιησάμενοιἐφ᾽ ᾧ τοὺς ἄνδρας
κομιοῦνται-- ϱνύπιίηκοι {οι, žemužů svých
zpět dostanou, obdrží. B)mocí opět dobývám.
Ῥόμι, τῶν ὑμετέρων αὐτῶν οὐδὲνἐκομίσασδε

χομπέω.

ze svých míst (válkou ztracených) žádného
nedobyli jste si zpět. 2. dopravuju. a) s obi.neživt.«)buď:do-;přináším;—vážím; n.
οἀπάδίη,, Χθῃ. τὰ ὅπλα πρός τινα Χομίσαι
zbraň někomupřinésti (j. poddaný). yovatov
κοµίζειν zlato, peníze přinášeti, (v. i dyopá
9, Ὀ.β). Ἐ]. κεκόµικεν ἔπ᾽αὐτὸ -τοῦτο ἀργύριον
ixavóvpřinesl právě k tomu peněz dostatek,
meď. —si. Eur. v0v xardavóvra. P) Thůk.
χοµίζειν vaůgdopravovati lodi. Hér, xoutčovat
ἐντῇ ἁμάξη τὸν νέκυν ἐςἄλλο ἔθνοςἀορτατι
jí, vezou na voze mrtvolu k jinému km.—
meď. —si. Thúk, Toůg vexo0ůg čxoutoavro
mrtvoly si odvezli. Hér. s obi. sochy. pass.
Hér. κέραμιος χοµίζεται ě<—hliněné nádobí
dopravuje, odváží se do—. b) s obi. Ž?vť. α)
do- ; přivádím ; odvádím ; vedu. Sof. χόµιζε µε
veď mě. xóualé uo mata přiveďmi synáčka!
κομίζειν δόμων ἔσω vésti, odváděti dovnitř
domu. B) při-; odvážím. Thúk, adr0ůg vprůpet
mXhvzoulox je na trojřadovcezpět dopraviti,
dověsii. meď. —si. Eur., Xen.—pass. Hér.
Čebycixomabijvu spřežením, na voze dopra
venu býti. Xen. čxouílovro χατὰ δάλατταν
dopravováni byly po moři.xopucdňvadopra
venu, dovezenu býti. v) básn. o subi. zosbn.
Θ0Ε,ὁ δαίμων κοµίζει strážný duch vede. —
u.očou—sudba volá, c) acť.s obi. refď. 501. κο
u.lCotdv cexuTóvmůžeš se ubírati. obyč. dep.
pass., i att. x) u-, odebírámse (jakýmkoli
způsobem). Hér, mélypěšky. xouedueba še—
odebereme, přepravíme se do—.5) Thúk. xo
uodývo, navrátiti se.

"ópLLyrTó,neskl.(gummi) klovatina. Hér.
(pryskyřice. daxpv, stromu akanthy).πομμός,ὁ(κόπ-τω)Ρἱ8(56ΥΡ158); tru
οΏ]θηί; kvílení. V tragódii: žalozpěv pěný
od choru a herce vzájem,

πομμωτικός δ. (xop.v.ó-elíčím) ku zdo
bení, líčení příslušný. Pl. %x. (réyvy) umě
ní líčicí ; líčení.

nopTmaČe (= vsumé-o) třeskám ; chva
stám ; chlubím se. Aischl. x če vw ohlub
né řeči mluvím při někom, přijméně něčím.
Sof. xouracm m něčím vychlubiti se. Eur,
s inf, že—. Xen. oc s ind. že—, i TxůTx xou
„male s part. nom.to chlubně mluvíšjako
bys—.pass. Aischl, oořrogxoumálerašíle
nosť chlubně ozýváse.

MOLUTAILU,T6(z0ur4ále) chvastání; vy
chloubání, Aischl. pl. —v. ěxrA“600 1. 8.

NomÉM (Kóumo-c)třeskot, hřmotdělám,



πόμπος.

ουγό, οἨταρβίάπη; οΏ]αδρίπα56, Αἰ5οΠ]. τὶο πὲ

čem. Sof. Lddovřečí—, úýnAá s vysoka—. Hér.
XAMagna licho—. Thúk. pass. ócormepxou
ποῦνται za jak četné, mocné chlubně se vy
hlašují.

móju7tog,č(srv. násl.) třesk ; plesk. obyč.
a)chvast;tlach ; chlouba(chvastavá, prázd
ná). Aisehl, —Sof. μεγάλης γλώσσης χόμποι
hrdého jazyka chvasty, chlouby. Eur. «. 04
δείς chlouba žádná, Hér. —Thúk. Xóyov κ.
chlubnostťřeči.b) chlouba chvalná. Aischl.
κ. ἐνyepotvchlouba v pažích (silných). Sof.
x. maosor ohlouba tu volná ; chlubiti se tu
volno. c) hrozba (hlučná, chlubná). Aischl.
Y. λίαν.

πόμπός, ὁ (srv. předch,) Eur. chlubič.
πομπώδης 9. (κοµπο- ειδής 9. -εἶδος)

Thúk. chvastavý; chlubičský. v0Avůporetov
xoumadec lidská chvastavost, ehlubnosť. —
Íem. comp.

KoópbaToc, 6, ř. v již, Thrácku, tekoucí
od sev. vých. do zát, Bistonské.

nopdela, (xogdeb-o) PL,pl. vtipková
ní; vtipky.

κομφεύω (xoubó-c) zdobně vyličuju;
vtipkuju. Sof. χόµψευε τὴν dóčav vtipkuj
s tím míněním (se slovem doxetv).PI. meď.
vů Toujiíka xouÚsúccdou v takových (mali
cherných) věcech si vtipkovati. zxúToτοῦτο
xexóuÚsvvouprávě v tom svůj bystrý vtip
objevil, Eur. eú—.zavtipkovati si hezky.

πομφός 3. (κομ.-μόω τ. Ρἵϊ κομμωτικός.
m como, compsi) zdobný ; líčený ; uhlazený,
způsobný. a) Xen. xoubag oivoyosivzpůsob
ně—.b)vtipný, Pl. o 05. i věci. 4Ť0xp1otgxou
Ψοτέρα--.τὰ κ. ταῦτα Ιδθπό, πΠ]απεπό πρᾶ
soby ty (v Ťeči).

πομφότης, ητος, ἡ (κομ.φό-ς)ozdobnost;
uhlazenosť, Isok. v řeči.

πόναβος, O (« κανο-χή) básn. třeskot;
praskot. Aischl. dorídov.

πονιᾶτός ὃ. (xov4-w) obílený ; ovržený.
Xen. Aoxxot.

nová“ (básn. xovíx, « zóv-c)bílím
(vápnem) ; ovrhuju. Dém, τὰς ἐπάλξεις.

πονι-ορτός,ὁ (-09-vuu) prach zmítaný,
se zdvíhající, v kotouči; kotouč,vír prací
Hér., Thůk., Xen.

πόνις, εως, Ἡ, 8) prach ; prsť. trag. —b)
písek. Soť. βαθυσκαφής.

πονίω (xów-c) básn., Aischl. a) práším ;
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prach dělám. orpxT65.b) u- ; poprašuju. xo
víoxcpopráše ; prachem pokryje (spěchem).

Kovráčeočoc, ó, pravý přítok Agriana
ve vých. Thrácku.

ποντός, ὁ (-- xevr-ém) bidlo; tyč, obzl.
na lodi: tyčdlouhá k odstrkování, Eur., Hér.,
Thúk. (v. διωθέω 9. a).

Kóvuv, ovoc,znamenitý vojevůdce Ath,
v5.a4.stl.

κοπάξω (κόπο-ς)ππιά]ότάπη,Ἠότ. ἄνεμος
ἐκόπασε --α{ἱοΠ].

κοπίς, ίδος,Ἡ (.ν κόπ-τω) πιεὸ (krátký,
78η ή). 9οΜ.(σ.ἁμάω,1.). ᾶθη. 0Γ618.πιοδ!,

πόπος, ὁ (κόπ-τω) utlučení; unavení;
umdlení; mdloba. Sof., Eur., att.

πόπρος, Ἠ {-νxam-vóc)1.a)výkal; lejno;
trus. Xen. Úrrov. b) hnůj; mrva. Xen., Pl.
2. hlína hnojená; i co z ní vyrůstá, Hér. oi
reóu.evotxóTrpovjídajíce hlínu (t. pšenici vy
rostlou z hlíny a za pokrm upravenou).

MoTtpO-pópoG2. (-pépo) Knošení hnoje ;
hnojný. Xen. xóotvos.

πόπτω (ρτέ.αοἴ,χέχοφα,Ρ855. κέχομµαι,
a0r. pass. čxóryv) 1. a) «) tluku. med. —se;
biju se. obzl, ve smutku. Pl. βοᾶντε καὶκόπ
veodoulkáti a v prsa se bíti, is ace. Hér. mv
xepaXmv x. v čelo se bíti, —B) Xen. xomretv
τὰς πύλας ἴ]οαοί πα ΡΙάΠΙ, κόφαι τὴν θύραν
zatlouci na dvéře, b) e) roztloukám. pass.
Hér., Thúk. omépya xexopy.évovsemeno roz
tlučeno. $) roz-; protínám. Xen, yéppupu
JAipougxáTTOvTEGŠtíty proutěné šavlemi pro
tínajíce, prorážejíce. c) «) bodám ; píchám ;
porouchávám, Thůk. Tac vag čxorrov lodi
(boky lodínepřát. bodcem) propichovali, po
rouchávali, pass. ai výsgšxomTovrolodi byly
probodávány, porouchávány. xormelooprobo
dány, porouchány byvše. —meď. 0 05s.,Hér.
τὰ μέτωπα κόπτουσιμαχαίργσι ὅθ]αbodají si
noži (v rozčilení slavnostním). 3) otlouká
vám ; týrám ; unavuju. Χθη, ὀρθὰ ὁστᾶ (ἵπ
mov) xórTELTovAvabárny —otloukávají, una
vujíjezdce. ρᾳ55. ἧττον κόπτεσῦ κι τηόνὅϱύ
ti ππαγοτάπα. Ὠόπι, κοπτόμενοι ταῖςστρατεί
oc týráni jsouce výpravami. 2. a)«) roubám;
sekám ; kácím ; porážím. Xen.obi, rd dévopa.
—6)posekávám ; pustoším (vysekávaje stro
ΠΙΥ).Χθῃ, τῆν χώραν zemi. pass. se subi.
χώρα,-- ϐ) Ροτάδίπι; ubíjím. Xen. xogTovTEG
τοὺς βοῦς καὶ ovouc porážejíce voly ἃ 0817.
c)Hér. vóuoy.« xófou Tivogpeníze raziti z ně
čeho, —xobxoda —si; dáti si raziti,
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πόρα, dór., Υ. κόρη.
πόραξ, 0x06,Ó(« cor-vus, cor-nix) krka

vec (Apollónovi posvátný). Hér. —ij. pták
zhouby (honě se za mrtvolami). eig xopauxa
ke všem všudy—; k rasu; do pekla. Lýs.

πορδᾶχιχός 3. (xópěxE)třasáku, skočné
příslušný ; skákavý. Arst. comp.o trochaji.

πορδᾶχισμός, Ó (κορθᾶκίζω, κόρδαξ)
provozování třasáků, tanců rozpustilých.
Dém.pl.

/ v ,
πόρδαξ, ἄχος ὁ(ν καοὸ-αίνω)třasák ;

skočná ; tanec rozpustilý, obyč. v komódi
ích. — v. předch.

πορέννυµι (km. xopec, zř. xope,fut. zopě
GW,A0r. čxópecu, pass. čxopécdyv, prf. pass.
xExÓpeouou,ión. part. i xexopnučvoc; ale 70818
Τ074.jest 2. xopém. —srv, 1. x600g) 1. a) sy
tím. ©) Tevé.Tivogněkoho něčím, Hér. atu.«
T0gkrví. pass. Eur. Bopšsxopeodel;pokrmem
nasytě se—. Xen. ZEXODEGUÉVOUGnasyceným.
--β) 10 ΡίάοίοἩ. 50Η.κορέσαι στόµα σαρχός
nasytiti se masem. b) obr., Aischl. xopécau
xéxonasytiti srdce (hněvem). 2. naplňuju;
nadýmám. Hér. pass. dBot,odóva zexopyué
vogzpupností, závistí naplněnu býti.

1. πορέω; ν. xopévyvuu,2. (rozd. od násl.)
2. Mopétm (rozd. od předeh. —6 x600-g ko

ště) vymetávám. Dém. 70 zudnyoystov.

πόρη, 6Ρ. κούρη, ἀόπ, Ῥάδπ. χόρα, κούρα,
7 (x09Fy, srv. 2. Χόρος)1. 8) «) děva; dívka;
děvice, Sof. xópm,xoúox 0 Antigoně., Aischl,
Aárovévam«xoúoxLétorozená děvice (Arte
mis). Sof. pl.o Erinyjích (v. dy.mudxerTosf.).
mTEpóeGoxxÓpa (Sfinga). Xen. pl. dívky. P)
dcera; rozenka. Eur. Aýčug ú xoúpaLédina
dcera (Klytaimnéstra), 790g T7gvsoyav.oux6
ons při tvé zasnoubené dceři. b) podobizna
panenská; buď loutka n. socha. Pl. pl, vedle
dydAuara. 2. panenka v oku; zřítelnice;
básn. i: ko; pohled. Eur. (v. éXMocw1.b, «.
--διαφέρω9.8, β). ὃ. dle někt. u Xen,ruká
vec ; rukavina (všatě Pers., delší než yerpte).

Κόρη, Ιόπ.Koúpy(srv, předch.) — [cp
σεφόνη.

Κορησσός,ὁ, předměstíEfesské nad pří
stavem, u paty hory téhožjm.

Kopívůtog 3. (Kópivd-o0g)Korintský. pl.
mase. Korinťané,

Κόρινὺος, 7, bohaté ms. obchodnínaji
hozáp. Isthmu Rec. mezi Sikyónskem a Ar
golskem. hl, ms. území Korintského, jež

πορυφαῖον.

ve stl. 7. a 6. bylov moci samovládcův. srv.
σθριος.

πορκορυγή, 4, básn. hluk, hřmot vá
lečný. Aischl, pl.

moppLóc,0 (zsípo) kláda. Hér. pl.
1. xópog, ὁ (κορ-έννυμ.ι) 1. sytost, obyč,

obr. přesycení; omrzení; omrzelosť. Eur.
κόρονἔχειν τινὸς dosytosti (přílišné) míti ně
čeho; omrzelým býti z něčeho. Pl., Dém. —
2. nadýmavosť ; nadutosť, Hér, or. ὕβριοςυἱός
zpupnosti dcera.

2. mópoc, ep. κοῦρος,ὁ (κορξος, ν Χόρη)
jun; jonák. obyč. básn., Sof. Aug x. Diův
jun, syn.

MóppY),zópon, 7 (- x4p-o) skráň ; spá
nek; vůh.: hlava, Pl.čmi x00pm5τύπτειν τινὸ
poličkovati někoho.

κορυβαντιάω (KopóBac) Korybantsky
nadšenjsem ;korybantské reje provádím.Pl.
olzopuBavrivrec tanečníci korybantští, ko
rybantsky nadšení (při zvucích píšťaly).

KopůpPac, avros, nadšený ctitel Kybelin,
pl. Korybanti, knězi a ctitelé bohyně Rhee
Kybely, kteří slavnosti ku poctě její světí
vali divokýmireji za zvuků píšťal, asi od 6.
stl. slučováni s Kúréty.

KopvěaAóc n. -XAó:Antikyřan v 5. stl.
κό ρύδος,ὁ ( xó0u-g)chocholouš; skřivan.
mópupubov, v. násl. b)
πόρυμβος, ὁ (»ν κορυ-φή) vršek. a) vr

chol. Hér. oů dpeoghory. Aischl. čxpog x.
oybov Krajní vršek náhrobku. b) neuč. pl.
Aischl.,, Eur, vzd, vzv xóovu.Balodi, lodní
vršky (t. vršky hlavice <ormy, opatřené
ozdobným obrazem).

mopůvy, j, palice ; palcát. Hér.
xopuvYj-pópog, č (-pépw) paličník ; pal

cátník, Hér. pl. (j. stráž osb.)
πόρυς, υῦος, (ων χοου-φή, κόρ-ρη.--Ώ65.

κόρυθα.) οῦγό. básn, lebka. a) přílbice, (srv.
κράνος, χυνέα) Sof, s chocholem. b) hlava.

Κόρυς,ὁ, dle Hér. veliká ř. v Arabii, od
jinud neznámá.

κορύσσω (κόρυς)Ράβπ.αυτο]ίπα ; βἰτο]ήπι.
Eur. ὅπλων κεκορυὺμιένος švdvTá.zbroje oble
kem jsa vystrojen.

πορυφαία, 1 (v.zopvpxřo-č)náhlavek, nz
hlavka (uzdy). Xen.

mopupolov, ró (srv. předch. a násl.) 0=
kraj (vrchní) léčky. Xen,



πορυφαῖος.

πορύφαιος, ὁ (κορυφή, srv. dvě předch.)
a) vrchní, hlavní, čelní. Hér. pl. o mužích a
národech. i sg. x. εἶναιv čele býti. b) náčel
ník, vůdce choru (v drámatě). Arst.

κορυφή, ἡ (αν κόρ-ρη, κάρ-α.) 1. témě;
temeno; vrch, vrchol hlavy. Eur., Pl. (člo
věčí). Xen. (koňské), 2. a) témě, vrchol ho
ry. Aischl. pl. darpovelrovec. Hér. xopvoai
τῆς Μυκάλης. Τπή]ς, κατὰ xopupýjypo temeni,
vreholu—. Xen. x. T008uxoroů vrchol kopce.
b) vůb. kraj ; konec. Pl,

Kopůptoc, v 7. stl. Krétan, jehož pomo
cí Théřané obsadili ostr. Plateu.

Kopwvatoc 3. (Kopóve«) Korónejský.
mase. pl. Korónejané.

κόσχινον, τό, síto. Pl. τετρηµένονἀδτατό,

ποσμξω(κόσμ.ο-ς) 1. α) α) řadím ; pořá
dám ; seřaduju ; v řady stavím. pass. Hér.
ἐπὶ τάξις πλεῦνας ἐκεκοσμέατο Ῥο, Υ řadách
četnějších seřaděni byli. Xen. εἶχοντὰς τά
Ze xexooumuévac měli řady spořádány. P)
v řadách, v pořádku udržuju. Xen. T%T006
dev xocpeďy přední voje—, ToúTovc—.y)Y po
řádku, v kázni udržuju. eva někoho ; porou
čím někomu. Sof. aor, (v. $eoy.óc a, B). —©)
vřaďuju; připojuju; přiděluju. pass. Hér.
ἐς ΓἹέρσας xexooy.éxrou vřaděni jsou (do po
čtu Peršanů,) mezi Peršany. i o krajinách:
ἐς τὸν νομιὸνἐκεκοσμέατο ἄο Ζ1ργ (τἵδᾶδηγ,
vtěleny byly,) patřily. b) r) strojím ; ustro
juju; upravuju. Sof. rápov (v. xatampém1.
b, «) Xen, voámelav na stůl strojím, dávám,
pass. τράπεζα ἱκανῶς κεκοσμ.ημένη 58] ἀἆο
sti ustrojen, jídly opatřen.pass. Pl. To4
παν τεταγμένον τε καὶκεχ πρᾶγμ.α ο8]ό dílo
urovnané a upravené, ladem a skladem.
9) za-; zřizuju (v obci). meď. Thůk. čx0a
uoůvTo čyupoTsgov Zařizovali se bezpečněji;
dávali si bezpečnější zařízení, pass. Sof.
part. neut. (v, áuůve, 1. b.£.).— 2. a) «) opa
třuju ; zdobím. viva někoho ; veviněčím, x06
vou opatřiti; ozdobiti. Soť., Χεῃ, στολαῖς
a p.—pass. Sof. orAorotxooundňva: zbraní
ozdobenu býti. Xen. ἶἐν ὅπλοις το 2ΡΤαΠΙ--.ϱ)
s obi. věci: upravuju, ozdobuju něco. S0f, ἐς
Tápov AsByra xoou.eřdo hrobky popelnici 0
zdobuje. Aischl. dou% rm —něčím, b) obr.
zdobím. «) o subi. básníků, řečníkův a p.
Thúk., Pl. B) o subi, věci. Thúk,

κόσμημα, τό (κοσµέ-ω) ο7ᾶοῦᾶ(daná).

πόσμγσις, Ἡ (κοσµέ-ω)5Ροϊάᾶάπί; πρτᾶ
τοπ. ΒΙ. ΡΙ. πρτατοτάπί, ψυχῆς,

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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ποσµητής, οὔ,ὁ (κοσµ.έ-ω)zdobitel, stro
jitel, Šperkovník, ličitel (pána svého). Xen.

Χόσμιοςὃ. (κόσμ.-ος)8) r) pořádný ; po
řádku milovný. Xen. pl. 3) slušný. PI, x.
Tp0<deoúg slušný k bohům. adv. (v. jovy?).
Sof. Tox. slušnosť. b) «) mravný; cudný;
poctivý. PI. o 08., i comp. —κοσµία ψυχή
cnostná duše. Xen. κοσμιωτάτη ὁμιλία πε]
cudnější, nejpoctivější chování. (b)úpravný;
vhodný. Isok, roXArs(xvhodná ústava.

ποσµιότης, Ίτος, ἡ (κόσμιο-ς)pořádnost;
ladnosť; srovnalosť. Pl.

πόσμος, ὁ, 1. ϱ) α) ἴαά; pořádek. obzl. ve
ο]δ{δ. ΑΙΒΟΒΙ.κόσυῳ τνΡροϊάάκι.Ηότ.,ΤάΚ.
oúdevixócu.cev nijikém pořádku ; beze všeho
pořádku ; νο ππιαῖΚι. φεύγειν πολλῷ κόσμῳ
—ve velikém poř. —i o věcech. Hér, xóoue
deřva v pořádku položiti.io subi, bohů —rav
Ta mofyvara v pořádku rozložiti všechny
věci, PL. x. Oéx%oTov oixeřoc poř. každé věci
vlastní. 9) pořádek ; slušnosť. Hér. 0) x. s
inf. neslušno—. b) «) úprava; upravení. P)
zřízení. obzl, v obcích Dór., Hér. Toyvůvxx
τεστεῶτα κόσυιονἈπαρτιήτῆσι πχ(πεπί πγηί
platné Sparťanům.často Thúk., j. ueraorň
σαι τὸν xÓou.ovZMměnitizřízení, ústavu. čx T00
ajToU xócuov dle též (dosavadní) ústavy. 2.
a)«) úprava ; ozdoba; okrasa, Sof. šatu. att. —
p) věc ozdobná, nádherná ; ozdoba; nádhera.
Xen. j. coll. x. xxi xaraoxevý skvosty a ná
řadí (v. ovyxórrTe f.). y)i o os. Xen, ců ἔμοι
vs uéyiGTogx. ty mně aspoň největším skvo
stem. p. pikozexocunuévor. b) «) duševně:
ozdoba ; okrasa ; čest; chlouba, Sof, yvvotěi
χόσυ.ον Ἡ σιγη φέρει ženám ozdoby mlčení do
dává. Hér. xóau.ovpévovvěc (cti dodávající,)
čestná; čestné, slušné. Thůk. oigxóou.ogS
inf. jimž jest chloubou, ctí—. $) v řeči :ozdo
ba ; slovo ozdobné.Arst. c) «) vesmír(ozdob
ným řádem řízený). Pl., Xen. p)nebe (hvězd
naté). Isok, vůjs Tůg ÚROTÁ x. χειμιένης πθιιό
pod nebem (ozdobeným hvězdami) rozložené,

MÓG0G,ión, — T6004.

MOTALVW(ep. zxoTém,xóT0-c) Aischl. xo
valvov nevraže ; hněvivě.

MÓTE, xoTĚ, Íón. == mÓTE,ROTĚ,

πότερος,Ιόπ.--- πότερος.
πότος,ὁ, básn. záští ; hněv(zatvrzelý.v,

χοταίνω, ἐπί-κοτος).

ποττάβιον, τό (οἆ xovTA$-0g)odměna ve
hře kottabu ; míska měděná, Arst.
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626 πότταβος.

πότταβος,ὁ, hra stříkací; stříkavka,v.
předch. a ároxovTrahíCe.

ποτύλη, j (« cat-Tnus,cat-illus) číška;
koflíček (asi 0'3 litru). Hér., PL. κ. οἴνου.i
j. míra věcí sypkých. Thúk. d0ox. círov dvě
číšky (přehrstí, záměrečky) mouky.

KoóTvc,voc,mýth. Lýd, syn Manův, bratr
Atyův, otec Asiův.

κοῦ, κού. Ἰόπ. --- ποῦ, πού.
MOL— zal 00.

κουρᾶ, ΙόΠ.«ρή, Ἡ (κερ- Υ χείρω, 1074, ο
násl.) střih, Hér. váv vprygv vlasův. ace.
při zetocodoustřihem— stříhati se, si.

NOĎpPU,-0n, v. xópy (rozd. od předeh.).

movpslov, Tó (d xoupeů-cholič, od xovpá)
holírna. Lýs.

πούρη, Kovúoy,v. κόρη, όρη. |
ουρήτες, oi (srv. 2. xópo<)mýth, slu

žebníci Rhee Krétské a Dia, jehož na Krétě
narozeného uchránili před Kronem (dítky
své novorozené požírajícím), hlučnou hud
bou obzl, na bubny, přehlušujíce pláč novo
rozeňátka. Eur. (rozd. jsou ep. Kovpres)
srv. Νορύβας.

πουρίδιος ὃ. (κορξιδ-, κόρη, 2. xópog)
básn a ión. svatební; manželský ; řádného,
pravého manželství, Hér. xoupídiu γυναῖκες
manželské ženy ; řádné, pravé mnžky.

Κουριεύς, έως (Κούρι-ον)Kůrijan.
Kobptov, 76,ms.pom.najihozáp. Kypru.
ποῦρος--- 2. χόρος.
πουρο-τρόφος 9. (-τρέφω) Ῥάβα. 11Πο

živný. Eur. fem. Εἰρήνη.
Kovowyópac, ión. -onc, se, Ath. ok. r.

500., otec Epizélův.
πουφίζω (κοῦφ-ος)1. 7. a)básn. lehkým

činím. «)zdvíhám. Sof, xovotcouviva pozdvih
nouti, podepříti někoho (nemocného). Tov
vexpov.xovoteřymrtvolu pozdvihnouti, pocho
vati. p) lehce, hbitě činím. Sof. xApog xvvůs
ἔμελλε ἄλμα κοὺφιεῖν105přilbice měl (skok
lehce vykonati,) lehce vyskočiti. b)ulehču
ju. Tivx někomu. Xen. xovoloouTiva Teuleh
čiti někomu ν πδδεπι, χουφίζειντινά τινι ροᾶ
porovati někoho πόδίπι, συμμάχους (οΡ. <a
xoupyčiv).pass. Eur. xovotodýcopa ψυχήν
odlehčím si v srdci. 2. mtr. a) Thúk.o vo
jínech lodních xovotoeuulehčiti si; věei mé
ně potřebné odložiti, zanechati. ϱ) Β0Ε,ἄρτι
κουφίζεινδοκῶ právě bolesti zdají se mi ule
vovati ; právě cítím úlevu.

Kpádu.

moúgtotg, 7 (moupile) ulehčení ;ulevení.
modotoLa, Tó (srv. předch.) úleva. Eur.

Ῥοάρογ8. χειρός.

κουφολογία, Ἡ (οὰκουφο-λόγος9.-λέγω)
lehkovážné, daremné mluvení, Thúk,

πουφό-νοος,-νους 2. básn.1. lehkomysl
ný ; lehkověrný. Aischl. evýdex. Bof. čom
Teg—žádosti, chtíče. 2. lehce, hbitě pozoru
jící. Sof. -Govibovbystročichých, bystrých
ptákův.

mobpoc 3. 1.a) lehký. «) hbitý ; čerstvý.
Φ08,πούς (5. ἐξαίρω 1. 8). Αἱ5οΠ]. πήδημα κ.
dofiavo skokem hbitým vyskočil. Xen.ady.
(v.áAoua). P) netěžký. Xen. x. y0pT0c—se
no. xoupóveou ÓrAx lehčí zbraň. Thůk. vůec
xodooulodi lehké (bezvelikého nákladu, jen
s mužstvem). adv. lehce. Thúk. šoxeuacué
vog.b) e) lehký ; snadný. xoupoTépa 7 oTpX
τεία snažší, (méně obtížná) výprava xougó
τερος φέρεινlehčí ku snášení. xoúpwag,xoupů
TEpov,xoupóTaTa pépeiv lehce, lehčeji, nej
lehčeji snášeti, Eur., Hér, ovy.popac.B)00s.
snadný (v obcování); mírný. Xen. sup. při
xpaToxg nejsnazší, nejmírnější zvítěziv. 2.

| a)lehký ; pomíjející (rychle) ;nestálý. Sof.
oxa. b) lehký ; prázdný ; lichý. Sof. χούφας
dppocuvac liché nerozumy. Thůk. čArni.

móotvoc, 6, koš. Xen.

πόχλος, ὁ (ᾳ κογχλος, »νκόγχ-η) ππδ]θ
trubkovitá (mořská),jíž se užívalo i k trou
bení ; trítónka. Eur.

πραγγάνοµαι (»ν κράζω) Hér. vřesky,
křiky vydávám ; vřeštím ; křičím (dle někt.
Τι. χραυγάνοµ.αι Π. χραυγανάοµαι).

npačatvw (ep. i xoxddo) básn. třasů;
otřásám. Aischl. ydóva zemí.

κρᾶδεμνον, . κρήδεµνον.
πραδία, ν. καρδία.
κράζω (« krákám) krákám; vřeštím.

obyč. prf. xéxoňya. 4) dal, pustil jsem sedo
krákání, do vřeštění; krákorám ; vřískám.
Φ0Γ,ποίου χέκραγας ἀνδρὸς ὧδ' ὑπέρφρονα; ο
jakém muži krákoráš tak zpupně? Xeu.čxe
xpavevre vřískali jste. xexpxywghlučně kři
če. Dém. vřískaje. b) Aischl, nářek vedu ;

„naříkám.

„ Kpadiu, ión. -in(Koždu 2.) Kráthská;
příjmě Athény,ctěné vjiž. Italii u ř.Kráthida.

Κρᾶδις, ιδος, Ἰόπ. 106,6, Ť. 1. ve střd. A“
chajsku Peloponnésském, tekoucí s hory“
téhož jm. směrem sev. vých. do zát. Korint



κραίΐνω.

ské u ms. Aig, 2. dle ní nazvanář.v již. Ita
lii,u ms.Sybaridy vtékající dozát,Tarantské.

xpatvw (« erea-re) básn. 1. a) dovršuju ;
skutkem provádím ;naplňuju. Aischl. osubi.
bohů s obi. nehod; Eur. s obi. kletby. pass.
Aischl. ἀρὰ κρανθήσεται kletba naplněna
bude. Eur. χέκρανται συμφορὰ κακῶν 80Υ156
na příhodapohrom. b) činím. Eur. pass. 06
μιά, µιοι φίλον zéxpavrau rodina mi (učiněna
jest,) stala se milou. 2. a) vroh, moc mám;
mocný jsem. Sof. 6xpaívov mocnář; vládce.
τῆς χώρας 616, κραίνειστρατοῦ γἱάάπο γο]
sku. b) v moci mám.s ace., Sof. Ψρόνουςκαὶ
σκῆπτρα χραίνεινstolcem a žezlem vládnouti,

πραιπαλαω (ἡ κραιπάληtěžkost hlavy
druhéhodne poopici,crapula.)motání,závrat
hlavy mám (po opici) ; hlavu těžkou mám.

πραιπνός 3. (Z xpxT-ivog, ν 6Ρ. Χαρπ
4Nuog) básn. a) křepký; hbitý; čerstvý.
Aischl. ro0g. —b) obratný, Pl. z Pindara:
odévex. silou obratný.

πραιπνό-συτος 9. (-συ-v oeů-o)Aischl.
x. bďxog rychlohybné sídlo mračné.

πραιπνο-φόρος 9. (φέρω) ΑΙΒΟΒΙ.κ. αὖ
ou. (rychle nesoucí, unášející,) rychloletí
větříkové.

Kpavaoí, dleHér. nejdávnějšíjm. Athé
ňanů (j.obyvatelů vrchu, vyšehradu).

Kpavaor“g Peršanku konci6. stl.,syn
Mitrobatův.

χράνεια, ἡ (τὸ κράνον, »νcornu-s) svíd ;
svída ; dřín. srv, násl,

mpavětvoc 3. (xpdve-ix).svídový ; dříno
σύ. Πότ, τόξα. Χθη, παλτόν, παλτά.

πρᾶνίον, 76 (« xodv-0c)lebka. PL pl.
Kpavváv n. Koaváv, voc, j, ms, ve stř.

Thessalii.

Ἐ ραννώνιος Ἡ, Κρᾶνώνιος ὃ. (Κραννών)
Krannónský. maso. krannóňan.

πρανος, vó, lebka; přilbice. Aischl,eů
χαλκον. ΡΙ. Πόν. χάλκεα, Χεῃ, χαλκᾶ (οϱγὸ.
bez chocholu. srv. x0pvs).

UpůoLS, 7 (xpa- v xepávvuvu) 1. a) míšení;
míchání ; připravování mícháním. Aischl. 4
κεσμάτων. Ατεῦ. ΡΙ. ϱ) smíšení; sloučení;
οιη/δεπίπα; ο]οιδεπίπα; απιός, ΕΙ, ἀήθης κ.
ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγχκεκραμ.ένηὁμ.οῦχαὶἀπὸ
Te Avg neobyčejná směs i z radosti smíšenaspolui zžalosti,x.xaidouovímTiváv
sloučení a souměrné spojení něčeho. 2. ú
měrnosťve vzduchu; mírnosť.Pl, Tagoa |

κρατέω. 627

pást čyew TOLXVTYV,OGTE S INf, počasí že
(maji mírnost takovou,)jsou tak mírná, že—.

xpůomeĎov, +6, krajní konec; okraj;
kraj. Xen. Ta χ. τῶν oodv krajní konce hor.
u vojska Ta x. krajní konce křídel. Eur. u
plachet lodních. žxpx x. nejkrajnější konce
(napiaty, tak že ostt. plachta zůstává ne
napiata).

κρᾶτα, τ. κάρα.
πραταί-βολος 9. (κραται- ός, βάλ- λω)

Eur. silně hozený. praed, silným hodem.

πραταιός ὃ. (-ν xpaTeoóc)obyč. básn.
silácký ; mohutný. Sof. yetpec.

πραταί-ρῖνος 9. (κραται-ός--) Hér. or.
4. yskovy želva silno-, pevnoskořepá, -štítá.

πρατερός! χαρτερός ὃ. (κράτ-ος) 1. 8) 0
os. «) mohutný ; mocný ; vládný ; silný (pře
vahou. srv. xparém, xoetocov). Aisehl, xap
TEPWTEDOGUX mohutnější bojem. 70 x. pře
sila, Hér. odévetxarw T0 x. mocí dle všech
sil. ady. mocně ; mohutnousilou. B)vytrva
lý ; utužilý ; stálý ; pevný. Xen. χαρτερώτε
ροςπρὸς πάντα υγἰττα]α]δ{, utužilejší proti
všemu. i dvy“ x. mysl vytrvalá, pevná. Υ)
zatvrzelý ; tvrdohlavý ; urputný. Pl. χαρτε
ρώτατος πρὸς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις πε]78
tvrzelejší v nedůvěřování důvodům,b) o vě
cech. «) mocný ; silný. Sof. Tů xxpTEpWTATUA
úmelxevěci nejmocnější ustupují. —ϱ) tuhý;
krutý ;hrozný., Hér., Thůk. uxym,vavuxym,
-yi«. v) silný; pevný (proti útokům). Hér.
veřyo0g.Thúk. yeoptov.i substt. neut. pl. pev
ná m.(v. ἐγχατοικοδομέω). —Aischl. xpaTe
padyutoméčaupevná pouta. 2. básn. a) násil
ný, krutý. Eur. Tóhung etut 790 τὸ καρτερόν
přistoupím ku krutému činu odvážnosti. b)
(bujností) zpupný. Aischl. κ. φρονήματα
zpupné smýšlení.

πρατέω (κράτος) 1. a) «) vládu, moc
mám ; vládcem, pánem jsem; vládnu. o subi.
bohův i lidí. s gen. xoaTodo' 'OAúu.rov vlád
nou Olympem. Sof. Zsůs6 TůodE Vůs ZpaTdv
—této země pán. Xen, závrov tcov oi deot
x poamodornade vším rovnou bohové mají moc.
--“κρατεῖν τῆς χώρας πποοπάϊἵειη,γἱάάδθιη ϱὐ 
ti země, av xouT6 jimž vládnu. Sof. τοῦ κρα
τοῦντος ἡ πόλις νοµίζεται σαΡης{νί π]άάδοσο
obec pokládá se. roůde xparů to jest v moci
πιό, ἵν ἂν σαυτοῦ κρατοῖς Κάθ bys byl svým
Ῥάπεπι, χρατεῖν τινος Τθ 376 Ιπουί ΠΒ] ηόχΚο
ho. xparTýca.—ve svou moc uvésti někoho.
Thůk. rs vs —zeměse zmoecniti.B)is ace.
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628 πρᾶτήρ.

Φ06,πάντα μὴ βούλου κρατεῖν νᾶθλο nechtěj
míti ve své moci. %xpáTnoag čeho jsi se do
mohl, v) io subi. neosb,, Sof. ἀραὶ Ὀρόνους
κρατοῦσυωkletby stolec vladařský v moci
mají. b) krotím. Sof. dmpogzvěra, 2. a) «) pře
máhám; překonávám. Tivogněkoho, něco;
vítězím nad někým, nad něčím. xpaT7oa pře
moci ; překonati ; zvítěziti. part. prs. i j. prť.
ÓxpaTův vítěz. Aisehl, (op. ὁ ἡσσώμ.ενος).att.
--ὡς κρατῶν|. vítěz. —is ace. Xen. v0ůgBpč
xag xparňoavte; Thráky přemohše. pass.
κρατηθεὶς ὑπ' αὐτοῦ přemožen býv od něho.
—B)obr, xpaTe TÍTivogpřemáhá něco někoho.
Dém. ὃτοῦ Ε]ερσῶν ἐκράτησε πλούτου 60 π8ὰ
bohatstvím —zvítězilo, —i %edTVyla. pass.
Aisehl. xparndbýÝvačx Tivogpřemoženu býti
od něčeho. Xen., Pl. úmó Tivoc. b) «) vrch
mám;vítězím.Hér. rý yvousvým míněním.
Ῥ]. ὁ μ.ηπειθόμενος κρατεῖ-- πιά vrch, na vr
chu. Šof. oxvu pověst se udržuje. Thůk.vó
uux čxožTycezákony platnosti nabyly. β)
převyšuju ; vynikám. Xen. Toi Mors roAů
ἐκράτει v ostatních věcech velmi vynikal.
v) o subi. neosb. Thúk. ó Aóyog T08 čovov
čxodTa Ťeč převyšovala skutek.

= nů ah 4rr στ.
πρᾶτήρἸόπ. κρητήρ, Ἴρος, ὁ (κρα- 7 κε

ράννυµι) 1. 8) πιδβἰἁ]ο (τα]]]κά πάβοβα v po
době kalicha, v níž mícháno víno s vodou
dříve, než bylo naléváno do nádob picích ;
byla z hlíny n, z kovů rozličných, někdy j.
stkvostný dar i zlatá n. stříbrná); konev
(vinná, však podobourozličná); kotlík ;kotel.
Hér.(v. xíovyvu.).j.dar do chrámu Delfského:
kotel (váhy i přes 200 k.). b) vůb. nádoba.
Xen. ij. džber. 2. básn, kotlina, Sof, xořX0g
hluboká.

πρατηρίζω (κρατήρ)γίπα πα]ότάπι (5πιδ
sidla). Dém.

πρατιστεύω (κράτιστο-ς)a)nejvládnější,
nejmohutnější jsem; vynikám. part. prs. Sof.
κατὄσυα vynikající, nejbystřejšízrakem,
Xen. καὶ τῷ σώμαχτικαὶ τῇ úvyž itělemi
duchem vynikajíce. ví Ttvog—něčím rad ně
koho. 0 xoxmoTeVWvvýtečník ; muž vynika
jící. b) předníito.m. docházím. šyvimuv něčem.
Xen.ind. prs. :

XPATLOTOG3 (zp4T-06, sup. ku xpelocav,
smyslem poněkud i k dyxdo) 1.a) nejvlád
nější ; nejmohutnější ; nejmocnější. w)(mocí
γ]όὰπί). Βο8, κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου κάρα
nejmocnější všem Oidipova hlavo! Thúk. v%
κ. (Σ. ἀνθέω b. «). Xen. mase.pl. nejvzneše
nější; nejpřednější; (vladykové) [léooxc voůg

Kpároc.

Χ-.-- Λακεδαιμόνιοι. ὁ (silou, obzl. v boji).
Sof. xoaTiaTouEXAývovAyAAéec nemocněj
šího, nejstatečnějšího z Hellenův—. att. —
Thúk. i v bojích lodních: T0ů κρατίστους
šuxýcauev.—neut. Thůk. vů x. nejstateč
nější voje. Xen. vv roAeutov TOx. nepřátel
moc hlavní, nejsilnější. og xoXT10v«conej
statněji, nejudatněji. b) «) nejpřednější;
výtečný; vynikající ; nejlepší. Xen.rv X
xav x. ze společníků nejpřednější. 4yabáv
imméwvxoaTioTogZdobrých jezdců nejlepší.
B)nejhodnější ; nejschopnější ; nejzpůsobi
lejší. att. —Xen. ὑπηρέται,. -- 18 800, κρά
τιστοι ἕκαστα -- ν Καζάό τδοϊ στι. -- πάντων

TÁVTAXpÁTLGTOGZEVŠECh ve všem nejschop
nější. i s inf.: aby—.Thůk., Pl. —2. «) nej
lepší; nejprospěšnější, Xen. 0 08. avvepy0g
mim.častěji o věcech, 908, κτῆμα. Χεη. τέχ
ναι τῶν ππολεμικῶν ἔργων χράτισται σύμμα
10. umění k věcemválečným nejprospěšněj
ŠÍ pomoci. neut. Aischl. pl. —Xen. sg. s inf.
nejprospěšněji—. Ὦ) ΤΠήΙ, τῆς χώρας τὰ κ.
země kraje nejvýnosnější, nejúrodnější.

πράτος, τό (κρα- Υχραίνω,81Υ. κρατέω)
1. a) «) moc (vládní) ;vláda. Sof. dpymxxx.
Tupavyxóvvláda a moc vladařská. pl. (sou
bor práv vladařských ;) práva, moc vladař
κά, τ]άάπί. κράτη πάντα καὶ Ὀρόνους ἔχω
mocvšeckua trůn mám,Hér. [léocx: ovat
T0x, —mají moc (vládní). B)moc osobní ; pá
novitost. Thůk, véuev xaTa x9%T0GTMYTÓXy
pánovitě, násilnický říditi obec. —Sof, pl.
čin, skutek násilnický, svévolný. εἰταῦτ
ἀνατί(τῇδε) κείσεται κράτη 1ᾖ9ίαπθ-11Ῥο7 tre
stu tento čin svévolný, b) «) moc; správa ;
řízení, Hér. v0 x. vňs ovoxmŽs moc nad voj
skem ; správa γο]ς]α. τὸν στρατηγὀν τὸν τὸ
μ.ἔγιστον x. ŠyOVTAVOjevůdce nejvyšší, vrch
ní moc majícího. —B) moc vářečná ; vojsko.
Hér, čysivTo0T070 x. držeti tuto moc. v) dr
žení, Thúk, vera xo%TousTS vů; s držením
té země. 2. a) «) přesila ; přemoc; síla, moc
(větší, srv. xpelocev). Thúk. T0 x. Tod moXé
v.oupřesila ve válce. Xen. xpxT00g,0 mávra
τὰ τῶν ἠττόνων τοῖς κρείττοσι δωρεῖται pře
sily, jež všechny statky slabších mocnějším
uděluje. Aisehl, o Athéně; Aroyevězx. Dio
rodá přesilo! —p) síla (dle okolností co mož
ná největší) často att, dva x., xaTů x. 00 SÍ
ly stačí. b) «) vítězná přesila; vítězství,
Sof. (v. xurTaxrdoum). B) přednost. Sof, v.
ἀριστεία.

Ἐράτος,τό (xodT0<)Aisehl.zosbn.Násilí,
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πρᾶτός.

πρᾶτός, v. κάρα.
πρατύνω (κράτ-ος, 81Υ.χρατέω). 8) Ρά5η.

«) vládcem, pánem jsem. Φοξ,ὦ κρατύνων
JOpac vládce země!Eur. ywovóc.- ovuzavrov
βασιληίδα τιμὰν τῶνδε κρατύνεις γεξΚοθτθη
stvem tímto královskou hodností vládneš.
Sof, τῶν ὅπλων κρατύνειἄλλος πρταπὅpánem
jest jiný. i bez gen. o xparůvov panovníče|
—B)s ace. v moci mám ; držím. vládnu něčím.
Sof. o Diovi rávra vším. v) násilnický pro
vádím. Aischl. (v. duéyaprog). b) ión. a att,
(6Ρ. καρτύνω).α) Ῥο-; sesiluju ; silně, mocně
opatřuju. Hér. šxparovvešovvov T τυραννίδι
opatřil se mocí panovnickou; upevnil svou
vládu panovnickou ; xporůvaí Tia dopupó
porceopatřiti někoho tělesní stráží. pass.
ἐκρατύνθη ἐκ τοῦ χρηστηρίου upevněn byl
ve vládě z věštby. B)upevňuju. Hér. ᾶυρα
xotGac čxpdXTVVESYT.upevňoval, zveleboval.
Thůk. TývmóXvxparůvo: ms. opevniti. vety
hradby—. meď. Tag oixixc čxpurvůvavodomy
dal opevniti. c) att. «) 0 subi, věci, Xen, T00G
πόδας κρατύνει T. nohy pevně udržuje něco,
9) Thůk. meď. Tag ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις
ěxpaTdvovToTevtpřípovědi sobě vespolek da
né utvrzovali si něčím.

πραυγάνοµαι η, -ανάομαι (κραυγή) V.
κραγγάνοµαι.

πραυγή, j (srv. xpůle) vřesk; křik;
pokřik. obzl. ve vojště. Xen.; Isok.i pl.

χρθάδιον, τό (xočag)kousek masa (mi
zerný). Xen. pl.

πρέας, τό (πα, κρεβασ-, « 68Γ-0,0711-01,
krev. —gen. att. χρέως ἤ κρεβασος. ΡΙ. κρέᾶ
| κρέᾶ, gen. κρεῶν,ἀΔΐ, χρέασι, básn. i xoéecot)
maso. obyč. pl. nom. a ace. kusy, kousky
masa. Xen. -vplx. i vůb.: maso. Hér. odd.
Χεῃ. ἐλάφεια, ἄρνεικ, ἐρίφεικ--.

πρεισσό-τελνος 9. (κρείσσ-ων-) ΑἱβοΒΙ.
(pochybno) dražší nad dítky. ouuarTu:

πρείσ σων; Σρείττων,ἀόπ. A1Ón.i κρέσσων,
ονος ὤ. (ᾳ κρετ]ων m ZPÁT-06. — SUD. χράτισ
τος. ΠΤΙ.--5ΠΙΥ5]6ΠΙ1comp. káyodós) 1. (op.
ýscov) a) vládnější ; mocnější. «) mocí vyšší,
vrchní. Hér. oi xoéocovecmocnější. Thúk,
(v. douAcí«1. b.). 7óXu z. obec mocnější.Xen.
πειθεσθαιτοῖς κρείττοσι Ροβ]οιιολα{{νγᾶδίομ,

Ghních. x. Tiw0cmocnější někoho. 9) moc
nější; silnější; statnější Sof, (op. κακός).
Ῥ], τὸν κρείττω τοῦ ÚTTOVOGKoyet aby sil
nější slabším vládl. χ..τινὸς silnější (nad)ně
koho. Xen., iirmelx jezdectvo. v) pánovitější;

-=
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násilím mocnější, Thúk, xpelocovT0 dtxalov
pánovitější nad právo; pohrdající právem.
b) «) mocnější bojem; vítězný; vítěz. Xen.
ἐν κρειττόνων VÁPX V zemi vítězův. ÓTwG
κρείττους EGOuedx TěV—j. bychom (vítězi
se stali těch,) vítězně přemohli ty—. Thúk,
ἀπὸ τοῦ xpelacovogz přemožení vítězstvím.
P) is gen. věci. vyšší něčeho,nad něco,Thúk.
—XPYyÁTOV—Nad peníze ; nezištný. Xen. «.
εἶναι VaoTpóc, čpaToc pánem býti žaludku,
lásky ; nepodati se, nehověti žaludku, lásce.
v) o věci. Eur. dup.ogx. dv čy.dvβουλευµά
Tov vášeň mocnější nad mé úvahy. d) vyšší;
převyšující. Thúk. rpodyux mávrov čNid0g
xpsčecovvěe nad očekávání všech (vyšší,)
hroznější. Xen. κρεῖττον λόγου τὸ χάλλος
krása (vyšší nad řeč,)slovy nevypravitelná.
©)o) přednější ; schopnější ; zběhlejší. Xen.
vi v něčem. B)io věci: mocnější; důležitější.
Dém. τὸ πράττειν τοῦ λέγειν πρότερον τῇ δυ
νάµει καὶκρεϊττόν ἐστι ]εάπάπί nad mluvení
přednější jest platností svou a důležitější.
2. (comp. k dyudos) lepší. a) vzácnější ; draž
δή.Ρο, παντὸς χρήματος κρείττων φίλος η8ᾷ6
všechen statek lepší, dražší přítel. b) pro
spěšnější, «) 00s. Xen. x. Tígrivi τῆς πατρίδος
—někdo někomu nad vlasť, než vlasť, někdy
č. neosb, vazba m. řecké osb., Sof. xosíGowv
js ἂν µ.ηκέτὢν ἢ ζῶν τυφλόςlépe by ti by
lo nebýti než žíti v slepotě, B) o věci. Xen.
odóccesta lepší, pohodlnější, Thúk. ra κρείσ
Go věci prospěšnější, neut, sg. s inf. lépe—.
Aischl., Hér. —Xen. roAů x. mnohem lépe.

upepátou, dle někt, xoeukavpu,Ἡ (κρε
ud-vyuu) provaz, lano kotevní, Arst.

péLAJLOL (jen prs. a impf., v ost. čs. v.
xpeudvvuua. —V Coni. a opt. s přízvukem ku
předu o slabiku pošinutým) visím. a)«) Hér.
κρεµαμένης τῆς κεφαλῆς Κάγζvisela hlava—.
Χεῃ, ο Ὀτπόπ{ ἐκ τῶν ὤμων κρεµκάµενοιἨ8
plecích γὶδίο, ο 08, ἐφ᾽ἵππων κρέµανται na
koních visí, se vznášejí. B) Xen. Ta 09%
ěxoéuvo hory visely, strměly. b) obr. Arst.
ἵνα μ.Ἡ zpěvyTauἩ Otávovxaby nebyla nejistá,
neurčitá myšlénka,

πρεµάννυµι (τ. 1 předch. —a0r. ve slž.
ἐκρέμασα,pass. čxocu.dodyv)veším;zavěšujů,
288. κρεμάννυταίτι ἔκτινος 7 ὅδιι]θ 59Πθ
co (z něčeho,) za něco. Xen. —a0r, 0 08. %ps
µασθέντες UVÁZŠE—.

πρεμαστός ὃ. (κρεμά-ννυμι) zavěšený ;
visící. a) Sof., Eur. βρόχος (σ. ἀγχόνη, b. «),
dovžvy. 008.buď: oběšený. Sof, yvvý. i s gen.
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κρεμ.αστὴ αὐχένος--78 krk; za hrdlo. Eur.
i o údech těla xpeuxorá.— buď: za ruce po
věšený; mučený (k vyznání). 808, ζῶντες
πρεμαστοί. --γ) Χεη. τὰ κ. visící náčiní (lod
ní, lana, plachty).

πρεμάστρα, ν. κρεµάθρα,
κρέξ, εκός,j, Eg. pták neznámý,veliko

sti ibidy, Hér.

πρεοκοπέω (κρεο-χόπος, ὁ, «χρέα-ς,κόπ
Tw)Aischl, na kusy rozsekávám

mpeóvretoG 3. (Koéev) Kreontův. Soť.
9ρόνοι.

πρεουργέω (κρεουργό-ς) na kousky, po
Ťeznicku sekám (v. násl.)

χκρεουργηδόν (κρεουργέ-ω) Ἠότ. Ρο ἴθᾳ
ΏΙΟἷΠ,διασπάσαι τοπβε]καῇ].

πρεουργός 9. (κρέα-ς, ἔργο-ν) Πι85ο ἀδ
lající, sekající; řezník (srv. dvě předch.)

Kpéovou, v. "kov, 1.

Xpeo-pdy 06, 0 (Koéu-c,oxy-ely) masojed.
χρέσσων, γ. κρείσσων.
Κρέων, οντος 1. ΠΙΥ{Π.Ίο, ΤΠέρεκγ, 5γη

Menoikea 1ho, bratr Iokastin, otec Haimo
nův a Menoikeův, nástupce Oidipův na trů
ně. 2. mýth. kr. Korintský, jenž přijav I
sona do svého domu zasnoubil mu svou dce
ru, vyháněje Médeji z Korintha. 3. časté jm,
vládců v Thes. Krannónu v. Zxórauc.

χρή-δεμνον, dór. x08-0-, T6(způ-V. xá0%,
2. dé-o) rouška na hlavu; závoj. Eur.

πρήµναμαι (κοημνό-ς)básn. m κρέμαμιαι.
Aischl, o mracích : vznášeti se.

Kovjuvoí, ot (Skály, srv. násl.) tržiště
na sev.záp. pobřežíMajótském v územíkrál.,
Skythův.

πρημνός, ὁ (.ν κρέµα-μαι) 8) 5Υα]ι;βτά7,
hora, skála srázná, Sof,,Eur., Thůk.b) úbo
čí, bok. Ἠόν. τοῦ ὀρύγματος.

πρημνώδης 9. (κρημνό-) srázný; pří
krý. Thůk. neut. srázné m.

Npyvotoc 3. (xpůvy)obyč. básn. a) zří
delní ; pramenný. trag. Hér: údwgvoda pra
menitá. b) Koyvatat gúXu (brána u Studán
ky) v Thébách.

XPÝVY,1(- zá- v xkox)a) zřídlo;žídlo;
pramen; studánka. Sof., Eur., Xen., Pl.—
Hér. x. Aov studánka sluneční, na oáse
Ammónské v Libyji. x. AmóXAXovocstudánka
Apollónova, v Irasské krajině v Libyji. b)
studně; studnice. Thúk., Dém.

Ἀρητίνης.

mpyjvíc,t806,1 (xpýv-n) Eur. pramínek;
studánka.

πρηπίς, ἴδος, Ἡ (οτερίᾶ-α,-θ). 1. Ροάρᾶτο:
podšev; obuv prostá, řemením přes nárt
upevňovaná ; opanky. Xen. 2. základ. a) «)
základ zdi; podstavec oltáře a p. Xen. Aíbov
základ z kamene, ΗΠόγ.--λίδωνψ.εγάλωνΡοᾷ
stavec z kamenůvelikých. 3) hráz, Hér, M
μινηλιδίνη κρηπϊδι κεκοσμ.ημένη jezero ka
mennou hrazí opatřené. xoymi8duxúxAo Au
ce hraz kolem vystavěla. b) obr,, Aischl. xx
κῶν κ. πθ]οά základ, Xen. % čyxo4Tax dot
T x. zdrženlivost enosti základ,

Kp“ůc, nT6:(KojT-1) Krét; Kréťan, sok.
Mívo vo5 Koyró; Minóa Krétana, obyč, pl.
Κρῆτες.

Kpýstog 3, (Koňg,Κρήτ-η, Srv. Κρητικός)
Krétský. Eur. -yď Sof. zéAxyog(velmi bouř
livá část moře Aig. sev. od Kréty).

Kooca, i (z Koyrju, Koů<)Krétská ;
Kréťanka.

Ἐρηστών, Koyscav, vog, 1, ms. v Mak.
krajině Mygdonii, sev. vých. od Thermy,
s obyv.ještě v 5.stol, Pelasgickými, 9 Kon
ovovy krajina Kréstonská.

Ἡρηστωναῖος ὃ, (Κρηστώνη) Κτόβίόη
ský. mase. i Kréstóňan, v. i KonsTovwýrns.

KoystTóvu, v. Konsrav.
KomsrTovím, Ἡ (Thúk. Voys—, v. Kon

ovav) Kréstónsko, srv. násl.
Κρηστωνιήτης, ὁ (ἨἈρηστωνία) Ἠέν.

obyč. i pl. Kréstóňané (Komorovařor), obyv.
území Kréstónského v sev. Mygdoniiod Axia
ke Strýmonu, kteří i později ještě mluvili
pelasgicky.

Κρηστωνικός 8. (Κρηστών) Kréstón
ský. 1 K. (vy) Kréstónská země,

κρησ-φύγετον, τό (-pvyj)útočiště,Hér.
Κρήτη, dór. va, Ἡ (4 ρῇῆς)Κτόΐα,πε τδίξί

ostr. Rec., jihových od Peloponnésapodlou,
hle od záp. kvých. se prostírající v moři
Střednímjež sev.od Kréty nazývásei Krét
ským. Polohou svou záhy nabyla veliké mo
ci plavbou mořskou, jsouc zár. prostřednicí
vzdělanosti došlé z Asie a Libyje.

πρητήρ, V. κρατήρ.
Ἐ ρητικόςδ. (Kos, Koýr-1, srv. i Ko7

c10g)Krétský, Hér. vópor.
Κρητίνης, σεπ. ἰόπ. εω 1. οἷ. r. 500.

Magnéťan, otec Ameinokleův. 2. v též době
Himeřan,otec Rhégijského tyrana Anaxilea.
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κρινείς α Ρ., ν. κρίνω.
upr, % (horde-um, Gerste) ječmen.

obyč. pl. Hér., att.

πρϊνίᾶσις, ἡ (κριδι-ά-ω) παᾶπ{ά(,Ρἵ687
cení) ječmenem ( obrokem koňským ); 0
ohvať od obroku (nemoc koňská, když kůň
během zapocený náhle se přesytiv nemůže
tělem pořádněvládnouti). Xen.

upibtám (xpu)-) okoni: κριθιᾶνπ8ᾶοτ
vati se ječmenem (obrokem.,v. předch.).

κρϊνινοςὃ. (κριὺ-ή) ječmenný ; ječme
nový. Xen. Xoro: chleby. olvog—víno (pivo).

upímoc, o (v. i χίρχος) Kruh; kroužek.
Hér. pl. k upevnění plachet lodních.

πρίνεα, τά, V.χρίνον.
«ρίνιππος Ἠϊπιθῖαῃ ku konci 6. stl.,

otec tyrana Térilla,

πρίνον, To (pl. ión. Ta xpívex)křín; lilie.
Xpívw (= ori-brum, cer-no, cer-tus. —

fut. zpívá, ele £; a0r. ἐχρῖνα; ΡΗΙ. χέκρικα,
Ρ888. χέχριµαι; 807. Ρ898. ἐκρίθην, {πῦ. κοι
dýcou) 1. a) x) tříbím; vybírám ; volím.
Hér. κχρίνειντινὰ ἐκ avrov voliti někoho ze
všech. pass. xexouévoudvdoec[Ieooémv vy
braní mužové z Peršanů. κριθΊναι καὶτιμ.η
dývo. vybránu a pootěnn býti. P) odděluju;
γοποζπάνάπι. Χθῃ, τούς τε ἀγαθοὺς καὶ τοὺς
κοικούς i dobré muže i zlé—, (předchází δια
γιγνώσχειν). v) uznávám ; schvaluju; přijí
mám. Xen. Týv yvdumy Tevogxočvaunávrh ně
čí schváliti, přijati.pass. Isok. rů úo vLáv
zorbévra věci od nás schválené. b) pátrám ;
zkoumám ; vyptávám, tážu se. Sof. (v. čks
τάζω 1.8, β, {.). ἅπας λεὼς xpíva, veškeren
lid se vyptává, s ace, os. Ti ©ἄν µε καὶκρί
νοις; j,pak jen můžeš měse tázati? —2.a)
©)rozhoduju ; rozřešuju ; rozsuzuju. Aischl.
čoyovApygxpweď věc Ar rozhodne. Sof. τύχη
ομαά, 285. Χεῃ. αἱαάχαι κρίνονταιμᾶλλον
ταῖς ψυχ αἴηὴιταῖς τῶν σωμάτων ῥώμαιςΡ15ΥΥ
rozhodují se více duchem než tělesnou silou.
G) sobi. os., Eur, 0 vdg dedc zolvov rozsudí
bohyň (Paris). b) «) soudím. iva někoho,
Xen. už Výpo Zavrac zolvevjedním nále
zem všechny společně sOuditi. x. $aváTov
hrdelním soudcem býti. —meď. soudím se.
Fhúk. δίκη κρίνεσῦαιreví Tivogsoudem dávati
si o něčem rozsuzovati; soudu v něčem se
poddávati.pass. xolvecdo souzenu, k soúdu
poháněnu býti. att. «Θανάτουο Ἠτα]ο,ο hlavu
soudmíti; k soudu hrdelnímu poháněnu býti.
Ὀόπι, 1περὶῬανάτου παρά τινι-- ο Ἠτά]ο Ἡ πζ
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koho soudně poháněnu býti. Xen. κριθείς
soudní nález obdržev ; po soudním vyšetření,
nálezu. mpivxprdbvat před soudním rozsud
kem. B) «. vivě za právo dávám, uznávám
někomu; soudněv právu potvrzuju někoho;
právo přisuzuju někomu.Xen. τοὺς μὴ ἑ
αυτὸν κρίνοντας ἐμίσει 5ομᾶςᾶ ποάάτα]{οίοΏ
mu za právo nenáviděl. Υ)κ. τινί τι přisu
zuju někomu něco. Sof. (v. uéAAol. b)— c)
med.pru, hádám se. Tevisněkým. Eur. m
o něco, Hér. xpivomévov mepi dperůc když
se hádali o přednost—. 3. a) «) soudím ;
uznávám ; za to mám. Sof. σὲ ἀνδρῶν πρῶτον
κρίνοντεςtebe z lidí za prvního (rádce) uzná
vajíce. —sinf, Pl, xptveugµέγιστον ἀνθρώποις
ἀγαὺὸν εἶναι πλοῦτον; zda soudíš, že—? —
pass. Sof. EXivov zordbřvačotorov z Hel
lénů za nejlepšího uznánu býti, p. Thúk.,
Xen. B) vykládám. Hér. ὄψιν οἱμάγοι ἔχριναν
s inf, vidění magové vyložili, že—. xpřvouTaÚ
vy vyložiti v ten rozum. —b) «) soudím;
posuzuju.Thúk., Xen.00b správně. Isok.
πρὸς ἀργύριον τὴν εὐδαιμονίαν κρίνειν ἀἱθ Ρθ
πόσρ]αζοποςί Ροβπογα/{1.φας. ἐπιστήμῃ κρί
νεσθαι, χριήσεσθαι vědomostí posuzovánu,
posouzenu býti. Dé. mrp0gT0 TEAeuTařovx
Bav čxxorov xpíverou dle posledního konce
děj každý se posuzuje. B)po- ; usuzuju ; U-;
poznávám, Xen. παρ ἑαυτῷ χρίνειν,πότερον-
Ἱ-- Ἡ 8606Ῥο-, usuzovati, poznávati zdaž-,
či—.pass., č. někdy s překladem neosb,,
Ῥόπι. κέκρισθε ἐκ τούτων τῶν ἔργων-- 8 1Π4,
5 ἄν-- πβο176πο, Ῥοζπάπο ]θορῦπ ἰδοπίο τα
šich skutků, že byste-—.

πρϊο-πρόσωπος 9. s beranní tváří, hla
vou. Hér. τῶγαλρα.

πρίός, ὁ {«νκέρ-ας) 1. beran; cáp. Sof.,
Hér., Xen. 2. beran, taran (zeď bořící; kláda
volně podložená, v předu železnou hlavou
beranní opatřená). Xen.

Kptóc Aigfňan ok. r. 500., syn Polykrita
St., otec Polykrita Ml. :

Ἀρῖσα (Κ.ρίσσα),1, std, ms. vzáp. Fócku,
jihozáp. od Delf.

Κρἴσαῖος (Κ.ρισσαῖος,οἆ { ρἴσα)ΚΤίβΑΙΥ.
Ἠότ, πεδίον.

πρίσις, ἡ (κρί-νω) 1. a) rozhodnutí (vol
bou z několika). Hér. x. ráv uvyorýpoy rozh,
o ženiších (který z nich vyvolen za manžela).
b) «) soud. Thúk.(v. xadíovyvu 1. b, «.) PL.
ÚOLxoc.—x. TivOgsoud něčí; odsouzení, Xen.

᾿Ορόντα. B)pře ; spor, Hér, ráv yvvauxáv žen,
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mezi ženami. is gen. věci. Arst. ózAov x.
spor o zbraň. c) «) závod; zápas. Hér,č κρί
σιν περί τινος ἐλθεῖν v závod o něco vejíti,
se dáti. B) rozhodnutí závodu, Sof. δρόμος,
οὗ mpoTy x. běh, o němž první rozhodnutí
jest, jenž první se rozhoduje (jsa začátkem
závodů). v) vůb. rozsouzení ; rozhodnutí.
Ῥόπι, διά τινά τι xptotεἴληφε πόύπι πξὂθπια
dostalo se rozhodnutí, čv ToigrexoXurevné
votgTv x. elvouŽe v činech veřejně vykona
ných rozhodnutí jest; že činy —rozhodnou.
2. a) soud; úsudek, Sof. oůx dAmdýcneprav
divý, nepravý. b) úsudek ; výrok. Hér. %
Kpoícov x. Kroisův—.

“ptooóg, č, kýla stehní. Xen.
Ἐρίσων, ωνος,Himeřanv 5. stl., zname

nitý běhoun, proslulý závodníkOlympijský.
Ἐρίταλλα, va, ms.vKappadokiina král.

silnici, již. od ř. Halya.

XPLTÝS,05, ὁ (κρίνω) 1. rozsudí ; soudce
(dle svého uznání, srv. duxaorýg), obzl. při
závodech. Sof. pl. — Thúk. —árO T008toov
soudcovénestranní. 9, soudce ; posuzovatel.
č.někdy volněpřekládáno.a) Hér. rap Au
ρείῳ κριτῇ dle Darejova úsudku. Arst.
(ν. θεωρός 1. b, P). b) vykladač. Aischl,
ἐνυπνίων.

Ἀριτίας, ου,ΑΠ.1, St., na zač.5. stl.,
syn Drópidův, otec Kallaisehrův. 2, Ml.ku
konci 5. stl., vnuk Kritie 1, syn Kallai
sehrův, popřeslici příbuznýPlatónův, muž
vzdělaný, ale zuřivý odpůrce démokratův,
T.404.—4083.nejpřednější z 30 tyranův Ath.

Ἡριτόβουλος 1. Kyréňan v 6. stl. —2.
Toróňanv 5. stl., Pers. správce Olyntha.3.
Ath.ok.r.400., syn Kritónův,žák Sókratův.

κριτόςὃ. (κρί-νω)vybraný ; vyvolený.
ρίτων, ovoc, Ath. v 5. stl., otec Kri

tobúlův, přítel Sókratův.
Ἠρόβυζοι, dle Hér. nár. Thr. mezi Hai

mem a dolním Istrem ok. ř. Atnrya.
Kpotooc kr, Lýdský v 6. stl., poslední

zMormnovcův,syn Alyattův,od Kýra Pers.
přemožen.

npondAn, 1 (2. xpóxn)křemeníček. Eur,
pl. drobné křemení (na pobřeží),

1. XpóxY(m xepx-(s)a)útek (vetkanině)
Hér. b) Sof. stužka (vlněná k ozdobovánímě
sidla k posvátným úkonům). pl.

2. xpómm, 4 (- calx)oblátek ; křemínek
(τ. κροκάλη),

προτέω.

προχό-βαπτος 9. (κρόκο-ς--)Αἱβοβ].ὅα
fráno- ; žlutobarvý. εὔυαρις. .

προλόδειλος,ὁ, a) ještěr ;ještěrka, Hér.
pl. oiv Tor aluxara. v trní žijící. yepoxtot
zemští, b) krokodíl vodní, Eg. —Hér. Kpoxo
delhov móAwc,ms. ve střd, Eg. nad sev. záp.
jezerem Moiridským (v. AxBúpivdos).

Ἀροχόεις, εντος, ὃ. (κρόκο-ς) ἄαίτάποτύ
(barvou). Eur. orTohis.

upómoc, 6, šafrán, Soť.

προχύς, ύδος,ἡ (» Lxpóx-n) vlákno.
πρόμμυον, τό (εΡ. κρόμ.υον, Z xpoGy.-)ci

bule. Hér., Xen.

Ἐρομμυών, ὤνος,ὁ, Ἡ, Ῥοπη.ΠΠ.na jiho
vých. Isthmu, nejdéle ku Korintsku pří
slušné.

Kpoppvdvtoc 3. (odpředch.) Krommy
ónský. Pl. 4 K. úg—svině, hrozně řádící v 0
kolí Kr., od Thésea ubita.

πρόμυον, γ. κρόμμυον.
Ἀρονίδης, ἁότ. -δᾶς (Κ.ρόν-ος)básn. Kro

novec, obyč, Zeus.

Κρόνιος 3. (Koóv-og)Kronův, Aischl,
Zpovímoc(srv. předch.) kronovský; sta

TÝ; starobylý. Pl. comp. starobylejší.

Kpóvoc 1. starověký bůh (tmavý, mrač
ný), syn Uranův a Gajin, mnž.hhejin, otec
Diův, Poseidónův, Hádův, Héřin, Démétřin,
Hestijin.2. appell. starosvětský ; minulosti
oddaný ; přítomnosti nedbalý. ΕΙ. οὕτωςείκ.;
tak jsi v minulosť zabraný ?

upóocoau,xi, výstupky. Hér. o částkách

pyramidypostupně šířkoui výškou dosta“/
vovaných ; odstavce ; postupně. ζ

Κροσσαίη, ἡ, ἃϊο Ἠότ. záp. pomoříChal
kidické podle zát, Thermské. u Thúk. %
K vovoicvů.

προταλίζω [κρόταλ-ον, 811. κροτέω)kla- +
potám ;klapám ; rachotím. Hér. prs.

upóTaAov, Tó(xooTÉ-e)klapačka; chře
stačka. Hér, pl.

mpóTaoc, ó, a) skráň. Hér. pl. b) básn.
stráň vrcholu, Aisehl,

προτέω (κρότο-ς)a) tlukem biju; tluku,
Bur. dúpce vv prutem tluku, bijuzemi.Hér.
λέβῆτα κροτέουσι na měděpici tlukou. v. Aé
βης, b.—b) tleskám, Hér-Tac ystoag xoovéovot
rukama tleskají. att. obyč. na pochvalu. i
pouhé xooretytleskati.
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προτγσμός, ὁ (κροτέ-ω) ΑΙδοἨΙ. racho
cení, chřestění (zbraně).

προτητός 3. (κροτέ-ω) básn. tlučený.
Sof. act. xvŮTog xpovyTáv úpukrav hřmot
rachotných, rachotících vozův.

%póTog,6, tluk; tlukot. Pl. tleskot.
Κρότων,ωνος, j, ms. pom. v již. Italii

(v jihových. Bruttsku), osada Achajská,
Ἐροτωνιᾶτης, ου, ἰόπ.-ήτης,εω(Κρότων)

Krotóňan. adi. Krotónský.
Κροτωνιᾶτις, 1όπ. ἥτις, ιδος, 4 (Srv.

předch.) Krotónská, yž země; Krotónsko.
προυνός, ὁ (51. κρήνη)básn. zřídlo.Sof.

pl. proudy.

Κρουσίς, ίδος, Ἡ, 7. Κροσσαίη.
"Pow 1. a) tluku. «) Pl. Tv 9θύραντῇ

Buxrypla cpódou čxpovena dvéře holí prudce
tloukl, bouchal, i rukou κροῦσαιτὴν δύραν
zaklepati na dvéře. Pl., Xen. —vi něčím.
Xen. Tag mĚArTagpavézou ϱ Ρ8τόπι. πρός τι
xpoúety0 něco {]οιοί. Χθῃ. τὰς ἀσπίδας πρὸς
τὰ δόρατα ἔχρουσαν--ΖΔζα11 ἐ]οποί. ϱ) ΡΙ. τὴν
χορδὴνκρούειντῷ πλήκτρῳ πα ςίτιπα ΚΙερα(ά
(hráti) tloučkem. v) Eur. v {αηοί::ἴχνοςἐνγᾶ
xpoúoucušlapkou na půdu dupají. b) narážím.
Ἐπή, ρᾶ55. τὰ ὅπλα κρουόµεναπρὸςἄλληλα
zbraně o sebe naráženy jsouce. 2. strkám.
a) Thúk, ηιεᾶ. πρύµμνανκρουόµνοι kormou
(neotáčenou) nazpět (strkajíce) veslujíce. b)
PL. soudně : xg08oat viva odmrštiti, oslyšeti
někoho. . a

πρύβδην (κρύπ-τωλἈροςΚ].skrytě ; skry
to, Lýs, x. elvat skryto býti.

πρυμός, Ó(xpÚ-0c)mráz jedovatý. Hér,
"pvoc, T6(« cru-sta, crů-dus, erů-delis, ©

|)

rauh,ze: hrauh)a) tuhá zima ;mráz. b)básn.
hrůza (po těle). Aischl.

XPVTITEÚM(zoumT6-) skrytě číhám. Eur.
—Xen. v záloze (skryté) jsem.πρυπτόςὃ.(κρόπ-τω)a)skrytý; tajný.
Bur. v xpurů uov tajnosti mé, b) klamavý;
klamný. Sof. črn.

XPÚT-TW(a0r, pass. čxpůpůmy,zř. čuoony)
1. kryju. a) «) halím (šatem). meď. Sof.
κρᾶτα καλύμμιασι χρύφασθαι Ἠίατα si rou
οΏαπιΤΚ ΤΥ1, παπα 81,φας. 9ο, ὑφ ἐἴματος
xpugelgv oděvzahalen (byv). b)u-; skrývám.
Sof. xpůýac' éxurýv skryvši se. Eur. τινὶἐμιὸν
Xpůbo čéu.acněčím ukryju své tělo. meď.a
255. κρύψεισὺ κρύψιν,v Gezpůpdňvazpedv
ukryješ ty se ukrytím, jímž ukryt býti máš.
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SOf.OLaxpdg χρόνος φανέντα κρύπτεται ἀῑοι
hý čas objevenéukrývá.b) u- ; skrývám ; ta
jím ; zatajuju. vi něco. Aischl, att. —viva ně
komu. Xen. —Sof. xpůfat vi T966viva zatajiti
něco (k) někomu. ηιεᾷ. πᾶν σοι φοάσω τἀλη
děc odděxpůbououvšechnu ti oznámím prav
du aneukryji (si) nic. 2.a) kryju ; pochová
τάπι. Φοἵ,κατὰ χθονὸς κρύψαιτινὰ ποπι Ῥο
οΠοταίί πόΚομο. Πόν, γῇ κρύπτειν τινὰ (ποπή
pokrývati ;) v zemi pochovávati někoho.
Thůk. aor. —pochovati. b) se světa sprová
zím. Sof. pass. Ἀμφιάρεων χρυσοδέτοις čo
χεσι χρυφθέντα γυναικῶν ὅθ Απιι 7αἱοροι.
tým osidlem ženským se světa (do hrobu)
sprovozen byl.

KPVOTUÁAO-TOÝS,ἤγος, ὁ (- πηγ-νυμι)
Aisehl. -mó90gledem stvrdlý, zamrzlý prů
chod.

πρύσταλλος, ὁ (m zpuoTa-ívomrazem tu
žím, « xpů-og)ztuhlá, zmrzlá voda ; led. Hér.

πρύφα,ν. κρυφῇ.
πρυφατος 8. (οἆ χρύφα ν κρυφῇ, 81Υ.κρύ

oiog) a) tajně skrytý. Sof. ozavavov—tajně
vkopaný. Aischl. adv, tajným způsobem. b)
tajemný. Eur. 000t (při slavnosti).

pvoT) neskl. (« xoúr-To)skrytě ; tajně.
Sof. (v. xeúde 1. b). Thůk. obyč. xpůgx,
neskl., zř. Xen. —i s gen., Thůk. ὑπέσχοντο
xp. Tv Admvatovpřislíbili bez vědomíAthé
ňanův.

πρύφιος ὃ. 1 9. κρύπ-τω, 817. χρύφ-α,
xpup-aTog)a) u-; skrytý. Sof. maso. —Thůk.
ἴθπι, τῆς σταυρώσεωςἩ χρύφιος ΤαΚο]επ{část
ukrytá (ve vodě),nezjevná.b)tajný.Soť.Aéxyog.

xpvdí-vooc, -vous, 6 (xpůz-To-) pokryt
ský ; potměšilý; potutelný, Xen.

πρύφις, ἡ (xoúr-To) u-; skrytí. Eur. (v.
κρύπτω 1. a, B). Arst.

mpwPÓAoc(srv. xopup-4) a) drdol ; vrkoč
vlasů (s poutce). Thúk. b) chochol žíněný.

πρωσσός,ὁ, báně,nádoba (na vodu), Sof.
Κρῶφι, τό, α Μῶφι, 76, dvě hory najiž.

hranicích (k Aithiopsku) horního Egypta u
Syény.

MTÁLEVOG, MTAVEŤYa p., Υ. κτείνω.

πτάοµαι(ρτέ, κέκτημαι,ἴδπ., 1ἵ.α0. ἔκτη
au, ἆ οοπ1, αν, κεκτῆται; {1{, κεκτήσοµα!,
τοζά, οἳ κτήσοµαι) 8) ἀοθύγάπη 81; θοπιάάπη
se, vi něčeho. aor. dobyti si; nabyti; domoci
se. Aischl. μέγαν τέκνοις πλοῦτον ἐκτήσωξὺν
alyuň velikého dětem bohatství dobyl jsi
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bojem. Xen. BxarXéovTv O! ἑχυτῶν κτήσα
uévovdoyac králů, kteřísvým přičiněnímdo
byli si vlády. Hér. youodvκτῶνται zlata do
bývají si. Ὠόπι, (τ. ἴσωςἔ.). Χθη., ἀπό τινος
Todo Til T. Zněčeho dobývati (si) něko
mu něčeho, xéxrnuou dobyl jsem si; mám
(v ἀζεπί]. Ἠόγ. ἔκτησο,τάπερ ἐκτήσαοπιδ]ϱἳ,
ὅθμο Ῥτάτ ὅ1814οῦγ]. Χθι. οἳ βούλονται δοκεῖν
πλείω κεκτῆσῦχι 7 čyovaiv kteří chtějí míti
pověsť, že jsou v držení většího jmění než
mají. Hér, oddérr ἀοήιον ὅπλον ἐκτέαται ANe
mají žádnéhoválečnéhoτος, Πόπι.χώραν
καὶ δύναμαν κεκτῆσθαι zemi a moc míti. fut.
Pl. oděv ἀγανὸν τοῦτο κεκτήσονται ΠΙ06ἀο
Ῥτόμο ν ἴοπιπθριᾶοι πη{{1.(816κτήσομαι: ἀο
budu si). i a0r. pass. Thúk. 4 čxrýůy čeho
bylo dobyto, se dobylo, i prf. pass. Ἡ οὐ δὺ
óAyou xexvyuévy WáAAaca moře nikoli po
krátkou dobujsouc vlastnictvím. b) «) zjed
návám, získávám si. vi něco. Hér. ypýv.xTa
παροὶνησιωτέων ἐκτᾶτο Ῥθπίπο οἆ οβίτοταπᾶ
si zjednával. p. Xen., i εὔνοιχνἐξαὐτῶν κτῶ-'
uo xi olALavpřízeň od nich zjednávám si a
přátelství. —i ve sm. zlém. Sof. uello xaxů
ZTýcacdauvětší nehody si způsobiti. Aóyotot
--"τινὸςdoyývslovy uvaliti na sebe něčí hněv.
—1 s'obi. os., Xen. otXougxrdodoupřátely si
zjednávati. xrýcacůaí rivá vimzískati si ně
koho něčím. i ve sm. zlém, Kaodoúyovs πο
λεμίους ἐκτησάμεῦδα oi%TOsinf. Kardůchy
znepřátelili jsme si tím, že—. 3) docházím.
riněčeho ;dostává se mi něčeho.prf. dostal
jsem, mám něco. Xen. x4AAocnv Lev αἰδοῦς
ZExTÝTAÍTG krásu měl-li by kdo se stydli
vostí. —ve sm, zlém, Sof, čyov TExd xExTYp.É
νος xaxo oplývaje hojností nehod.

KTĚUVOV,T6 («T40-u) básn. pl. statky.
Aischl., Solón u Dém.

κτείνω (km. %TY,XTX,χτεν. -- 80Υ,ἔχτει
va, čxrTavov,básn. ve 3. 08. sg. išxrTx.— prf.
ěxTova. pass. básn. jen aor. part. xrTauevog)
u-; zabíjím ; vraždím. obyč.básn. (v. i xatva,
att. obyč. dmoxrelvm). Sof. 6 xTelvac, xTavov
vrah (v. ičowe: 1. a, «). —ἕκτα zabil, Xen.
πάντας ἔκτεινον všechny ubíjeli. mass.
Aischl, $Bxvzrauévav mládež pobitou. (obyč.
pass. básn. dvýcxo, att. ἀποῦν-).

MT8ÍC,gen, xvevóg,6, hřeben, v. násl.

xTevÍCH (srv. předeh.)češu. Eur. sobi. ko
ní, Hér.meď.vagxóp.a. xreviCeoda—česatisi,

πτερίζω (od ep. pl. v%xré0-ex poslední,
pohřební pocta) básn. mrtvého ctím. Sof.
τάφῳ hrobem, pohřbením.,

κτητικός.

πτέρισμα, τό (κτερίζω) básn. pl., Sof.
a) pohřební pocty. čv x. s pohř. poctami. p)
τινὸς κ. ἱστάναι τινὶ něčí dary obětní klásti
na hrob někomu.

KTŤLA, τό (κτά-ομιχι) 1. 4) «) jmění;
statek. trag., att. —Sof,Tě dóAoz. jměnílstí
nabyté. att. obzl, polní statek. Xen. «. xm
dpéuu« pole idobytče, B) 00s., Eur. zxAXamoy
οἴκωνx. stdávné příslušenství, vlastnictví
domu. b) kořist. Soť. Ρ1. ἐνκτήµ.ασι πίπτειν
na kořist vrhati se. 2. poklad ; věc vzácná.
8) α) πολλὸ τάλαντα χρυσίου καὶ ἄλλα x. —
i jn. věci vzácné. 3) zisk ; prospěch, Sof. x.
τὴν αὐθαδίαν εἶναί m1že pokladem, ziskem
svévolnosť jest nějakým. b) obr. Xen. otXog,
úperý. Thúk,o spise «.čgdetpoklad na vždy.

ATYVYČOV(«T7voc) neskl. Hér. stádně;
1. το stádě; j. dobytek.

Ἀτῆνος, τό (κτά-οβαι 515. κτέανον) 40
bytče, Xen. 7 Bodc čANoT1x. buď skot bud
jn. nějaké dobytěe. —obětní dobytče, Hér.
(τ. ὑύσιρος, ἀπάρχομ.κι, ἀποστρέφω 1. 8). Ρ].
i dobytek ; skot. Xen. —1brav ; stádo.
, Κτησίας, ov, Kár Knidský, spisovatel
Řec. a lékařu dvoraPers. ku koneiĎ.stl.

Ἀτήσιος ὃ. (κτητ-ός, SIV. xT7ow) K do
bytému, k dobytku příslušný. Soť. χτησίου
Porod ovce vlastní (ze stáda vlastního).

KrňýottToc Attičan Pajanijský, žák Só
kratův.

κτήῆσις, Ἡ, 1. ϱ) (κτᾶσθαι, κτήσασθαι) ἂο
bývání; dobytí. «) Thůk. vv x. Tv vypnu
των ποιεῖσθαιjmění, statků dobývati si. P)do-;
nabývání ; zjednávání; získání. Xen. «. gí
Aov oůyedepyscix.zjednávání si přátel dobro
ἀϊἱπθοίτίπι (ορ. σὺν βίᾳ). Ὦ]. Ἡ φιλοσοφία κ.č
morýumg libomudretví jest nabývání vědo
Πηρβ{1,ἀρετῆς καὶ εὐδαιμονίας x. nabývání
enosti a blaženosti, v) nabytí; dojití, PLxx
κοῦ μηδὲ x. zla ani nenabytí (když někdo zla
ani nenabude, nedojde). b) (xsxTňodar) jmě
ní; držení.,«) x. Tv ypnu.ZTovdržení statků,
Dém.— Pl. ojděv opeXogT7s x. žádný pro
spěch ze jmění (pouhého, když někdo něco
jen má. op. ypřou). B) právo. Thúk. κ. čoya
σίκς τινὸς Ῥτάτο vzdělávání něčeho, vzdělá
vati něco, 2. (xvňu«) jmění; statek; zboží.
Soť.rarpýa x. otoovský statek. Xen.z2Tp06x.

Κτησιφῶν, ©AvTog,Attičan ve 2. pol. 4,
stl., syn Leósthenův, přítel Démosthenův.

πτητιχκόςὃ. (κτά-ομιαι) schopný kdobý
vání, ku sjednávání. τινὸς πδδθμο, Isok,



πτητός.

πτητός ὃ. (κτά-ομαι) a) «) ve vlastni
otví držený, udržený, zachovaný. Pl. vedle
10961405. B) Ti xTyTÓv TIM něco vzZácno ně
komu ve vlastnictví. Pl, —b) nabytelný;
zjednatelný, Pl. čí šmuehsac zal uadýcsvs
XTYTÓVTÍ ĚGTIVZ VYNasnažení a učení nabyti
lze něčeho.

πτίζω upravuju. 1. a) «) zakládám. xi
ou. založiti, Aischl, drosxtav. Pl., Isok. m0
Aug.Thůk, oi vícavreg zakladatelé. pass.
πόλεις τείχεσιν ἐκτίζοντο ms. zdmi ohrazová
na byla. B) Βοΐ, κτίσαι Tágov Timvzdělati
hrob někomu; vložiti do hrobu někoho. b)«)
osazuju. Hér. víc módu, vňoovosaditi ms.,
ostr.; osaditi se v nS., Nastr. pass. vňaóg
Tim čxTLoV.ÉVYOStr. někým osazen, B) osazu
ju lidem ; opatřuju obyvatelstvem. Hér. yo
onvkrajinu. pass. xmodýva osazenu býti,
2.a)upravuju; zařizuju; vymýšlím, Sof.ἵπ
Toow yXAuvovxTi5xg koním uzdu vymysliv,
zařídiv. b)konám, činím (j. původce), Aischl.
i se dvojím ace. «rTíox Tiv4v: učiniti někoho
něčím.

mTÍAoc9, krotký. v, násl.

Χτιλόω (κτίλο-ς) Κτοἰπι, Ηότ, χτιλώσα
σθαί τινα oboulati si někoho,

τίννυμι νο ϱ]ζ,--- κτείνω.
urlotc, 1 (xTiče) «) zakládání ; založení,

οί. τῶν drorudv, B) 0-; usazení, Thůk.
τῶνἐνοικούντων.

Ἀτιστύς, ύος, 4, (srv. předch.) osazení,
Hér. MXýrov.

Ἀτυπέω (κτύπο-ς, 8039,ἔκτυπον) ο)γὂ.
básn. hřmotím; hlučím. a) «) duním. Sof.
πέτραι(τ. ἀμφί1.) Επ. στέγη ἐκτύπει apo
μ,ηρ.ασινdům duněl běháním, 3) Sof, čxTvrev
«idýp zahučel vzduch (hromem). b)io008.,
Eur. a) xvumeřre hřmotte! P) s ace. xrvmeřy
dúoGovtlouci (hřmotně) prutenm,

πτύπος,ὁ, básn,9; hluk.a)«) Sof.
ἁρμάτων(Υ. χροτητός). ὄταπιοῦ; ἀπποῦ. Ρο,
owT6gmuže (z těžkých kročejů). $) rachot.
Aischl. Boovržc hromu. p. Bof. uéyag x. —
Aischl. úonídov. i Xen. črAov. —y) Evr.
mAnyňsx. rány ráz (v. i Asvxórmxvs).b) hluk ;
křik. Sof. (v. fyée £.) Eur. —Xen, xoxvyň
xxx. pokřika hluk.

κτῶ, impt. prs. sl. xrdoumu.

χύαν.ος, ὁ (αν κύ-λιξ, κοῖ-λος) Ἰα]{δε]ς.
, b

πυαμευτός Z. (od χυαμ,εύ-ω,κύχυ.ο-ς)Ῥο
by (hlasoracími) zvolený, Xen.

πυβερνάω. 635

%Úupoc, č,bob. V Athénách oddoby Klei
sthenovy užívalo se bobů při volbách vyš
ších úředníků na sněmích tím způsobem, že
občan volící odevzdal bob bílý pro toho, kte
rého chtěl míti voleným, bobčerný pro toho,
kterého zamítal. Hér. (v. λαγχάνω a, B).
Thúk.oi 40 T008z. BouAevratradní (kmeti)dle
π]αβοτάηί Ροροτό]ιο,Χθῃ. τοὺς ἄρχοντας ἀπὸ
x. xadtoTáva. vrohní ustanovovati dle hlaso
vání bobového,

Kvavemu, αἱ(t. πέτραι. Ků-, v. χυάνεος)
Tmavé skály, dvě, jedna na pomoříEvróp
ském, druhá na Asijském protějším u vcho
du z Ponta Eux. do Thr. Bospora. Hér.—
básn, též ZuuAnydde: nazývané (srážející
skály), poněvadž prý půvd. bývaly pohyb
livé tak, že každou loď, která jimi chtěla
proplouti, rozdrtily srážejíce se. Teprve
když loď Argó předsebou vpustivši holubici
mezi skály oběštastně proplula, rozstouply
se tyto skály na vždy. —Eur. xvávemZvu
πληγάδες.

πὔανεος, πυανοῦς 3. a) tmavomodrý;
tmavý. Eur. Ac, pl. při Συμπληγάδες, 90Í.
při omA4dec(o týchž skalách, v. předch.).
b)Aisehl. vovody dépyuxpošmourný pohled.

πυανός, ὁ (6Ρ. κύανος, ΡΙΟΡΒΤΟΣ.ocel mo
dravý) modravá barva. PI. modřec; lazúr.

πυανόχρως 9. (81. πάβ]. ἃ κυάνε-ος)
Arst. z básn. neut. xuxvóypov 70 TE VZAZT
τῆς ἔδαφος ἐπιανοιποᾶτο ἀπο πιοχβΚό,

ZVAVOXPG, wT0c, Ó(srv. předch.) tma
vobarvý. Eur. rAóxauoc,

MVAV-(TULG,1dog, 1 (zváv-coc, A) básn,
tmavooká. Aisohl. pl. všeg tmavopřídé lodi.

Ἱυαξάρης, ου, ión. ce, kr. Médskýok.r.
600., vnukDéjokův,syn Fraorta II., otec

Astyagův.
πυβεία, 7 (xuBeý-o)hraní, hra v kostky.

| PL., Xen.

KopéAm, ión. KoBýBybohyně nár. Fryž
ského a Lýdského, j. matka bohův a mocná
vládkyně v přírodě oslavována byla obřady
velmi bujnými; podstatou nejvíce podobala
sebohyni Rheji, poněkud i Démétře a Afro
dítě. Eur. μιατρὸς μεγάλας ὄργια Κυβέλας,
Hér. i pouhé Mýrnp Veův.

xvbepvám (guberno)a) spravuju ; řídím
(loďkormidlem).inf, i: kormidelniotví (V.zad
toryvau 1. c,B). b) obr. s obi. os., obce, Pl.
o subi. umění πάντα κυβερνῶσα všechnoří
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díc. pass. spravován, řízen Ίβεπι. 3ο{. o
ερὶtvou rukou dávám se říditi. Xen. v. (yvo

py1.by
κυβερνήτης, ου, ὁ (κυβερνά-ω)a) kormi

delník.Hér.,att. bobr. kormidelník;správce.
κυβερνητικός 8. (κυβερνά-ω) 3) Κοτπιῖ

delnický; v kormidelnictví zběhlý. Xen. sup.
maso. nejzběhlejší, nejlepší kormidelník.
fem, pos. (v. šmorýum 1. a, a.). b) obr. 4 «.
umění správovati, říditi. Pl,

MVBEvTÝS,00, 6 (xuBeú-o) kostečník;
kostkáfř ; hráč v kostky. Xen,

XVPEBU(xúBo-c) a)v kostky hraju ; kost
ky metám. Xen. megi διπλασίων ο ἀγο]πιά
sobnou sázku, b) obr. ΡΙ. περὶτοῖς φιλτάτοις
κυβεύειν τε χ.αὶ κινδυνεύειν Ověci nejmilejší
sázku a nebezpečenstvípodstupovati,

Κυβήβη, ν. Kupé).
mopbtoTámkotrmeleuju ; kotrmelce, pře

mety dělám; převrhuju, přemetávám se.
Xen., PL. elgTena-, přes něco,

πυβιστητήρ, Ἶρος,ὁ (κυβιστά-ω) ΚΟἴΓπ16
lečník ; metelník, Eur. πυχνοὺς χκυβιστητῆ
oxcčetné, kteří po hlavě spadli (v boji hra
debním),

χύβος, ὁ (cubus) kostka, obzl. hrací (ο
šesti stranách tečkami opatřených. srv. ᾱ
oTpayaXog). pl. Hér, —Aischl. čvxúBorgXpt
veřyv kostkách, náhodou rozhodnouti.

κυδαζω Ῥάκπ.plísním; haním.Sof, pass.
xudálera: mrdorplísněn jest všemi,

Kočín" na zač. 5. stl. dcera Himer
ského tyrana Térilla, mnžk. Rhecgijského
tyr. Anaxilea.

ηῦδος, τὀ, básn. oslava, Aischl.
Κύδραρα, T4, dle Hér. ms. v jihozáp.

Frygii blízko hranic Lýdských a Kárských
(snad pozdějšíLáodikeja).

πυδρός 8. (κῦδ-ος) básn. slavný ; vzne
šený. i Xen. x. cyňu.« vznešená, statná po
stava.

Kověwvím, 16Π.---ἴη, std. ms. v'sev. záp.
končině Kréty (ep, Kůčevec, obyv. kraje 0
noho), nynější Kanea. »

κυέω, Ῥι5. {χύω (10, κυῆσαι) a) osubi. ©
ženy : těhotnou býti. PL κυῖῆσαικαὶ τεχεῖν
počíti a poroditi. T0 xvoův plodistvé, —κδειν.
o samici: březí, soumnou býti; s-ace. plod
nositi. b) často obr. PL. dÚvyž rpocýxe xm
xVňoa xxi TExelvco duši přísluší i počíti i
zroditi. Xen. Vvyň del Tojro xvodox duše

/
χύλλιος.

stále tím se zanášejíc—. P]. oťěvTae bvyat
xvodaikteří v duších jsou plodistvi. p. κατὰ
Tv Úvyýy.

Kočeumvéc 3. (Kóčixo-c)Kyzický. maso.
Kyzičan. att.x. i: dukát Kyzický,zlatý, ce
ποι αδί ]. δαρεικός,

πύημα, τό (χυέ-ω) πάτο, Ῥ]. plodivosť.
MÓY)SUG,1) (xvé-e) početí; rození. PL.

Κυνέριος, ν. Κυθήριος.
Kodypu, vá, a) ostr. Řec. u jihových.

vchoduzát. Lakónské, jihozáp. odmysu Ma
lejského. b) ms. ve středu ostr. tohoto.

KoVýptog, dle někt. i Kodépioc 3. (Kú
dmp-a)Kythérský. Hér. 9 K.výoog — Kódy
px. Thúk. 76%; rěv K., ms. Kythéřanů,v.
předch. b)—

nuWpo-dínmc, 0(Kůdypa,číxy)Kythér
ský soudce, vrchní Lakónský na ostr. Ky
thérském.

Κὐῦνιος 8, (Κύῦν-ος) ΚΣΙΠπ6ΠΕΙΥ.ΠΠαΡο,
pl. Kythňané.

KóVvoc; , ostr, Kykladský, jihových.
od Kea. ,

κυΐσχεσναι (κύ-ω)ἰὁποίηδᾶ. Ἠότ. ο Κο
bylách, rybách.

%VXUWmíchaje převracuju. a) Aischl,
TÁVTUAXUXŘV ZAÍ TAPÁGOLV VŠEChno Ve SMĚS
a zmatek srážeti. pass. Βο. κλύδωνἔφιππον
xuxdusvov směs povozů vířící se. b) obr. Pl.
ÚTO GOÍXS ÓU.OŮTAVTU XVXVTEC Z Moudrosti
v jednom pytli všechno přehazujíce. Dém.
vópovcVO xaů ATA xuxóv (dle někt. διακ-)
škcyevo zákonech páté přes deváté mluvil,

KvxAag, άδος, ἡ (ώκλ-ος) οϱγὸ. ΡΙ. νἹ
cot ai.K. ostrovy (do kruhu příslušné,) Ký
kladské, t. ok. Déla v záp. mořiAig. να

πυχλέω (xÚxho-c,STV.xuxAóo) 4) kolem,
do kola točím. Sof. meď. «)-se ; obíhám. xv
xAodyrau vůxTec Yp.épatve obíhají noci i dni.
B) vivů obkličuju někoho, obr. u οἷονχΌμια
xuxAeřvoumě jaká vlna obkličuje. b) básn.
a) (kolem) otáčím, obracím. Bur. xvxAóv
Tpócerov otáčeje tvář (sem tam kolem). Sof,
--ἐμιαυτὸν εἰς ἀναστροφήν οἴάδθ]ε 56 Ἰς πά
vratu. p) zatáčím ; obracím ; zaměřuju. Sof.
u? ἐπ᾽ ἀνδρὶ βάσιν κυκλοῦντα πιό, j. za mu
žem krok obracím, krokem zaměřuju,

πύχλιος 8.19. (κώχλ-ος) τ Ἰκοἱθ; do kola,
Xen. yopóc chorovod dokola (sestavený, za
řízený). neut, pl. Eur. eíMocóv.evatκύκλια
točíce se do kola.



χυλλόεις.

πυχλόεις, εντος 3. (κύκλο-ς) okrouhlý,
Sofť. wpóvoc.

κύκλος, Ó (redupl. z xu-xvA-0c, « xVÁ
íve, Kolo)kolo; kruh. 1. a) «) v prostoře.
obzl. často xúxAe kolem; do kola. Sof. x.
Aeg mapgxaorágdo kola lid přistoupiv. Xen,
(v. dexouo 1. a, B). PL. κ. περιέναι Κο]θπι
obejíti. x. eeoLT kolem ok, něčeho. čvxúxAe
v kole (v podobě kola). Sof. aúrov čvx. duo
έστησανjeho v kruhu, do kola obstoupili.
6 gen. xúxko mavrov kolem všech. x. T00
orarvomédovkolem tábora.i j. attrib. Xen. oi
χύχλῳ βασιλεῖςοκο]πί králové, Ἡ κ. χώρα πε
půvov [lóvrov okolní země kolem Ponta. B)οΖ4δέπρι.Χθῃ.περιστησάµενοςτῶν1 Περσῶν
χύκλον µέγαν rozestaviv si (Peršanů kolo
veliké,) Peršany kolem velikým. oůrot ráv
τοῦεν κύκλον ποιησάµενοι ἆ οἀθτξαά (Κο]ο αἱ
učinivše) v kolo se rozstoupivše—. v) Sof.
ἐκ τυραννικοῦ κ. ἆ Κτα]λὰ vládců. b) o věci:
kolo; kruh; «) Aisehl. damídogkruh štítu.
i štít. Eur. pl. (v.deČávo) P) obruč. Xen, κ.
meplueorTocčipáv. ©) «) ohrada (kolem ms.,
hradu, přístavu a p.) ; hradba. Hér, xúxXov
émr“ ohrad sedm. Thůk. žorTsos—ohradní
zed města. —i při obléhání črely1cxvTovx
zAovzačali stavěti kolem zeď (k obléhání).
P) obvod, Xen. Χ. τοῦ τείχους hradby—. 2.
obr. dle podoby : a) «) Aisehl., Sof. Axu790g
mAtovx. jasná koule slunce, $)kruh, klenba
nebes. Sof. (v. aixvýg). d dve x. výšin, nebes
kruh. b) Sof, ὀμμιάτων xúxXoročí kola, důl
ky. ipouhé x. oko. Sofť.i Ar0g x. —3. obr.:
točení, běh kolem, Hér, oc x. ráv ἀνδρωπηίων
ἐστὶπρηγµ.άτων |. ἆο Κοῖα(56 ἰοδί,) 146 běh
lidských osudův.

πὺυχλο-τερής 2. (-τείρω) zaokrouhlený ;
zakulacený; okrouhlý. Hér. vů; 0p06,mAořa.
PL, avyňv. Xen. οἰκοδόμημα, πέδη.

χυκλόω («ώχλοςς,ότν. κυκλέω) a) kolem,
do kola stavím, řadím. obyč. Keď. —se. Xen.
Ἡ στρατιὰ ἐκυκλοῦντο περὶτὰ ἱερά Υο]δ]κοdo
kola statffálo se ok. oběti (od někt. odvozo
váno od xuxAée). —obzl, v'boji obstupovati;
obkličovati. Hér., Xen. mzoiτεῖχος κυκλού
uevo. kolem zeď obkličujíce. i o vojevůdci: .
xuxAwooóu.evo;chtěje obklíčiti. i o loďstvu,
Aisčhl. dugi xuxAodvrovýcov kolem obkli
čovali ostrov. —pass. Xen. ei οἱxuxAovu.evot
xuxAotetev zdaž obkličující nebyli (byli) by
obklíčeni. Thůk. xuxAodůva čv óAyw se
vřenu býti na malou prostoru. b) kolem, do
kola točím,ohýbám, Eur. pass. čáry xv,

χύλιξ. 637

κλοῦτο ὥστε τόξον]οά]ο οἹγράπα byla asij.
lučiště.

κύκλωμα, τό (κυκλό-ω) Κο]ο (dělané) ;
kruh, okruh (zhotovený z něčeho). Eur.,
Ψ. βυραότονος.

Κύκλωπες, γ. Κύχκλωφ.
Κυχλώπιος ὃ. (Κύκλωφ,9.) ΚΥΙόρβΙΥ;

od Kyklópů (2.) vystavěný. Eur. Muxňvy,
τείχη.

Ἐυχλωπέίς, ἴδος,Ἡ (τν. Ρ'θᾶσ1ι,)ΚΥΕΙόΡ
ská. Eur. pl. čoríc« Kyklópská obydlí, t.
Mykéne.

πύχλωσις, 7 (xuxAó-o) «) obstoupení;
obklíčení. Thúk., Xen, (v. čmxaurrTo). B)
vojsko k obklíčení, Thůk, rAetovčetnější,

NVNÁWTOC3. (xuxXó-e) okrouhle zhoto
vený ; okrouhlý, Aischl. o štítu.

KůmAwV, omoc, obyč. pl. 1. divocí a u
krutní velikáni samotářští, pokládáni za
nejstarší obyv.v Sicilii, Thúk. (nejznáměj
ší Polyfémos). 2. st. obyv. v Argolsku, od
níchž prý pocházejí nejstarší stavby zohrom
ných balvanů bez malty, obzl,v Mykénách
a Tiryntě. Eur. (v. $uuéhy Í.).

πυχνό-μορφος 9. ΑβοΠ]. labutí podoby.
πύχνος,ὁ, 1. labuť, pták věští, Apolló

novi zasvěcený ; předvídajíc smrť svou, lí
bezným zpěvem dává prý na jevo radost
svou, že zavítá k Apollónovi. Pl.— 2.os. K-,
mýth. obr, syn Apollónův n. Areův; sídle
v území Trj. zabraňoval mocně přístupu
Achajským, až byl od Achillea zardousen,
jsa jinak neporanitelný, Arst.

KVÁLVVÉM(srv. násl. a xxAvdko) jen prs.
a impf. koulím; kotálím ; válím. Pl. meď.
obr. buy? περὶτοὺς τάφους κυλινδουµένη --οἷς.
hrobů potulujíc se, bloudíc. —šv πάση ἀμα
dix — ve vší nevědomosti (povalujíc se,)
vězíc—.

ZvVAlvěw(v. i předch. —aor. pass. čxuXí
odyv, prf. ve slž. xexúAouar) a) «) koulím;
kotálím; válím. xvAívdovatAtboucválejí, sva
lují kameny. čxúXuvčovsvalovali—. pass.
ὑπὸ λίθων τῶν xuJivdouévov od kamení sva
lovaného. ($)0 05., pass. Sof. čx δίφρων χυλι
σθείς s vozu vy-, skuliv se. b) valím; zmí
tám. Sof. xvXívěz BucaódevJTva valí, vyva
luje z hlubiny písek,

MÓALŠ,1x05,7 (< xÚ-ados) kalich (nízký
a Široký, dvouuchý) rozličné velikosti. po
hár; číše, obyč, k pití vína, Sof., Hér. čcx
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λικα μεγάλην κεραμνην οἶνονἐγχέαντες ἄο
poháru velikého hliněného—. Pl. χεραµέα
číše hliněná,

υλίστρα, ν. καλίστρα.
χυλίω, Ρτ. neob., v, xvAlyčo.
Κυλλᾶνιος, ν. Κυλλήνιος.
Κυλλήνη, , 1. pohořív sev. vých. Ar

kadiina hranicích Achajských, rodištěHer
meovo a Pánovo. 2, ms. pom. v sev. vých.
Elidě.

| KoAAýmoc3. Kyllénský, 1. (Κυλλήνη1.)
ἀότ. Κυλλᾶνιος, 996, δειράς, —2. (Κυλλήνη 2.).

MdAAmnoTic,4, dle Hér.Eg. jm. chleba ze
špaldy připravovaného, ace. pl. xvAXýorTu
pagáče.

Κυλλύριοι, οἱ, prvotní obyv. v jihových.
Sicilii, v 8. stl. podrobeni odpřistěhovalých
Hellénův obzl.Korintanů za nájemné rolní
ΚΥ (δοῦλοι).

Ἐύλων, ωνος,ku konci 7. stl. náčelník
strany démokratické v Athénách; snaha je
ho o samovládu zmařenaMegakleem Alkmeo
novcem.

ZŮLA, TÓ (« xú-o) a) vzdutá voda (na
moři i v řece); zvlnění; vlnobití; vlna (prud
Κά).ἴταβ., Ηότ. -- ΤΠή], κύματος ἔπαναχ Wpy
cigustupování vln mořských. b)obr., ohrom
né množství; spousta. «) Aischl. Pož x.
oTpxToůhučí vlnění, proud vojska. (v.i xa
yAdlo). B)x. cuu.poodcap. vlna, spousta ne
štěstí, trag,

BLAÍVW (z5yx) a) o vodě: dmouti, vlni
ti se, PL. (v. aiopém 1). b) obr. Aisehl. xv
μιαίνονταἔπη nadýmavá slova.

Kopotoc 3. (Kóum) Kýmský. mase. pl,
Kýmané.

κυματίας, Ἰόπ, -ίης, ὁ (κῦμια)ϱ) τ]ποβ!ή
ný; bouřlivý. Hér. ποταμός. b) vlnodujec;
bouřivec ; bouřivý. Hér. čvenos.

πΌματο-αγής 2 (-Εαγ-νυμι)básn. vlno
lomný ; vlnami -dorážející; příbojný. Sof.
dTat pohromy.

πῦματο-πλήξ, Ύγος,0,1)(-FAocw)básn,
vlnobitý; vlnami bitý, šlehaný. Sof., v.
Ἁλονέω. |

NOLATÓM(Oy.x) zdýmám (vlnami). Thúk.
pass. i dahacca xuypavodeto«móře(vlna
mi zedmuté) zbouřené.

πυµματωγή, Ἡ (-το-Εαγη, -ἄγ-νυμι) Ἠότ,
břeh příbojný (kde vlny se lámou, odrážejí) ;
příboj ; kraj břehu.

πυνηγετικός.

κχύμβαλον, τό (εψιπρα]απα)ογπιρό] πά
stroj hudební (talíř kovový poddutý, jímž se
tepalo o jiný). Xen.

Κύμη, j, 1.nejznamenitější ms. Ajolské
na pomoříMaloasijském(v sev. záp. Lýdii)
s příjmím AioXíga Pomxovig, 2. ms. na záp.
pobřeží Italském (Cumae v pozdější Campa
nii), osada Kumy 1. a Chalkidy Euhojské,
s příjmím XoXudixý.

κΌμο-δέγ μΩν, ονος, ὁ, η (κῦμ.-α͵,δέχομαι)
Eur. vlny přijímající; vlnobitý ; příbojný;
čxvý břeh.

KVY-WYE-,dór. — κυν-ηγε-.

KVV-AYWYÓG,Ó,vodič psův ; opatrovník
ohařův. Xen,

Kovatyepog, v. Κωνέγειρος.
πυνάριον, τό (κύων-) Ρείδε(1Ο).ΡΙ., Χεῃ,
χυνέα, Ἰόπ. -ém, att. -%,7 (0d xvy- Vxdov.

psí kůže) a) přílbice, půvd. z kůže jakékoli,
potom (užep.) iz kovu, j. xpávog.is chocho
lem, j. xópug. Sof. edXopoc.Hér, yaAzém, v E
gyptě i j. koruna král. —b) klobouk, pohodl
ný K cestování. Sof. Πλιοστεγής, Θεσσαλίς.

Ἐυγέγειρος, η, Μυναίγειρος,ΑΠ. ΟΚ. r.
500., syn Euforiónúv, bratr básníka Aisehy
la, proslulý hrdinskou smrtí v bitvě Mara
thónské,

XVVÉM(prs. a impf. —od km. xvo- a0r.
ve slž, čxvo«) celuju; libám. obyč. básn.,
ἩπΣ. κυνεῖχεῖρα, κάρα.

κυνη, τν.κυνέα. M
πὺνηγέεσιον, τό (κυνηγέτ-ης) 1.8) Jeve

ctvo ; lid, zástup, průvod lovecký, i se psy1W
veckými, Hér. v0 x. gav lovectvo všechno.
p. Xen.*») loviště ; honbiště ; prostorahon
by. Xen. ἐντῷ x. 2. a) lov; honba; hon. «)
na zvěř.Xen. čŽtévo. čri TOx. vyjíti na hon.
pl. Bur., Isok. —B)-obr. Pl. x. T0 περί τινα
honba poněkom.b)na-; ulovené ; zvěřulove
ná; lov. Xen.

XVVYJ-YETÉM,dór. xdvěy-. (Kuvyyém-c)
α) lovcem, myslivcem jsem; myslivčím. G)
obr. Aischl. s obi. os. ču.ěxvvaryeTeřmne honí,
Dof. xvvyysTely Čyvy vTivogslíditi po stopách
něčích.

πυν-ηγετης, ἀότ,κυνᾶγέτᾶς,ου, ὁ (κύων,
fyé-ou.a) vodič psův, ohařů ; lovec; mysli
vec. Eur., att. ,

κυνηγετιχκόςδ. (κυνηγέτ-ης,κυνηγετ-έω)
ku cvičení ohařů, k lovectví, k myslivectví
příslušný. 6 x. zběhlý (ve cvičení ohařů,)



πυνηγία.

v lovectví, v mysliveotví. j x. umění love
cké, myslivecké ; lovectví; myslivectví. Pl,
—Xen. 0 4. spis o myslivectví,

χυνηγία, dór. χυνὰγ-, Ἱ (κυνηγ-ός) α)
honba (psy na zvěř).Eur. čxxvvaytac po hon
bě. i pl. čvxvvaylaucv honbách, Arst. sg. (v.
Vyosurixóc), B) honba; slídění, Sof.

πυν-ηγός, ἀότ. -ἀγός,ὁ, Ἡ (κύων,ἡγέ-ομιαι)
lovec, lovkyně (psy na zvěř). básn. Ἡ χυναγός
Sof. o Artemidě, Eur. o Atalantě.

πυνήποδες, oi, Xen. kotníky koňské (ve
spodní části) ; kotníčky.

Kovýotot, v. násl.
Koóvytec n. Κυνῄήσιοι,dle Hér, nár. bydlí

cí v nejzápadnějších končinách Evrópy (snad
sev. záp. části poloostr, Pyrenejského).

Kůvůvoc 3. (od Kýv$-o hora na ostr.
Délu, rodiště Artemidy a Apollóna) Kynth
ský. Eur. dywocvrch.

πυνίδιον, τό (κύων)pejsek ; Štěnátko, att.
MVVLNÓC(ZÚov) psovský ; psí.

Kovtomoc, příjmě Zeuxidémovo.

πὺν-όδους, údovroc, Ó (xÚov-, psí zub)
Κε]; špičák (mezi stoličkami a kusáky). Xen.

πυνοδροµέω (κύων, δρόµο-ς)8) 5ο Ρ87 ho
ním, štvu. Xen, b) ρείπι Ῥόμεπι Ποπίπι. τινὰ
někoho. Xen,

πυνο-χέφαλοι οἱ, (κύων-)psohlavci. dle
Hér. jacísi tvorové (snad lidé poněkud pso
hlaví)ok. ř. Tritóna v Libyji; 8η 1ἀκέφαλοι.

.. 4 e ,

ZVVO-patoTY)<, 08, Ó (xjjv, pal-w, psí
trýznite], mučitel ;) psí veš; Klíšt;klíšťák. W

Kovócapyse, ouc, TÓ,veřejná prostora
s chrámem Hérakleovým, sev. vých. od A
thén pod horou Lykabettem.

Kovós-ovpu, 4 (Psí ohon) okřídlívůb.;
obzl. 1. v Attice, sev. vých. od Marathóna.
2. ve vých, Salamíně (k ostr. Psyttaleji. v.
Εέος).

Κυνοσουρία, Ἡ, Υ.Κωνούριοι.
πυνο-σπαρανχτος 9. (κόων, σπαράσσω)

Sof. x. cáu« mrtvola od psů rozsápána.

Kovodptot, oi,dle Hér.km.Tónský, půvd.
a ustaviční obyv.krajiny Peloponnéské me
zi Argolskem a Lakónskem, brzy podórštění,
Krajina ta nazývána Kynúria (u Thúk. Ky
nosúria, v. Ovpéx:) byla skoro stálým boji
štěm mezi Argolskem a Lakónskem a obyv.
její nebývali nikdy věrně oddani té n. oné
straně.
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ZVVOĎOC, 6 (xvvó-E/0g, xdav, čz) Ťe
jmen,provázek na psa. Xen, měch, tlumok.
U.ÓGYELOC.

Κυνώ,ἡ (.- zúov, Psice) médsky : Úru
xe, mnžk. Médského pastuchy Mitradata,
kojná a pěstounka Kýra St.

πυπαρίσσινος, -ἵττινος ὃ. (κυπάρισσ-ος)
cypřišový. Thůk., Xen.

MVTÁPLOGOG,-TTOG, 4, cypres; cypřiš,
“ÚůTtepoc,ó, kyperos, jakási bylina von

ná, jíž Skythové naplňovali mrtvoly králův.
Κύπριος 3. (Kóxp-os)Kyperský. mase,

pl. Kypřané. Hér. vů Kónpix čTex,Arst. pou
hé ra K. epická báseň „Kypria,“ v níž se vy
ličují příčinyválky Trojské a události války
té až do 10. roku, t. do doby hněvu Achille
ova, obzl. pak únos Heleny ; hl. bohyní jest
Afrodita (7Kurpta, Kůrpw) ;odtud ijm. básně.

Κόύπρις, ιδος, Ἱ (Korp-og, srv. předch.)
Kyperská; Kypřanka, básn. příjměAfrodíty,
jež obzl. na ostr. Kypru byla ctěna.

Ἀύπρος, Ἡ, ostr. ve vých. mořiStředním
mezi Kilikií a Woiníckem,

κπύπτω (ον cubo, cumbo, —aor. ve slž.
ěxdýa, prť. xéxdex) «) hlavu, zrak kloním.
Dém. ovévov καὶ χύπτων εἰς γῆν 5ἱέπθ]ε ἃ
hlavu (skláněje,) věše k zemi. (p)vůb. shý
bám, skláním se. Hér. šyouot T%xÉpexxExu
DÓTAEGTOčUT00Gd: majíce rohy sehnuty ku
gředu.

Kůpavic n. Kópavvic, 105,9,ostr. u sev.
Libyje, snad nynější Kerkena v Malé Syrtě.

πυρβασία, ión. -(n, 4, turban; čepice po
dlouhlá, zavitá, ostře zakončitá, obyč. v ze
mích vých., Hér.

můppetc, oi, dřevěné sloupky tříhrané n.
čtyrhrané ok, osy otáčené, na nichž napsány
byly std. zákony (později nazývané i Ačovec,
srv. orňAn);zákonníky dřevěné.Lýs. Tag dv
σίας TAGEx TÁVxdpBeov xai Tv aTyAÓv oběti
dle zákonníků dřevěných i kamenných.

+ Kópstoc3. (Kop0-62.)Kýrův. Xen. rd K.
στρατόπεδον Kýrův tábor. ot Kůpeto:vojíno
vé Kýrovi.

πυρέω ix ρω ({11,κυρῄσω, a0r. ἐκύρήσα,
zř. čxvpox.)1. básn. a) vrážím (náhodou); vpa
dám. Aischl. rrvogdo něčeho.(7. ἄγρευρ.α,1.)
—b) o subi. neosb. «) xvpeřTovíT. dostává se
někomu něco, něčeho. Sof, coi Těpůrcx. tobě
potěchy se dostává, potěcha přichází. dr6
Twogod někoho. (v. i SoúXouom2. a) Aischl.
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καλῶς κυρεῖτί τινι ἐκ θεῶν ἄἰαςίπό vychází
(, daří se) něco někomu (od bohů,) z boží
přízně. B) vychází ; vzniká. Eur. dAA«xὃἐ
Akov xupeďa jiné nehody z jiných vznikají.
Y) TÍ Tivogpotkává se něco s něčím; uhozuje
něco na něco, Eur. 70XAd moXAóvxvpeřmno
hé zkoušky (na mnoho uhozují, uhodí,)mno
ho účinků mají. 2. a) obyč. básn. «) měřím;
cílím. obr. 908, mpdg TÍ TodrT'eimov xupete; k
čemu, kam směřuješ těmi slovy? B) uhodu
ju; uhaduju. Sof, šrexálov. —a0r. uhod
nouti; uhadnouti. vyvouy vtipem. b) obyč.
básn. a ión. «) dostihuju. Sof. zrakem.etde
χύρσαιμι τῶνδ᾽ dyovov kéž dostihnu zrakem
těchto zápasů !—$) dosahuju (j. cílem) ; do
oházím, vivocněčeho ; dostává se mi něčeho,
buď dobrého n, zlého, Aisohl. orvysgde pol
oxc xupýcac hrozného osudu došed, se doživ.
οὐδὲ GTPXTOGXUPÝSELGuTYpÍXc ani vojsku
nedostane se zachránění. Eur. čodAdvxvpý
σεις hodné odměny dojdeš. u% xvpnoxc TS
díxng nedojda svého práva, ale Hér. δίκης
xupýcac dmédave zasloužené smrti došel.
Aischl,xvgety šěrxčtovdocházeti příslušných
trestů. Hér. dhovímgčxúoyceroXhýc nevší
mavosti (došel,) dostalo se muveliké. ár
uíng nevážnosti. —v) Sof. Ovoróru.covyducov
xuoýcagv neblahý sňatek vstoupiv.3. básn.
obyč. prs. a impf. a) «) jsem právě. Soť.po
véx Gěxvupeřyvrahem ty že právě jsi. ro0 pot
Vůsxupeť;kde mi právě nyní v zemi dlí? Eur.
τίς v růkawotxuoet; kde právě (nyní) u brány
jest? —obzl. s part, praed. Aischl. ceowou.é
νος κυρεῖ právě zachráněn jest. Sof. βωμῷ,
xp ©Vav čzupovoltáři, při němž obětoval
jsem právě—.pév ὡς κυρεῖςἔχων trvej, j. prá
vě jsi (—nam.). —eionxc xvpelepověděljsi
právě. b) obr, Sof. xdvýpeT, švTB TPXyuXTO
κυροῖποτε a znova se optal, v jakém stavu
asi právě jest, se octl. roů mov av xvpele;.
v čem asi právě jsi zadumán? (v. i čvůáde
1. a, P.). i v Ῥθγί, ἐνκακῷ τῳ φχίνει κυρῶν Τθ
zlu nějakém patrněvězíš,

Κυρηναῖος 3. (Kopývn)-Kyrénský. pl.
maso. i Kyréňané.,

Κυρύήνη, ἡ, znamenitá osada Řec, is 0
kolním územím v-sev.Libyji (sev. vých. od
veliké Syrty).

— , „v ον,
πὈριεύω (κύριο-ς) mocnářem, pánem

jsem ; panuju. Xen. 0% πολέμου πόντων ZU
οιεύεινválkou pánem býti všeho. oi xvotsúov
TEGTS Acímgedong mocnáři, panovníci Asie
celé.

η Όρος.

πῦριος 3., básn. i 2. (x0p-0c)1. a) «) moc
ný ; vládný. Sof. 0 x. mocnář ; vladař. «. Tivos
buď pán, vlastník, držitel něčeho, n. pán ně
čí, někoho. Sof, Téxvov. Dém, πόλεων καὶτό
OV, ÓVvv moTEXÚotoLMěst a míst, jichž
pány, držiteli byli jsme kdysi (v. i deoróTyg,
b. «). vů xdouxvrchnosti, Dém.čv éxxor7yτῶν
móAcovv každé z obcí, Arst, vo «. vrchní moc.

Ken, ráv ueylorTovxÚptolelotvnejdůležitější
věci mají ve své moci. x. eiu s inf. moc mám.
Thúk., Xen. —xvprdTEpócTivogmocnější ně
koho. Eur., att., Thúk. κυριώτατος εἰναίτινος
největší moc míti v něčem, nad něčím. p)Xen.
αἱψυχαί τινος κ. εἰσι ἆπᾶθ něco. ve své moci
mají; —nad něčím moc mají. v) Dém. vvymv
τὴν ἐμὴν τῆς κοινῆςτῆς πόλεως κυριωτέρανεἷ
važe štěstí ménad společné štěstí obcemoc
nější jest. b) mocný; právo mající; práv.
Thúk. κυριώτατοιτοῦ ἱεροῦcav nejmocnější
právo ku chrámu měli, Xen. 00x eívat x. oů
τός že nemá práva sám (vyjednávati). adv.,
Sof. κυρίως αἰτουμὸάνῳΡΤάΥεΠΙ,Ρο právu žá
ἀα[ίοίπια, Ῥ]. κυρίως διδάσκαλοςεἶναι právem
býti učitelem. 2.a)«) mocný; platňý. Thúk.
κύριον εἶναι,ὅ τι ἂν τὸ πλῆδος τῶν ξυμμ.άχων
ψηφίσηται Ρ]8ΐπο aby bylo, na čemkoli vět
Šina spojenců by se usnesla. P]. vag díxag
xvplag elvounálezy aby platny byly. Sofť,vá
Třode T7s Vůs xÚprařády, zákony platné této
země. Arsf. VĚYLOTOVXXLXVPLOTYTOVTEPÓGTI

nejdůležitější a nejplatnější k něčemu. B)
vlastní. 90Υ,τάφος Ἠτοῦ, v) obyčejný ; vlast
ní. Arst. óvou.«slovo (srv. yAáoaa, b, B.). b)
hlavní; rozhodný ; ustanovený (zahlavní).
Ἠόν, Ἡκυρίη (ἡμέρη) den ustanovený. T7cúTo
xoLotogodpovědi,

πυρίσσω, -ττω (.ν κυρ-έω) ú) narážím.
Aisohl,xúptocov ybóva naráželi na zemi. b)
trkám. PL. Boůcu% λακτίζοντας μιηδὲ χυρίτ
rovrag hovada nekopající (patou) ani netr
kající.

Κύρνιος 3. Kóovog,II, 1.) Kyrnský. pl.
mase. Kyrňané (Korsičané).

Kópvoc I. 6, mýth. syn Hérakleův, II.
%,1. ostr. v moříTyrrhénském, sev. od Sar
dinie, pozdější Korsika. 2. ms. v jihozáp.
Euboji v kraji Karystském,

“Opoc, 70, 1. a) moc hl., rozhodná, Hér.
τῶν ποηγυ.άτων τὸ Χ.ἔχεινVEvěcech rozhod
noumoc míti. Sof, i 0 subi. neosb. rávrTec č
χει TAdsx. veskrze má toto moc (neodola
telnou), platnosť rozhodnou. b) na- ; splnění;
dovršení, Sof. Ἡ νῦν πολλῶν ὑπάρξει Χ.Ἡμέρα



Kopoc.

xaAóovdnešní den přivodí splnění mnohého
blaba. 2. hl. věc; podstata. Pl. % did Aó
ου τὸ χ. ἔχουσα(τέχνη) umění mající v řeči
svou podstatu.

Kopog, ov, jm. několika Achaimenovců
Pers., 1. vnuk Teispův, syn Kambysa1»“,
otec Kambysa 2ho, dědkrále Kýra. 2.první
kr. Pers. (od r. 559—529), vnuk Kýra 1"?,
syn Kambysa 2h9a Mandanin,otec Kambysa
kr.a Smerdiův.3. K.ML.,synkr.DarejaII.a
Parysatidin, bratr kr. Artoxerxa II., proti ně
muž útokučiniv padl vbitvěu Kunax r. 401.

1Bpów (x09-05) a) potvrzuju; rozhoduju.
Aischl. xvpcm oáriv potvrditivýrok.i subi.
páru výrok rozhodl, ustanovil. ržds takto.
Hér. xopůoaí yávov rozhodnouti, ustanoviti
osňatku att.: ve sněmě, ve sboru (hlasem)
rozhoduju,potvrzuju, ustanovuju. Thúk.ý.
ἐκκλησία κυρώσασα ταῦτα sněm ustanoviv
µοΐο--,ῥᾳ55. ἐχυρώθητι τοὔᾗοᾶπο, 18{8Π0
veno bylo něco; usneseno bylo o něčem,
Ὠόπι, παρά τωί τι χυροῦται ὰ πόΚοΠοο πᾶδαπι
rozhoduje se. b) splňuju; pořizuju; prová
dím. meď. Pl. εἶναιτῶν λόγῳ τὰ πάντα δια
πρχττοµ.ένων τε ZAÍXVPOVU.ÉVOVpatřiti k umě
ním řečí všechno vykonávajícím a prová
dějícím, pořizujícím.

/
Κυρσίλος, ν. Λυχίδης./
κὐρσαιμι, ν. χυρέω 2, Ὀ. α.

A ο / ς /

πῦρτη, Ἡ, Ώ. χύρτος, ὁ (81Υ. XUPTOG)VTŠE;
vrš ; síť (na ryby, ze sítí n. z proutí), Hér.

/ we. , /

MVPTOG3. (« cur-vus, ΚΙΙ-νΥ. κύρτος Υ.
předch.) obyč. básn. zakřivený; okrouhlý.
Bur. κ. τροχός.

7 / v. .
ZVPTOW(ZvpT0-g) za-; nakřivuju ; ohý

bám. Xen. pass. —se. čvo vzhůru.
τα | /

γυρω, V. κυρέω.
ή

Ἄὂρωσις, Ἡ (χκυρό-ω)8) τοσμοᾶηα{, α5ίἰ8
novení. Hér. b) provedení; provádění ; po
řízení, pořizování, Pl. diXXóyov řečmi.

Κυτίσσωρος, mýth. os., syn Frixův,.
vnuk Athamantův.

MŮTOG, T6 (< xv-čw, xoř-Aog) dutina. a)
Sof. žvdpstovx. mužský, člověčítrup. b) «)
nádoba. Sof. oy.xpóv.B)okolek, Aisehl.štítu.

πΌφ-αγωγός ο. (κυφ-ός,ἀγωγή) Πἱ8Υοἳ.,
šíjí skloněný. Xen, comp. Úrr0c.

πΌφός (xúm-rTe) sehnutý ; skloněný.
srv. předch. —

Κύχρεια, Ἡ, Κτα)ῖηπαna ostr. Salamíně,
Aischl. — Salamis.
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κυψέλη, ἡ, skříně; schránka. Hér.
Κύφελος 1. ν 7. stl, tyran Korintský,

syn Eetiónův a Labdy, která jej malinkého
předvrahy uchránila ve skříni. (Skřinský,
srv. předch.). 2. Ath. v 7.a 6. stl., otec Mil
tiada St. —

XÚwW,γ. 1. κυέω, 9. κυνέω.

χύων, σθη. κυνός,ὁ, 7 (“ canis m. cvan
is, Hund. —voc. «dov; ostt, tv. od km. xvv-)
1.a) pes. fx. buď: psice; čuba; tista ; (fena)
bnď vůb.: pes (častěji než 6). Hér. zi xúvec
psi. užíváno jich nejvíce ku hlídání, obzl,na
pastvě (v. Borýp) a k honbě (dmpsvraí, srv.
κυνηγία, κυνηγέτης, κυνηγέσιον); οΠαϊ1. Φοή,
xuvocAaxaivnc vyžlice Lakónské. b) o tvo
rechjn., obzl. báječných. «) Xen. 0 Kép9sp0<
x. —P) Soť, úubeodos x. — Zpryk, v) Sof, dpux
Toux, —='Eowůes. Eur, (v.Aúco«). ©)Aischl.
Διὸςπτηνὸς x. ἀετός Diův okřídlený pes, orel,
s) Aisehl, ο nozích (v. dxoxyůs). C)Arst. x.
ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ Ρ65 πᾶ πο! (Σείριος). 2. v pří
sahách, v zaříkání, obzl, často ve mluvě Só
kratově, vývovxúvapři sám pes;živ tě (tije)
pes ! ať mě pes—! ud Tovx., odx —Živ tě pes,
nikoli -.

χώ, ΙόἩ,--- πώ. © x
Ἄθας, τό (.ν κεϊῖ-μιαι,xol-rn) def. básn.

a 16n., rouno. Hér, čmiv0 x. pro zlaté rouno
(v. Apyo).

πῴδιον, τό (χω-ίδιον, © κῶ-ας) Κοζϊδίηα,
χὠδυ- Ῥάξη, --- καὶὀδυ--.

πώδων, ωνος, ὁ, Ἡ, οἰπ]δά]ο. α) ΊΥοποῖς,

Aischl.(v. κλάζω,f.),húk, b)trouba.Sof, -.
Kmg, ee, ión., Mytilénský vládce za

Dareja I., syn Erxandrův.
ZÓWWY, covog,6, baňka hliněná; láhev

polní. Xen,
πώχῦμα, τό (κωκύω) Ίτας. úpění; kví

lení ; πάχεῖς, ΡΙ., ἀφόφητος

πωχῦτός, ὁ(χωκύ-ω) básn, úpot; úpění;
kvílení; nářek. obyč. sg. Sof. ἥσειμέγανκ.
spustí prudký nářek. —Aischl,, Eur.

- KexdTóc, 6, ř. v Thesprótské krajině v
Epeiru, přítok Acherontův ; dle báje i jedna
ze 4řek podzemních, Pl.

χωχύω básn,. úpím; kvílím; naříkám.
χωχῦσαιzaúpěti; zakvíliti, sva oplakati (ů
pěním) někoho. A4y0gosud.

Κωλαῖος, ν 7. stl. Samian, jenž první
z Hellénů dojel za obchodem do Tartéssa.
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χωλέα, αἲξ, -λῆ, ἡ (- κῶλο-ν) Ις7δθ]πί
(kloubní) kosť; kýta. Xen.

KoAtac, 4čos, 4, 1. sg. Hér. (jov) pří
moří Kóliadské (mys Kóliadský) již. od Fa
Jéra Ath. s chrámem Afrodíty Kóliadské, 2.
pl. yvvařzesobyvatelky toho přímoří,Hér. or.

NAov, ró (dle někt. z xóXov)1. kloub; úd
s klouby. pl. obzl. o zevnitřních údech.
Aischl: nohy a ruce. a) noha; stehno. trag.
(ν. κάµπτω 1. ἃ, α. ἐζακοντίζω9. .). Bur.
κ. ταχύπουν 5ἰθἈπο τγοµοποΠό. Ὦ) τάπιδ;
ruka. Eur. (v. dxbvríče, f.).2. článek, část
ka čehokoli. a) Hér. u stavby: strana. τοῦ
τείχεος κ. ἕκαστον zdi strana Καζάά,--πυρα
μίδος. b) Arst.v souvětí: člen ; čásťsouvětí,
ἐν κώλοις το ὄΙθΠθο], (615. βραχύκωλος).

ZOADLU, 76.(z4XÚ-o) 1. přerušení ; pře
kažení. Thúk. pl. obsorýs1x—hasicí (ruši
dla,) stroje. 2; zadržení; překážka ; závada.
Thúk. pl. —u adíndva překážky (aby se
nevzmohli,) v dovršení moci, Xen. překážka
na cestě,

XOÁĎLY,4 (z0X-o) překážka; překa
žená. Thúk zi xoAvuyna překaženou.

κωλῦτής, οὔ, ὁ (κωλύ-ω)Ρεκαπ1{ε] ; ζ8
braňovatel. Uhúůk.,Dém.

πωλῦτικός 3. (zwXů-e) překažecí; za
braňovací; na překaženou. Arst.rivog něčeho,

χωλύω (fut, xoAúcou.z.i pass.) 1. ruším;
kazím; zastavujn.Thúk.pass. Tara všvu
ἐνὑμῖνκωλυδ to nyní nebudiž vaší mocí zru
Šeno,zastaveno. čyT00T6xs40AIabm dóze
KAGTOSTA TOXYUATXpři Lom Že váznou věCÍ,
domníval se každý. 2. a) překážím ; vadím;
na závadu, na překážku jsem. Pl. 760Υ ἔμιὸν
oúděvzoAýct s mé strany nic nevadí. att. 70
xoADovpřekážka ; závada, —xeAva τί τινα
překáží něco někomu, zdržuje někoho-. s inf,
PL. oddévus xeXóaAéyav nic mi nepřekáží
vykládati. Xen. οἱὅρκοιχωλύουσι πολεµίους
εἶναιἀλλήλοίς přísahy překážejí, nedovolují
nám býti nepřátelý soběvespolek. Pl. Tízo
Aúet; s ace. c, inf,: co odpořuje tomu, že—?
xodůs Ti n. m1i: braní, zabraňuje někdo,
něco. Sof. s inf. s členem, ὅς σε χωλώσει τὸ
dodv jenž ti zabrání v jednánítom. i s gen.
Xen. xwAIouí Tivx T053zda zdržeti někoho
odpálení; zabránitinčkomu pálení. ὡς κωλύ
aov chtěje t. zabrániti. Sof, 0 xwAúcov kdo
by zabránil. pass. xwAVoumpřekáží, brání
se mi. Thúk. vž váv ypyu.4Tov GTZvEZ0Aů
zovva nedostatek peněz budejim překážeti,

κωμφδία.

překážkou. b) «) zdržuju; odvracuju Twvď
d70 Tivosněkoho od někoho, od něčeho. Xerď.
ἐμὲ ἀπὸ σοῦ xwAdov mne od tebe odyracuje,
zaháněje, Tag Úvyds A770τῶν αἰσγρῶν κωλῦσαι
duše od mrzkostí odvrátiti. B) zadržuju ; po
nižuju; pokořuju. Xen. xeAvrTsovroz údpičev
BouXouévovgponížiti, pokořiti jest ty, kteří
vypínati se chtějí.

χωμάζω (xGu.o-c)hoduju ; hody slavím;
dobrou vůli mám (popíjeje); hodovní, vese
lý průvod konám (v noci s hudbou, zpěvem
a tancem. comissor). Xen. %ivouoiκαὶκω
u4Čovot pijou a hlučně se veselí. Dém

χωµ-άρχης, ου,ὁ (κώμη, ἄρχω) věsní
starosta, Xen.

πωμµαστής, οὔ,. ὁ (χωμάζω) Ποάοσπίς;
kvasovník; společník veselého průvodu ;
hodovník průvodní (v noci s hudbou, zpěvem
a tancem. comissator,) Pl., Xen.

Κώμβρεια, i, ms.v záp. Chalkidice u
Thermské zát.

κώμη, ἡ, a) ves; vesnice; dědina, op.
m0. Thúk., Xen., Arst. (v. δῆμιος1. b.). b)
v Attice: čtvrt, okres městský, Isok. διελό
ψενοι τὴν πόλιν χατλικώυιας τοχὰζ11νδό 51118,
po čtvrtích, okresích—.

κωμήτης, ου, 6(dum) vesničan; soused;
sedlák. Xen,

κωμικός 9. (κῶμ-ος) veselí Příslušný ;
Šprymovný; kómický. Dém., Aischn. úno
χριτής. .

κῶμος,ὁ, a) hody; kvas; veselí; rado
vánky. Πόν. πίνειν καὶκώνῳ χρᾶσὺὃχιεςἀλλή
λους píti a dobrou vůli spolu míti, a společ
ně se veseliti. Xen. s hudbou, zpěvem a tan
cem. též slavnostní průvod veselý (za doby
noční), obzl, ku poctě Dionýsově, Eur. x.
dso5 veselý průvod boha, b) vůb. družina;
dav. Eur. g0X)s x. valný dav (na honu).

KWLPŽEM (κωμῳδό-ς) šaškuju; šašky
strojím. PL. Aóvov Zoumožom řeč v šašky,
v žert obrátiti, Lýs., Arst, χωμῴῳδεῖῦντινα
šašky strojiti si z někoho; posmívati se
někomu. :

χωµφδία, 7 (xouw8-6;) zpěv, hra ša
škův ;obyč. : kómódie, kómédie ; šašky diva
delní; hra kómická, divadelní směšná, po
směvačná, žertovná (směřujíc ku mravnímu
dobru vyličováním protivy, rozdílná od mo
derní veselohry); směšnohra. Pl. Ἄριστο
φάνους x. —Arst., Op.τραγφδία.



πωμῳδο-ποιός.

χῶμῳδο-ποιός, ὁ (-ποιέ-ω) Ὀάβηίῖς,spi
sovatel kómódií Pl., Arst.

χωμφδός, ὁ (zwu.0-a01065)a) zpěvák ša
šek (pli slavnostním průvodu veselém Dio
nýsovi ku poctě konaném, obyč, odvozová
no od xauo-c, dle Arst. od xaum, j. zpěvák
vesnický). b) od 6. stl.: šašek divadelní ; he
rec v kómódii (v. xeou.wětx).pl. šaškové, buď
j. herci, buď ve sboru v kómódii, buď j. bá
sníci kómódií (v, xou.odoro1ó;); též i: šašky,
hra divadelní, Arst, yo70g κωμῳδῶν 8ΡΟΓ
šašků ve hře divadelní. (ale jen v 1. době
staré kómódic). Xen, čri xou.mddv Víxv na
podívanoušašků divadelních. deXoda τρα
γωδούς τε καὶ κωμωῳδούςdívati se na hry
tragické i kómické,

“wvetov, +6, bolehlav; trávenina; jed
z trávenin připravený, jenž v Athénách bý
val trestem hrdelním, mívety,mety x. píti,
vypiti jed.

πώνωφ, ωπος, ὁ, Κοπιάτ.Ηότ,
Κῷος 3. (Κώτιος,τ. Κῶς) Κό]]ςή.ππα»ο.

1 Kójan; fem. Kójanka.
KárTA:, ai, ms. Bojótské, asi uprostřed

sev. pobřežíjezera Kópajského.
Κωππχιεύς, έως, ὁ, (Κῶπαι) Ἱόρα]αἩ,

Κωπαίίς, ίδος,ἡ λίμνη (Κῶπαι) Κόρα]5]κό
jezero ve střd. Bojótsku.

κωπεύς, έως, ὁ (κώπη) ἆἴθτο τες]οτό.
Πότ. πολλοὶ χωπέες ΠΙΠΟΠΟdříví veslového
(smrkového).

XWTOY),Ž (« cap-ulus, cap-io, Hef-t.)
držadlo; jilec ; rukověť. «) u meče, Sof. (v.,
ἐπιψχύω). Ὦ) α) držadlo vesla; veslo. trag.,
att. 6) básn. pl. i: tepoty vesel, Eur., . ἔπι
VWŮGGw.

χωπ-ήρης 9. (κώπ-η, ἀρ- Υ ἀραρίσχω)

Λάβραυνδα. 643

vesly opatřený; veslový. Aischl. orT6Aoc.
Thůk. —gXotovkoráb jen vesly hnaný (ni
koli plachtou).

Kopoxla, j, Kórycká. Eur. pl. κορυφαί
Kórycké vrcholy na Parnássu, sev. odDelf;
pod nimi byla Kórycká sluj, bydliště Kóry
ckých nymf, vil, jež s Bakchem a družinou
jeho slavívaly po okolí tomto plesy noční.
Sof.Kogúzi Nůuozu.

πώρυχος, ὁ, ταῖς, πιδοΏ kožený, básn.
u Arst.

Κώρυχος, ὁ, jm. několika předhoří, j.
v Malé Asii na pomoří Iónském, záp. od ms.
Erytherkostr. Chiu (ale rozd.jest Kwovxtx).

κῶς, κὠς,ἰόΠ., τ. πῶς, πὼς.
Κῶς, η, gen. Ká (ep. nom.Kóws) 1. Dór

ský ostr. podlouhlý v Ikarském moři, jiho
záp. od Halikarnass. 2. ms. na sev. vých.
pomoří ostrova toho příslušné k Dór.,šesti
městí (pětiměstí),

nwTÍÁAmbásn. jazykem tluku, melu;
žvatlám ; pleskám, Sof. s ace. 08. u? ZaTA
X v.eneunavuj měsvým jazykem!

πωφόςὃ. (-« κόπ-τω) ἱπρύ.1. a) a) tem
nozvučný ; nezvučný; nehlučný. Xen. X
vv přístav nehlučný, tichý (bez vln hučí
cích). Hér. o půdě. vů ZA čoze xwp%ostt,
místa byla stále ticha (beze zněnízvuku);
na ostt. m. bylo stále ticho. p) básn. temný;
nejasný. r4 y ἄλλα κωφὰ καὶ παλαί ἔπη
osttní věru jsou teinné a staré pověsti. b) 0
os. hluchý; hluchoněmý ; němý. Hér. (v.
διχφὺείρω 9.8.)0Υ. καὶ κωφοῦ συνίημ., ἶπδμηό
mu rozumím. Xen. hluchý. vedle τυφλός.
-němý. 2.duševuě : tupý (smysly). Sof. s aco.
vztahu. Óg2vra x. ve všem, zcela tupý.

κωφότης, Ἴτος, Ἡ (κωφό-ς)ἐαροδέ;Ἠ]
+chota. Dém—©

Á. «
A,A= λάμθδα, λάβδα, τό, ποςΚ].«--1;

jedenácté písmě v aHfabétě.—Známka čísl.
a) A — 30.— b) A = 30.000.

AďaG, gen. XZos,6 (km, AxF-, srv. λεύ-ω)
básn. kámen. Sof. 6% dxg0u AZogna kraji ka
mene, skály. Eur. AZxv.

Aafš«, v 8. stl. dcera kr. Korintského.
Amfiona (křivonohá), mnžk, Éetiónova, mat
ka tyrana Kypsela.

Λαβλάκειος ὃ. (Λάβδχκο-ς) Labdakův,
Sof. Rais, δώματα.

Δαῤδακίδης, ov(A490xx-05) Labdako
vec. básn. pl., Soť.Ax90x4:02v Labdakovců.

Aápěxmoc, mýth. kr. Thébský, vnuk
Kadmův, syn Polydórův, otec Lajův, děd
Oidipův.

λκῤεϊν, λάθεσκον,ν. λαμβάνω.
λαβή, ἡ (λαβ-ν λαμβάνω) ἀῑζθη{; ἀγζαδ]ο.

u nádoby : ucho. Sof. pl.
Λάβραυνδα,τά, τος s chrámem Diavá

lečného (avzarTiou) v záp. Kárii mezi ms.
Alabandy a Mylasy.

41*
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λάβρος 3. (« Au-u-B-avo) a) chvatný;
úchvatný ; prudký. Hér. ou.Bpog.b) prudký ;
drzý ; zlolajný. Sof. ovóu.«ústa.

AafpooToém (A4Bpoc,oróu.-a) Aisehl,
umně"ἄγαν λαμβροστόμει a nebuď příliš drzo
mluvným, zlolajným! s

Aappó-ovToc 2. (-ou- v aeý-e) Aisehl.
prudce hnaný ; v prudkém spěchu.

AaBůvyToc 1. ku konci 7. stl. Assyrský
místodržitel v Babylóně, domáhající se sa
mnostatnosti (Nabopolassar). 2.jm. dvou po
sledních kr. Babylónských v 6. stl., otce a
syna (Nabukadnezara a Nabunita n. Nabon
neda).

Aapópivtoc, č, a)labyrinth ; stavení vel
mi prostranné s přemnobými místnostmi a
klikatými průchodišti, z nichž nesnadno vy
jíti; největší I., jenž vynikal nad všechny
stavby celého světa, byl I. Eg. (ve stíd. E
gyptě u ms, Krokodílů nad jezerem Moirid
ským), v něms bylo 3000 komnat přízemních
a podzemních. —Báječný jest I. Krétský u
ms. Knóssa Minoovi prý od Daidala vysta
věný. b) obr. Pl, sigA,čurecetv v labyrintě
se octnouti; t. j. ve zmatku uváznouti při
zpytování. 

λαβών α Ρ., ν. λαμβάνω.
λαγαρός 3. (« λάγ-νος,langu-idus, lax

us, « schlaff) 1. chabý; ochablý; měkký.
Χοη. τὰ χάτωῦεν τῶν κενεώνωνλαγαρά ὅάβ{ὰ
pod slabinami měkké. — 2. tenký; úzký.
Xen. 0 prostoře,

λάγιον, τό (λαγ-ώς) πα]{δε]κ.Xen.

λαγνεία, Ἡ {λαγνεύ-ω,λάγνο-ς)αμ ρποβί;
vilnosť. Xen,

Adyvoc 2. (« Xxy-ap6e)ehlipný; vilný
(srv. předch.).

λαγός, ν. λαγώς.
λαγχάνω («stslv.m luč-iti —obdržeti;

luč-ati — dostávati se; luč-aj — příhoda.
«„něm. er-lang-en, ge-ling-en, —80Υ,ἔλαχον,
prť.elAmyya,básn.ajón. i XéXoyya; fut. Nýsoua,
ión.iAčovo)a)e)dostávám.riněco; něčeho;docházímněčeho; dostáváseminěčeho.Sof.
TÝvě'ἣν ὅδεἴληχεν τύχην λαχόντες tohoto,kte
rého on tu došel osudu,dojdouce-.oloAxyydvet
xaxá jakých docházínehod; i s gen., fhúk,
XooretvveAevrgdojíti skonání (konceživota).
Xen. oůTe Gírov 00W VrevovAnyx Zystv διὰ τὸν
oóBovani pokrmu ani spánku nedocházeti
strachem. μικρὸνὕπνουλαχών Κάγᾷπαkrátko

λδυί-πονος.

mu přišel spánek. $)dostávám (podílem, vol
bon). Hér. éueXhov λάξεσῦαι ἕχαστος δέκα
δραχμάς měli dostati každý deset drachem.
Xen. vů fox Augóvresstejné podíly dostavše.
λαχεῖντὴν τάξιν dostati postavení, m. (v řa
dách vojska). p. xapmv slXnyev vesnice se
mu dostalo (v rozestavení vojska). Hér. xXý
ρῳ,πάλῳ λαχεῖν Ιοβ6!Π,hřebím dostati, zvo

„ lenu býti. i s inf, ὁ τῷ χυόµῳ λαχὼν πολε
uxpyčev ten, jemuž losem bobovýmdostalo
se polemarchie ; losem bobovýmzvolený za
válečného vrehního. Pl. bovXede./Xxzóv do
rady zvolen byx losem. ΤΠήχ, ἔλαχον πρό
Tegovdrodidóvou(losem byli ustanoveni, aby
dříve vydávali ;) dle losu měli dříve vydáva
Β, ϱ) λαχεῖν díxmyTvdosíci práva soudního
na někoho, proti někomu. (stranám při ma
jicím ustanovováni soudcové losem; žádati
za to příslušelo žalobníkovi ; též pořádek pří
ustanovován losem). Pl. ἐκείνῳ λάχε δίκην
πρότερον Ž čp.oí proti němu vymoz soudní
jednání dříve než proti mně.

λαγών, όνος,7 (< Axyapóg)obyč.pl. boky
břicha. Xen., sry. Axrdow,zeveuv.

Awywóc, v.násl. ©

λαγώς, ἰ"Ὑῶς, ὁ(ζλαγωός, « λαγα-ρός,
λάγ-νος.-- ΕΠ. Aya 1. -y8, dat. λαγῶ, ace.
Auyov n. -y6, -y8. —pl. nom. Axyó n. -γῶ,
gen. -γῶν,ἀδί. -Υᾷς,800.-γώςη.-γᾶς, -- ión.
λαγός, οὔ «) zájíc. Hér, Axyóv. Xen. (v. δρο
μ.αΐος, εὐναῖος). ΩόΠη.λαγὼ Ρίον ἔζης zaječí
život jsi žil.

Addavov n Aýšavov, ró, v Arabii: klí,
pryskyřice keře cistu ládanonosného (0Xdoc
cistus ladaniferus); klí, kadidlo ládanové,

Λαδη, , ostrůvek u pomoříMaloasijské
ho před přístavem Milétským.

Aačíxm mnžk. Amásida, kr. Eg,
Λἀέρτης, ου, mýth, kr. Ithacký, otec

Odysseův, trag. nazýváni A wépr1og,Λάρτιος.
Aaépriog, v. předch.
λάζομαι, ν. πά].
λάζυμαι, Eur. (básn. A4Čouat,m Aa- v

XuuBávo)beru si. obyč. impt, AXCvodes výzu.
aor. vezměte si. vi.—s obi. os,choptesehol!

λᾶὺᾶ ἁόν.--- λήδη.
λαυεἴν,ν. λανθάνω.
λανητικός 3. (Xubsiv)Arst. X ei rád

se skrývám.
λᾶὺί-πονος ο. (λήδ-η) Soť. 1.zapomnělý

strastí; už nezpomínající strasti. Alxc.—2.
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paměti trapné zbavující. Audírovov ὀδυνὸν
ščavůcauBlorov prostým trapné pamětiuči
nitiživot; trapné pamětibolestí zbaviti život.

λᾶνοσύνᾶ ἀότ, --- ληδοσύνη, η (λήδΥ)
Eur. zapomenlivosť; zapomenulosť.

λανῦρα, ión. -07 (Ad v Auvbáva)tajně ;
podtají. Sof, —s gen. λάῦθρῃτῶν ἄλλων tajně
před ostatními ; bez vědomíostatních. p. att.

λαθραΐος ὃ. 1 9, (srv. předch.) tajný ;
netušený ; mimo nadání. Sof.

λάνω, ἀόν,--- λήθω(α]θ λάθω coni, aor. !)

Λάᾶίειοςὃ. (A 410-9)Lájův. Sof. φόνοντὸν
AX,vraždu nad Lájem spáchanou.

λαιμός,ὁ, jícen; hrdlo,Eur.
λαιμό-τμητος 9.(-τέμ-νω) Ὀάβη.οἳhrd

la odřezaný ; odhrdlený. Eur. «dpa.
Adtpo-Tój10c 2, (-réu-vo) Eur. 1. hrdlo

řezný. jelo. —2. AuÓrop.og — IuuórTunToc.
-“κεφαλαί.

λᾶΐνεος 5. Ράεη, --- πάς].

λᾶινος . (λᾶ-ας) básn. kamenný. Eur.
τείχεα.τ. ἱδιάδρομος.

λαιόςὃ. (Aul'og, « laevus, levý) levý.
obyč. básn., Aischl., Eur. (op. deZtóc,srv.
ἀριστερός, εὐώνυμος) βραχίονες.

αιος πι, Κτ.Τπόρςισ,Ιαάπιοτοο,
syn Labdakův, první mnž. Iokastin, otec Oi
ἀἱρᾶν. 508, τῶν Λαίου τις ἆ čeledi Lájové
kdosi. Eur, A. zúpyor, t. Théby.

λαΐς, ἀότ.--- ληίς, λεία.
λαισγιον, τό (»ν λάσιος) ep. a ión. terč,

δμ{εἷς (ή ἀγβπό Κἠζθ). Πότ. λαισήια εἶχον ἀντ᾽
ἀσπίδων.

AatoTpoyóvec divokýlid pastýřský, dle
Thúk.za std, v Sicilii usedlý,

Awiepog, vó, cár; plachta. Sof, pl. νεώς
plachtoví lodní. Eur. plachta. i pl.

λαιφηρο-δρόμος, ὁ (-δραμεῖν)ράρπ.Κναρ
je) v běhu; rychloběhý, Eur. o Achilleovi.

Awbypós, 3. básn. kvapný; rychlý;
prudký. srv. předch.

AxxáČm (« λακεϊν)Aischl. krákám.
Δαάκαινα, j (fem. k Aáxov) Lakónská,

Hér. yepn. Sof. xúov, subst. «) Lakónka.
Hér. pl. —3) Lakónsko. Xen.

Λακεδαιμόνιος ὃ. (Λαχεδαίμων)Lake
daimonský, obyč. o 0s. (srv. Aaxovixó),
mase. Lakedaimoňan. pl. obyvatelé všichni
v Lakónsku(srv. Erxor.%rn<).Thúk. ra Aa
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κεδαιµονίων opoveřysmýšlení Lakedaimonské
míti; při straně Lak. býti, státi (v zemi
jiné).

Λακεδαίμων, ονος, 1. Ἡ, 8) země Lake
daimon ; Lakónsko (s hl. ms. Spartou) t.
jihových. Peloponnésos (v. Azov, Aaxo
wxóg).b)i ms. Lakedaimon, t. Sparta. 2. 0,
půvd. hérós a ochránce zeměLakónské,po
zději za boha Dia otěný. Hér. Zens A. καὶ
Zeůg ojpávoc Zeus Lakedaimon (j. nejvyšší
bůh Lakónska) a Z. nebeský, (nejvyšší spo
Ječný bůh Hellénů všech).

λακεῖν, ν. λάσχω.

Xamíc, ičog,1 (« laci-nia, lac-er) básn.
a) hadr; cár. Aischl. pl. b) roztržení; tr
hání (šatů). Aischl. sg.

λάχχος, ὁ (.» λακ-ίς, 189-118, 1860-18)
důl; jáma. 1. a) cisterna; nádržka. Hér.
dowpvyuévozvykopaná. —b) rybník. Hér, pl.
2. jáma ; sklep. Χεη, Ρ]. κονιχτοί.

Aáuuwv, ovoc,ó, pohoří mezi sev. záp.
Thessalií a Epeirem (nynější Liaka).

AannáTyTog 2. (Auxmarée, A4G-)Sof.
patou, nohama šlapaný; v prach šlapaný.

Λακρίνης, ν 6. stl. Spartan přední,
λαχτίζω (λακ- τλάξ) a) patou, nohou

kopu, vyhazuju. o subi. koní, hovad. PL, (v.
xuploce). Xen.pass. ÚTἵππου λαχτισνείς οὰ
koně byv kopnut. b) obr. «) Eur. mo0gm A.
proti něčemu nohou vyhazovati, se opírati.
B) Aischl. xoudixpob ppévaXaxriCe srdce
strachem na branici tluče.

λαλτιστής, οὔ, ὁ (λακτίζω) Κορᾶτθο;
kopavý; Xen. kůň.

Aánwy, vos, Lakón; Lakóňan. častěji
pl. Lakóňáné, i Aaxedou.ówor, větev km.
Dór.nejznamenitější, obývající od 11.stl. v
jihových.Peloponnésu (vých. odMessénska);
zemějejich nazývánaAaxeoxiu.covn. Auxo
mý, hl, na nadstřd. Eurótou %ZeZpTY, -TY
n. i Λακεδαίμων(811. 1 Σπαρτιάτης).

Aanwvíce (Aáxov, srv. násl.) Lakónů
následuju. a) v obyčejích, ve způsobech,
v šatstvu Lak. silibuju ; po lakónskuse pi
tvořím, opičím. ΕΙ.οἱ XaxoviCovrecLakóňou
ři. Isok. b) politicky: lakónsky smýšlím.
Xen. Auxovice. k Lakónům se přidati,

Λαχωνιχός 9. (Λάχων, s1v.Λακεδαιμό
vtog)Lakónský, obyč. o věcech, zř. 0 08., att.
1 A. zepa, vý. Hér. i pouhé A. Lakónsko,
iro A. Lakónsko; (obyvatelstvo Lak.;) moc
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Lak. —Xen. A.dou.ooraí, vžes. Hér. Λ. δεῖπ
vov—oběd (prostičký).

λαχωνισμός, ὁ (λκκωνίζω,srv. násl.) La
kónské smýšlení, Xen. čni Axxwwou. φεύ
ystvpro, zaLak. smýšlení býti ve vyhnanství,

λαχωνιστής, οὔ, ó (srv. předeh.) pří
znivec, stranník Lakónský, Xen.

AuAém (X4Xo-c) a) žvatlám ; štěbetám ;
bleptám. Xen. o pacholeti: zgoAA%ἐλάλει
mnoho štěbetal. b) šepmo mluvím; šeptám.
Dém. zivi někomu.

AGAMA, T6 (AxAte) štěbetání ; štěbota.
(u Sof. sg. lépe čAnux).

λαλιά, ἡ (λάλ-ος) žvatlavost; štěbeta
vosť; žvatlání. Aischn,

AaAoc 2, žvavý; žvatlavý; štěbetavý.
att. —PL Adyvařor.

Λᾶμαχος vojevůdceAth., příliš odváž
livý, ve válce Peloponnésské ; padl u Syra
kůs r, 414.

λαμβάνω (Ίπι, λαβ, ληβ. -- ión. ve fut,
a prf, med., aor. pass, iAxu.Ď, v. prf, act. i
XufBe.—aor. čkxBov, impt. AxBě, jen simpl.
ox, —med. škuBóuny ; fut. Xdoum in, A%u.
bou; prť. act. efAgpx, ión. AcXafbyxz,med,
8855. εἴληυμαιράςδη.λέλημμαι, 61. λέλαμ.
μαι; 80Υ.Ρ888. ἐλήφθην, ἰόᾳ.ἐλάμιρθην {αἲ.
pass. Agodýcou.x) 1.a) chápu; beru. c) Sof.
ἐνχεροῖνστέφη λαβεϊν do rukou vínky vzíti.
Eur. AxPodcayéox uchopivši ruku. Hér. Au
βεῖντὸ παιδίον vzíti dítě do rukou, s acc,
8 ΡοΠ.Χθη, ἔλαβοντῆς ζώνης τὸν Opóvrav u
chopili za pás Orontu, zeď. chápu se. Ttvog
něčeho. Pl., Xen. λαβέσθαι τῆς χειρός, τῆς
dežtAsvivoc chopiti se ruky, pravice něčí.
Eur. vvópWouvětve—, B) beru (si). Hér. Ax
Beoxs AvEXAmvlóxčodžra brával si (po kaž
dé) Hellénský oděv. Xen. δῶρα Axfetv dary
η. γυναῖκαλαμ,βάνειντινὰ za ženu bráti si
některou. (v. i dídouu 1. c, «). στρατὸν λαμ
Pavov, AxBeovvojsko sibera, vzav; s voj
skem. OTA%Axudve zbraň bráti (odjiného
odevzdávajícího, srv. dégouu 1.8,0). v) be
ru (neprávem i právem), Xen. 4 Táv ýTTO
vévovjmění porážených. Lýs. rů βέλτιστα
čkaĎovvčel nejlepší si vzali (neprávem),7x
ρὰ τοῦ ποτε καὶλήψεσθε díxyv; od Koho asi
jen si vezmete pokutu? b) «) beru, riněco ;
dobývám něčeho (ve válce) ; zabírám, sjí
mám něco. Xen. 7Aoťxkoráby. AxBetyvzíti ;
dobyti. o)x du.cgciradra Nbouou nedobudu,
nenabudu toho bezboje. yeosixmísta zabrati,

λαμβάνω.
4

pass. Xapdňva. vzatu, dobytu býti. Xen.,
Ῥόπι, β) Ti% napadám, zajímám někoho.
Xen. Ax9stvTia dopadnouti, chytiti někoho.
pass. Xen, Tods eiiguv.évous zajaté. AmpW7

vx zajatu býti. v) lapám; do-; je zastihuju. AxBetvTivx polapiti, postihnouti někoho.
s ace. part. (v. a3T0go905 1.)pass.BoL.Mmpbo
xxx0c; mám shledán býti špatným ? Dém.
ἀφύλαχτος. ©) pojímám ; zavazujů. Sof. (v.
ἀραῖος 1. Ὦ) Ηότ. ὁρχίοισί Tivx. —donucuju (V.
ἀγωνίκ 1. Ὦ). -- ©)meď. «) dosahuju. Tivogně
čeho. Thůk. AxPouevotTv 0,v dosáhšehor,
dostavše se na hory. p) PL. ai ovvovotz:, ἐὰν
MBovro dvěsv— společnosti, dostane-li se
jim mužůtakových—. d) AxuBaxvaTí Tiva.
o) jímá, uchvacuje někoho něco.pa$s. Xen.
ληφὺεὶςἔρωτι Ρο]αΐ, uchvácen byv láskou.
P) za-; postihuje něco někoho. Xen. εἴποτε
TO GTOXTEVU.ZAXBotěvdea kdyby někdy voj
sko postihl nedostatek. pass. Eur. ἀπορίᾳ
AeXnuuévognesnází jsa postižen; nevěda si
rady. e) duševně. e) chápu ; pochopuju ; po
stihuju. PL. 6 ro8To λαθών Κάοto pojal, po
chopil. Xen. Axfety εἰςτην γνώμην, ὡς-- Ῥο
jati, vštípiti si na mysl, že—.0 subi, pl. Ax
βεῖνἐν ταῖς γνώµαις τοῦτο, ὡς-- ΤὸΗρΙ{{Β πα
mysl to, že—, B) pozoruju; poznávám ; po
suzuju, 70 O(xotóviv spravedlnost něčímdle
něčeho posuzuju. Arst. —v) uznávám. Sof.
miAxBelvTuněco uznati za něco. Thúk. s ace.
c. inf. že—, 2. a) přijímám ; na se beru, «)
pře-; ujímám. Sof. AxBov µοναρχίαν ujav
samovládu, podstupuju; podnikám. Ti něco
(v. zstox) ; odvažuju se něčeho (v. ἀπόπειρα).
ϱ) přijímám ; žádám. Xen. διδόναιλόγοντινὸς
καὶλχυβάνεινπαρἄλλων ἀάγα ροὸςί 7 π
čehoa přijímati odjiných. p. Dém. v) stranou
beru, nechávám, Ἠόν,τὴν Ἴδην λαβὼνἂε ἀρι
oreonyystoxfe Idu ponechav k levé straně..

byo) dostávám (i náhodou). Thůk. dyadov
T. dostává se mi dobra, štěstí nějakého. —do
cházím, nabývám něčeho. Φοΐ, φωνῆν λἀβεῖν
hlasu nabyti. Xen. pévsdoz čkabovvelikosti
(těla) nabyli; zrůstem velmi dospěli, 9) do
cházím něčeho; uvaluju na sebe něco. Thúk.
αἰτίαν λαβεῖν d0 Tivogviny dojíti, vinu na
sebe uvaliti z něčeho (v. i éxípůovoc 1. a).
v) beru ; dostávám s mám ; snáším, Xen. xx
nóvm AúVecdba:Škodu nějakouvzíti. Hér. č
AaBsvv díxaydostal svůj trest, (fut. v, děíx
{). ζημίαν--. c) duševně. «) přijímám.Thúk.
čouevog AxuBwvTO oxhéz s potěšením přijav
jistou zprávu—. gůvTa ὑπόπτως ἐλάμθανεν
vše s podezřením přijímal ; na vše podezřivě
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pohlížel. B)docházím ; nabývám. Pl. Axubá
νουεν TXGěmioTÝVAgnabýváme vědomostí,
πόθεν λαβοῦσαι αἱψυχαὶτην ἐπιστήμ.ην αὐτῶν:
odkud nabyvše duše vědomí, poznání věcí
těch? d)j.čněr. vrchu docházím ; dospívám;
nastávám. Thúk. xx90; čA4uBavehodina
(dobapravá) nastávala,

λαμπαδήδροµία, j (-8p6u.og)v. násl.

kapr adY-popim, i6n. im, 1 Axurxaon
$óo-0g 2. λαμιάς, φέρω) ποδεπί pochodní;
slavnost světlonošská, pochodňová,nazývá
na též λαμπεκδηδροµέα (běh pochodňový )
i Auurg. Konána obzl, v Attice k poctě bo
hů, kteří pokládáni za dobrodince světelné
(j. Héfaista, Prométhea, Pána, Athény) způ
sobem tím, že jinoši běhouni, rozestavení
j sbuce v určité dáli, pochodeň rozžatou, kaž
dý přejímaje od druha předního, donášeli
v běhu velmi rychlém následujícímu dru
hoti tak, aby neshasla.

λαμπαδοῦχος 9, (-δό-εχος,-žyo) básn,
pochodeň držící, nesoucí. Kur. A.du.éox po
chodňonosný den (0 dni svatebním).

λαμπάς, ἀδός, Ἡ (ν λάμπ-ω, λαμιπ-ρός)
1. a) pochodeň. Sof. revxívy. b) slavnost po
ehodňová (v. λαμιπαδηφορίκ). Ἠότ. 56., ΧεΠ.
pl. —©)básn. světlo. «) Sof. nebeské (« ἤ
λιος). λαμιπάδος Óuux. Eur. Ἡ πιοῦσχλ. ὃεοῦ
příští světlo boží (světlo boží příštího dne).
B)blesk. (v. čxrupów). 2. adí., Sof. Axurx
decdxraí osvětlené (pochodněmi) břehy (t.
Eleusínské při slavnostech Démétřiných).

Λαμπιτώ, οὓς,v 5. stl. doera kr, Spart.
Leótychidy a Eurydámina, mnžk. kr Archi
dámaIIb,

αμπρόςὃ. (-« (-λάμπ-ω, λαμπ-άς, Ιπαρ
1418). 1. 9)ο) světlý ; jasný. otělesích ne
beských, oobloze, Eur, (v. ἱππόδρομις).Χθη.
ὁ ἥλιος λαμπρότατος. -- β) Ι85Πύ. Χεη. ύδσοτα
)io vzduchu, větru. Hér.čistý ;valný (v. č

méye, 2. b,c).— b)x)lesklý ; stkvělý; stkvost
ný. obzl. ozdobou. Xen. ὡς λαμιπρότατα 00
nejstkvostněji, nejnádherněji.i 00s. Axu.06
τατος φανῆναι. B)podobou. —Xen, (7705 stat
ný, pěkný—.2.a)a)stkvělý; jasný; vznešený.
Xen. d620 (v. dvaXuuBávo I.ο, α). οὐδὲνκτῆν,α
Aau.m00Ts00vdpET7<žádný poklad stkvělejší,
vznešenčjší—. čoyov.—0 08.: jasný; vzne
šený ; výtečný ; proslulý. Hér.,att, (v-ir
ποτρόφος). Ῥόπι. οἱτότε λχμπροί tehdejší vý
tečníci. —rwiněčímproslulý (op. κατχγέλα
ovog). B) zjevný. Xen růťyvn. —Tbúk.adv.
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zjevně. b) mocný: valný. Thúk. adv. při
ἐπικεῖσθαι πα]πό dorážeti.

λαμπρότης, τος, Ἡ (λοωπρό-ς)1.stkvě
lost; nádhernosť. Xen, r08 στρατεύμ.ατος.2.
stkvělosť; vznešenost; proslulost; oslava.

λαμπροφωνία, 6Ρ.-ίη, Ἡ (λαμ.πρόφων-ος)
jasnohlasosť; zvučnosťhlasu. Hér.

Autpó-gwvoc 2. (-pový) jasnohlasý ;
zvučného hlasu. Dém, sup.

Axpóvw (Auyro-6:)a)leskle cídím;le
štím ; vyleštuju. Xen. med. —si.donioxg ští
ty. pass. Xen. (op. purxivecdu). b) med.
Thůk. stkvěle, nádherně sÉ%kazuju něčím,
v něčem,

λαμπτήρ, Ὄρος,ὁ (λάμπ-ω, λκμιπ-ἀς)Ἰ8
han ; kahaneo. Bof,(v. albu, f.). Xen, lampa.

λάµπω (615. λαμπ-άς, λχμιπ-ρός,-- τπτ.
λάμψω,801, ἔλαμψχ. -- αἱθ ión, λάμιψοµαι,
Auu.odvaa p. v. přiAxu9žvo!) a)x)svítím:
zářím; plaju. Sof. o subi, ohně. i Xen., Eur.
7d5.pass. hořeti,Xen, subi. 739. —olxíxv pla
menech jest. 9) Sof. 00s. AZubawzasvítiti,
zazářiti (zhoubně). b) i osubi. zvuku. jasně,
silně zníti. Sof, čXxuwzožux zasvitl, jasně
zazněl výrok. vx%v λάμπει πρὸν zaznívá,
proniká.

Aáp7twv, vos, 1. Ath. ok. r. 500., otec
Olympiodórův. 2. přední Aigfňan v bitvě u
Plataj,syn Pýtheův.3. poselSamskýk Hel
lénům před bitvou u Mykaly, syn Thrasy
kleův.

λαμυρός 3. ostrý ; drzý. Xen. λαμυρώτε
povAčystvponěkud ostře mluviti.

AapoedÝvat a p., v. Auuávo.
Aapdaxrvéc 3. (Ažubax-oc) Lamp

sacký. maso. i Lampsačan.
Λάμφακος, ἡ, pom.ms,naAsijském sev,

vých. pobřeží Hellésponta,
λάμφομαι 7. λαμβάνω (ale λάμψω Y.

Mura).
λανὺάνω, Ρις.| λήθω, ἀόχ.λάδω -- δ1γ.

Ἰαΐ, αΐσο. κ-20Υ.ἔλαῦον, Ιπεᾶ. ἐλκδόμην; {αἲ.
λήσω, 1884, σομαι; Ρ14.λέληὺδα,1ηθά. λέλησ
μαι) 1. αοαἲ.a) tajný, skryt jsem ; nejsem po
zórován. AxdĎstv,sev utajiti se; ujíti. At
ληθα utajil, skryl jsem se ; ostal jsem skryt.
—part. překládá seč.ij.adv., Pl. Axtoveic
éojera tajně vejde. —Axvbávo Tia tajný
jsem někoho. se subi. neos, Axvůžva, čAzdÉ,
NEANŇÉTuva,Óv1tajno jest, ušlo, tajno zůsta
lo někoho, že—.při subi, os, užívá se č, i pře
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kladu neosb. Xen, oů Aavbaveg u.e, OT není
mne o tobě {αήπο,ζθ--. 18ο]. οὐ λελήθδασιν, ὅτι
neostalo onich tajno, že—.někdy ponechává
se i č, constr, osb., Xen, 70 τὸ πλῆθος περὶ
τούτου λεληθέναι οὐθαυμάζω že lidu ve věci
té ostali tajnými, tomu se nedivím. —zř, s
ace. věci. tajný jsem s něčím ; tajně konám
něco, Thúk. AxWóvrecTyvdro Bu.civ(utajivše
se s přistáním ; tajně vykonavše přistání ;)
tajně přistavše, vystoupivše. b)častospart.
praeď.,ježč. překládáse obyč.j. verb. fint.,
a řecké verb fint. j.adv. ; n. řecké verb. nt.
1č, překládá se sice také j. verb. fint., ale
part. řecké vtou závislou č. : jak—, že—,a p.
«) obyč.: tajně (bez vědomí někoho). Hér.
ἀναβαίνοντες ἐλάνθανονοἱ Σέρσαι τὸ ὄρος(τ7
stupujíce na horu byli tajni Peršané ;) vy
stupovali na horu tajně (nejsouce pozorová
ni). Xen. čAudovúuds 3nodpávrec.(utajili se
nám utekše;) tajně nám utekli; ušlo nám,
nezpozorovali jsme (hned), že utekli. odrTo
τρεφόµενον ἐλάνθανε τὸ στράτευμα ŽEtak VY
držuje se vojsko, tajno bylo; tak vydržovalo
se vojsko tajně. i při subi. neosb., Dém. drog
τὰ παρόντα μὴ προελδόντα ἔτι πορρωτέρω
λήσει πάνὺ᾽ ἡμᾶς ({. ὅπως μὴ λήσει ἡμᾶς τὰ
παρόντα πάντα προελθόντα--) 9} πεοβία]ο
nás tajno, že nynější věci veskrze ještě více
se zhorší, (, ještě dále k horšímu postoupí);
aby bez našeho povšimnutí nynější věci ještě
více se nezhoršily. 3) tajně (0 subi.); bez vě
domí (vlastního, t. subi.); nevěda; nevě
domky ; nepozoruje. Hér. ἐλάνθανε βόσχκων
nevěda živil, PL 0705 un Aýceveδιαφθαρέντες
abyste nevědomky neuběhli v zábubu. (aby
vám neušlo, že zahynete). v)znenáhla ; zvol
na (; ani pozorovati není). Hér. Aábordy u.x
veíg znenáhla zbláznil by se. 2. meď. (att.
obyč. čmiAavdávova) dávám si ucházeti, u
jíti; z paměti si vypouštím ;zapomínám ; za
bývám. Pl. 4 dvyh Amaru ddeXodv—duše
zapomněla bratrů; —nemána paměti, zapo
míná bratrů, Soffut. med. ve sm.pass. 1x
κὸν 0Ů move Anoópevovzlo (jež nikdy se ne
zapomene,) nikdynezapomenutelné

λαξ (« čalx, calo-ar, 9816-0615,517.λκκ
ziČo) obyč, básu. patou; kopnutím.

λαξις, Loc,lón, — att. λῆξις, έως, 1 (AXY-,
Ayx- V Axyxavo) podíl, kus země;vlast.
Hér.sg.ipl.

λάξομαι, ión., V.Axyx4vo.
λᾶο-δάμας, αντος, ὁ (λκό-ς,δαμα- τ. δά

vvn) Aisehl, lidozhoubce, lidobijee.Aoys.

AROŮM.

Λᾶοδάµας, αντος, 1. mýth. kr. Enche
leův v Illyrii, Kadmovec,syn Eteokleův.2.
Aigiňan v 7. stl., otec boháče Sóstrata. 3.
tyran Fókajský v Asii za Dareja I.

Aočímv) mýth. panna Hyperborejská,
s obětí k Apollónovi do Delf vyslaná.

, A gopéčuv, ovrTog,mýth. kr. Třj., syn
Ilův, otec Priamův, Hésionin a jn.

λᾶο-παὺγς 2. (Ax6-g,Tab- ν πάσχω)
Aischl, lidem, od lidu snášený v. Bxpog2.a,

λᾶός, ó,ión,,att. Aeg (AaF'oc,„ lid,Leute,
Srv. BaGi-AeÚc.—lón. dat, sg. Ae) lid ; i vá
Ιοὔπύ. Αἰ6οΠ]1. λαός ἶ λεώς. ΗΠ6Μ,λεὼν πολλὸν,
εἶναικαὶἄλκιμιον (Ἀθηναίους) 79 lidjsou četný“
a mohutný.pl. lidé ; mužstvo. Sof. λεῶν ἀνάσ
cev lidu, mužstvu vládnouti.

Ačňoc, gen. sl. λδας.

Ašoc, %,osada Sybarská u ústí ř. téhož
jm. (6 A.) na jihozáp. pomoří Italském (v
Lukánii).

AunáČe, Aischl, fut. XamáčevZoru vy
pleniti ms.

Aurůpu, ión. -om,1 (srv. násl.) měkké
m.v těle ; slabina. Hér. Axrápyv (Srv. χενεών).

λαπαρός 3. měkký ; slabounký. Xen. Au
vóves (srv. předch.).

Aarniwmg, ov,obyč,pl. mýth. nár. bujný
a válečný ve vých. Thessalii, nepřátelé Ken
taurů; nejznámější byli Peirithoos a Kai
neus. Hér. i sg. o potomku Lapithském.v.
Ἠετίων. v

Λᾶρῖσα (-cca),, jm. mnohých ms.. obzl.
1. v Thessalii Pelasgiótské nad střd, Péne
jem, sídlo Aleuovcův. (α Πότ. Λγρισαι 1.).
2. V Asijském Ajolsku na -pravém břehu
dolního Herma, nedal. Kymy (u Πότ, Ληρι
oa12.). 3. v sev. záp. Assyrii nad Tigrétem,
sev. od ústí Zapaty, sbořeno odDareja I.

Λαρϊσαῖος 3. (Aápiax 1., 2.) Lárisský.
pl. mase. Lárísané.

λάρναξ, «x0g,7, a) bedna; skříně, Hér.
b) rakev. Thůk.

Λάρτιος,ν. Λαέρτης.
λαρυγγίζω (λάρυγξ)hrdlonaparuju, na

pínám (křikem), Dém, prs.
λάρυγξ, Ὕγος,ὁ, hrtán ;hrdlo (v. předch.).

᾿Λασυένης, ovg,1. mýth. Théban, od E
teoklea postavený v boji proti Amfiaráovi.
2. za Filipa Mak. zrádce Olyntanův.

Aaody), j (« las-civus) škádlení; po

/



λασι-αύχην.

ὄκάδ]οπί. Ηόταἐπὶγέλωτί τε καὶλάσὺη 8 po
směch i na poškádlení.

λασι-αύχην, ενος, ὁ, Ἡ (λάσι-ος--) θά5η.
hustě obrostlé šíje, Sof. o koni: hustohřivý.

λάσιος . (2)hustý; (hustě)ob-,zarostlý;
drsný ;drsnatý. 1.o zvířatech: huňatý ; ku
dlatý. Sof. 2. Xen. yepiov A.m. křovím zarost
lé, křovinaté. 7 Axcra křoviny ; chrastiny.

λάσχω (zAux-oxw, « 104101,80Υ.ἔλσχον,
prť. λέλάκα) οϱ7ὅ. básn, aor. a prf. zachřáp
nouti. a) vyřknouti; ohlásiti, Sof, ψεῦδοςἐς
moXuvAxxeřvlež v obec vyřknouti, vyhlásiti.
(i Pl.s obi. mĎovóv.) subi. i 70Vsompórov.b)
Eur. xu.og AčXaxevÚu.votaivprůvod zazvučel
hlučnými zpěvy. Aischl. orovósvAéXaxzeza
px stenavě zazvučela země.

Λασόνιοι, dle někt. i Auolvou,ot,dle Hér.
národek v jihových. satrapii Lýdské vedle
Kabaliů, s nimiž pokládáni za nár. jeden.

Aáooc, Řec. básník lyrický a hudebník
v 6.a5.stl., Hermioňan,též v Athénách by
dlící, učitel Pindarův,

Λᾶτο-γένεια, Ἡ (Λητώ, γένος) Αἱδεβ!.
Létorozená, t. Artemis.

XarTpslm,7 (hurpev-e) služba. a) otrocká;
poroba. trag., Sof. i pl. oťxsX.vpépe jaké
služby otrocké snáší, b) posvátná. Eur. pl.
Φοιρεῖχι A., Pl. Ἡ τοῦ ὑεοῦ A. služba bohu
zasvěcená.

AÁTPEVLU,τό (λατρεύ-ω) trag. a) slouže
níotrocké ; služba (otrocky) konaná. Sof.pl.
—b) Eur. pl. g0AVyo0oxA. zlatohojné sídlo
pocty (v Delfech).

λατρεύω (λάτο-ις) a)«)za mzdu, otrocky,
v porobě sloužím. Aischl., Sof. rev někomu,
něčemu. Xen. Axrpeůca v porobu přijíti. B)
podroben jsem. Sof.voy401; lopotám, b) Eur.
A.Twa n. vi obsluhuju někoho, něco; poslu
huju někomu, něčemu.

λάτρις, 106,0, 9 (« AxF- v ἀπο-λαύ-ω,
srv. Axl) básn. a) námezdník; -ice ; sluha,
služka (porobou); porobený. rivi úěkomu.
Sof. b) bohovi službou zasvěcený. Eur. fem.
Kolbe Foibovi k službě,

AarTú, dór. = Αητώ.
λαύρα,Ἱόπ. -ρη, ἡ, ulice (užší). Hér. pl.
Λαύρειον, dle někt. -o10v,τό, stříbrné

doly v jihových. Attice, sev. od Súnia.

λαφῦρον, τό(ν λαφτ εἴληφ-α λαμβάνω)a) vzatek; plen; kořist. Aisehl. (v. dovoí

λεαίνω. 649

mAnxT0g).Sof,, Xen.pl. výtěžek, užitek z ko
řisti. b) odměna, Sof. 4perá; statečnosti.

AaooporwAém (AuouporáXy-c)prodava
čem kořisti jsem ; kořist prodávám. Xen. prs.

λαφῦρο-πώλής, ου, ὁ (πωλέ-ω) Ρτοᾶᾶ
vač, překupník kořistí;ve Spartě pl, zvláštní
úřad: překupníci vojenští (kořisti válečné).

Λαφύστιος, ὁ {»ν 6Ρ. λαφύσσω, -ν λάφυ
pov)Zboubce ; Davič. Hér. Zeůg A., jemuž
od std. Minyjů Thess, a Bojótských oběto
ván byl vždyprvorozený syn (j. Frixos, syn
Athamanthův); avšak oběť prvorozence,
jenž z domova na vždy ve vyhnanství se ode
bral, nahrazena mohla býti obětí berana za
bitého ; ale vrátil-li se prvorozenec z vyhnan
ství a byl-li postižen v doměobecním, obno
vena byla povinnost oběti jeho. —Svatyně
Dia Daviče ještě za Pers. válek byla v ms.
Alu. (srv. obětiMolochovy, Melkartovy.)

λαχανισμὀς, ὁ (neob, λαχανίζομαι, λά
yxv-ov)zelinářství; sbírání zelin, zelenin.

Aix avov, 76,zelina; zelenina. v. předeh.
λαχεῖν, v. λαγχάνω.
Λάχεσις, εως,Ἱ(" λαγχάνω)Ὀάδμίείκα,

jedna ze tří Sudic (Moir) udělující člověku
-dobu živobytí. Hér. or. úrěp Λάχεσίν τε µό

oovTei nad Udělitelku i nad osud; proti u
stanovení Udělitelky i osudu.

λαχή, ἢ (λάχ-ος, λαγχάνω) Αἰδομ!.τά
pov Axyxí hrobů losy, úděly.

Λάχης, 7705,udatný vojevůdce Ath. ve
válce Peloponnésské; poněmnazval Pl. svůj
dialog o mužnosti.

A4yYvT, (z FXu-x-vn, v lana, vlna)
- básn. vlna. Sof. ovčí (čotov).

λάχος, τό (λα-γ-χ-όνω) a) podíl. Xen.
τῶν Hvouévov v tom, co se obětovalo, b) los;
οβ1ά, 908, τινὸς κλεινὸν λ. πδδί---,

λαχών, v. λαγχάνω.
λά-ω (λασ-ω, ν 6Ρ., λι-λαίουχι z Aa

ojouou, srv. A-ux) dór. def,: žádám ; chci.
Thúk. inf Afvchtíti.

Néwypoc vojevůdce Ath. v 5. stl. syn
Glaukóna 1"".

λέαινα, Ἡ(λεξαινα, λέων)lvice. Eur. Hér,

λεαίνω (λεΕαινω, 6Ρ. λειχίνω, ΄" λεῖο-ς,
Ἰδτ1-σο͵,--8οΥ. ἐλέάνα, Ἰόπ. ἐλέηνα) 1. 8) π]αᾶ
kým, drobným činím; (drsnosti, hrubosti
zbavuju;) drtím. Ἠότ. ἰχδῦς λεῆναι ὑπέροισι

ryby rydrtiti, rozemlíti (roztlouci)palicemi.



650 Λέαρχος.

Xen. you.plovs oloug Aeaivetv stoličky (zuby
třenovní) k rozmílání, b) potírám; rozdrcuju;
vyhlazuju. Hér, vd čzvs y7s pvóueva rost
liny zemské. 2, obr. hladím; sladím. Hér. Ae
va: TovAóyovTivogosladiti, příjemnou uči
niti Ťeč něčí,

Λέαρχος v 6. stl. Kyréňan, syn kr. Bat
ta IIb, bratr a vrah Arkesiláa IIb,

AeBačetw, 4, ms. v záp. Bojótsku (Liva
dia nynější blízko onoho m.)

Λεβαίη, m,dle Hér, půvd. hl. ms. v hor
ním Makedonsku,v sev. záp. kraji.

Λέβεδος, Ἡ, β. Ιόπα]ό πο pomoříLyd
ském, sev. záp. odKolofóna.

AEBY)S,nrog, č a) kotel; kotlík obyč.tří
nohý, měděný (, někdyi ze stříbra n. zlata
zhotovený) k vaření masa a p. Hér. b) mě
děnice ; měděný talíř, na nějž se tlouklo (j.
na buben), obzl. ve Spartě odžen, když ze
mřel kr. (v. xoorée.) c) vůb. nádoba, Sof. po
pelnice (/. τεῦχος, χύτος; v. xoouém 2. a, P).

λέγω (« 16ρο, 1656. αἴ.{πἲ.λέζω, 807,ἔ
λεξα, Υ. ἐρῶ,εἶπον,-- Ρτΐ, zř. ve 5]. εἴλοχα,
med. a pass. obyč. elAcyu.m, Hér. obyč. Ač
λεγμαι, i Sof.; a0r. pass. obyč, ἐλέχὺην, zŤ.
ěAčyyv; fut. pass. Acydýcouam, zř. Aéžoum i
AeAéžopou). 1. a)beru (att. obyč. συλ-λέγω,
SIV. i dva-, AT0-, Ex-, naTU-Aévo). b) o) čí
tám ; počítám, pass, Xen. τὰ πολέμικ λεγό
μένος ἐντοῖςdotorou; ve válečnictví počítán
jsa mezi nejlepšími. čy08 πλουσιωτάτοις-
mezi nejbohatšími—, 3) (pořádkem) vypočí
távám. Xen. AsyewvTac dropixc vypočítávati
nesnáze. AéyeTa Vyplouxra pronášej, čtřná
lezy. c) básn. kladu ; pokládám ; cením ; vá
žím (si). 808, τοῦτον οὐδχμοῦ λέγω toho (ni
kam ve vážnosti nekladu,) nijak si nevážím.
2. a) «) pravím; vypravuju; povídám; mlu
vím. Hér. čoy Aéyovpravil povídaje. Xen.
Aéyov sírov vypravuje řekl jsem. —s obi. vě
ci. něco, Sof. (v. edůmtorog1.)i:o něčem. Xen,
λέξομεν τὰς Κύρου πράξεις ΥΥΡιαποτα(ί δ
deme činy—, o činech—. πεοί,τινος:0 πὂΚοΙη,
i xara Tivog o někom. Xen. (ale Pl. ἐρεῖν:
proti někomu-—). i s ace. způsobu ; žAXozGA
λον τρόπον πάντες ταὐτὸλέγουσινjiný jiným
způsobem všichni totéž vypravují, mluví—. ©
s dat. os.: někomu,i 7966 n. elgTiva k něko
mu : před někým, Xen. rí 09Tůvdúvay v čAe
čáG ct) TFÓon—;proč o moci nepověděljsi
mi, jak veliká— ? Xéye, os n. óm—pravím,
že—. též s inf. —Sof, Ta AeAeyuéva slova pro

apt—

λέγω.

mluvená, 4 AéŽerTauco bude promluveno.Hér,
TAT9dTX Acydbévrazačátek řeči, Thúk, πρὸς
EidOTAcmávTa AeXéžeratku vědoucím všechno
bude promluveno. AsxTéx4 yryvácze pově
děti jest, co'za dobré uznávám. G) s obi. 05.
buď: (slovem vytýkám,) jmenuju někohc.
Xen. XéŽo T0ds—jmenovati budu ty—. n.:
mluvím o někom. Sof. xxx; zle—; tupím
někoho. eů—dobřemluvím; chvalím, is dvo
jím ace. Hér. Aáye:vvě xxx%mluviti o ně
kom zlé. Xen. ra šoyava —nejhorší věci—.
pass. Néysraívu;mluví se oněkom;s inf. že
n.ič.s.osb. constr, (tak, ζθλέγεται, λέγονται
© přeloží se: prý, a Ťeo. inf. č. j. verb. fint.)
Χοπ, λέγεται Ἀπόλλων ἐκθεῖραι Μαρόύαν
mluví se, že Ap. odřel Marsyu; Ap. prý 0
dřel Marsyu. čAéysrTocivaumluvilo se, že byl;
byl prý. —i ř. bývá constr. neosb., Xen, Ko
ρονλέγετχι ἀποχωρῆσαι ο Κύτοτί vypravuje
se, že odešel. —též s vloženou Ytou: ag Ač
ysTX j. se praví, vypravuje, Xen. dx/Axvvev
ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριάκοντα μυριάδας-στρα
mg odcházelmaje, jak se pravilo, 300.000
vojska. b) «) mluvím (op. jednám). Xen. xat
λέγειν καὶ ποιεῖνπάντα ἵ παν] 1 Κοπαβ
všechno. pass. Pl. τὸ πρᾶγμα Ἡ πραττόµενον
7 Asyóuevovvěc j. se projednává buď skut
kem buď slovem. 9) A.r mluvím něco pod
statného, pravdivého. Sof. A. vi; Ačysugzda
mluvím pravdu? mluvíš pravdu. TET08T'čAc
čac; co jsi tím vyřkl, pověděl?Xen. pb;
λέγειν Ῥιάνό, dobře mluviti; pravdu míti.

pass. (v. dopuBée 1,4, y)— v) mluvím ἕ řečník. Sof., Xen. Aya Osivolv mluvení zběhlí.
Xen. šAee rád: promluvil toto. att-0 Aéyav,
οἱAéyovregřečník ;řečníci. pass. Aeyógevači
něné návrhy. Thúk.— 8) Aéyo s inf, mluvím,
kážu, ukládám, aby—.(rozd. od a, «. pravím,
že—). Thůk. šAeyov mAelvαὐτόν kázali mu
plouti, aby plul. pass. Sof. T0 Asywěvčovov
uložené dílo. c) «) vzkázuju. Xen. πέµπων
αὐτῷ Žyvekov ἔλεγε ὃκρρεῖν po poslu mu
vzkazoval, aby byl dobré mysli. —0ťἑρμηνέως
tlumočníkem—. B) Aéya Ti T. oznamuje něco
nějakou zprávu. Hér. vd yoáuu.xra čiey: rá
Oslistoznamovaltoto. i:nápis.—3.a)říkám;
zvu ; nazývám. Hér, čxeivo 00 Tw ač λέγω
to ještě o tobě neříkám ; tím slovem, jménem
ještě tebe nenazývám. pass. Ρ]. ὥστε ὄνουικ
τοῦτο λέγεσθαι σοφὸς εἶναι(ἐγώ) tak že tím
j. jménem svým nazýván jsem, t. že mou
drým jsem ; tak že mi říkají mudrc. ϐ)α)
pravím ; míním(j. výkládem k tomu,co před
Μπι Ῥγανεπο). Φοᾷ,µητρί τ᾽ Ἠριβοία λέγω ἃ



λεηλασία.

πιαίοθ, Πτὶρο]1ἰοΏζ, σὺ δέ, Φιλοκτήτην λέ
vo ty pak, Filoktéta míním, t. Filoktéte !
p. Dém. $) na srozuměnou dávám ; míním.
ToůToAéysiv,Ori to míniti, že—. Pl. oxivera
τοῦτ0) AéyetyTv Zoxodry patrně tím nemí
ní toho Sókrata.

λεηλασία, Ἡ (λεήλατ-έω) honění se po
lovu ; úsilná honba. Xen,

λεηλατέω (λεξ-ιὰ, ἐλάτη-ς,ἔλα-ύνω))
dobytek vzatý ženu, odháním ; kořisti dobý
vám ; na kořisť,na plen vycházím. Sof.fut.,
Xen. impf., i aor. AcrAxvžomx 176Mmdxžs
plenu, kořisti dobyti z Médska. b) plením.
Πότ, λεηλατεῦσιτὸ zedtovplení krajinu. λεη
λατῆσαι τὴν πόλιν νγ Ρ]απ{(11η.

λεῆναι, ν. λεχίνω.
λεία, Ἰόπ.ληίη, ep. Aníg, dór. λᾶίς, ίδος,

+ (AxF-ix, AuF-1g,srv. ἀπο-λαύ-ω, « Iu-crum,
lov) 1.a) plen; lup; loupež; vzatek ; kořist,
opzl. dobytek a lidé, Aischl. Aáídoc. Xen.
Aelxvžysv kořist odváděti. b) věc kořisti
(ještěnevzatá, ale ve válce vlastnictvím ne
jistá). Xen, vyv Aeluvἅπασαν κατέῦεντο εἰς
T0ůgBibvvov;Opžza; jmění své veškero ulo
žili k Bíthýnským Thrákům (aby se nepo
bralo od nepřátel za kořisť). Dém. 1 Mvcáv
A.kořist Mýsů ; t. statek bez ochrany zane
chávaný loupežníkům, 2. loupež; loupežení;
dobývání kořisti; kolikt. Hér. xorů ληΐηνἐκ
πλῶσαι za loupeží vyploutí, Xen. ční Actzv
ἐκπορεύεσῦπι,ἐξιέναιna loupež, na kořist vy
cházeti, se vypravovati. Čcí zd A. žijou
z loupeže.

λείβω (.. lib- v de-lib-utus, libo,Lib-er.
—v.ietBw).—liju (v kapkách, po troškách);
kropím,trag, sobi. 4xovslzu roním(v.ἀστα
xri).pass.i: kapu; kanu. Xen.čAeLJerozdrž
TAOÁROVA7x0%TÁVToedv kanuly jí slzy—.

λεῖμαξ, αχος, o, Eur. (= Aetu.ov)lučina.

Astup a, vó (Aclr-w)zbytek ; ostatek. Hér,
ΡΙ. (1. τὰ λοιπά).

ÁELÓV, Švos, O (= Asl-Bo) luh; louka;
lučina. ἴτας. (σ. βουθερής,xou/Tns). J. past
vina zvěřii stádům. att.

λειμωνιάς, άδος,1 (srv. λειμώγιο-ς)Ράρη.
lužná ; lučná, Sof. Novýzu.

Asupvtoc3. (Aeu.dv)básn. lužný; lučný.

Aetjtvíc, (dog,1 (Aeuu.óv)dle někt, u Sof.:
lučná. rotx. tráva.

Aeto-yéveto6, 6 (-yéveto-v)hladko-; holo
bradý. Hér. žvěpec.
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λεῖος 3, (AeF-, « lěv-is) hladký. 1.a)a)
(nedrsný). Xen. yaXuvóg.πθιιῦ. τὰ τραχέα καὶ
τὰ Act tělesa drsná i hladká. 3) (nekostrba
tý). rovný. 000gcesta. Hér. Asoráry nejpo
hodlnější. yeglov—m. nejrovnější, i JaAxoox
Actamoře hladké, tiché. b) holý, o) Xen. vyýdo
φοι. B)Thúk. úozvra TExxi Aeřalátky protká
vané a hladké, prosté (plátno). 2. obr. hladký;
příjemný ; lahodný. Aisehl, —uůdor—slova.

AELÓTYS,706,4 (Asto-c)hladkosť, Aisehl.
σπλάγχνων. Χθη. χαλινοῦ.

λειπο-στ-; -ψυχ-, Ιόρθ:λιπο-.
λείπω (« linguo, re-liguu-s, lic-et, li0

eor;leihe,ver-leihe.—fut. Aelbw,a0r, EArov,
ΡΙ{, λέλοιπᾳ, η8ᾷ, λέλειμμ,χι, 80ΟΥ.858. ἐλείφ
ὃην, {αξ, λειφδήσομαι, ἹςΡΙ{, { λελείψομ.αι)
1. a) básn. pouštím ; opouštím, «) Bur. X
noo aiva zzpxvvíxvAxyžopustivši život,
zhavena byvši života hromovouranou, 0,
"Osčorny BílovAeXoróra Or. že život opustil,
o život přišel, 3) se subi, neosb. Sof, oůτί πω
ἔλειπεν ἐκ τοῦὸ οἴχους αἰχίκ πϊκάγ τιὔ τπθ
opouštěla odté doby domu mrzkosť. b) «) tam
nechávám ; ponechávám; zůstavuju, pass.
Ἠόγ,λειπομ,ένου Μαρδονίουἀπὸ βαπιλέοςΚάγζ.
že tam ponecháván byl Mard, odkr.— Thúk.
aúTóvou.o čAslodyu.evpři samostatnosti po
necháni jsme byli. i dep. pass. Hér. Aptaró
dyu.ovAerpbžvo Ar. že tam zůstal. β) vzadu,
pozadu nechávám. dep. pass. pozadu zůstá
vám ; opozďuju se. Eur. ὑστέρῳ ποδὶ ἐλειπό
veda zdlouhavou nohou opozdovalijsme se.
Hér. roýTovscalovrezčAslodycav těch ochra
ňujíce opozdili se, pozadu zůstali, Xen. xáv
Aupbre— a zůstanete-li pozadu (nepostačí
te-li pochodem)—. s gem. Tivos za někým.
Τπή]ς, τοῦ χκρυχος μὴ λείπεσῦ«ι 78 hlasate
Jem nezůstávati; (hned, zár, s hlasatelem
se ubírati,) Xen. ἐλείποντο τῶν στρατιωτῶν
opozdovali se za vojskem-—.i obr., Eur. ra
λαιὰ κχινῶν λείπεταί κηδευµάτων 5ἰατόpří
buzenství ustupuje novému. v) přesilou zů
stavuju ; předstihuju. obyč.dep. pass. před
stihováji jsem ; vzadu, slabším jsem. Tevibuď:
k něčemu, n.: něčím. Αἱ59Β].λειφθ Ίναι µ.άχι,
slabším objeviti se k boji. Xen. 7Xfbe množ
stvím. Hér. i sace, vi něčím. Sof. 790g T1po
stránce něčeho; vněčem. Thůk.— p. čg71co
do něčeho; vněčem, Tivogněkoho; než někdo;
zůstávám za někým. Hér. čx©g47 Aelboum
τῶν πρότερονγενομένωνἐντιμῇ τῆδε j. bych,
abych nezůstal za těmi, kteří dřívese dosta
li k hodnosti té. i o zvířatech, xauAouc Ta
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Κυτῆτα ο) λειποιμένους(rov velbloudy ry
čhlostí nezůstávající za koňmi. i 0 věci, 10
ναυτικὸν τὸ Ἡμέτερον λείφεσθαι τοῦ ἐκείνων
že loďstvo naše silou zůstane za loďstvem

jejich. —o 0s.i s part. Thúk. ἀγωνιζομένους
μετὰ πολλῶν μ.ηδενὸςλείπεσθαι že zápasíce
ve spolku s mnohýmiza žádnýmnezůstáva
li. i ve při soudní. Sof, úueře oi AeXerupévot
vy, kteří jste prohráli (při). c) «) pouštím;
na živě nechávám. Xen, ac čAxyisroveTv
πολεµίων λιπεῖνο0 πο]ηόπό nepřátel na živu
nechati. μ.ηδέναAgstv nikoho nepustiti, ne
ušetřiti. dep. pass. živ zůstávám ; zbývám.
ΧθΠ. Ἠττηθέντων αὐτῶν οὐδεὶςἂν λειφθείη
kdyby poraženi byli, nikdo by nezůstal(živ).
B) po smrti 0-, zůstavuju, zanechávám,Sof.
Ἰωναῖκα χήραν, παϊδά τ OopavovAumelvženu
vdovou, syna sirotkem zůstaviti, zanechati.
meď. —posobě, Hér. uvyuócvva AméoWaἐς
τὸν ἅπαντα ἀνθρώπων βίον Ῥαππά{ΙΕΥΡο βορᾶ
zůstaviti na věky věkůlidských. často uvy
μόσυνόν τι-- π8 památku něco—,v) vůb.zů
stavujn. dep. pass. zůstávám ;zbývám. Xen.
Οΐλος ἡμῖν οὐδεὶςλελείψεταιΡἵ{{ε] πάπα ζάάπγ
nezůstane, nezbude. 70 čv7 yj Asodév co
(z obilí žatého) v zemi zůstalo; strní. —PL
οὐδεμίᾳ λείπεται βουλή πἰο ποσΏγτά πα uvá
οποια. 10 ὅ56, Χθη. ἐλείπετο νυκτὸς ὅσον5 1πῇ,
zbývalo noci, co by—. 2. a) «) opouštím (ne
čestně, j. zrádně). iv% n. vi někoho, něco.
Xen. ovyj Asízovat 70 ζωρίον útěkem opou
štějí m. —PI. λιπεῖντὴν račí opustiti své
stanovisko. i prf. Xen. rev KyyEkos,ὅτι λε
λοιπὼςεἴη Συέννεσιςτὰ ἄκρα Ρἱδ6] Ρο5εἱ 59
zprávou, že prý Syen. opustil už (má opu
štěny) výšiny. pass. Sof, uot GobAeheuuévy
mi odtebe opuštěné. 7 πρὸςὑμ.ῶνλειφθήσομαι;
zdaž od vás budu opuštěn? —meď. Asírou.xí
vivogvzdaluju se, upouštím, ustupuju odně
koho, od něčeho; opouštím někoho, něco.
Πότ. οὐ λείφεσῦαι βασιλέοςζθ πειςίοιρί ο
kr.; že neopustí kr. —XeímeobarT š46dov
vzdalovatise výpravy. Sof,XeXezunéveA0yov
nevšímajícímusi slov. 3) obr. 9ο, τὴν αὐτοῦ
oúGivArov-svou vlastní povahu zapře.b) «)
opomíjím. Xen. v0v δασυ.ὸνλείπων ἀθῖ (ορο
míjeje,) ζαάτζ11]θ.ἔλιπες τὴν φοράν οροπιίπα]
Js1zapraviti poplatky. 8) Asímeτί τινα Ροπί
jí něco někoho; do-, vychází, schází něco
někomu.ibez ace. 08., 90Η.λείπει οὐὸ ἃ πρόσ
δεν ἤδεμεν τὸ μὴ οὐ βαρύστονεἶναι nesohá
zí ani,codříve jsme věděli, aby nebylo ste
notu plno. (i to, co dříve jsme věděli, dosta
čí už k plné míře žalosti.)

dmλέξις,

λέιτος, ión. λήιτος 9. ({λᾶΕ-ιτος, λᾶ-ός) ο
becní(lidu); národní, Hér. Afrrovobecnídům.

λειτουργέω (λειτουργό-ς) ορθοπό,πάτοὰ
ní, vlastenecké služby konám, prokazuju.
Xen. τῇ πόλει πολλάκις obci často služby
prokazuju. Lýs. veviněčím.

λειτουργία, Ἡ (λειτουργ-ός)služba (lidu,
obciprokázaná,) obecná, vlastenská. VAthé
nách Aerrovoyícuslužby vlastenské, velmi ú
tratné, obyč. ukládané občanům bohatším,
dělily se na dvě třídy, t. řádné, pravidelné
(Dém. ἐγχυκλίους λειτουργίας λειτουργεῖν Ῥο
řadě vlastenskými službami sloužiti obci),
každého roku v určitých dobách po fýlách
jistým pořademkonané, 1. χορηγία. γυμνασι
αρχία--, a mimořádné za jistých příležitostí
nařizované, j. Tornpxoyíx.

λειτουργός, ὁ (λέιτο-ς, ἔργο-ν) lidu, obci
úslužný, sloužící, v, dvě předch.

Astyw (« lingo, lížu) lížu. v. dvx-X-.
λείφανον,τό (λείπ-ω, re-ligu-iae) osta

tek; zbytek. Eur. sg. troska ]οᾶπί{,996,ΡΙ.
ostatky; pozůstatky (v popelnici). Pl. τοῦ
σώματος.

Δειφύδριον, τό, πι. Att. u paty jihových,
Parnétha k Dekeleji.

λεχάριον, Tó(héx-06,Ó,mísa) míska. Xen.

λεχτιχός 3. (héy-o)a)v mluvení zběhlý;
výmluvný. Xen. isup. b) k rozmluvě, roz
pravě příslušný ; rozpravný. Arst. pl. o me
tru lambském.

AemrTóv, r6, mys (záp. okřídlí pohoří Idy)
v Mýsii u sev. záp. zát, Adramyttské.

λεπτός 3. (Aty-o) 1. vybraný. Aischl,
aTóXog.Sof. jbémv Aexroíz mládenců vybra
ní.2.výslovený; vyslovitelný. Sof,šavčxel
νῳ πάντα λεχτά, πάντα τολμητά 0 οάτάζί
se každého slova, každého činu.

λέχτρον, τό (λέχ-ος) Ρά5π. Ιοζ6, οῦἤ!,
manželské. i pl. manželství.

λέλᾶΧε, ν. λάσκω.
AÉAsyeg, ol,nár, std. na pomoříAsijském

a naostr. v Aig. moři, příbuzný Kárům; u
Hér. i Kárové.

λέληνα, λέλησμαι, ν. λανθάνω.
λθλιμμµένος, ν. λίπτοµαι.
λέλογχα, ν. λαγχάνω.
λελογισμένως, v. λογίζομαι.
λέξις, ἡ (λέγ-ω) πααγοπί; πα]πτα; Ἀοσος;

řečení ; řečnění. Ῥ]. ὁτρόπος τῆς λέξεως 1Ρᾶ
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sob Πη]ητεπί, ξένως ἔχω τῆς ἐνδάδε λέξεως
neznalý jsem zdejšího mluvení, řečnění;
cizí jest mi zdejší—. Arst. (v. šůoc, {,,Ύραφι
κός) λ. γελοία, ποιητική α]ατα žertovná,
básnická.

λεοντέα, stž. -τη, 161. —TÉM(λέων) lví
kůže; Ivovina. Hér.

Λεοντιαδής, ου, ἰόπ.εω,vůdce Thébský
za Leónidy u Thermopyl, syn Eurymacha
15, otec Burymacha 2ho,

Λεοντίνη, ν. násl.
Λεοντῖνος 1. θα)οέ, ΡΙ.-- τῖνοι,οἱ, 115.το

vých, Sicilii, sev. záp. od Syrakůs. i obyv.
toho msta. 2.adi.3. Leontiínský. sg., Pl. Dop
vtzg 6 A. —%A. Leontinsko, krajina L.

λεοντο-φυής 9. (λέων, φύ-ω 2.) Eur.
lví povahy; Ivovský. dyou.

Aémačva, vá, básn. držadlo, řemen u
jha. též: jho. Aischl.

λεπαῖος 8 (λέπα-ς)Εττ. skalnatý. zdov,
VATY).

Arma, vó, obyč.nom.a ace. sg. hora (skal
ná, lysá). Eur., Thůk. Axpafov.

λεπιδωτός 8. (λεπιδό-ω, Aerie)Šupinatý.
Hér. čépu«, Hópyč. subst. mase.: Šupináč ;
ryba šupinatá (v Nílu; cyprinus Bynni).

λεπίς, ίδος,Ἡ ( λέπ-ω) Ἱαρίπα; δπρίπα,

λέπρα, Ἰόπ. -ρη, Ἡ (3 λέπ-ω) πεάυΏ kož
ní; prašivina; malomocenství, Hér.

Aer ρεᾶτγς,ου. ἰόΠ.-ἤτης, εω,ό{Λέπρεο-ν)
Leprejan.

Aérpsov, 76, ms. v již, Blidě (Trifýlii),
nedal hranic Messénských, založené od
Minyjův.

λεπτό-γεως 2. (λεπτό-γειος, —yĎ) att.
tenké, mělké prsti; chatrné půdy. [húk.
τὸ λ. chatrná půda.

AeriTó-00|10G2. (-éu.e) Aisohl. tenko
kladný ; tenkopletený. relonara.

λεπτός8. (Aér-o, půvd. oloupáný.) 1.
a) «) tenký ; řídký. Sof. —κόνις řídký prach;
řídkáprsť. 8) mělký. (op. ray) Xen. 1 vů
AerTorépaprst mělčí; půda chatrnější. b)
tenký; hebký; hebounký. Rur. réxAo: Thůk.
μάτια. c) «) tenký, Xen zódeg. hubený. ir
rot, dmpix.p)úzký ; slabý. Hér,, Thúk. zAočx
úzké, slabé lodi, loďky. Thúk. νοῦςλεπτὰ
τὰ πρῴραῦεν ἐχούσας1οᾷ] slabou část přední
mající. 1, οτο]δζα, Χ6η, ἐπὶλεπτὸν καὶἀσνε
γές τετάχΌχι tahem úzkým a slabým seřa
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děnu býti. v) Hér. čxpu Aerrai okřídlíúzká,
2. a) drobný ; malý. Hér. Ta AerTa Táv Tp0
Bárovdrobný dobytek ; brav. b) x) podrobný;
důkladný.Eur. AerrórTeporvůtoL podrobnější,
důkladnější úvahy. B)vybroušený; bystrý.
Eur. vog rozum. c)Arst. ospisovateli: lehko
vzletný (slovy, prázdný myšlénkami).

λεπτουργέω (λεπτουογό-ς,λεπτόςς, ἔργο-ν)
podrobnou práci konám, Eur. obr. podrobně
rozkládám ; bystře, vtipně vykládám.

λεπτύνω (AerxrT-6c)tenkým, hubeným
δλπίπι, Χθῃ, ρᾳ556.τοὺς ὤριους λεπτύνονται 8
plecích hubenějí. op. rxyúvovru.

Λέρνα, Ὥς, Ἡ, 167610a ms. Argolské,již.
od ms. Arga. trag., v. Αμυμώνιος.

Δερναῖος 3. (Atovx)Lerenský.Sof. čo.
Aépog, 9, ostr. Sporadský ve vých. moři

Aig. naproti pomoříKárskému.
Λέσβιος ὃ. (Λέσβ-ος)1εδΏΙ]5Κύ.επ).

mase. Lesbian.

AéoPoc, 4, ostr, v sev. vých. moři Aig.
u zát. Adramyttské.

σAo, dór.-70,4 (dle někt,πλεχ-σχη,
v Aéy-0g.půvd. noclehárna, doníž chodíva
li jen sprosťáci. veřejná hovorna; beseda)
a) hovor, rozprávka (ve schůzích). Eur. ua
χραί, πονηραί. Ἠόγ. λ περί τινος -- 0 něčem. b)
«) hromada; shromáždění; sbor. 901, σύγ
κλητον τήνδε γερόντωνπροὐῦετολέσχην βτο]ά
ní tohoto sboru kmetův ustanovil si. $) ro
Κοτάπ{; Ροταᾶα, Ηότ. γενομένης λέσχης- ἔγνω
σαν ΚάΥ7(5{8]ο 56 τοκοτάπ{,) nastala pora
da—, uznali—. v) výrok (platný) ΦοΜ,πρὸς
šudy Aéoyavna můj výrok.

Aevudštoc 3. (Aevxac) Leukadský.
mase. i Leukadan.

Aevxal oTAa, ai,Bílé sloupy, m. nad
ř. Marsyou Kárským,

λευχαίνω (λευκό-ς) bělím; bílím. Eur.
i o subi. světla. (po černé noci) s obi. ace.

λευχκ-ανυής 9. (λευκ-ός, dvdoc) básn.
bělokvětý. Sof. xa04.—v. χνοάζω.

λευχανυίζω (Aeuxavů-ýc)bíle stkvím
se; pobílenjsem, Hér. prs. part.

Λευχᾶς, άδος, Ἡ, Ρῆνᾶ. Ῥο]οοβίτογ ve
vých. mořiJónskému sev. záp. Akarnánie;
od2. pol. 7.stl. (kdy Korinfané tam svou moc
upevňovali a úžinu zemskou průkopem opa
třili) ostrov, od některých potom ještě polo
ostrovem nazýván; hl. ms. téhož jm. vsev
vých. části (Santa Maura).
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λεύχ-ασπις, ιδος,ὁ (λευκ-ός-) štítobělý,
ἴτας. ο το{πθοἩ, ἰ6ὅΧοπ. Κάρες λ--.

A:ÓNm)(v. Xeuxó-c s fem. Asuxý) 1. topol
bílý. Dém. větví, listí topolové. 2. bílá spá
la, osutina (na těle), Hér.

Aevn duTý Bílé přímoří,1.mys v sev.
vých. Chersonésu Thr. u Propontidy. Hér.
—2. u moře Eux. (v. Axrý, 3.). Eur.

λευχ-ήρετµος 9. (λευκ-ός, -ἐρετμό-ν)
Eur. běloveslý. Aomglid válečný.

λευκ-ἠρής 9. (λευκ-ός, -ᾱρ- ν ἐρχρίσχω)
bělostí opatřený ; bělobarvý. dig. Aischl.i

2 v

λεύκ-ιππος 9. (λευκ-ός-)básn. bělokon
ný ; s bílým spřežením ; bělospřežný. Ρο,

λευχογραφέω (-γραφή 9.) na bílo kres
lím, Arst. aor, s obi, εἰχόνα.

λευχό-νριξ, τριχος. 2. obyč. básn. bělo
vlasý. —kosmý, Enr. ovlně. v. uxXMós.

AsVuno-VWPGŠ, aAx0g,O, v bílém brnění;
bělobrněný. Xen,

Asvxó-Atvov, 76, bílý len. Hér. ó7A«x
λευκολίνουlana z bílého Inu. v. i yspupóu,b.

λευχο-λόφᾶς, ὁ (-λόφο-ς)Εν, Ὀδ]οσ]ο
cholý. bělochocholák.

Λευχκολοφίδης, v. Ἀδείμαντος 2, -
Aevxův Teřyoc, 76,Bělohrad, kr, hrad

kamenný v MemfiděEg., nejstarší čásť toho
ms., za vlády Pers. se stálou posádkouPers.

λευκό-πηχυς 9. Εαν. Ῥδ]ο]ο]ςίΨ.λευκο
TÝ ZTŮToLbílých loktů rázy.

λευχό-πτερος 2. básn. lepoperý; lepo
křídlý. Aisehl. voe bělovlačné sněžení,
Bur. —no;duz bělokřídlá, běloplachtá pře
vozna (lod).

Asvnó-TwAoc básn. bělokonný ; bělooří,
Eur. »zot A. (6. Amfion a Zéthos). Aischl.,
Sof. %u.60xbělooří den.

λευχός ὃ. (v A07-vos,lux, luc-eo, luc
idus, louč, Lich-t. —Acúxy parox. v. zvl.)
1. a) světlý; jasný; bílý. Aisehl. u.zo. b)
bílý. z) Sof., PL, vrov. PL yýbov?j ztóvogAzu
xóT290;křídy, sněhu bělejší. Aischl. γάλα.
Hér. χρυσός λ. «-- ἤλεκτρον. Sof. dplí (op.
ušixva). Sof., Hór., Xen. (geo. (u Peršanů
Dioviposvátní v.i%oux,f.).B)otělea údech.
Sof, —7x90% bělounkélíce, Eur, dí9y. ©)na
hý. Xen. 00s., Eur. —z©Xovbosá noha. 2.
obr. jasný ; blahý. Sof. v. ed/u.s90g.

Aevnó-o1xT0c 2. básn. lesklo-; bělo
pestrý. Eur. dpíž u koně.

λεχαῖος.

Z ο / v +

λευχότης, τος, Ἡ (λευκό-ς)bělosť.Pl,
λευχό-τριχος, δοπ. 5]. λευχόθριξ.
Aevno-pa“c 2. (-p4o:) Eur. bělosvětlý;

bělostkvoucí, džuxdog.
” ε e 2 >

λεύχ-οφρυς, υος, 0, 4, Hér. or. —dyopý
bělobrvé náměstí (na němž kolem byly po
staveny sochy z bílého mramoru).

P ε ε v [

λευχό-χρως, οος, ὁ, ἡ Ὀδ]οραινύ, Βατ.
ace. Asux0y00%xóu.xv zbělelé vlasy.

AsVxÓw (Asuxó-c) bílím; bíle natírám,
mažu. πιο. -- αἱ.Χθη. τὰ ὅπλα, κράνη.

Ae0xrTpw,vá, jm. několika m., j. 1. vjiž.
Bojótsku,již. odThespij, památné vítězstvím
Thébanů. za Epameinondy r. 371.—2. Xen.
TOAzĎxrvoov,v sev. záp. Lakónsku na hra
nicích Arkadských (někdy k Arkadii pří
slušné).

Λεῦχτρον, . Λεῦκτρκ9.
AÓxwv, voz, m.vsev.Libyji, jihových.

od Barky.
/ : ,

λευρός δ. (λεΒ-, ν λεῖος)básn. a) hladký,
holý. Eur. mérox. b) rovný; širý. Aischl.
λευροὺς γύας ὅ]νό πὶνγ. Ἠόή. 0Υ.χῶρος.

λεύσιμος 9. (λεύ-ω) Ῥάβπ. ΚαΙπθπογασί.
Eur. A.díxmtrest ukamenování.

λεύσσω hásn. a) zírám; patřím ; hledím.
ΑΊ6ΟΠΙ.κυχνοῦνὄμμιασιλεύσσωνφονίου δέργµ.«
O9%x0vT0<pošmourným z očí zíraje pohledem
vraždivého draka. b) «) Zur. Aeúcasivo%0g
zírati, patřiti nasvětlo (v býti na živu). Sof,
νέχτον φέγγος λεύσσεινἀξλίουπαροςΙθᾶγ αἴίβ
světlo sluneční. 0 u%Asyazovnezírající už;
nežijící. 2. a) jasně zírám, patřím. Sof. ó xičv
ὁρῶν κύκλος λεύσσει νιν υιορίουΔιός τζὰγ τ]
doucí oko olivopána Dia jasně zírá na ni.
λεύσσωτινά 8 part. ace. jasně zřím někoho,
an—,jak. Eur. vi na něčem. [σ.γραφή 2. b.).
--Ώ) λ. εἴςτινα patřím, hledím na někoho.

λευστήρ, Ž205,O(Acý-o)kamenovač; ka
menovatel, Aischl, X. 19305 Oýu.ovosud uka
menování odlidu. Hér. or. narážka proti By
otAsús (Aeuo-T99),jíž nelze překladem napo
dobiti.

Δευτυχίδης, 7. Λεωτυχίδης.
Aeúw (AzF- v. AZxs.—nor. pass. λευσθῆ

vzv) kamenuju. Thúk, Asýzviva —někoho;
kázeti kamením po někom. Hér. a0r. —pass.
90Η, ΕΥ, λευσὺΊνχι πέτροις ικαποποτόπι
býti; kamením utlučenu býti,

Asyařoc 3. (Xt70-c)v hnízdě ; uhnízděný
Aischl. o mláďátkách.



λεχε-ποίης.

λεχε-ποίης, ὁ (λέχο-ς, ποίη, 70x) básn.
úrávu steloucí (Atyo5); trávoplodný ; travna
tý. Hér. or. AcareA.

λεχ-ήρης 9. [λέχ-ος,ἆρ-7 ἀραρίσκω)Ἐν.
pádem, nemocí ležící, ulehlý.

AsYoc, ró (« lee-tus, leh-nouti, lož-e,
liege-n, Lager, srv. Atx-r90v)a)x) lože. básn.
obzl. lože manželské. $)manželství ; manžel
ka. i pl. o jedné 0s.— b) Sof. ev; veoazávA.
hnízda holátek lože.

Aky ptoc 3. (« ep. Auxor-gic,ob-liguus, luk;
ob-louk) a) se-; nahnutý; s-; nakloněný.
Sof. A. 0xAxoxcnahnutě čapna si, skloně se,
Aen. midedoxíTagzepahazšni vv Aegpiuskla
douce hlavy k zemi sklončny. Eur. Asypíx
rád yet (sklončnázpětustupuje;)nazpět
se potácí. b) o věci, Sof. gávrx Aéyoix Tův
ysoořyvšechno (viklavo jest) příčí se mi
v rukou.

Λεωβώτης, ου, ἴόπ. εω (z -Boýrng) kr.
Spart. v 9. stl. Agidovec, syn Echestratův,
sestřence Lykůrgův, otec Dorissův.

λέων, οντος, ὁ (λε[-οντ, 81. λέχινχ, λίς
« leo. lev, Lowe) lev (vůb., i o 1ν1ο).

Aéwv, ovros, 1. kr. Spart. v 6. stl., Agi
dovec (Eurysthenovec), syn Eurykratidův,
otec Anaxandrídy 2ho, —2. Troizéňan vĎ.
stl., j. vojín Hellénský od Porsk. vojska.za
oběť zabit. —3. vojevůdce Ath. u Arginůs
r. 406. —4. Salamíňan, ok. r. 400. usedlý
v Athénách, pro své bohatství od třicetipá
nův odpraven.

Λεωνίδης, ou, ión. ee, hrdinský kr.
Spartský na zač. 5. stl., Agidovec (Eury
sthenovec), syn Anaxandridy 2he, mladší
bratr svého předchůdce král. Kleomena,
starší bratr Kleombrotův a Dóricův.

Λεωπρέπῆς, ους, Ἰόπ. εος, 1.τ 6. 54].
Kejan. otce Simónidův. —2. ν. Θεκσίδης.

Astopyóg,č (hu-v X-u.x, -šoyo-v)svévol
ný ; prostopášný ; svóvolník, u Aischl. oPro
métheovi. rouhač. Xen. sup. nejprosto
pášnější.

λεώς, ν. λᾶό-,

λεω-σφέτερος, ὁ ([λεώ-ς-]Πόγ. τὸν ἐποιή
GaVTOAzwomsT:90vtoho učinilisvým přísluš
níkem, občanem.

Λεωτυχίδης,ου, όπ. ΛευτυχίδΏς,εω,
1. Sparťan z král. rodu Prokleovcův v 7.a
o.stl.,syn kr Anaxilca I»o, otec Hippokra
tidův. 2. kr. Spart: v 5, stl., Prokleovec (po
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tomek 159Leót.), syn Menarův, r.479. vůd
ce lodstva Hellénského.

λεω-φόρος 9, (πλάᾶἘο-φ-, λᾶό-ς, φέρω)
41 γαᾶσιιοί. Ηόν, αἱµάλιστα λ. πύλαι Ἠθ]πίοθ
hlučná brána; kterou nejvíce lidí chodívá.

λήγω (σληγ-, «νsohlaff, srv. Axy-ap6s.—
a0r. čXníx) a) «) přestávám; konec beru;
končím se. Hér, %ἀτραπὸς λήγει κχτὰ AA
yvóv stezka konec bere u Alpéna. Sof.πόνου
Nýcavrog když práce se skončila. Xen. při
subi. ToxTsíx —výprava a p. —s praed. part.
v nom., č. buď přechdu, n. inf., Aisehl. —Pl,
τὸ αὑτὸκινοῦν οὔποτε λήγει κινούμ.ενον00 86
be (samo) pohybuje, nikdy neustává pohy
bováno jsouc, —býti. někdy part. snadno lze
doplniti. Xen, o)x čXýSxu.cv(dxovovreg) ne
přestali jsme—. B)pomíjím. PL. r0 T0ů cWu.x
T05Žvdogkvět tělesný. Xen. oóĎos. i 0 čse,
Xen. 1)ημέρα οὕτως ἔληξε den tak minul, se
skončil, Υ) tichnu; tiším se. Sof. 050; νότος
ὣς λήγει ]. prudký jih tichne, b) A.Two. a)
u-, přestávám něčeho, od něčeho. Aischl.
Ns xAxvu.4rovpřestati nářků.Isok. zóvov
Aýyswprací přestati, nechati. P) zbývám ně
čeho; vycházím z něčeho. Sof. 84 ÓTouvíx6
τροφῆς ἔληζξεοἆ {6ἀ0ΡΥ, ο0 dětského vycho
vání zbyla, odrostla—. v)pozbývám něčeho
(nemilého) ; zbavuju se něčeho.Pl. r; 68
vys, TěVzaz(v bolesti, nehod.

Λήῥα, ος,Ἡ. Am, Ὡς,mýth. os., dčera
Thestiova, mnžk. Tyndareova, matka Kasto
rova, Polydeukova, Klytaimnéstřina, Hele
nina (dle kur. i Foibina).

λήβανον,ν. λάδανον.
λγζομαι, v. ληίζομαι,
λήὺη, ἆόν.λάθᾶ, ἡ (λη- ν λανδάνω2.)

1. zapomenutí; zábuda; nepaměť. Sof. (v.
κατακοιµικω 2.) TOĎ ZZ%05A. neduhu zapo
menutí, utišení, Hér. Afdyv T1v0ποιεύμ,ενος
nezpomínaje něčeho, PL. A.čmorýuy; 4x0
BoXý,čáodos zapomenutí (jest) pozbytí, mi
zení vědomí. — zapomenlivosť (v. izvčouxt
1. b). Dóm. úzvosxxi Afdy viva če spánek
a nepaměť někoho jímá. 2. Λ Ηδη, Ť. v pod
zemí; Zábuda; Nepaměť.

λήνω, ν. λανθάνω.
AnfGopau, att. AýCopat (AnF-. Xyic, v.

λεία, « lov-iti) a) z) za lup, za kořist beru,
odnáším si. Hér. Wosyxx čAy.czvrobrnění za
kořisť si vzali, uloupili, 8) loupežím; ple
ním. Xen. λῄζεσθχι ἐκτῆς Αττικῆς Ιοιροδ!{,
kořist si bráti z Attiky. sobi. země: pleniti,
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Χοπ. ἐλήζοντο τὴν Κολχίδα Ῥ]εΠ]--. τὴν
Aaxoviuýv. b) Tiva olupuju někoho ; loupež
ně přepadám něhoho ; nájezdy, výpravy lou
pežné činím, podnikám na někoho. Thúk,

ληίη τ. λεία.
AÚtov,r6 (AF-) Hér. osení ;obilí (napoli).
ληΐς, v. Acta.-ληιστής, Τ. ληστής.
ληιστύς, ύος,Ý(ληίζομιαι)Hér. loupežení,
λγιτος,γ. λέιτος.

-| AýttTocmýth. Bojótan zeměrozenec, vo
jevůdce Bojótský ve výpr. Trj. —Eur.

λήκυῦος, Ἡ, láhev ; láhvice (s úzkým
hrdlem, na olej a p.) Pl.

λῆμα, τό {.« Xu-e) básn. a ión. a) «) tou
ha; snaha; dychtění; dychtivosťt.Eur. ra
pxxomov.B) snaha; hbitost; obratnost,
Aischl. ToZovAzovA. obratnost v napínání
luku, v lučniotví. b) x) odvaha; odvážnost;
odhodlanosť, Aisohl., Hér. Afuwvoghéog od
vahy ΡΙΠΥ.ἔργα χειρῶν τε καὶλήµατος δΙΠΥ
paží a odvahy. $) odvážlivost; drzosť. Sof.
—ávatdécdrzost nestoudná. rovo;něčí. c)trag.
snaha; mysl. Eur, Tvoxvwxzóvpánovitá. Zot
GTOvVznešená.

ο λήμη, ἡ (6 γληµη, ον σταιπἰαϐ) sliz (v 0
čích). Arst., dle někt. i Sof. pl.

Miu, vó (odAnB-v Aaubavo)věcvza
tá, získaná, nabytá; zisk; prospěch; uži
tek. Sof. pl. oioype A.mrzké zisky, prospě
chy. Dém. čmiuxpoře A. za malé zisky, vý
Ποάγ. τῶν τοιούτων λ. ἀπαλλαγῆναι {ο]κουγοἩ
to (tak nepatrných) prospěchů se zbyti,
sprostiti, —Isok.

A“uwoc 3. (Ažuv-os) Lémenský ; Lé
mnijský. Sof. Amuvluvdov. Hér, vyůg.mase,
pl. Lemňané, neut. Ta oyérAx čpyuπάντα
Aýpma xahčeodouže ukrutné skutky všech
ny Lémenskými se nazývají.

AÝwvoc, j, sopečný ostr. v sev. moři
Aig., záp. odTrojska, zasvěcený Héfaistovi,

λῆν, V.λα-ω,

λήναιος n. Anvařoc3. (7 Amvóclis vinný)
lisovní. Ava: příjmě Dionýsaj. bohadár
ce vína. v%Avatx slavnost Jisovní (maso
pusť) v Athénách konaná v měsíci gamélió
nu (dříve Anvaíovnazývaném) s divadelními
hrami, jež provozovány u chrámu DionýSova
nazvaného 70 Afvatov n. Amvařovpod jiho
vých. vyšehradem. v. 1. Atovůctog,a, y, —

λῆξις, ν. λάξις.
ληπτέος, οἳ ληβ- Υλαμβάνω,

Λητῷος.

Ἀηρέω (ῆρο-ς) žvastám ; blábolím; na
prázdno mluvím. Sof., Pl. (v.čye, II, 1.a,«)

λήρηµμα, τό (ληρέ-ω) ζγαςίάπί, Ι, ΡΙ.
Žvanice.

Aýjptoau, ai, 1. = Azoox 1.—2. — Ad
ρισα 2.

Ληρισαῖος ὃ. ν. Λαρισαῖος1.
λΊρος,ὁ, a) «) žvast; daremná, prázdná

řeč. pl. PL., Xen. —B)sg.100s: Pl. čpě Ař
ov jysloda elvoumne za žvanila, žvachtu

pokládati. b) pl. α) trety ; hlouposti; mali
chernosti. Dém. xpývac xat Afjpougstudně
a jn. trety. B)šašky ; hlouposti. PL.ἄνευτῶν
λήρων τε χαὶπαιδιῶν ροζ ἄαδεις a hraček,

ληρώδης ϱ, (λῆρο-ς, sid05) žvanilský;
žvachtavý. Arst.

λησμοσύνη, (od λήσμων, ονος 2. —v.
Axvdávo2.) básn, zapomenlivost; zapome
nutí, Sof. v ydo 2. a, B. —

λησόμενος, ν. λανθάνω{.
ληστεία,(ληστεύ-ω) Ιοιρεζεηί; loupež

nictví. att.

AnorTeów(ysrý-s) att. o) lupičem, lou
pežníkem jsem ; loupežím ; plením ; na lou
pež, na plen vycházím, vyjíždím (i po moři).
ϱ) plením ; plen, kořisťsi beru, odvádím, od
náším. Thůúk. čx IlóXov z Pyla. pass. A
στευοµένης τῆς χώραςἐκ τῆς Γ]ύλου Κἀγ7 Ρ]ε
něna (loupežením) byla země z Pyla-—.

ληστήριον, τό (ληστήρ --- ληστής) Ἰοι
pežnictvo ; pl. voje loupežné, nájezdné. Xen.

ληστής, Ιόπ. ληιστής, οὔ, ὁ(ληΐζομιαι) Ἰα
pič ; loupežník, Soť. τῆς τυραννίδος vlády.
Hér. po moři. Thůk. —Xen. xar« vžv xml
χατὰ θάλατταν. Ωόπι.

ληστικός 8. (ληστ- ης) loupežnický.
Thúk. ro A.loupežnictvo mořské. Anorixo
Tegovvíce po loupežnicku (na moři).

λῆστις, ἡ (ληθ- Υ λανθάνω 2.) < λήδη.
Φ0, τὰ δὲ λῆστιν ἴσχεις{ο Ῥα]ς v zapomenutí,
v nepaměti máš ; toho pak nevzpomínáš.

ληστρικός δ. (ληστήρ -- ληστής, 81γ.
ληστικός) loupežnický (po moři) ; mořským
loupežníkům příslušný; pozpůsobu loupež
níků (mořských). Thúk. 7p.xxovTopog.

λήσω,γ. λανθάνω.
Λητώ, οὓς, bohyně títánka, dcera Ko

jova, matka Apollónova a Artemidina, —Eg.
L. dle Hér. — Bovjxoru 1.

AmrToc 3. (Are) Létojin. Sof.fem.



λῆψις.

λῆφις, ἡ (λήβ-, ν λαμβάνω) 1. α)υτες;
dobytí. Thúk. Tetyv zdí. též s obi. gen, mě
sta. P) zajetí. s gen. buď obi. n. subi. Arst.
τοῦπαιδίουλ. zajetí, uchvácení hocha.Thúk.
Tův xoxToúvTov7 A. se strany vládnoucích
zajetí (někoho; aby vládnoncí někoho za
jali). 2. příjetí ; dosažení ; dojití. Arst. rTáv
ἀγαὺῶν, xaxův věcí dobrých, zlých.

λίᾶν (z M-Ax-v,v Ax-w)neskl. 1. pochu
ti; vroucně.Aischl. j.adi. ἡ λ. φιλότηςντοι
cí, vroucná láska. 2. příliš; tuze; velmi.
Sofť.um X ovévenevzdychej, neběduj příliš!
Χεῃ. λ. ἀχάριστος -- ποτᾶξδηγ. λ. ταχύ -- Ὦτ
zy. Dém. —%uxoóv—trpké.

λίβανος, ὁ, , a) kadík. Hér. AMBavovξύ
λον Καάίκοτό dřevo, b) trag. —MBaveToc.

ApbavwTóc 0, j (ABavo-c) pryskyřice,
živice kadíková ; kadidlo. Hér.

AiBavwTo-pópoc2.(-pépe) kadidlonosný;
kadidlo-, libanótoplodný. Hér. dévape«. i 0
kraji.

λιβάς, άδος, ἡ (m AelB-w)básn. a) tok;
proud. Aischl., Sof, b) δακρύωνλιβάδες poto
ky, proudy slz. Eur.

Λιβύη, Ἡ (Λιθύ-ς) Libya; Libyje. I. ze
mě 1. v užším sm. země Africká záp. od
Egypta. dle Hér. rozdělena od sev. k jihu
na tří prouhy, t. sev, pomoří(Marokko, Fez,
Algier, Tunis, Tripolis), dravčí Libyje (v.
δηριώδης, b.), písčitá L. (Sahara). 2. v šir
ším sm. i veškerá ostatní zemějiž. odAithi
opie a Sahary. Pokládánaza třetí díl světa,
avšak od některých počítána buď k Evrópě
n. Asii. II. mýth. žena, po níž prý nazvána
země I. 1,2.—

ABunóc 3. (AiBu-c,ABú-n) Libyjský.
Hér. voů AubuxoUAsyou.évouyepou (dle někt.
Kotov) nazývaného Libyjského kraje (záp.
podle Egypta). 090gT0A. pohoří Libyjské,
v záp. Egyptě k Libyji. šdvosA. nár. L.

Λίβυς, vog,0,1. subst. obyč.pl. Libyjové,
Libyjané, obyv. země Libyjské (kromě Re
kův a Foiníků v sev. pomoříusedlých), roz
dělení v četné národy, 2. adi. Libyjský. Eur.
λωτός,

Λίβυσσα, ἡ (Άιβυχία, Λιβυκ-ός) Libyj
ská. subst. Libyjka; Libyjanka.

λιγαίνω (λιγ-ύς)básn. pronikavě křičím;
úpím. Aischl.

λιγνύς, ύος, m, obyč. básn. čad ; čoud;
dým. Aischl. (v. «ióXog1.). Sof.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

λίδ.ς. 667

Afyvec, oi, 1. dle Hér. nár. Asijský, v
5. stl. bydlící snad v již. Pontu n. sev. Kap
padocku, zcela neurčitý. 2. (Ligures) nár.
vzáp.části horní Itálie, dle Hér,isev.vých.
nad Massalií (odkud později byl vytlačen).

λιγυρόςὃ. (AryÚ-c)1. obyč. básn. o zvu
ku: ostrý ; pronikavý. Sof. µάστιξ Ρἱὸfičící,
svištný. i Pl. (v.úmnyée). 2. ostře zakon
čitý ; mrštný ; svištný. Xen. ovpď.

λιγύς, éog 3. (fem. Xíyax proparox., X
yu-póg)básn. o zvuku. a) ostrý ; pronikavý.
ΑΙΒΟΒΙ. λιγέα« xoaxúpxarTapronikavé úpění,
nářky. (v. i ávaxwxvo). b)jasnozvuký; jas
ně pějící; jasnozpěvný. Sof. dmdov. i Pl.
ModoxMys.

λιδας, ἆδος, 1 (Ald-oc)kamení (házené).
λινίδιον, τό (AW-oc)kamínek, Pl. pl. o

drahokamech. v. dyaráo 1. b.
λίνινος 3. (AlW-oc)a) kamenný ; z kame

πθ, Ἠότ, λ. λέων čri Aeovidn kamenný lev
na památku Leónidovi. βασιλεὺςλ. Κτά]οτα
socha kamenná, (v. i yvróc). Thúk. vewgA.
chrám—. στήλη--, Xen. ρηπὶς--, τὰ λίθινα
sochy kamenné, b) obr., Xen. MbivacAcne
TepdgzůTóvj. zkamenělý hleděl na něho.

Aubo-BóAoc 2. (-B4X-Ao) 1. (parox,) act.
kamením házející, metající. 'húk, oi A.ka
menometci. (t. vojínové kamením z ruky
házející po nepřátelích, v prvních šarvát
kách,) vedle σφενδονῆται,τοξόται--. 9. λινό
βολος (proparox.)pass. kamenímubitý.Eur,
δράκοντος αἷμιαλιδόβολονΊου ἀναῖκαΡτο]1ά
kamenováním.

Arbo-nóAAmToc 2. kamením sklížený,
upevněný. básn. pevný j. kámen.Sof.crTóuov.

λινό-λευστος 9. (-λεύ-ω) Ῥόβη. ἸαΠΠθ
nováním způsobený, připravený ; ukameno
γαοί. 908, Apng smrť; záhuba.

λιολόγημα, τό(λιθολογέ-ω,λιθολόγο-ς)
kamenná stavba, zeď. Xen.

λιὺο-λόγος, 6 (-Xéyo1.) kameny sklá
dající (ku stavbě) ; zedník. Thůk., Xen. pl.
vedle TéxTovec.

AdoG, 6, 7, kámen. 1. a) obyč. 0, «) sta
vební. i mramor. Hér. Asvxoů A. z bílého
mramoru. Hér, Al$ovčecrTo5z mramoru te
saného. 3) kámen hazecí (obzl. v první šar
vátce, v. BáXAo 1. 8, β.). Χθη. λίδους εἶχεν
ἐνταῖς χερσίν. (τ. ἵλωφάω 1. Ὀ.). Ὦ) οϱγδ. Ἡ,
+) drahý kámen, Hér, oy.49xy005X.—B) ká
men zlatnický, zkušební. Pl, i Pxoxvíčovat
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τὸν χρυσόν. 2. obr. Ó,kámen. a) 0 tvrdosti a
necitlivosti, PI. Oarso Abov Cv právěj. ká
men žíti. b) o nemluvnosti, Pl, viva AbovT
špovíx movýcesvněkoho kamenem oněmělostí
učiniti.

Abo-omadýc 2. (-om4-w) Sof. odtaže
ním kamene (povstalý, udělaný). ἁρμός οἱσοτ,

Avbó-oTpwToc 2. kamením vykládaný,
uzděný, Sof. A. vuuostov xořkov zděná sva
tební komnata klenutá.

λιδοτοµία, Ιόπ. -ίη, ἢ (λιθο-τόμ-ος) 191
(kamenný). obyč. pl., Hér. (v. κατατέννω
2. a.). att,

Aubo-TÓ|.0G, 0(-Téu.-vo) kamenník. Xen,
pl. (dle někt. Mdbodóporzedníci).

Auboupyóc 2. (Abo-spyos) a)subst. mase.
kamenník. Thůk.?2. adi. kamennický, Thůk.
σιδήριαλ. želízka kamennieká.

Aubopopétm (Aibo-pópoc2. -vépo) kamení
nosím, donáším. Thúk.

λινώδης 9. (λιδο-ειδής) Κωποπί(ύ. Ἠότ.
γη. Χθῃ. ὁδός.

λιχμάω (ὁ λικμό-ς γό]εζκα; Ἱοραίατό
cí) věju (lopatou obilí); provívám. Xen.

λικνο-φόρος, ὁ (τὸ λίκνονopálka « Aux
u.óg,V. předch.) opálku nosící ; opálkonosič
(při slavnostech Bakchových nosící opálku
j. obraz očištění).

Λιπύμνειος ὃ. Pl. óvóuara A. slova Li
kymniova. t. přeozdobná (Auxuu.vog,řečník
příliš ozdobnýchfrasí, učitel Pólův).

λιμµαίνω (λτμό-ς) hlad mám; hladovím.
Hér, Mpoauvoúons0i Te oTpaT17eponěvadž voj
sko mu hladovělo. Aužvau ohladověti; hla
du vystáti, zkusiti.

Λιμενήιον ,τό (Λιωενεῖον)πα.Ἡ ΝΗΙ6ία,
λιµήν, ένος, ὁ (.ν Mu-vy) 1.a) «) zátok

(mořský) ; chobot (ne tak prostranný,j. x6A
πος 2. a). Sof. i pl. vedle gpoBAŽrec.B) cho
bot (pohodlný loděm k zastávkám a kochra
ně) ; přístav. att. (v. adroovýc). Xen. eigu
μένα Exyetu.vog do přístavuz bouře, b) vůb,
přístav ; útočiště, Sof, ἑταιρείας—přátelství,
Bur. Táv BovAcvužrov —úmyslů. 2. básn.
přístav; shromaždiště. a) Sof. Ἄϊδου λ. ἨΗά
dův přístav (nebožtíkům). b) Aisohl. πολὺς
πλούτουλ. ρτοβταπηύ bohatství přístav.

λιμναῖος 3. (Auvn)jezerní ; vodní; Hér.
ὄρνιδες. -- οΡ. χερσαῖοι--.

λίμνη, ἀόπ. «να,Ἡ (λιμ,-ν, λειμ.-ών)a) je
zero; pleso, Hér. (v.éXo<). Xen. —u Hér.i dě

λιπαίνω.

lané jezero. —b) básn. tůně vodní; moře.
Aischl, (v. šxroodev). Sof. MX A.

Apuvm, dór. -va, %, jm. nivy přímořské
u Troizéna. Eur.

λιμνώδης 2. (λιμνο-ειδής. -εἶδος)jezeru,
bažině podobný. Thůk. neut. bažinatost;
močálovitost.

λιμοχτονία, Ἡ (λτμιο-χτόν-ος2. -χτείνω)
mořeníhladem. Pl. j. prostředek lékařský:
újma v jídle.

λιμός,ὁ, hlad, trag., Hér., att, (v. δίψος).
Χοπ.λιμῷ xavaxavetyviva hladem umořiti ně
koho. —Pl. —ámodavety hladem, hlady ze
mříti, pojíti.

λιµπάνω, το slž. jen prs. a impf., v. ἐκ
λ-, χατα-λ-.

Λίνδιος 3. (Aivě-o<)Lindský. mase. i:
Lindan.

Λίνδος,ἡ, πι. Dór, na vých. pomoříostr.
Rhoda. ,

Alveo, att. AuvoĎc3, (Xívo-v,lineus) ně
ný. Hér. va XivexčreAo.Iněná lana. dopně,
Xen. dopač— brnění. —z plátna lněného ;
platěnný. Hér.etuara— obleky Ιπόπό, κιθών.
Thůk. yrrávec Avoť.

Awó-deopoc 2. Aisehl. —provazy (Ině
nými) upevněný. oysdi« most lodní.

λινό-δετος ο. [-9. δέ-ω)ράφη,ze Inuváza
ný, pletený. Eur. -yoXuvotkotevní lana Iněná.

Aívov, ró (« linum,len, Lein) 1. a) len.
Hér.(v. «„Awdo).Thúk. Xívouorépua lněné
semeno. b) «) plátno Ιπόπό, Ηότ, Αἰγύπτιον,
Κολχικόν, β) básn. plachta (v. λινο-πόρος).2.
nit Iněná; i věc z nití spletená. Pl. obr. oů
AvovAlvo ovvázeremneskládáš niť s nití (t.j.
pleteš, motáš věci k sobě nepříslušné).

λινο-πόροςο. (-meo-v metow),Eur. -xůpau
větříky (plachty provívající,) plachtovějné.

Auvó-mTep0G2.Aischl, Ino-; lněnokříd
lý. o loděch.

λίνος, Alvog, 6, žalozpěv (národní, zo
becnělý u nejstarších nár.), jímž se opěvo
val krásný jinoch, u Hellénů Avoc, u Egyp
tanů Mavépec(u jn. nár. jménem jn. nazýva
ný) záhy zemřelý ; byl to obraz jara utěše
ného, mořeného palčivým vedrem letním.

λινοῦς, γ. λίνεος,

λίπα (.ν 1ρ6-{1,Ἱθρί-{. β1Τ.λίπος.) neskl.
mastně. Thúk. v. dXetow, Í. —

Araívw (Mra) mastným činím. Eur. o



Δίπα

οαδί, ἕ, χώραν ὕδασιν Jurzivev Krajinu voda
mi zůrodňovati.

Λίπαξος, 9, ms. v jihozáp. Chalkidice
u zát. Thermské.

Aumápu, , ostr. Ajolský u sev. vých.
Sicilie,

Λιπαραῖος 3. (Aurága) Liparský. pl.
mase. Lipařané.

Armapém (Nrapý-c) lpím. a) «) dychtivě
žádám : snažně prosím ; prosbamido-, nalé
hám. Aischl. umdč Avreáoe ani nenaléhej,
prosbou nesužuj ! —s inf, aby—. Sof. τοῦ µε
χρέίας ὧδε λίπαρεῖςτυχεῖν ; jakého prospě
chu abych došel, tak snažně prosíš ? —Xen.
ὶφᾳ58. µάλα λιπαρούμενοι ὑπ᾿ ἐκείνων πᾶ ζά
dosti jejich velmi snažné, B)do-; nalehám ;
dotírám. Hér. Arapeóvrav aúTáv xat OyXov
παρεχόντωνἔλεγε δή.Κάγὸ doléhali naň a po
koje nedali, tu vypravoval už—.s part. 8X
mápes toropémv doléhal naň otázkami. ne
zbedně žádám ; vynucuju. Xen, podětsku. b)
úrvám ; se-; vytrvávám. Hér. Amaosovrec
ΥΥ{ΙΥ8Ι6,λιπαρήσομεν οὕτω, ὅκως ἂν ἔχωμεν
vytrváme tak, jakkoli se nám bude vésůi.
s dat. umčěλιπάρεε τῇ 601 a netrvej při pit
ce! —is part, Arapěsre vévovveztrvejte če
kajíce; neustále čekejte!

λϊπαρής 2. (srv. λιπαρός)Ipějící. a) dy
chtivý; žádostivý, «)prosebný. Sof.dle někt,
οί (τ. ἀλιπαρής).β) ΡΙ. λιπαρῶς ἔχω ἀκού
ev sdychtivostí, dychtivě žádám slyšeti;
5 8090.G. inf. aby—. Sof. rep0gT0 Araoéc s pří
lišnou horlivostí, b) vytrvalý; neunavný,
Sof. velo štědrá ruka.

λιπαρία, ión, -(n, 7 (Avrexo-Yg)vytrvalost.
Hér, AuraotyTe xai dosrý s vytrvalostí i sta
tečností.

λιπαρό-ζωνος 9,
pásý.

Amapóc 3. (« Nru, λίπος, lípa-vý, lep
-ký.— srv. Atrxoyg) 1. tukem lesklý ; tuč
ný ; tlustý ; vytylý ; statný. Xen. Úmotu.2.
a) mastí lesklý ; namazaný. Xen. pl. ojino
ších zhýřilých (op. z)yumpoí ve stáří). b)
lesklý ; stkvělý. PL, neut, vedle λεῖον (ale
λ]παρῶς Υ.ΡΙϊ λιπαρής).

λιπεῖν, ν. λείπω. ,
Λιπόξαϊς, τος, mýth. nejstarší ze tří synů

Targitaových, praotec nár, Skyt, Auchatův.

λίπος, Tó (« Mra) tuk. Sof., v. βιβρώσκω.

λιπο-στρατία, Ἰόπ.-ἔη, Ἡ, lépe nežAero

οχι
ο

8)

ζώνη) Eur, lesklo

Λίχας. 659

Our- v Acímo-)zameškání, zanedbání, ode
pření výpravy. Hér. ční vevxproti někomu.

λιπο-στράτιον, lépe nežAero- Thůk. —
předch.

λιπο-ταξιον, τό (λιπ- ν λείπω, τάξι-ς)
opuštění řadyvojenské; zběhlictví. Aischn.
gen. Sg.

λιποφΌχέω, Ιόρθ ποῦλειπο-. (λιπό-ψυχος
9, «λιπ- Υ.λείπω, ψυχή) a) duše, dechu po
zbývám ; omdlévám. Χθη, λιποφυχῆσαι 0
mdleti. b) Hér. srdce, mysli pozbývám ; ne
statečným jsem. (dle někt. o,Aoúvyée).

ArTopa (—lib-et, lub-et, lib-ido, líb-,
lub-iti) básn. libuju, oblibuju si. Aischl, Ae
AMu.v.évoca) m oblíbiv si něco; spokojen jsa
s něčím. B)Ttvogroztouživ se, roztoužen jsa
po něčem. uďyms.

Nic, ὁ (AF, Aé-ov, « Ivík, Ivi-ce) def.
Jvík. Bur. ace. Aťv,n. Av.

Atoat, ai, ms. pom. v záp. Chalkidice u
zát, Thermské.

Λίσος,ὁ, Υ.Λίσοος.
Aomoc 3. (« ep. Xgóc) ohlazený; otře

ný. PL.fein. ai Alora rozpůlené kostky ; po
lokostky ; poloznámky (srv. oúyu.BoXov).

λίσσοµαι (4 λιτ]ομαι, 81Υ. λιτ-ή, « lit
uju) za slitování prosím ; žalostně, upěnlivě
prosím. obyč. prs. básn., zř. ión. a att, Sof, —
τινὰ někoho. s inf. aby—, un—, aby ne—, mp0g
dev pro bohy. Hér. Mooceodouypýu.ava repo
ἵένταže za slitování prosil, peníze nabízeje.

Λίσσος π, Λίσος, ó, říčka v již. Thrá
cku, tekoucís jihových. pohoříIsmarského
do moře Aig., záp, od Mesambrie.

λιτανεύω (λίτανο-ς. 81Υ.λίσσοµαι)8 sli
tování, úpěnlivě prosím. Xen. xoAA4vroucně,

Altavoc 3. (Jurů) prosebný. Aisehl, X
rTavavroucí modlitby.

λιτή, Ἡ (61. λίσσοµαι) οῬγδ. Ρά5η, Ρτοβ
ba za slitování; bohům i: modlitba, i lidem.
obyč. pl. Aischl, v. $e0xAvTo0g),Sof. v. xara
oxýmrw b., zpooTo0Tx106). čvMraig V pros
bách; prosbami. Hér. δώροισί τε χαὶλιτῆσι
ἶ 481Υ 1Ργοβῥαπη!, --ἐς Auragdo prošení (v. xx
ταβαίνω-- {.).

λῖτός 3. holý ;prostý. obr. Arst. 0 λόγος οὐ
X řeč(svým způsobem) nikoli prostá, nízká.

A(Tpov, ión.—=att. vírpov, 76, natron (k na
máčení mrtvoly balsamované). Hér.

Aťyac, ou,1. mýth, hlasatel Hérakleův.
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9. ἰόπ.ΛίχΏς, εω, (ἀγαθοεργός) Ῥρθτί8η
v 6. stl., jenž z Tegeje do Sparty přenesl
ostatky Orestovy, načež Sparťanéj. věštbou
jim bylo ohlášeno, počali v bojích vítěziti.

λιχµάω (.ν λείχ-ω) básn. olizuju. Eur,
o hadech.

λιχνεία, Ἡ (λιχνεύ-ω,λίχνο-ς) οποτάπ{;
mlsání; mlsnosť; labužnosť.Xen. i obžerství.

Aťyvoc3.12. (« Asly-o)a) lízavý ; mls
ný; labužný. mase. labužník. b) obr. Eur.
zvědavý.

λίφ, σοπ. λιθός, ὁ (.»νAelB-o) lips; vítr
jihozáp , vlažný, deštivý. Hér.

Aopóc, 6 (= Xéze) lalok. Aisehn.u jater,
λογάδην (Xoy4e)neskl. výběrem ; po vy

brání. č, někdy ij. adi. Uhúk. A. péoovres M
dovs (výběrem,) vybrané snášejíce kameny.

λογαριον, τό (Aóyo-c)průpovídka. Dém.
X, dýcryva— bídné,

λογάς, ἆδος,ὁ, 1 (Aéy-o1.)vybraný. Hér.
τριηχόσιοι Σπαρτιητέων λογάδες 300 mužů
vybraných ze Sparťanů, v. i ἐξαρτύω, a, £.

λογίξοµαι (λόγ-ος.--{πῖ. λογιοῦμαι; 801.
ἐλογισάμην, Τθ 57, 1 Ἱ. ἀθρ. Ρ885. ἐπ-ελο
vlodav; prf. AeXGyiouou)1. a) čítám, počí
tám si, Xen. Aóytox, zó0x šoTivÉTotuxXP
uwarvaspočítej, kolik jest na hotovosti peněz.
ΡΙ. λογισάμενος. -- Ἠόν. 5 1Πῇ,τούτῳ πεντα
χισχίλια καὶ μύρια λογίζονται εἶναιὲς Au.xoty
tomu, počítají, že jest 15.000 let doAmásia.
isgen.pl, τὸνΠᾶνκτῶν ὀκτῶ ὣεῶνλογί
ζονται εἶναιPána počítají za příslušného k
οβπηῖΡο] ἅπι, Χθῃ, λογιζόμενοι ἥξειν ἅμα ἡλίῳ
dovovri eigxou.xc počítajíce, že přijdou právě
za západu slunce do vesnic. pass. Hér. τὸ 
χρυσίον τρισκαιδεκαστάσιον λογιζόμενον Ρο
čítá-li se zlato za třinácteronásobnou cenu
(έργα), Χεη, ὁπλῖταιἐλογίσθησανοὐκἐλάτ
τους δισµυρίων οἀδποῦ «εὔὄίθποὈγ]ο πθ πιόπό
než 20.000. —b) pokládám (si) ; soudím. Pl.
ἐκτούτων τῶν λόγων λ. z těch zpráv soudím—
sinf. že—.Dém, reoí TivogXovícacůau o něčem
usouditi.—2. a) myslím si; rozmýšlím; u-,
rozvažuju si. Sof. —Pl. zp0g čuxurTovčAoyi
ζόμην u sebe sám myslil jsem—, A.71U-, roz
važuju si něco, Xen. —Dém,(v. čvdvučoua,
a, med. —Vemte, f.).pass. Eur. 0 Achoyto
vévov rozvaha. AeXoyiou.évacrozvážně.b) u
mýšlím, umiňuju si; v úmyslu mám ; hodlám.
Ἠότ, ἐκ ταύτης (τῆς κώμιης]ἐπισιτιεῖσθαι ἔλο
Ὑίζοντο 7 té (dědiny) zásobiti se hodlali. Ae
λογισμένως ὅχως s ind. fut, súmyslem, aby—.

λογο-γράφος.

λογικός 3. (A0y-og)důvodný.Arst. A.ovA
Xóvoy.otdůvodné (plné, trojčlenné) úsudky
(srv. vdvymu.x).

λόγιμος 8, častěji 2. rozhlášený ; zname
nitý. Hér. omužích, nár. a ms,, πόλι λογίμῳ
ἀσὺενεστέρη 0 ms. znamenité slabší, i sup.
JoytudTaTóc Tivovnejzn. z některých.

λόγιον, Tó(Aóy-o6,srv. násl.) výrok, obzl.
věštný (božskýn. lidský). Hér., Thúk. obyč.
pl. —sg. Ἠότ. λόγιόν ἐστι 5 inf, věštěno jest,
že— (inf. aor., č. j. fut.).

λόγιος, ó (neut. v. předch.) a) slovutný ;
znamenitý. Hér, úvýp. b) obzl. zběhlý v dě
jinách, v podání; znalec dějin, podání. Hér.
Ieposov oiXóy1otpxc1 z Peršanů znalci dějin
praví—.AoytoraTo: nejzběhlejší znalci dějin

λογισμός, ὁ (λογίζομαι) 1. a) čítání 7po
čítání. pl. počty; počtářství. Pl. Aoytauoúe
Odaoxev počtům učiti, Xen. —y.ovbave —u
čiti se, s gen., Thúk. 6xAoytooů Tav pšeodiy
z počítání dnů. dAndmsA. pravé, řádné půčí
tání. b) posouzení; úsudek. Thúk, (v. αὐτὸ
κράτωορ,£.). 2. a) vypočítání si; pře-; roz
mýšlení; u- ; rozvažování ; rozmysl ;ú- ; roz
vaha. Thúk. 700 čuu.pépovro<A. vypočítání,
uvažování prospěchu. Pl, x A.T1motelyz roz
vahy něcočiniti (v.i diávora1. a). Dém. có
Opovoc dvůpomov Aoyicu.© zoŽrTa: moudrého
člověka rozmysl má; j. moudrý člověkroz
važuje, rozumuje. b) rozum. Xen. (v. upúw
1. β). Ὠόπι, καὶ τῷ λ. καὶ τῇ dixvola i roz
umem i myslí.

λογιστής, 00, ὁ (λογίζομιαι) a) počtář;
účetník. —Ath. Aovioraí účetníci byli nej
vyšším úřadem účtovním ve státní správě;
t. 10 občanů losem vybraných. Dém.—b)po
suzovatel; soudce. Dém, vivogněčeho.

Aoytorimóg, 3. (XoyiCopau)1. zběhlý v po
čítání, v počtářství; počtář (zběhlý). PL,
Xen. —Pl. A. počtářství (praktické, srv.
dotbumTixóc). i —rTéyvypočtářské umění. 2.
rozmyslný ; rozvážný. Xen, o muži. Arst, A.
ὄρεξιςrozvážná, rozumná snaha.

λογογραφία, ἡ (λογογράφ-ος)spisování
řečí. Pl,

λογογραφικὀς 8. (λογογράφ-ος)Κα5Ρ]
sování řečí příslušný. Pl. úvyxm A.nutné
pravidlo spisovatelské (v řečech).

λογο-γράφος, ὁ (-Ὑράφω)ΡΤόξΞΙΟΥ5ρ]
sovatel (op, zoryrýg). a) do čsu Hérodotova:
letopisec ; kronikář (prósaický). Thúk. —
AoyoypXeo:byli předehůdcové dějepisců. b)
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att. spisovatel řečí, PI. —obzl. k soudní po
třebějiných. Dém., Aisehn., Arst.

Aoyvo-datěxAoc,, řečnický umělec. Pl.
λογοποιέω (λογοποιό-ς) «) řeči strojím,

upravuju ; obzl. k soudní potřebě jiných. PL.
— P) řečí rozhlašuju, roztrubuju. Ti něco
(lživě). i bez ace. lživé zprávy, noviny hlá
sám., Πέτη. λογοποιοῦσιπεοιιόντες ΠΟΥΙΏΥhlá
sají, roztrubujíobcházejíce. oiAoyorotovveg
novináři (lživí), Lýs.

λογοποιικός 9, (λογοποι-ός) Pl. 9 A.
TÉéyvyumění spisovati řeči jiným.

λογο-ποιός, ὁ (-ποιέ-ω)8) «) bajepisec ;
bajkář. Hér. Alcoros. B)bajepisec (v. Aoyo
γράφος, 8); Ιεἰορίδθο; kronikář. Hér. Exa
vatoc. —b) spisovatel řečí, ku potřebějiných
(σ. λογογράφος,b). Pl.

λόγος,ὁ (Aéyo) 1.4) o) počet (vybraný).
Hér. švdvopáv Xóyo v počtu mužův.oi čvovy
ψάχων λόγῳ λέγονται sivoukteří v počtu, v
počet spojenců se pokládají. cpéuc švduýpov
Aóye moteúuevogje (v počtu zástavců maje,)
za své zástavce pokládaje. p. ἀνδραπόδων. -
3) platnost; vážnost; čest. Hér., Xen. čv
οὐδενὶλόγῳ τιποιεῖσθαι(τ ζάπό τάζπιοἙ{εἰπὂ
co nemíti;) nic nevšímatisi,nedbatiněčeho.
Ἠότ, λόγου τινὰ ποιῄσασθαι odevóc někoho
neuznati nic. za hodna cti. Xóyouo)devocví
νεσῦθαι mepógTivog platnosti, váznosti žádné
nenabývati u někoho. v) starost; péče. οἱ.
Boorav o smrtelníky. —Xen. rav 0' 4XAAov
webovA.o ostatní věci pak menšístarosť. b)
x) počet ; účty. Tivocz něčeho. Dém. Tav ypy
udTav, čpycv Zpeněz, z činů (v. δίδωµι1.5,
v: — Axufbávo 2. a, B. — Čyréo 1. b, B. —úmavvémsdvěmaace.).B)vý-;rozpočet; zá
měr. Thůk. Ta moXAdκατὰ λόγον τοῖςἀνδρώ
ποις εὐτυχοῦντα většina věcí dle výpočtu,
záměru lidem se dařících—.zapa Adyovproti
záměru ; mimo nadání, c) «) poměr ; podoba ;
rovný způsob; rovná míra. Hér. xara Aóyov
rovnou měrou. Xen. —vůc Ovváveme dle po
měru moci. Hér. xxra vdv αὐτὸν λ. τῷ τείχεῖ
týmž způsobem j. zeď, Pl. dva Aóyovdle po
měru ; podobně. čvů Tov adrTovA, též podobně
(dle téhož poměru). 8) Hér. šg iovogíngAóyov
"postránce vypravování; co se týče vypr.—.
Dém.eig ἀρετῆς A. co se týče enosti ; strany
enosti.2.a)o) slovo; řeč,Aischl. ázAd Aóye
prostým slovem. Sof. (v. š$síoyoa, γ). λόγοι
σι μαλὺδακοῖς 5ἱ07Υ lahodnými. Hér. wg si
melyAóyo slovem, zkrátka řečeno. 0) goXAG
λόγῳ εἰπεῖνῬε7 ορδ{νπό řeči. Pl. vi λόγῳ
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jedním slovem; zkrátka. Thúk. τῷ δικαίῳ
Ayo xpůsdo užívati slova „spravedlnosť,“
p) slovo; řeč (op. čovov).Aischl., Sof., att.
--Ἠόπι, ὅπως μ.Ἡ λόγους ἐροῦσι µόνον, ἀλλὰ
καὶἔργον τι δεικνύειν ἔξουσιν aby nemluvili
jen slov, ale i skutek nějaký oznamovati
ΠΙΟἨΙ1, Ἐ1, λόγος ἄλλως ἕνεκα λόγου ἐλέγετο
řeč marně jen pro řeč mluvila se. b) «) řeč;
rozmluva; rozprávka; hovor. Pl. «)roůe ať
ἠνὢν αὐτῶν πρὸς ἀλλήλους τοὺς λόγους ποιεῖ:
ada: abychom sami sebou vespolek rozmlu
vy vedli.Hér.,att.obyč.pl.,č.sg. ég,sigλόγους
čAdetydo řeči, do rozmluvy se dáti, pustiti.
vivisněkým; na rozmluvu přijíti k někomu (v.
1ἀφικνέομαι 9. β). 8ἱ6 λόγους ἐμαυτῷ δίδωµι
úvahu k soběpřipouštím ;uvažujuu sebe. (v,
didoua 1, b,y. -dpixvéouou-Ť.).—B)rozmluva;
jednání. Dém, zeoi Maxyvyotag Aóyouc mowet
odouoMagnesii rozmluvy, jednání míti. v) ú
πη]ητα, Ἠόν, συνέβησαν ἐςλόγους συνελθόντες,
ὥστε 5{Πῇ,5ποᾶ]δο v úmluvuvšedše, aby—.
Thůk xorvogA. společná úmluva. c) «) slo
vo; výrok; průpověď, 90Η,λ. ἀρχαῖος ἀνυράώ
movprůpověď std. lidí. Pl. rxAotoc. i A. uv
mixotvýroky—. Arst.i:věta. p) přípověď;
slib. Thůk, (v. dvxdpée). v) výpověď; roz
kaz. Aisehl. 7aTp0gAyo otcovy rozkazy. —
d) «) zpráva; vypravování. Sof. ou.mpdcA.
skrovná zpráva. —pověsť (buď pravdivá n.
nepravdivá. op. toTovíxn. uddog). Sof. λόγῳ
ἐξήκουσα pověstí doslechl jsem. Hér. ἔρχο
μιαιλόγόυς ἐρέωνκατὰ (καῦ’ ὃ) Ἴκουον Ποβ]άπι
pověsti vypravovati (dletoho), j. jsem je sly
šel. Aóyoto:ruvůzvecta Z vypravování dově
děti se. ἤδεχ λόγῳ věděl jsem z vyprávění.
A.čoris inf, pověsťjde, povídá se, že—.Thůk.
dvžAdev6 A., Órus opt. proběhla, rozšířila se
pověsť, že prý—. p. Xen. —Hér. ©g ὁ πολλὸς
A.EXXývovj. valná pověsť u Hellénů jest.
τῆς σῆς δικαιοσύνης ἣν A moAA0c0 tvé sprave
dlnosti byla pověst valná, čězovAóyovhodno
řeči, zmínky. — B) slovo; pověst; jméno.
Ἠόπ. ἵναλ. σεἔχη πρὸς ἀνθρώπων ἀγαθός 9}
pověst tě roznášela mezi lidmi dobrá, slavná.
X čr vélov pověst ještě valnější, slavnější.
y) událost (vypravovaná) ; příběh. Hér. róvde
τὸν λόγον πολλοῖσι ἔτεσι ὕστερον ysvóuevov
voúrTovtento příběh, jenž o mnoho let pozdě
ji po tom se přihodil. 9) vypravování pří
běhů, dějů; dějiny. Hér. čv Tořoí mowTotot
Tv Aóyovv prvních částech dějin. évτοῖσι
ὀπίσω Adyorotoyuavém v pozdějších dějinách
svých oznámím. čv TG TpoTW TV Aóyov
v první knize mých dějin. €) vypravování;
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líčení ; popis. obzl. v přirovnání. Hér. ai zu
ραμίδες λόγου µέζοντες pyramidy (větší než
IÍci, pověděti, popsati, vylíčiti možno,) ne
výslovně, nad pomýšlení veliké. rofyu.ava
šóvra Aóyouu.éČe moe nad pomýšlení větší
(tak veliká, že nelze to ani vypověděti, vy
psati). p. Thůk. f) výklad; rozbor. Hér. (v.
ἐπιλέγω 2. 8). ΡΙ. ὡς ὁ λ. σηµαίνει ]. {8η τή
klad, rozbor ukazuje—. čx ToúTou Koa T0Ď Aó
you dle toho tedy rozboru—. 3. a) o) prostá
řeč ; prósa; vypravování prosté, pravdivé.
spis prósaický. Pl. (op. mofnou, u.Ďtboc.v.
ἐρῶ, b, B). Isok. oi mepivods Aóyouc prósai
kové (op. roryraí). Arst. b) bajka (v próse.
v. čvre/vo- 1, b, B, Aicomeoc). b) «e)řeč (ve
řejná, i soudní). Thúk., Isok, (v. šnog, Í.,
διέρχοµαι, £. dopubée 1. a, v). Dém. Xóye
elrety řečí vylíčiti. —Arst. pojednání v. u
Ὀημιατικός). β) νδς,ο πίζ ]οβ{Τεὅ.Sof. rávra
δηλοῦν λόγον všechnu, každou oznamovati
věc. Πόπ, τὸν ἐόντα λέγειν λόγον 5Καἰεόποι
mluviti věe, pravdu. Pl. (v. $acov b, B,δια
rpxyv.aTedou.m£,). v) věc, o níž má se mlu
viti, rokovati; návrh. Hér. dvootaraTog A.—
φέρειν Adyoucpřinášeti návrhy. Thúk. ro9
λόγου ἔχεσθαι na vyřízení návrhu doléhati;
vyřízení návrhu popoháněti. d) výminka.
Hér. (v καδίστηµιὃ. ᾱ, ϱ).ἐπὶ λόγῳ τοιῷδε
T4deúnloyoum na základě takové výminky
toto přislibuju. p. Xen. c) látka k řeči. Pl.
ixavoc wÚTOOA. má dosti co mluviti, o čem
by mluvil, — ©) «) slovo; právo, dovolení
mluviti. Ῥ]. λόγον δοῦναι καὶδέξασδαι slova
dáti a přijati. Thúk, λόγον ἠτησάμεῦα 51οτα
vyžádali jsme si. Dém. dóvregλόγον--. λόγου
Tvygdvev slova docházeti. G)právo (mluviti
a rozhodovati,)svrehované ;slovo rozhodné;
svrchovanost, Sof. čmiTGXda A v lidu
svrchovanost. Isok, ve věcech soudních pe
τὰ λόγου χαὶμὴ μετὰ βίαςδικλύσασθαι Ρτάνηί
mocí a nikoli násilím vyrovnati—. 4. a) «)
důvod; důkaz. Sof, (v. doavýg 1. b). často u
Ὦ1. πρὸς Aóyovs důvodem.(v. ἀνερευνάω, ἐχ
βάλλω 2.8, ο,ἀδαμάντινος.) Xen. λόγοις πεί
ειν viva důvodypřesvědčovati někoho. Dém.

(v. δίκαιος 1. b, σκῆψις). 15. ἔχει τι λόγον
tvá. Ti. Má něco důvod nějaký někomu, pro
někoho. B) důvod; příčina. Β]. τίνα ἄλλον
ἔχουσι λόγον βοηθοῦντες ἐμ.οὶἀλλ᾽ ἢ τὸν ὀρθόν
τε καὶδίκαιον; kterou jinou mají příčinu po
máhajíce mně než jen pravou a spravedlivou?
—b) PL. α) smysl; rozum. ro5ro o)x šyet X0
vov to nemá rozumu; $0jest nerozum. uerď
Aóyovx0A4Čev s rozumemtrestati. zxT%T0v
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GoyA. podle tvého rozumu; po ἐτόι
subi. (v. zipém 1. c, z). 3) myšlénka
λαμβάνω £.usouvyrýc). v) smysl; poj
nětí. čmovýum καὶ 0000; A. vědění a pravý
pojem. Úvyňsoúsíx Te xi A,duše bytost a po
jem. «ůry 1 odota, 15 Adyov δίδοµεν τοῦ εἶναι
ta bytosť, o níž klademe pojem „že jest“—.

λόγχη, ἀόπ,-χα, 4. 1. a) hrot oštěpu, na
kopišti; oštíp; oštípec ; želízko kopinné.
60Η,λ. δορός hrot dřevce. (dřevce mívalo dva
hroty, jeden na každém konci, t. dolní k útoč
nému bodání, horní k zarážení přiodpočinku).
Hér. v0 čuorov vňot Móyxmeratiště s oběma
hroty. Xen. (v. ἀχονάω, ἀποκόπτω Ι. 8). -
b)oštěp; kopí; hráble. trag., Xen. —Pl.ratiště
2. Eur. kopinnictvo ; voj kopinný, µυρία.

AoYX-Ýpns 2. Aóyx-n, -dp- Vdpapíono)
Eur. kopím opatřený ; kopinný. aomoraí.

Aoyyo-motóc, č (-moté-w) Eur. oštěpář;
hotovitel oštěpův.

λογχο-φόρος, ὁ (-φέρω) Κορίποβίαί ; Κο
piuník ; oštěpník, Xen. pl.

λογχωτός 3. (Aoyxó-ehrotemopatřuju;
zaostřuju. — A0yxyy)zaostřený. Eur. šáhog
zbraň.

λοιβή, ἀόπ. -βά, 4 (AelBo)obyč. básn. lití;
kropení; litba; mokrá oběť.Φος,sg. i pl.—
Eur.io krvi vojínaporaženého (j. obětiAreem
podávané Hádovi).

λοιδορέω (λοίδορο-ς) Ἠαπίπα; ἑαρίπι, ΡΙ.,
Χθῃ, τὶ πόσο. (οΡ. ἐπαινῶ, τιμ.ῶ). --τινὰ ηδ
koho. Hér. (vedle xuxíČe). Xen, čordópovy
anrov hubovali .40. λοιδορῆσαίviva pohaněti,
vyhubovati někoho, med., Dém. dep. pass.
--τινὶ ]8]απόκοπιπ.Ώόπι. ἄν τισιν λοιδορηθῶσιν
jestliže by kterým nadali, —Xen.{ ἐλοιδορεῖ
το ἐπὶτοῖςdu.xovýu.cclál, domlouval při pro
viněních. Dém. Xo:dogetodoupři subi. pl.: na
dávati, spílati si vespolek. —pass. XeXow0o
oňodou úmóTivog pohaněnu býti od někoho,
Xen, i potupně odmrštěnu býti—.

λοιδορηµάτιον, τό (λοιδόρηµ.α,λοιδορέ-ω)
hanbička. Arst. z básní,

λοιδορία, Ἡ (λοίδορ-ος)Παπόπ; ]άπί; spí
lání; nadávání.att.

λοίδορος 9, (srv. tři předeh.) hanlivý.

λοιµός, Ó,hlíza; mor; rána morová.Aischl.
—Hér. Auu.0gge xi A. hlad a hlíza, Sof. mor
(j. bůh). PL. i pl.

Aotpděny 2. (ou.ó-g ) hlízní ; morový.
Thůk. A. y9G03morová nemoc, rána.
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λοιπὂςὃ. (λείπω, re-liguus) pozůstalý;
zbylý. a) ostatní «)v prostoře. Xen. 70A.
γίγνεται ὡς juímAedpovostatek prostory činí
asi BO stop. Thy Xormv (dd0v) mopevcópedu
ostatní kus cesty ubírati se budeme. p) nej
častěji o čse, Xen. A. Blog—často neut. τὸ
X. TS Yv.épacostt. část dne ; ostt. den—.pou
hé T0A.,n. va A.ostt. čas ; příští budoucí čas;
budoucně. trag., att. —i gen. 00 Aovroů(za)
příštího čsu. Hér., Xen., Dém.iunxéri, 04
xérí ToŮ A. budoucně už ne, nikdy. b) or)0 os.
pozůstalý ; nezabitý (při zabíjení). Xen.—
9) o věci po mrtvém. Hér. Ta A. Táv xpeáv
zbytky masa (po synovi zabitém,— před tím:
Xetuuara). Sof. uymp.sřovvivoz Xovóv památ
ka po někom zbylá.

λοίσνιος 8. 1 9, (λοϊσὺ-ος 2.) básn. po
Ἰθοάπί. ΦοΜ,ὧν λοισθία γώ z nichž poslední
já. ἐντῷλοισθίῳ vvuBevyarv pozadíkopky.
Eur. A. xxxóv poslední zlo. Sof. Aoiodtov po
sléze,

Λοχρίς, ίδος, j (A.oxp-óc)Lokerská. a)
Hér. «) ve střd. Řecku u Málské zát. (Epi
knémidských Lokrů). P) záp. od Fócka

h

(OzolskýchL.). "Auoicox.b)Thůk. v jihozáp.
Italii (Epizefyrských Lokrův).

Λοχρός 1. subst. 6, obyč.pl. Lokrové,
-část Hellénského km. Ajolského, obývající

ve střd. Řecku. sev. od Fócka u Málské zát.

(L. Epiknémidští) a sev. od Bojótska u zát,.
Eubojské (Opůntští L.), pak záp. od Fócka
u Korintské zát. (Ozolští I.), odkud část se
vystěhovala i dojihozáp. Italie (Epizefyrští
L.). 2. aďi. 3. Lokerský (srv. Aoxotg).Eur.
pl. Aoxgdg vxůgčyov.

Aošlag, ov, ión. Aokíng, (ce, příjměApol
lónovo (jež Helléni odvozovali od sl. Aoč-óg
příčný, kosý, poněvadž Apollón ve svých
věštbách býval nepřímý, obojetný ; v naší
době mnozí pokládají jm. to za příbuzné se
sl. Aúxetoc Světlý, Světlodárce. © lux, ap.;
avšak itento výklad odmnohých neuzná
vá se za správný) trag., Hér.— Sof. τὰ Ao
Gtourozkaz Loxiův.

λοξός δ. νλέχ-ριος, v. předeh.
λοῦμαι, λοῦσθαι, V.λούω.

λουτρόν, τό (6Ρ. λοετρόν,λοβε-, λού-ω)
1.a4)«) umytí; koupel; lázeň.zř. sg. ΓΡ].πρὸς
%0A, k umytí; ku koupeli. Aischl., Xen. pl.
—B) omytí mrtvoly Sof. sg. dyvóv (v. Aoúe
1, 6). b) pl. lázně (j. m., v. $eouóg,a, z.). 2.
a) očista; očistění. Sof, x4mi Aovroořoty x%oy
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xnhidvc ščévačev a k očistě (viny) o hlavu
(zabitého) skvrny (na meči vražedném) otřel
(kdo t, úkladně zabil někoho, k očistění své
mu zbraň sbrocenou otřel ohlavu zabitého).
b) litba, mokrá oběť na hrobě nebožtíkově
(απ]όζο, πιθᾶ,ο16]) 304,πατρὸς χέοντες λουτρά
otci příslušnou oběť lejíce. Ῥ. ΡΗΙπροσφέρειν.

λουτρο-χόος,č (-yée) koupelník, lazeb
ník. Xen.

λουτρών, ὤνος, ὁ (AouTpó-v)koupelík;
láznice ; síň koupací. Xen.

AoÓw (Xo0F-« A5-u.x,luo, di-luv-ium, lav-o,
lau-tus. —prs. med. —obyč. tv. λοῦμαι, λοῦ
Tau, Aodyrou, Aododa, Aoúu.evoc101. Aouóp.evoc
impf. sXoůro—. aor. act. čXovo«, med, čXov
cáumv) 1.) myju ; koupám. obyč.meď. —se.
Hér., att. —aor. omyti, vykoupati se. G) Pl.
vexpov Xoúervmrtvolu mýti. Sof. Aodoou xm
x00y.Ťoouumyti a ustrojiti. —i se dvěma acc,
τὸν μιὲνλούσαντες Gyvov AourTpóvtoho vykou
pavše posvátnou koupelí; —omyvše— lázní.
pass. Hér. Xododouomývánu býti. čXodro—.
2. očišťuju (viny). Aischl, Aodogívivx očistiti
někoho,

Aogia, ión. —vý, Ἡ (λόφ-ος) hříva. Hér.
Úrmovkoňská. v. xara půw.

λόφος,ὁ, 1. a) šíje. Sof. obr, 098"úd ζυ
Υῷ λόφον δικαίως εἶχον ἃ πθᾶγὰθ]! slušně pod
jhem šíje. b)chochol (na přílbici). Hér. avvi
X Aogi m. chocholu hříva.—Xen.—c)kšti
ce; čupryny. Ἠόν, λόφους κείρονται αὔ πα Κδ{]
ce stříhají se. (stříhají si vlasy tak, že zbý
vá kštice), 2. vrch ; návrší ; pahorek ;kopec.
Hér., Xen., v.2. ἔφοδος1.8. -

λοχ-ᾶγέτης, ου, ὁ (λόχ-ος, γέ-ομαι)
Aischl., Eur. vůdce sboru; zástupu ; voje
vůdce.

λοχᾶγέω, Ἰόμ. λοχηΥ-(λοχἀγό-ς) 8) τ ᾖά
cem, náčelníkem (sboru, zástupu) jsem. Hér.
λοχηγέων τοῦ λόχου vévodě voji. —b) Xen,
setnikuju; setníkem jsem.

λοχᾶαγία, 1 (hoyay-ó;) Xen. setnictví;
hodnosť setnická.

λοχ-ἄγός, ὁ (λοχ-ηγός.λόχ-ος, ηγέ-ομιαι)
a) vůb. vůdce, velitel, náčelník sboru, zá
stupu, voje; vůdce ; vojevůdce. Sof. é7T« 4.
sedm vůdců b) zvl. a) setník; četař (vyšší
nad 60—200 mužů, Xen. (v Anab.) oT0x7m
γοί, ταξίαρχοι, λοχαγοί vojevůdcové, plu
kovníci, setníci ; velitelé, podvelitelé, (vyšší)
četaři. —p. Lak. —9) Xen, (v Kýrop.) četaj
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(nižší) ; předák (asi 24 ππαζἥ),τῶν ταξιάρχων
xai Aoyaváv setníkův a četařův.

λοχάω (λόχο-ς)8) α) zálohu dělám, stro
jím; v záloze číhám. Hér., Thúk, Aoyňou
zálohu vzdělati, ustrojiti; (v záloze) počí
hati. P) Sof. 5 800. 08, σὲλοχῶσιν Epivůec na
tebe číhají, po toběslídí—.b) zálohou, nástra
hou 0-, obsazuju. Hér, ἐλόχήσαντὴν ὁδόνζ4
lohou obsadili cestu; ustrojili zálohu na
cestě.

λοχεῖος 8. 1 9. (611. λοχεύ-ω) porodní,
neut. pl. m. porodní(kde žena porodila).Eur.

λόχευμα, τό (λοχεύ-ω) básn, nározené ;
rozeně ; rozeneo. v1vocněčí, Eur.

λοχεύω (Aó6x0-g,srv. Aéy-og) obyč.básn.
o subi. žen. roditi, Sof,pass. Xoysvsíc zro
zen byv.

λοχΊ-, ἴόπ. --- λοχᾶγ-.
λοχίζω (λόχ-ος, 817.λοχάω) 1. πά]οποι

kladu, stavím. Thúk, žc ódovorAírTagna ce
stu oděnce. 2. rozděluju. Hér. čkóytceκατὰ
véhe« ToúgčvTý Acty rozdělil na pluky oby
vatele v Asii,

λόχιος ὃ, (λόχ-ος, 817. Aoyetřog)básn. při
slehnutí ; při porodu ; porodní, Eur.

Aoytemg, ou, č (Aóy-oc) a) druh zástu
pu: společník, Sof. úvdpuc Aoyírac muže
společníky, v družstvu. b) Xen. «) (vAnab.)
druh v setnině, ve (větší) četě. ἣν αὐτῷ λο
χίτης Ὦγ1 z jeho setniny. i pl. Tv uv A.
z mužů mé setniny. p) (v Kyrop.) druh v če
tě (menší), 790g voůgAoylrac ečrevk mužům
své čety pravil,

λόχμη, Ἡ (λόχ-ος, λέχ-ος. © lož-isko)
obyč. básn. houští; křoví; křovina. Eur.
Mx umyzevácac houští opustiv. čvA0yuoucve
křovinách,

λοχμώδης 9.(λόχμη) křovinatý,Thúk.
οὀος.

λόχος, ó (v Xéy-oc)1.a) záloha ; skrýš.
Soť. «purrop.éva Aoxyouskrývajíc se v zálo
hách. Hér. or. čó)uvosA.dřevěná záloha (lo
di nepřát.). b) «) vojsko žáložní ; záloha. Hér.
τοῦ λόχου ἡγεμών zálohý vůdce. B)vojsko
útočné, Aisehl. πρὸς πύλας ἄγειν λόχον Κα
bráně (nepřát.) vésti vojsko, voj. 2ο, χινοῦν
ται λόχοι πρὸς ἄστυ hýbou se, táhnou voje
proti ms. 2. a) sbor, zástup vojska; voj (j.
čásť vojska). Hér. rov Aóyovἦγε πρὸς τὸ ἄλλο
στῖφος svůj voj, zástup vedl za ostt. davem.,
Thúk. (v. doryuu 1. a.).—b) zvl. x) sbor, zá

λῦδιστί.

stup vojínův asi 60 —200. Thůk.— setnina;
četa (větší), Xen, (Anab.) šrolnoxv ččAóxoue
ἀνὰ ἑκατὸνἄνδραςučinili šest zástupů, set
nin, čet (větších) po stu mužů, κατὰ λόχους
po setninách (srv. mevryxocrTů;). B) Xen.
(Kyrop.) četa (menší, ve vojště Pers., o 24
mužích).— 3. sbor, zástup lidí jakýchkoli. a)
občanů. Xen. διῄρηνται αἱπόλεις αἱ μὲν κατὰ
φυλὰςαἱ δὲκατὰ A0youcrozděleny, roztříděny
jsou obcejedny dle kmenů, druhé dle sborů.
b) Aisehl. rapdévov A. sbor panen. Eur“
o ženách.

Aoydíloc3, básn. chmurný; pošmourný.
Eur? vůč.

Λὐγδαμις, 100g,ión, 106,v 6.511. 1.5Ρτάτ
ce. ostr. Naxa za Peisistrata. 2. Halikar
nassan, otec královny Artemisie.

λύγδην (σλυγ-, ν 1. λύγξ) neskl. Sof.
vzlykotem.

Avyťtce ohýbám. pass. —se. Sof.
Λυγκεύς, έως, ΙΙΥ{Π., jeden z 50 synův

Aigyptových, mnž. Hypermnéstřin, otec A
bantův, předekPerseův.

1. λύγξ, gen. λυγγός, Ý (σλυγγ-. λύζω
zlykám ; srv. Ady-mv. rozd. od násl.) zly
kačka; škytačka. Thúk., PL,

2. λύγξ, gen. Avyxog,o (« Luchs, rozd.
od předch.) rys.

Avypóc 3. (- lůg-eo, lůg-ubris) básn, a)
smutný ; žalostný ; truchlivý. Sof. olumyaí
(v. ščouůČe). b) žalostný ; krutý. Sof.vřpac
stáří. róvor strasti žalostné, kruté. vococne
moe, choroba. v praed. Sof. Avyporarav OAÉ
oboupřežalostně že zhynula. Eur. λυγροὺς
dýc4 váuove žalostnou (jim) učiním svatbu.

ΛΌδία, ν. Λύδιος.
Λυδίας, ου, ἰόπ.Λυδίης, εω, ὁ, ř. Mak. vy

tékající zjezera uPelly a činíc sev.vých. hra
nice krajiny Bottijské vtíká do zát. Therm
ské nedal. ústíř. Haliakmona (nynější Ka
rasmak, jenž vtíká do Vistrice, dřívějšího
Haliakmona).

A5%:móc (Auě-6g, 2. srv. násl.) Lýdům
příslušný ; Lýdský. Hér. dpy“ Lýdskáříše.

Λύδιος 8, (Λυὸδ-ός,9. srv. předch.) Lýd
ský. Hér. čůvoc, důu.oc,yř. i pouhé Adčtu,
ión. -6 Lýdia, Lýdsko v Malé Asii, od moře
Aig. na východ mezi Mýsií a Kárií ku Fry
gii, s pohořím Tmólem a ř. Hermem, s hl.
ms. Sardami. —A. vou.ó;Lýdský kraj.

Addtorí ( Aúči-oc) lýdsky ; po způsobu



Λυδός.

lýdském (t. měkce ; 5Ιαάοπποθ,51Υ. δωριστί,
ἰαστί). ΕΙ.

Λδός 1. mýth. syn Atyův,bratr Tyrsé
nův, Mýsův a Kárův, praotec první král. ro
diny v Lýdsku (až do 12. stl.; po ní násle
dovali Hérakleovci). 2. pl. Lýdové, nár. Ká
rům a Mýsům příbuzný, změkčilý, jemuž
Lýdos vládl; dříve nár. ten nazýván Myto
veg(Matovec), po Lýdovi prý 0 δῆμος Λύδιος
i Avoof.

λύζω,ν. 1. Myš.
Aóxatov, 76, pohořív jihozáp. Arkadii,

kde se konávala slavnost ra Aúxax s ná
rodními závody ke cti Dia Lykajského.( v.
θύω £.) srv. Adxetoc.

Aúmatoc, srv. předch. a Aúxetoc.
AvmápyTog, ku konci 6. stl. Samian,

bratr Majandriův, správce ostr. Lémna.
Λύχειος 3., 2. (« lux, srv. Λύχαιος.)

Světlý. mase. příjměApollónovo (od Rekův
odvozováno od Aúx-og, SIV. λυκοχτόνος) ;
Světlodárce. Ku poctě Apollónově pojmeno

„vána tak i některá m., j. Aúxeog dyopa v AT
gu: Lykejské náměstí. vd Aúzetov(Lyceum)
slavné gymnasium u Athén, na sev. vých.
straně ; kde od 5. stl. obzl. sofisté rádi oka
zovali moudrost svou, kde později Arst.
učíval.

Λυκία, ión. -(n, v. Aúxtoc.
Λυχίδης, ου.Ath. radní r. 480., jenž na

ostr.Salamíně předbitvou Platajskou radil,
aby Athéňané přijali návrhy Mardoniovy na
smířenou,za to pak odlidu Ath. na Salamíně
tehdy bydlícího byl ukamenován, jakožije
ho žena i s dětmi svými od žen Ath. —Totéž
vypravuje Dém. o Kyrsilovi Ath., avšak
s rozdílem tím, že se to přihodilo v Athénách
(nikoli na Salamíně) před bitvou Salamín
skou (nikoli Platajskou).

λυχιο-εργής 9. (Feoyo-v) lycké práce ;
lycky zdělaný, zhotovený ; lycký. Hér..

Λύχιος ὃ. (τν.Λύκος ΠΙ. 1.) 1, Lycký.oi
Λύκιοι Πγὅαπό (nár. Lycký,) dle Hér., půvd.
usedlí na Krétě, nazývajíce se Ἑερμίλαι; τα
roztržky v doběMinoověvystěhovali prý se,
vedeni jsouce Sarpédonem, do krajiny Mi
lyjské (MwAo%c)v Malé Asii na jihovýchod
od Kárie; tam když k nim se přistěhoval
Ath, Lykos, po něm prý přezváni byli Aú
κιοι 8 zemějejich Λυχία, -ἴη (ΜιλυάςοΏπηθ
zeno na kraj sev, východní této země). róča
Axa. luky—.2. (« Aúxetog)básn. posvátný
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Apollónovi. Sof. —goróv posvátná voda
(zřídla Apollónovi zasvěceného).

λυχο-χτόνος, ὁ (-κτεν- τε κτείνω)vlko
bijce. Sof. o Apollónovi (j. ochránci stád).

Λυχομγῥης, ovc,1. mýth. kr. na ostr.
Skýru, děd a pěstoun Neoptolemův. 2. Ath.,
syn Aischrajův, proslavený udatnostív bit
vě u Artemisia.

Δυχόοργος, ν. Λυκοῦργος.
AÓxoc(FXůxog,« lupus, vlk, Wolf) a)

vlk. b) šakal. Hér,
Aóxog, 6, I. ř. (vlčí, dravá). 1. ve Veli

ké Frygii jihozáp., sem tam pod zemí se
ztrácející, obzl. u ms.Koloss, levý přítokMa
jandra (nynější Diakbunar). 2. pobřežní ř.
v sev, Bíthýnii, u ms. Hérakleje vtíkající
doPonta Eux. (Kilidš-su). 3. dle Hér.Ť. v ze
mi Thyssagetů, tekoucído jezera Majótské
ho, nyní neznámá.

Δυκοῦργος, Hér.or.i Auxóopyoc1.mýth,
kr. Edónský, syn Dryantův, odpůrce slav
ností Dionýsových. 2. slavný zákonodárce
Spartský z král. rodu Prokleovců ku konci
9.stl., poručník svého sestřence Leóbóta n.
svého bratrovce Charilla, 3. vznešený Ath.
v 6. stl. syn Aristolaidův, za Peisistrata ná
čelník obyvatelů roviny v Attice,

Avxópptv, ovoc,ok. r. 600. syn Korint
ského tyrana Periandra,

AVnów(Júxo-c)j. vlk trhám, Xen. pass.
AeAuzouévogod vlka roztrhaný, podávený.

Λύχων, ωνος,οἵς.r. 400. chatrný řečník
Ath., jeden ze tří žalobníků Sókratových,

Λυκώπηης, ov, ión. sw, statný Lakedai
moňan ok,r. 600.

ABLU,76, (« λύμ-η, λού-ω) básn. 1.a)
skvrna ; poskvrna. Sof. (v. dyviíČe 1. a). b)
hana; hanba, Sof.rů yňp. 2. trýzeň. Aischl.
πήµατα, λύματα, δείρατα strašti, trýzně,
strachy.

λῦμαίνομαι (λόμη. -- 801, ἐλυμηνάρην,
prť. AeAúuaoua.) 1. a) ohavím; hyzdím
mrzačím. viva někoho. rev ohavně, tvrdě, zle
nakládám s někým. Ἠότ. τὴν ἵπποναὐτῶνἐ
λυμήναντο Ἰσάα jejich zohavili. vexp Av
uoívecdou s mrtvolou ohavně nakládati ;
mrtvolu ohaviti. b) «) poskvrňuju. Eur. m
něco. zivi úkor, hanbu činím, hanby dodá
vám něčemu. Xen. Ór119)ÉxuT0Ů δό ξη ἔσοιτο
AeAuu.xouévocže by své vlastní pověsti úkor
učinil, hanby dodal. B)hanobím. λόγους τινὸς
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řeči něčí, Isok. —2. a) trýzním ; trápím ; su
žuju. Hér. Ἱμέας λυµαίνεται Aúunotnás trýz
ní trýzněmi (cvičením vojenským). b) «)
újmu, škodu činím, veviněkomu. se subi.os,
i věci. Hér, vém 0ůTwcer 0Ayac λυμαίνεσθαι
lodí tak málo že jim škody činí. Xen. Auuuí
VET TZÚTY T) ZATAOTÁGEŠkodí tomu zŤíze
ηῇ. 15 809., Φο, ὀργή σ ἀ̓εί λιμιαίνεται hněv ti
vždy škodí, tě hubí. Xen. vů Auuavóu.evaya
GTÉDAGZMLZEOARAGal Úvy kc co škodí žalud
ku i hlavě i duši; co hubí žaludek—, Aupac
Avuaivecdu lyry kaziti (špatnou hrou), po
rušovati. 9) ruším ; mařím. Xen. mpďčíviw
jednání někomu. Dém. rů u% mpocýxovra
jmění nevlastní mařím..Xen. pass. %0) Au
μ,αίνεται G0nejde na zmar,

λῦμαντήρ, Ἶρος,ὁ (λυμαίνομ.αι, 81Υ. λυ
uavrýg) Xen. A.vůs oraz rušitel přátelství
(hanebný); prznitel—.

λῦμαντήριος ὃ.[λυμιαίνουμαι,51ν. ΡΙθάςὮ.)
Aisohl, potupný. deou.4.

λμαντής, οὗ, ὁ (λυμιαίνομ.αι,λυμιαντήρ,
λυμεών) Sof. v praed. o věci. A.βίουπβ ζά]
bu života.

λῦμεών,ὤνος, (Aúum, srv. předeh). 1.
prznitel. Eur. rv yvvouzáv.2. zhoubce, Sof,
šv.0; můj, života mého. Isok. pl. op. cer
pec. Xen. Tův ἠδέων A. rušitel rozkoší.

λύμη, 1 (« Aua, lu-es) 1. a) obava; 0
hyzda ; zohavení; zmrzačení, Ηόχ, αἰσχρῶς
λύμη διαχείμ.ενον hanebně zmrzačeného. b)
hana ; potupa; úkor. Hér. čmiAúvna potu
pu. 2. a) trýzeň. Aisehl, (σ. ἀδαμαντόδετος).
Sof. Aúu.mBťovtrýzní života (od jiného způ
sobenou).Hér.(v. λυμιαίνομιαι2. a).- b)x)újma;
škoda; zhouba ; záhuba. Aischl. dóuov šni
Aou.ypři záhubě rodiny. $) maření; kazení;
κάτα, Χεῃ. ἀπὸ λύμης καρπῶν καὶπροβάτων
od zkázy obilí a stád,

ADTÉM,(Xúry) 1.2) «) trudím; rmoutím;
kormoutím; soužém, viva někoho. se subi. 08,
ivěci. Sof. zuovaí. Hér, cvu.popý.Xen.(op.
εὖ Aéystv,motely). pass. —se. S0f. vocýuaci
Aumeřoda.chorobami souženu býti. Thúk.
s part. aoXwAexórTec—.Pl. λύπην λυπεῖσῦαι
zármutkem rmoutiti se; hořem hořekovati.
Thúk. 7906T. yváum Aureřoda pro něcov my
sli kormoutiti se. Isok. šrí mewA.pro-. Dém.
ταῦτὰ λ. τοῖς πολλοῖς καὶ ταὐτὰ aloe
(z týchž věcí rmoutiti se j. lid a z týchž se
Tadovati;) stejné žalosti míti s lidem a stej
né radosti. Sof. 70 χαΐσειν καὶ τὸ λ. 188058 ἃ

λύρα.

žalosť. 9) mrzím, τινὰ někoho. Sof,— Xen. αἱ
παρακελεύσεις,455. --56; 5ἱγ5Κάπιϱἶ.Ώόπι,
κοπτόμενοι--týráni jsouce stýskajísi. b) po
horšuju ; urážím ; dráždím. vvvěněkoho. Sof.
Aureliey4p. 2. a) příkořím sužuju. Tivů ně
koho ; příkořídělám někomu ; škodím-, obzl.
válečně. Ἠόν, η ἵππος προσέκειτό τε καὶελύ
πεε τοὺς Ἕλληνας Ιεπᾶροίτο doráželo a pří
koří činilo Hellénům. Thúk. ἐντῷ ἔργῳ λυ
mýcev v boji příkoří učiniti, T0 Aurodv pří
koří. Xen. b) i neválečně. obtěžuju, Hér. 03
děvAuméovrecúpémcnic neobtěžující vás. Pl,
τοὺς υἱεῖςµου ταῦτὰ ταῦτα λυποῦντες ἅπερ
ἐγὼ ὑμᾶς ἐλύπουν βσηὔπι πιήπι ἰγ{6ὔprávě
obtíže činíce, jaké právě já vám činil.

λύπη, 2, (srv. předch.) 1. trud; zármu
tek ; hoře; žal; bol. Sof. (op. yapug).att. (op.
ἡδονή). Thúk. zev0; zármutek z něčeho —
Χθη. ὑπὸ λύπης δακρύειν, οὐ κοθεύδειν 8 p.
ποἵεπῃ--. 2. ΡΗΚοἵ{,50Η,πικρά --. Ηότ. ποῖ
ze ; bída. %Txpsodou A.

λύπημα, τό (λυπέ-ω) rmoucení; za
rmoucení; zármutek (způsobený). Sof,

λῦπηρός 8. (λύπη, srv. Xurpóc) 1. trud
ný ; trapný ; žalostný ; bolestný. Sof. Au
ρὸνΧλύεινtrudno, trapno slyšeti.io0s. s inf.,
č. neosb. ojx ὃν Ἴσθα λυπηρὰ χλύνειν (Π6ΕΡΣΙ8
bys trapna ku poslouchání ;) nebylo by trud
no tebe poslouchati. neut. s inf. iatt., Xen.
i comp. ὅσῳ λωπηρότερον-- ὅμηῃžalostněji,
bolestněji—. Šof. Aumng0gye, ci (žalostně
se má,) trudná, žalostná to věc, jestliže—.
Xen. Aurnpás Procou.sda trudně-. T0A,Thúk.
trudnosť, (v. čxrAfoce 1. a.) PI. cit bolest
ný. (« dkysvóv). ἠδέα πρὸςλυπηρά Ρϊ{]6ιη
né proti bolestnému. 2. a) příkorný ; odpor
ný.Thúk. A.sive vedle uicetoda:. Sof. neut,
(v. čoye 1. a). b) obtížný. Xen. úu.čvMucoůs
λυπηρους.

λῦπρός 3. (Aúx-n,srv. předeh.) 1. a) trud
ný ; žalostný, Eur. Auroa; k žalosti. b) drs
ný ; nuzný. Hér. v (op. rede). 2. příkor
ný ; odporný. Eur. 0 0s.

λύρα, j, lyra, prastarý nástroj struněný,
jehož pův. byl prý Hermes, potáhnuv sko
řápku želvy strunami čtyřmi ; zdokonalená
lyra měla ramena (rýyeu) z rohů kozy n.
salhy, připevněná v části dolní a spojená
v části horní příčkou (struníkem); z dolní
části ku příčce nataženo bylo (V. srrv4rovoc)
T strun (ze střev), na něž se hrálo buď prsty
n. krátkým tloučkem (zAňxTrpov,v. zpoúa1.
a, 9). básn.,att. —Lyra oblíbena byla Apol



λυροποιικός.

lónovi, jemuž prý ji daroval Hermes. —srv.
χίδαρις.

λυροποιικός ὃ. (λυροποι-ός)ΡΙ. ἡ λ. 29
tovování lyr, vůb. nástrojů strunných.

0 λυρο-ποιός,ὁ (-moté-w)hotovitel lyr,

«

vůb, nástrojů strunných. Pl, Aisehn.

Abotyópmg, 8w, lón. = att. -y0pa5, OU,1.
Miléťanv 6. stl., otec Histiaja tyrana. 2. ob
čan Parský v 6.a 5.stl., syn Tisiův, odpůr
ce Miltiadův.

Aúoavěpog vojevůdce Lak. ok, r. 400.
ΛθΌσανίας, ου, τ. Αἰσχίνης 9.
Abotac, ov,syn Syrakúsana Kefala, zna

menitý řečník Att.

AborxAémg, att, -xAg, v. ABpowyoc.
ΛὈσίμαχος Ath., v. Ἀριστείδης 1., 2.
Λυσίνιοι, v. Λασόνιοι.

λύσις, ἡ (λύ-ω) 1. 7υατοπί (v. λύω 1. ο).
α) νγκοιροπί. Ώόπη, λύσεις αἰχμαλώτων Υ}
kupování zajatých. $) vysvobození; spro
štění. PL. AúctyvoviTÁVxaxáv vysvob. něko
mu znehod, Sof. rýuarva o)x čye Activpo
hromy nemají (vybavení,) ukončení, konce.
y) vyváznutí. Sof. στρατῷ πρὸς οἶκονγο]θκὰ
k domovu. 2. rozpojení. a)a)10z- ; odloučení;
vybavení. Pl. θάνατος λ. καὶχωρισυὸς ψυχῆς
ATOGapaTog smrt vybavení a oddělení duše
od těla. 9) rozluštění ; uklizení; vyrovnání.
Arst. v drámatě. déouc,A. zauzlení, rozuzle
ní. b) zrušení. Arst. při úsudku, důkazua
p.: popření; odpor ; námitka, i pl. zepiAaeov
o odporech, námitkách.

Aóotg, u8og,Attičan Aixónejský, syn Dé
mokratův, žák Sókratův.

AbolorpaToc věštec Ath. asi v 6. stl.

- Abormelém (AvorreAY-)vyplácím se ; pro
spěšný, užitečný jsem. att. obyč. v 3. 0s. Av
σιτελεῖτι τινι prospívá, prospěšno jest něco
někomu. Isok, uAXov Ý—více než—. Thúk.,
Dém. 70 AvorreXodvprospěch, vim někomu,
πζδί, 1ΡΙ. Ὠόπι, τῶν πάνυ λυσιτελούντωντοῖς
ToAu.©civovže jest z věcí velmi prospěšných,
výnosných odvažujícím se toho. Xen. Auot
TEXoúvTaczpůsobem výnosným.

λυσι-τελής (λύ-ω 1.4, α.--- τέλος--- λύων
vvéAm)útraty vyplácející; vyplácející se; vý
nosný ; prospěšný ; užitečný. o zbožíke kou
pi: laciný. Xen. comp.

AÓ3ow,-vva, j, vztek ; vzteklost; vztek
πα; šílenost, Aischl, Xen. —Eur. (v.
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ἐνέημ.ι, £.). i zosbn. Avúoongzúves Vzteklice
psice (Erinyje).

ÚO%, v. předch.

λυσσαίνω (λύσσα, 81. násl.) Sof. πατρὶ
λυσσαίνωνna otce rozvzteklen, rozzloben, se
vztekem.

λυσσάω (λύσσα, srv. předeh.) vzteklý,
šílený jsem ; zuřím ; vztekle řádím. Sof.

λυσσώδης 9. (λυσσο-ειδής, -εἶδος)básn.
vzteklivý. Sof. vocog choroba, —Eur. ο 08.
vzteklivec.

AVTÝp,7906,6 (A-o) trag. rozhodce ; roz
hoděí ; rozsudí. Aischl, νειχέων.

Aurýjptog 2. (Aú-e, srv. předch.) trag.
k vybavení, k vysvobození pomocný; spasi
telný. a) Aischl. obozích ; spasitelé, b) ově
ci. o) Sof. λυτηρίους εὐχὰς δειμάτων prosby
za vybavení z postrachů. λυτήρια ταῦτα φό
vouto na očistu vraždy (vykonané). dle někt.
i s ace., Sof. Aurýpiov Aúrypu.xna odyrácení
zármutku. B) k ulevení; na úlevu. Sof. 760"
ἂν καχκῶνγένοιτο τῶν πάλαι λυτήριον ἴοΐο Ρ7
přispělo k úlevě strastí mých dávných.

λυτιχός 8.(λό-ω) Κταδθπί příhodný. Arst,
va A.rušicí, odporné, zmatečné úsudky.

λυτός 8. (λό-ω)zrušený; zrušitelný, Arst,
o úsudku: popíratelný ; odporu snadný.

λύτρον, τό (λύ-ω) γγκαρπό: ΤΗΚΚ.αἰχ
μιαλώτων 78 78846. Χθμ., Dém.

AvTpów (óTpo-v) výkupným vybavuju ;
vykupuju. Dém. pass. AeAurpdoduu.

Avyvo-xčím, % (-x4-o) Hér. osvětlení
lampami, výroční slavnost Eg., obzl. v ms.
Saji,v noci konaná na památku bohyně Isidy,
j. hledala mrtvoly manžela svého Osírida.

λύχνον, To,v. násl.
Ady voc, o, pl.obyč. Xúyva(« Iiic-eo, lux,

louč, Lich-t) svítilna; svitelnice ; kahan;
lampa ; v Egyptě už v doběprastaré obyčej
ná (kdy v Řeckuještě bývala o4c),v Řecku
v 5.stl. vůb. už známa (půvd. míska, ču.Bu
oto, naplněna olejema solí, svrchu opatřená
knotem, v. éXXúywov.srv. Axurrýp). Hér.
obyč. pl. (v. doý), zř. sg. (v. ravvuy og). alt,
častěji sď.

λύω (.ν re-luo, so-lvo ze se-luo, Srv. 80
Jů-tus. —km. prs. Aů-, fut. Ace, a0r. čŠAdou;
ale prf. AéAuxa, πιεᾶ. λέλύμιας 80Υ. Ρ858.
šXúdmv)loučím. 1.a) o) rozpojuju; roz- ; od
vazuju; -pínám; uvolňuju. Sof. AúsiyměrAov
uvolňovati roucho, λῶσαι στολάς 1οζθΡΙ811,
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svléci šaty. meď. Hér. šAúcarToTyvLóvny 10
zepial si pás. p) Eur. yoáuuzra Aúgwlist roz
dělávati, rozpečeťovati. AdoaudéXrovrozevří
ti, rozpečetiti psaní, v) Eur., Isok. AúgwvGT6
ua otvírati ústa (k mluvení). ©)násilím roz
pojuju, rozvírám, Eur. xXdpa Alca závory
rozevříti, pass. Aischl πυλῶν κλήθδρωνAu
dévrov budou-li závory brány rozpojeny, roz
tlučeny—. b) «) uvolňuju; popouštím, 04,
nvtav oprať. B) rozpoutávám ; pout, vazby
zbavuju. vid někoho, Xen. roůg Osdeuévove
rozpoutávám spoutané ; pout zbavuju svá
zané. PI, AdouatZoxoáry pout zbavují So
krata. pass. AeXouévogpout jsa zbaven,
sproštěn. —i s gen., Aischl. AdoaíTi Oe
ou.v sprostiti někoho pout. i 6 ἐκ--. pass.
ἐκ.δεσμῶν λυδΏναι z pout býti vybavenu. c)
vybavuju ; vyprošťuju. a) Sof. čAuaavai
rypóvvybavili, vypletli ho (zapleteného v ře
mení potahu). B)—-z vězení, z otrootví; vy
Καρτ/α, ο076. πιεᾷ. Ὠόπι, αἰχμαλώτους λύσα
obouzajaté vykoupiti (si). Xen. i (rov koně.
pass. Hér. Auděvatχρημάτων μεγάλων ὑπό
Tivogvykoupenu býti za mnoho peněz odně
koho. Thúk. (v. úvví II, 2. b, p). —v) vůb.
vybavuju. τινὸς Zněčeho ; zbavuju, sprošťuju
něčeho. Sof, dxvou ce Aúce bázně tě zbavím.
—ve 3. 05. básni bez gen., Sof. Aúe ἡμᾶς
nůděv0)d črapEAeT(neosvobozyje,) nespasí
to nás nic aniž co prospěje. d) básn. o) S-;
vyplácím. Sof. TéAmAúe rivi s inf. (útraty
splácí,) vyplácí se, prospívá někomu-. i
pouhé Aúes inf, prospívá— Eur. ; i s gen. oů
Met vole špdat váv méhacnení prospěchu mi
lujícím z blížních—. 3) s-; odplácím. of.
φόνῳ φόνον πάλιν λύειν νταξᾶοι vraždu zase
odpláceti. y)splácím ;napravuju. Sof.AúGov,
ὅσα čtýumprov chtěje napraviti vše, v čem
pochybil jsem. —2. a) «) rozpojuju; roz-;
strhuju ; bořím ; zbořuju. Xen. vův yšpvpav
Alcar most strhnouti, zbořiti, $) snímám;
od- ; π]κΗσα]α, Βοξ, τῆς πημονῆς λύσεις βάρος
sejmež útrapy, pohromy tíži. čAvosvaivov
ἄχος ἀπ ouudvov Apng sňal hrozné hořes očí
Ares. v) uklizuju; vyrovnávám ; rovnám.
Eur. šotyAúovoorspor vyrovnávajíc. Aúwveř
1x05mUTpÍ(vyrovnávám rozepři s otcem ;) u
pouštím od rozepře s otcem. b) básn. rozlu
čuju ;rozpojuju ; seslabuju. pass. Aischl.
Aura ěu.dv yvlovGoumseslabenajestmých
4 ᾗ οί]α, Ἐτιν λέλυμαι ψ.ελέωνσύνδεσμοντοζ
pojen, rozpoután jest svazek údů mých. c)
«) rozpouštím ; odděluju.pass. Xen,Avdva
rozpuštěnu býti. στρατιά, τάξις. λελύσθαι ἀπ᾿

λωβητήρ.

ÁMýkov že jsou odděleni:'odsebe. $) propou
štím ; mimosebe pouštím. Pl. zóre0v Aúco
μεν τῶν λόγων; Κίθιή 7 οροι výroků máme
mimo sebe pustiti? kterého —mámese od
říci? d) w) ruším; zrušuju. Hér. garvplove
vóuougu%AVovotcovských obyčejů neruše.
Dém. vóuovg Adcx. zákony rušiti. Thúk,,
Χοῃ, τὰς σπονδὰς-- ΒΠΙΙΟΠΤΥ.τοὺς ὅρχους-
přísahy—. Dém. AúewTyv sioývnvrušiti mír,
pass. Xen. AeXodau uot doxet xxi 1 ἐκείνων
ὕβριςzal jueréox úoápemzrušena, skonče
na zdá se mibýtii jejich zpupnosti naše ne
jistota. B)Arst, vyvracím; popírám. Aúgwvpo
pírati. Adooupopříti.pass. Adsodut, Audva
popíránu, popřenu býti.

λωβάομαι (λώβη. -- 80Η, ἔλωβησάρην,
pass.čAoBýdyv)1.a) ohavím; hyzdím ; mrza
čím. (srv. λυμαίνομαι) Πόν. ἑωυτὸν λωβᾶται
λώβηνἀνήκεστον 5609 ομαν{ ohavou ne“oji
telnou; —mrzačí mrzáctvím—. AwBýscorobaí
Tia zohaviti, zmrzačiti někoho. AuBydvau
zohavenu býti. Pl. ravrodanac AWBxcvšeli
kým zohavením. prf. pass. AeXoByu.évog20
havený ; zmrzačený. —Sof.i zAexrafowvdp
τάναισι λωθᾶται βίον Απιεόκαπιϊ provazu 0
havně končí život. b) duševně. ohavím ; ha
πορίπι, ]. μιοχ9ηρῷ ὄντι τὴν ψυχΊν καὶλελω
Byu.évodid Tubídnému na duši a zohavenému.
λωβήσεσθαί τι zhanobiti něco. 2. a) týrám ;
trýzním ; trápím, «) Sof. o subi. nemoci, bo
lesti Awáďraí viva trápí někoho. B) PL. oi co
φισταὶλωβῶνται τοὺς νέους --ἰγτα] 1ποο]γ
(učením). Arst. prs. pass. T0vůpacXobšraí
Tiwustáří týráno, mučeno jest něčím. b) Pl.
k úrazu přivádím. vi něco. —k úrazu jsem ;
škodím. rivi něčemu. © τὸ ἄδικον λωβᾶται
čemu nespravedlnost škodí (op. ὀνίνησι)--.
Aopněňva k úrazu přijíti ; škodu vzíti.

λωβᾶτός, ἀόπ, --- λωβητός.
Abby dór. -Ba, 1 (© lábě-cula) 1. a) oha

va; zohavení; zohyzdění ; zmrzačení (srv.
Aúun.)Hér., PL. (v. AoPžoum1. a).—b)ohava;
hana ; potupa. 908, τίσασθ«αι λώθχν Ῥοπιβ{[ή
se hanou, pohaněním. ὑθρίσαι λώθαις Ροΐι
piti hanami. AwpBargἐκρκχλεῖν s potupou po
boditi. 2. «)trýzeň ; úraz ;pohroma. Sof.(v.
Xaxomoc). b) «) příkoří; křivda. Sof, rapa
amdči Aoposváděti ku příkoří,ku křivdění,
B) zkáza. Pl. o sofisteeh : A. Te καὶδιαφθορὰ
Tv cvyytyvouévov zkáza a zhouba—.

λωβητήρ, ἥρος, ὁ, Ἡ (λωβά-ουικι) Ράβη.
hanobitel. Sof, pl. při Eowvý:; pohromou
stíhající.



X
λωβητός.

λωβητόςἀόπ, - ἅτός ὃ. [λωβά-ομιαι)βάρη,
1. a) zohavený. Sof, dle někt. ečdo«.ϐ) α) Ῥο
haněný ; potupený. Sof. λωβητὸν αὐτὸν ἐκ
BaXetvjeho pohaněna, s pohanou pohoditi. β)
hanlivý; potupný. Sof. 6 mávrT úxovov
αἰσχρὰκαὶλωβήτ' ἔπη jenž veskrze dochází
hanebné a potupné pověsti. 2. utýraný; u
trýzněný. Sof. uóydo A.trýzní utýraný.

λωίων, Ῥάρη,--- λώων.
λῷος, Μας, měsíc, Ath. βοηδροµιών.
λωπίξω (ή λώπ-η háv) básn, halím, Sof.

ἐκὃ)ἐλώπισεἃ ολα] ]ᾳ,
λωποδυτέω (λωποδύτη-ς)οἱπρα]α; θσ]ό

kám (loupežně). Dém.
λωπο-δύτης, ου, ὁ (λώπη, v. λωπίζω)

lupič (šatů).; loupežník, Dém.
λῷστος, τ. λῴων,
AwTóg, 1. lótos (stromový) a) Kyrénský

(rhamnus lotus), jehož ovocebylo sladké, da
tlům p. ; Lótofagové živili se jím, připravu
jíce i víno z něho. Hér.—b) Eg., rostlina
vodní, obzl. u Níla rostoucí (nymphaea lo
tus). lótu toho Hér. dva druhy rozeznává;
z plodu prvního druhu připravoval se chléb;
plodu druhého druhu požívaly čerstvého i
sušeného. c) «) strom lótový tvrdého dřeva,
z něhož zhotovovaly se obzl. píšťaly. B) pí
šťala..Eur. ABus, eúxéAad0s.—2jetel, jete
Jina (luční, v. násl.)

AwTo-Tpóp0G?2,(-XoT6-g, 2., rpépo) Eur,
jeteloplodný. Astu.aÉ,

Awrogdyot, Lótojedi, nár. Libyjský na
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sev. pobřeží, vých. od Tritónského jezera
(mezi Syrtou menšía větší) živící se lótem
(v. AwTóg1. a.). Hér.

Awgátm (« Nópoc,šíji zdvíhám) 1. a) «)
oddechuju si; u- ; přestávám. Sof, EXwoncev
róvov oddechl si od práce. 3) ob-, úlevy na
bývám ; okřávám. Pl. v; ὀδύνης.Τπήις, ἰἀπὸ
νόσου καὶ πολέμου λελωφήκαμιεν π πεπιοοί ἃ
války okřáli jsme, oblevy nabyli jsme. v)
upouštím. Aischl, AwoŽox:yóAov upustiti
od hněvu prudkého, b) io subi. věci Aoož,
čAdpycETLpřestává, přestalo, konec vzalo,
skončilo se něco. Thúk. gvu.pooxí. Xen. X
dor házení kamením. 2.17. úlevou podpo
ruju.Aisehl. oAwoýcovkterý úlevu připraví;
příští pomocník, osvoboditel.

λώφγσις, ἡ (λωφά-ω) Τή]ς, λ. τοῦπολέ
μ.ουἀπὸ τῆς Πελοποννήσουπργόπί (4511) bře
mene válečného od Peloponnésa ; válečná
úleva Peloponnésu.

Adwv, básn. i Aolov, ov032. («AxF-v
Xetx,lov. —smyslem poněkud comp. k dy«
dóc. sup. AGorTos)a) «) prospěšnější; pří
jemnější; lepší, Sof. ó los A.život příjem
nější. dxtucov- osud lepší. Xen. mórepov
λῷον πορεύεσθαι Ἡ μ,ένεινco (z obojího) pro
spěšnější—. Aov xxi žuervovprospěšnější a
lepší. AGorog nejprospěšnější, nejlepší.
Aichl. (v. BovAsvo2. b. z.). Sof. vů AGora
Agyetvrady nejlepší mluviti, dávati. B) mi
lejší, Pl, ©A$ors nejmilejší (někdy írón.),
Xen. —b) vůb. lepší, Eur. eigT0 AGovk lep
šímu ; na lepší stránku.

o

M.

M, M—=u, 70, neskl. — m; dvanácté
písmě v alfabétě. —Známkačísl. a) u“— 40.
—b) „u == 40.000.

L“ před samohl. = vé.
μά, πος]], slůvko přísažné, s ace. boha

neb věci k přísaze dovolávané. a) při dotvr
zovací přísaze obyč. s val. Xen. vai uď Alx
ano při Diovi. b) obyč. při záporné přísaze.
Xen. μα τοὺς θεοὺς οὐχκ--při bozích ne—. P.
ud Alz o)x—, -oddév, Sof. οὐ μὰ τὴν Ἄρτεμιν
oúx—včru při Artemidě, ne—. na předch.ot.
v odpovědi: u Aix 8AAx—nikoli při Diovi,
ale=. p. Pl,

µάγαδις, ιδος { τος, j, nástroj strunný,
půvd. Lýdský, harfě podobný, o 20 stru
nách s dvojí oktávou, na níž se hrávalo obě

ma rukama. Xen. jen dat, οἷονuxyádi (j. na
magadidu ;) v oktávě.

μαγγάνευµα, τό (μαγγανεύ-ω)Κε]]ῆ
ství. ΒΙ. μαγγανεύματα καὶἐπωδάς πιάπαθηί
a zažehnávání; mamy, kejkle a čáry.

μαγγανεύω (τὸ μάγγανον παπα; Ἰα]ΚΙ.
—srv. předch.) mámím, kejkluju.

Máy WAVEn, Μάγδολος, Ἡ, 18. Υἀοληΐπι
Egyptě, jihozáp. odPélůsia.

µαγειριχός 8. (μάγειρ-ος) kuchařský.
Pl. Ἡ μ.. ἐμιπειρίαΚαθαϊβ]ά ΖΚαδεποςί,

µάγειρος,ὁ (uxy- v v.4oce) kuchař. Pl.

LavVEÓw(udyo-c) čarodějsky, černokněž
nicky si vedu, počínám.Eur. part. prs. po
čarodějsku, černokněžnicku.
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Μάγνης, τος, ὁ (517. Α]αγνησία) λ1αρ
néťan. 1. obyv. v Magnétsku Thes., Sof.,
Hér. dvňp M. — 2. v Magnétsku Kárském
podle Majandra. Hér. pl. οἱἐντῇ Ἀσίῃ.

Moyvnota, ión. -m, j (Máyvns) Mag
nétsko ; Magnésia. 1. jihových. čásťThes
salska (od ústí Péneja směrem k Buboji).—
Hér. i ML.χώρη, ἤπειρος. -- 2. ΚάταΚά podle
Majandra, s ms. téhož jm. nad Majandrem.—
(3. ms. v záp. Lýdsku nad Hermem).

Mayvytméc 3. (Máxyvng1.)Magnétský.
Aischl. yaix (v Thessalsku).

μάγος ν. πάρ].
Mávoc 1.a) obyč.pl. Magové,jeden z hl.

km. Pers., zabývající se kněžstvím a věda
mi i hadačstvím, v národu vůb. mocný. Hér.
ó M. král Pseudosmerdis. b) udyog mag, j.
kněz, hadač. 2. uáyog čaroděj : čarodějník ;
černokněžník. u Sof. vůb. j. podvodník.

μαγοφόνια, τά [-φόν-ος)πιᾶρουταζᾶΒ;Ρο
bití magů. v Persku výroční slavnost (od r.
521.) na památku ubití Pseudosmerdia
j mnohých magůjn.

MašvToc, 4, pom. ms. v Thr. Chersoné
su, ihozáp. od Sésta (Maito).

páČA, 1 (uácce) hnětinka, hnětka, hně
ftenina, (těsto hnětené,) obyč. z moukyječ
menné, jež se jídalo usušené, nepečené. (pa
gáč surový).Xen. u..xat čovochnětka a chléb.
dle Hér. i hnětka z ryb rozemletých uprave
ná a usušená, v Babylónsku.

Malapng (ace. ión. —oso) Méd, voje
vůdce Kroisův.

naČóc, 6 (= u.xa-T64,mad-idus) prs. obyč.
pl. o ženských prsích. Hér.

μαῦεῖν, τ. µανδάνω.
μάνημα, τό (µαῦε-,. υανάνω) 1. 8)α)

věc do paměti vštěpovaná ; věc, které sevy
učuje; předmět učení (jakýkoli); nauka; uče
ní; umění; věda; vědomost. Pl. uxdýuarTa
καὶἐπιτηδεύματα τιδεηί a zaměstknávání. u.
TOTeoi TŘETÁGEKNauka o taktice vojenské. τὸ
μ., ἔστιν εὐβουλία περί τε τῶν οἰκείων καὶ περὶ
TV TŽETÓAeacpředmět učení jest opatrnost
v hospodářství domácím i ve správě obecné.
Ta xx% u. krásné vědomosti. —Xen. (v. zi
oevóc1. b.). b) vědomost nabytá zkušeností.
Πότ. τά µοι παθήματα μαὺήματα γέγονε ΥΥ
trpení mi vyučením stalo se. b) učení; po
πόθπί. ΕΙ. ὑποσχέσθαιτυνὶ u.. přislíbiti něko

V

mu poučení; nabídnouti se někomu k pouče

μαιμαω. X

ní. 2. poučená; zvěsť. Sof. uxůsty vádůvu
dověděti se zvěsti. |

μα ηματιχκός 3. (uádyux) k poučování
příslušný. Arst. mathématický. —Aóyopo
jednání.

μαῦὝσις, Ἡ (815. μάθημα) 8) α) na-; po
παπί; Ροπδοπά, Φ0ᾷ.τινὸς ο πόὔθιῃ.(τσ. ἄονυ
μιαι 1. Ὦ, Υ.). Pl. ó δεόμενος μ.α9ῄσεως kdo
potřebuje poučené. —.učení. (v. xTr64, b.)
u.. dváuvycíc čoviv učení (se) upamatování,
rozpomínání jest. % čv Tolg OrmAouu. učení
v šermířství..% rxo« Tivogu. učení u někoho.
—Xen u.. xai .ehémy učení a cvičení. 3) chá
pavosť. Sof. coi u.. 0) mx0x u tebe'není chá
pavosti. b) učení ; umění ; vědomosť.Sof. ud
Όησινοὐκαλὴν xy xvbáveg učení nehezkému
se vyučuješ. Xen., v. čxrovée 2. b, 9.

μαυ ητέον, V. LAVÝAVO.
LAVYTÝS, 05, O(uade v vavbdvo) učeň;

učedlník. Pl. rivog něčí. (op. διδάσκαλος).
Hér. 'EXA40ocu.. Hellady učedlník.

uadyjTóc 3. (srv. předch.) umem pocho
pitelný. PI., Xen. neut. čemu lze se naučiti.
τ. διδακτός.

pata, 7 (- u-vnp) máma; mamka;ma
mička. Eur. ochůvě, kojné.

Mou (v. předch.) bohyně, dcera Atlan
tova a Pléjonina, matka Hermeovaz Dia.

Matavěptoc Samian 1. v 6 stl.. otec Ma
jandria 2boaLykaretův. 2.synMajandria 1bo,
tajemník Polykratův a potom nástupce je
ho ve vládě.

Matavěpoc, č, největší Ť.v Tónsku Asij
ském, tekoucí již. Frygií a sev. Kárií do
moře Aig. (sev. od Miléta). proslulá svým
tokem křivolakým.

Mavývng (Muórng) 1. subst., Hér. Ma
ἥται Majéťané, Majótané, obyv. na vých. od
jezera Majótského (dle nich prý pojmenova
ného). 2. adi., Hér. 1ἀναῖν ποταμιὸν τὸν Μἴαι
úryv —Ť.Majétskou.

Ματῆτις, 1006,1 Mudr, (srv. předch).
Auvy, jezero Majétské, sev. od moře Eux.,
s nímž jest spojeno úzkým Bosporem Kim
merským. (moře Azovské). ἨΠότ.Ἡ. καλέε
ται καὶ μ.ήτηρ 1]όντου(51Υ. υαἴα).

μαιμακτηριών, ῶνος,ὁ, ράδψπιὂςίο(bouř
livý) rokuatt., konec října a větší čásť li

„stopadu, n. i část listopadu a prosince. Dém.
/ ? ve

μαιμαω (µα-, -ν υέν-ω.) básn. 1. bažím;
dychtím. Sof. vyeřouuxw.oxv oóvovrukuba



žící po vraždě. 2. zuřím. Hér. or.
ueovva hrozně zuřícího.

MavaAtoc, v. násl.
MatvaAoc, 6,1. pohoří ve střd. Arkadii

směrem jihových. ku hranicím Lak. —Mau
vo Mainalský.Thúk. M. Mainalsko.
2. mýth. os., otec Atalantin. Eur.

ς μαινάς, άδος,ἡ {.ν μαίνομαι) básn. 1. běs; šílená; zuřivá. Eur. 2. psáno i Mauvaz
běsná otitelka Bakchova. pl. Mainady. Sof.,
Βπ1. --τ. Βάκχη 1. -- Θυιάς.

εινὸν μ.αι

μαίνω (UXV-,ν μένω, 817. 6Ρ. µερα-α. -

act. a0r. ἴγ, ἔμηνα, ρε, intr. uěumva. —dep.
Ρ858., Γπῇ5.μανοῦμιαι, ΙόΠ. -έομαι, 80ΟΥ.ἐμάνην)
1. act. zř. běsným činím. a0r. zběsiti. (v.

ěxuxívo). Xen. rozhněvati. ἔμηνε χαὶ τὸν A

ΥησίλαονTadra rozhněvalo i Agésiláa to. —
2. obyč. dep. pass.(s prf. act.) a) běsním;
běsňuju; vztekám se ; zuřím. x) 0 08. μιινό
uevogvztekaje se. Aischl. (v. ἐπιπνέω 1. a).
Sof. s dat. 5 Tořgdéhovat Tv plhov uxívy
ξυνών abys na ty z přátel, jimž to Ρο chuti,
zuřil v obcování. Eur. ční s dat. či vý φιλο
τιµία μαίνεαῦαι Ῥο οὐἶζádosti se vztekati.
Πόν, οὐδεἰ μανέεται χάχιον Ἰνῦνιμαίνεται 8Π1
byti i hůře zuřil než nyní zuří. Soť. UWAVETOL
ὑφ' ἡδονῆς zběsilá jest radostí. Xen. UUVÓU.E

νοςτῇ τόλνη zuře odvážlivostí. 3) Aischl.
μιχινομ.ένοιppeví běsnou myslí. Sof. —2vvdpu.ř
se zběsilou vášní. —ἄχεσι (τ. γελάω-- {.). ϱ)
«) přislavnostech Bakchovských: běsněbu
jím, těkám, řádím. Sof. u.xuvóuevutěkajíce.
ij. pass. šíleně nadšenjsem. Ηέν. ὑπὸτοῦ
Ῥεοῦμαίνεταιοὰ ἴοβοΡο šíleně nadšenjest.
—inf. 1: šílenost (v. ἐνάγω 1. b).—6) láskou
šílím. PL. δι ἔρωτα uavsíg láskou (zšílev,)
zahořev.rá ὀρθῶς| uavěvnpravou láskou roz
nícenému. 1 věšteckého nadšení nabývám.
Eur. Óδεὸς λέγειν τὸ μέλλον τοὺς µευ,Ἠνότας
roteť ten bůh (Dionýsos) působí, že |jím nad
šení zvěstují budoucnosť. Pl. vavýva:. —c)

«) šílím ; blázním ; smyslem se pomíjím. 801.
zblázniti, pošetiti se. Hér. čuavy μεγάλως
zšílel velmi (v. Axvbávo 1. b, v). Xen. —vé
umvazbláznil jsem se; blázním. Aisehl., Sof.
—8) Ηόπ.οἱ. ἐλπίδι μιαινομιένῃnadějí blázni
vou, nesmyslnou.

μαίομαι (µασ]ουκι 81γ. υάουιαι) Ρά5δη.
chystám se. 9ο0{.ἐμαίετο 5 1Π4,

Μαιώτης,τν. Μαήτης,
Μαιωτιχκός 3 (Ἠ]αιώτ-ης) Majótský.

Aischl.,v. záv b, Z.

Maxmnežo 671
ρ

νικὸς.

Μαιῶτις, ΑἱδοΠ].,τ. ἡ]αιῆτις.
Μάκαι, οὗ,nár. Libyjský na sev. pomo

ři, záp. při větší Syrtě.

μάκαιρα, v. násl.
μάχαρ, αρος, ὁ, Βαν. 1 Ἡ, častěji fem.

μάχαιρα(.ν uxx-p0) 1.básn. obozích : svr
chovaný ;blažený. Aischl. µιαχάρωνπρύτανις
svrchovaných přední(t. Zeus).ρ.άκαιρ ἄνασσα
svrchovaná panovnice (Onka Athéna). Sof.
blažená. 2. a) obyč. pl. o lidech zemřelých.
Pl. vaxšoov výcorostrovy blaženců, blaže
ných (čast Háda, proti Tartaru).— dle jn. m.
kdesi na západu země. —ale Hér. Max%pov
vijsog (ostr., ráj Blaženců) v. "Oxouw.—b)

attr. m. Eur. μάκαρ Πιερία Ρ]αζοπά--.
Mámap, v. μιάκαρ2. 8.
panapícm (uaxdp-oc) hlahoslavím.zwa

D.vi někoho, něco; za blaženého, za blažené
velebím,pokládám- (srv. οδαιμονίζω). Sof.,
Hér., att. —PI. %vvogpro něco. — µακαρίσαι
za blaženého, blahoslaveného, za blahosla
vené vyhlásiti, uznati. Isok. Tog Fooyóvove.

:. µαχάριος 8,9. (µάκαo) a) x) blaženému
příslušný; blahoslavený“ blažený, šťastný
(mocí, bohatstvím, okolnostmi. 817. εὐδαί

pov). att. —PL. s gen. pro něco. Xen.isaoe.
μακάριε τό τε ἄλλα χαὶ αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐκ
πένητος 1πλούσιος γεγένησαι blahoslavený i
pro vše jn. věci i pro to právě, že—. sup. 0

08., ἶµακαριωτάτη Prov“ nejblaženější živo
bytí. B)šťastný ; po-; vydařený. Βατ, paxá
prov(dle někt. -(av) Wýpav—lov. 2. PL. a ua
xaouemůj blahoušku, drahoušku, miloušku!

µαχαρισμός, ὁ (μακαρίζω)blahoslave
ní; velebení; vychvalování (za blaženého,
šťastného). Arst. µ., καὶ εὐδαιμονισμός vele
bení (za šťastného) a blahoslavení.

μακαριστός ὃ. (µακαρίζω) 8) Ρ8ΠοΡΙΑ
vený; blahozdárný; blažený. Pl. i neut. mi.
Xen. µακαριστοτάτη εὐδαιμονία πε]ο]αζθπξ]
ší štěstí. b) hodný blahoslavení. Xen. 0X
Aořgmnohým.

μαχαρίτᾶς, -ίτης, ὁ (τ. µάκαρ 9. a)
Aischl. blažený duch, nebožtík.

Mamedvov čdvoc Makedenský km., dle
Hér. std. jm. Dórského km., n. části Dor
ského km., Δωρικόν τε καὶ M. ἔθνος Dórský
a M.km.

Μακεδονία, -ίη, τ. Μακεδόνιος,
Μακεδονικός ὃ. (Μακεδών, 51ν. πάς].)

Makedonům, Makedonii příslušný; Make
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donský. Hér. op06ro M. pohoří Mak. (ku
hranicím Thes.)

Mamečovoc 3. (Maxedov) Makedonský,
1 M. Makedonia; -donsko; země Mak. 1.
v užším sm. kromě krajiny zvané Maxečovíc
ještě Mvydoviu, BioxArix. —Hér. j dve M.
horní M., záp. —2. v širším sm.: říše Mak,
rozšířená na sever ina vých., obzl. za Fi
lipa IIho,

Μακεδονίς,ίδος, 7 (Maxedov,srv.předeh)
krajina Mak, mezi ř. Haliakmonem a Lydiou
(pozdějizvaná Huxbix).

Maxešwv, óvoc, 1. Makedon. pl. nár.
smíšený (nejvíce z km. Thr.), obývající v ze
mi sev. odThessalie (v. dvěpředch.sl.); rod
panovnickýTémenovcův odvozovalpův.svůj
od Héraklea, 2, ij. attr;. Thúk. Μακεδόνας
iwnéxgMak. jezdce.

μᾶχιστήρ, Ἶρος, ὁ(51γ. μ.ἄκιστος)Αἱ5οβ].
—A0y0gdlouhanánská, rozsáhlá řeč. op. σύν
τοµος.

Μαμίστιος 1. ν. Ματίστιος. -- 5. adi. 3.
γ. Μάκιστος,

μᾶκιστος,τ. µήκιστος,
Μακιστος, Ἡ, τηβ. na střd. pomoříTriťý

lie,od Minyjů založené, Mwuxťoriog 3. Ma
kistský, Xen.

μα χρ-αἴων,ωνος,ὁ, ἡ (µακρ-ός-) Ρά5η.α)
dlouhověký. Sof. βίος ζἱγοῦ.-- ὅπου μ.ακραίων
στηρίζει τᾶθ. ἀγωνίῳ σχολᾶ Ἰκάοvězíš tak
dlouho v tomto válečném poklidu. b) věko
žizný ; věčný. Sof. Močom.

La%NpŘV,ión, “ρην (µικκοό-ς) 1. daleko.
Aisehl., Sof. u. zrTéodoudaleko doletnouti,
(σ. 1ἀποικέω 1. b). Eur. u. dnečvdaleko
vzdálenu býti. Xen. —i comp. a sup. Thúk.
(v. dnooxtovnu:). Xen. πορεύεσθαι µακροτέ
αν --οθ8ΐοιι ἀθἱξί,-- ὅτι µ.χκροτάτην τῆς Λυ

díxg co nejdále do Lýdie. 2. a) o čse.: dlou
ho. Sof. o) u. Čňv nedlouho žíti; dlouho ne
žíti. i 00x cis m. (τ. εἰς]. 2. α, ϱ) Hér,, att, —
b)ořeči: (dlouze ;) široce ; obšírně, Sof. Ae
γειν. ἶu veřve u.. nešiř mnoho řeči!

μακχρ-αύχΊην,ενος, 2.(4xxp-óc-) dlouho
krký. Eur. —xXu.xčdlouhosáhý žebřík.

„ µακρηγορέω;, (v.xxp-08,dyoo%-0ux)Ťeč,
slova šířím ; dlouhou, rozvláčnou řeč mám.
trag., Thůk. srv. uxxgoXovée.

µακρημερίη, ἡ (µακρ-ός,ἡμέρ-α). Ἠέτ.
ἐνμ. v době dlouhodepní; za dlouhodenno
sti; za dlouhých dnů. —

půupóc.

µαχρό-βιος, ὁ, dlouhého života, věku ;
dlouhoživý ; dlouhověký. Hér, u. Aiblorec
(zvl. km. Aithiopský, obývající na jihozáp.
pobřežíRudého moře). —Arst. vůb. olidech
starých. |

µακχροβιότης, Ἴτος, Ἡ (µακρόβιο-ς)dlou
hověkosť. Arst,. náchylnost ku dlouhověk.

Laxpo-BfoTog, 6, Aischl. —ařóvdlouho
věkýživot. /

Laxpó-opopoc 2. dlouhého běhu ; dale
koběhý ; vytrvalý v běhu/ Xen. sup. —op.
βραχύ-δ.

µαχρό-χωλος, ὁ (51Υ. Ῥραχύ-κ-)Αι,
εἰς τοὺς µακροχώλους λέγειν μα milovníky
(souvětí dlouhých členů,) dlouhýchsouvětí
v řeči.

paxpokovém (uxxpohóyo-g) rozvláčný
(v řeči) jsem; řeč, slova šířím. att. obyč.
Ρ18. -- 81Υ. μ.ακρηγορέω.

µακχρολογία, 1 (LaxpoXáy-oc)obšírnost,
rozvláčnost řeči, v řeči. PL. (v. xadstovof. —
op. BoxyvA-). Isok.

µαχρο-λόγος2. (-λέγω,51. ἀπόpředch.
sl.) dlouho-; mnohomluvný; obšírný, roz
vláčný v řeči. op. Bpayvů-.

µαχρό-πνοος, v. násl.
Laxpó-movoG 2. Eur. —Čoá dlouho-,

mnohotrudný život. —dle někt. poxoómvovg
dlouhodechý, dlouhobylý—.

μᾶχιρός ὃ. (comp. a sup. pax0ÓTEpOG,-6
TaT06, — ale ud ocov ALÝZLoTOGV. ZVL.,Í pos,
vxxokv) 1. a) dlouhý. «) Hér. pxxpř vyí na
dlouhém korábu (na Argoji), obyč. u. vaůg
dlouhá loď válečná (proti kratším korábům
obchodním podoby poněkud okrouhlé). Xen.
u.. roXořadlouhé koráby (válečné). ale někdy
i o loděch neválečných, j. Hér. čgTag vepů
ρας μιακρᾶς νέας παρέχειν πᾶ πιοδίγ dlouhé
lodi—. Thúk. mXořa—.B) dlouhý; daleký,
0Η, χέλευῦος, ΧεἨ. ódóc.Aisohl. πομπή, ἁπ
otxía, Hér. vavrihou. —neuť. Xen. uaxpov
ýv s inf, daleko bylo—.v) Hér. čri Ta pxxpó
T804 na hodnou délku (op. —PoxyúrTeva—šíř
ku). Xen, rolg čmiu.xx90v mopevouévou; vojí
nům po dlouhé řadě postupujícím, táhnou
cím—. b) «) vysoký. Thůk. obr. EXrioavrec
μικρότερα μὲν τῆς δυνάμεως ἐλάσσω δὲ τῆς
βουλήσεωςzaloživše naději svou ve věci vyš
ší než byla jejich moc, nižší než přáníjejich ;
—-věcipřevyšující jejich moc, nedosahující
jejich přání. 3) dlouhý ; obšírný ; rozsáhlý ;
rozvláčný. PI. o řeči (op. Boayůg). μιακρὸνἂν
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elm s inf. obšírno bylo by—. O%uoxodv dlou
hými, obšírnými řečmi (v. i ddůvavoc —£.).
2.a)očse. «) dlouhý. Aischl. Bťog.Ἠότ. ἐν
TB u. Úpóve Za dlouhý čas; délkou času.
Xen. úuěpa. B) daleký časem, dobou. Hér.
ἐπὶµακρότατον πε]άέ]θ do minulosti (v. čč
ικνέομ.αι2. Β, α) τὰ µακρότατα τδοὶ πο]αάτ
nější. b) «) mnohý ; hojný ; valný ; veliký.
Sof. rAoUToc.uaxpd při comp.a sup.: dale
ko. Hér. při čprovogdaleko nejudatněj šÍ. W
u4Mora daleko, nade vše nejvíce. —neut.
sup. Thúk, čgT%uxxpóvava rpodvumdřvau,
orwg s ind. fut., nejusilovněji se vynasnaži
ti, aby—.

Mampwvegc,malý nár. Asijský na jiho
vých. pobřeží moře. Bux.

LÁNTPU,7 (« ukoce) díže ; díž. Xen.
LáA«, před samohl. u4N, neskl. (comp.

μᾶλλον 7 µαλ]ον, ν ΙΠΘΙΙΠ8,81Ρ. μάλιστα).
1. a) «) častěji ep. prudce; kvapně ; horli
vě. Xen. pu..roMopxoupévouc prudce, horlivě
οριόμαπό, ΕΙ. αὐτίκα µ., μεταβαλεῖν τὴν ἐπι
duylxv ihned kvapně, zcela náhle změniti
svou žádost. sup. Thůk. dvnpšvT0řgμάλιστα
ἐναντίοςτῷ δήµωῳmužze všech nejprudší od
půrce lidu. B) rád; ochotně; s chutí. Hér.
NÝTÍZALAAXudyecda ihned ochotně bojo
841. καὶ µ.. στρατεύσονται ἐπὶτὴν Ἡμετέρην
i s chuti vypraví se na vlasť naši. veĎvavat
μᾶλλον ἢ ζώειν ππτίτα býti raději nežžíti.
Φοἵ,μᾶλλον ὃ) αὐτὸν εἴπατε, ὅπου-- Π. Τᾶδ]
o něm řekněte, kde—. sup. Eur. Taúryv Lá
Mora Te nópngdomáleva tu (laň) nejraději
79 ἀόνα 51ορΗρι]θ. 908, μάλιστα μέν µε δὲς
ἐνταῦθα πθ]ταᾶδ]{πιῬο]οῦ {8πι (πἀς]οάπ]ο:
εἰδὲ--). εὑρεδείη μὲν μάλιστα ΙΚόξὉγ πο]ταδδ]4
byl nalezen (t. j. nejraději bych byl, nejmi
lejší by mibylo, aby byl nalezen ; následuje :
ἐὼν dě—). Thůk, ἐν τῷ εὐτυχεῖν μάλιστα Τθ
šťastných příhodách nejraději— Υ) οοπιρ.
raději; spíše; sup. nejraději ; nejspíše. Dém.
οὐθεὶςἑαυτοῦ χατηγορεῖ, ἀλλὰ στρατηγοῦ καὶ
mávrov uďiAov—a všecky raději. Xen. µ..τεύ
ξεσθαι spíše obdržeti. e)yprve δικαιότερον
ὀνομάζοιντο ἂν μᾶλλον Ἡ úAulovec líbeznými
spravedlněji jmenovali by se spíše než chlu
biči (někt. vztahují pohovku drxutórepov).
μᾶλλον δέ π. ταβδῇ!, spíše (j. opravou). Dém.
úudy, p. δὲ τοῖς τότ᾽ οὖσιν Ἀθηναίοις τόπη, Ἡ.
spíše tehdejším Athéňanům. µεγάλη por,
μᾶλλον δὲ ὅλον--τε]! závažek, n. raději
všechno (věc nejhlavnější). —Pl. goXů n.
TOMuďAhov mnohem spíše. sup. Sof.oAor
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σῦ’, Ἀτρεῖδαι μὲν μάλιστ’, ἔπειτα δὲ ὁ Λαρ
vlovmag xal ců zahyntež, Atreovci nejspíše,
potom pak —. b) «) velmi; mnoho; zcela.
comp.více. sup. nejvíce. Hér. $ůuara j Av
δίη οὐ µάλα čye divných věcí Lýdie mnoho
nemá. Αἱδοβ], αὗταισ’ ὁδηγήσουσικαὶ μάλ’
ἀσμιένως-- ἶτθ]παὶ τόβγ. Ῥ]. µ., ὀψέτε]πιῖ Ρο
zdě. oů u. nemnoho; ne velmi. Xen. (v. dp
αμιαρτάνω). 60ΠΠΡ.(Τ.αἰσχυντηρός). μᾶλλον
moXé mnohem více. u.T1 0 něco více. —
i při comp. adi. n. adv. Aischl, víg XAXogu.
ἐνδικώτερος; Ἰᾶο11πγjest ještě více v právu?
Sof. (σ. ἄσσον). Β1, μ.. ἀλγίων. -- Ηότ. 1 ἐπὶ
μᾶλλον νίοθ8 σί08.--μάλιστα πάντων Ὠθ]τίοθ
ze všeho, ze všech. PL. e)doxuust u. TBVua
dyráv— nejvíce z žáků, ὡς v..co nejvíce. Pl.
ὡς οἷόντε U.,píhoc co možná nejvíce příznivý.
s členem maso.: roig uxMuarva(k čemuž
snadno doplniti part. z předch. verba). Hér.
σέβονται Ἀράβιοι πίστις ὅμοια τοῖσι μ.άἄλιστα
(cebou.évovc)šetří Ar. (smluv rovně těm, kteří
smluv nejvíce šetří) s největší uctivostí. p.
TG uďuorva, —Hér. šg va p.. čeřvocv největ
ší důvěře, nejdůvěrněji spřátelen. uaMor«
i s větším dílem ; obyčejně. Thúk, u. vůs Vs
Ἡἢἀρίστη ἀεὶτὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρωνεἰ
„ev obyčejně—. 1: obzvláště. Xen, u. vuxT6g
obzl. v noci. Thúk. při sup. u. dervóTaTog
obzl. přehrozný. B) odděv uďANov nic více.
οὐδέντι μᾶλλον οπὶοvíce, (po předch. neg.).
Hér. oddévmuu. 7 09 nijak méně, než by ne-;
zrovna, rovnou měroutak, jako. xe ὁ ἹἹέρσης
οὐδέν τι µ.. ἡμέας Ἡ οὐ καὶ ἐπ úuénc přišel
Peršan zrovna tak na nás, jako i na τάς. -
obyč. i ve sm. připšt., Dém, odr' ci εὔνουςἣν,
oůrT' εἰ mAoýctos, odděv u. — ani byť i dobrý
vlastenec byl, byti boháč, přece ne—. πολ
λάκις τοῦ κήρυχος ἐρωτῶντος, οὐδὲν µ..οὐδεὶς-
ačkoli často se tázal hlasatel, přece nikdo
ne-.c)a) dobře. comp.lépe. sup. nejlépe. Sof.
λέγ᾽ αὖθις, ὡς μᾶλλον μάθω ορᾶκι] slova,
abych to lépe zvěděl. μάλιστα ποθ]α dobře,
jistě. v odpovědi i: ovšem. v..ys ovšem že ;
ba ovšem. Pl., Xen. —B) udiuora skutečně,
krásně. Dém. εἰτὰ µ..σαν ἀληθεῖς (βλασφη
μίαι) γ{ {κα {οδηὅ,ΚγάβηὅΡΥΙ7ΡτανάΙνγ--.
PL. οὔτ' εἰὅτι µ. ἀπέκτεινεν απὶ ΚάΥΡΥπο Ργ1
skutečně zabil—.2.a) «) nad to ;ještě ; opět.
Hér. mi τούτῳ τῷ πύργῳ ἄλλος πύργος ἐπι
βέβηκε καὶἕτερος µιάλα ἐπὶτούτῳ na té věži
πά τὸζ β{ο]ΐα ἅτα Πάορξδίπα {ό,ἄλλοι πάρεισι
udvriec zal u.. čAXorjiní přicházejí hadačia
ještě jiní. B)potom (teprve) Hér. xai pu.šv
τοῖσι ἄλλοισι πλοίοισι 8 potom v ostt. korá
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Ῥθο]ι--. γ)μάλιστα τ οἱ.ΡαΙς; medle ; vlastně.
Pl. ví µ.; ο0 τιαβίἰηδ, πιεᾶ]ο 3 Ὦ) μάλιστα:
nejvýše ; asi (až po—).Pl. Zoxpáry ἥκευνu.
σφᾶς μεσοῦν δειπνοῦντας Sók. že přišel asi
uprostřed jejich hodování,často přičíslech.
Hér, ἀνδρῶν μιάλιστά ΧἩ τρισμυρίων πιπζἤ
nejvýše asi 30.000. Xen. šoryoav dvěéxaTov
v..postavili se nejvýše, asi po stu (tak že
nad 100 nebylo v jedné řadě). µ.. τεττάρων
mAédpovT0 sůpocnejvýše 400 stop šířky.

μαλακία, ἰδη.-ἴη, ἡ (µαλακ-ός) ππιδκὅ]
lost; zmalátnělosť; choulostivosť.Hér.(vedle
ἀταξίη). att. (v. ὑρύπτω). ΕΙ. --τῆς φυχῖς
ochabělosť, mdloba duše.

LAAUMÁm(vahaxi«) zmalatňuju; ocha
buju. vi něčím. Xen.

μαλαχίζω (µιαλακία, 81Υ.ΡΤεάςα. 8 μιαλ
δακίζω) πιδκδίπι, obyč. dep. med. a pass.
obr. a) ob-, změkčuju se; dávámse obměk
čiti. Thúk. subi. δῆμος. --μ.αλακισὺναι ob
měkčiti se. b) měkkým, mdlým, malátným,
liknavým,rozmařilým, choulostivým stávám
se, att. —inf, prs. i: malátněti; choulosti- ©
věti. µαλακχίσασῦαι. Τά], 1 μαλακισὺῆναι
zmalátněti ; zehoulostivěti ; malátným, roz
mařilým se státi. 90g viproti něčemuochab
nouti.

µαλαχο-γνώμµων, ονος, 9. ΑἱβοΒΙ,πιδ]
ké mysli. u. čovouzměkne myslí.

μαλαχός 3 (Srv uxAdaxog,« mol-lis)
měkký 1. a) o zemia p., PL. (op. cxAnpóg)Ta
µιαλακά, μαλακώτατα τδοί πιόκ]ό, nejměkčí.
—b) měkký; útlý. Sof. mapezí. 2. obr. a)
měkký ; mírný ; libý ; líbezný. «) Eur. yvo
um—mysl. Isok. AóyocuaAxxwTepos. Thůk.
μιαλακώτεραι ζημίαι mírnější tresty, B) měk
ký ; ooměkčený, Hér. švdidóvaupaXuxdv ojdév
neokazovati měkkosti, povolnosti nic. (ale
v. i dále!). b) w)malátný ; mdlý ; liknavý ;
οποι]ος{(νύ. Ηόγ. ἐνδιδόναιμ.αλακὸνοὐδένne
okazovati malátnosti, mdloby nic ; neocha
bovati nic. Thúk. u. čvTiu, repí Twosliknavý
v něčem. —Xen. gu..7005 v0 rovety choulostivýknamahání.$)měkký; slabý;nestateč
ný ; bázlivý. Hér. puXxxwTepogdvýpmuž po
někud slabý. -- Dém. pos. vedle žToXuog.—
v) měkký ; rozmařilý ; rozkošný. Xen. 70 u.
rozmařilosť, Ta u.. rozkoše,

μαλαχκύνω (µαλακό-ς, 81Υ. μαλακίζω)
změkčuju. Xen. meď. měkkosti, liknavosti,
lenosti povoluju; lenochem ořu.

µαλασσω (µκλακ-ός, 51τ. μαλακίζω,-

Μάνης.

-xovo) obměkčuju. dep. pass. «) —se. Sof.
obr. mírním se. $) Sof. vócovuxAxybývo v
nemoci úlevy nabyti ; z nemoci se vyléčiti.

Μαλέα, ión. -m, mys 1. u Hér. i pl. Ma
Xéou,v jihovýchodním Peloponnésu, 2. na
jihových, Lesbu.

LaAspóc(m u.dAx) obyč. básn. prudký;
hltavý ; zhoubný. Sof. Aomg, Hér. or. můp,
Aischl. ródog u.. touha úmorná.

nÁÁM, m (srv. uxoydim) paždí at. obyč.
ὑπὸ µάλης pod paždím ; pod paždí.

Μαλήνη, i, m.vzáp.MýsiinaprotiLesbu.

μαλὺαχίζω (μακλθακ-ός,STV μαλακίζω)
změkčuju. dep. pass. obr. a) trag. dávám se
obměkčiti.Aischl. prs. roi něčím, Eur. uxA
Baxodývu dáti se obměkčiti.b) Pl. uzdu
uíČecdau měkkým, změkčilým býti.

naAbanóc 3. (uaXaxóc) 1. měkkounký;
měkký.a) Pl. (op. cxAn00<)b) měkkounký;
útlounký. Eur. ypeocpleť (dítek). 2. obr. a)
lahodný. ΒοΜ,λόγοι -- 810Υ8--. σχληρὰ µαλ
δακῶς λέγων Ρἵ(]τό lahodně mluvě. b) změk
čilý ; malátný. Pl. «igumrýs— kopinník, bo
jovník. —vůb. změkčilec. op, ovEpe0g.

μαλὺάσσω (µαλδακ-ός, 81Υ.μιαλάσσω)
trag., obr. ooměkčuju; konejším.Aisehl. κέαρ
srdce. Araře prosbami. Bof.Tí ce uxAbaocotu.
ὃν ὧν ἐςὕστερονψεῦσται φανούμεθα;Ῥτοῦ bych
tě konejšil slovy (lahodnými), jimiž později
lháři bychom se objevili?

Mahu-, v. MyX-.
μάλιστα, μᾶλλον,τ. μάλα.
µαλλός, ὁ, Κοβπιᾶ; chomáč ; rouno, Sof.

oide u.. —Bur. švdvrě vedpldev oTépETEAeuxo
τρίχων πλοχάμων μαλλοῖς obleky z jelenic
obkládejte páskami(zAóxxuoi)z bělokosmých
chomáčů (vlny uxAAol).

Μανδανη dcera Médského kr. Astyaga,
mnžk. Peršana Kambysa,matka prvního kr.
Pers. Kýra.

navěpxyopac, 6, pokřín ; mužík ; bylina
uspávající. Xen.

MavěponAémg, lón. = att. —χλῆς, έους,
za Dareja stavitel mostu přesBosporosThr.,
Samian.

Mavépme n, Mavepůěc, dle pověsti Eg.
syn prvního kr. Eg., záhy zemřelý a od nár.
opěvovaný žalozpěvem též uavěpes N. Love
ods nazývaným. v. Aivog.

Mávmc, so, mýth. kr. Lýdský (vlastně



μανάνω.

nejvyšší bůh km. Fryžských), otec Atyův a
Kotyův.

μαν Ῥάνω (“ ui-uvý-oxa, re-min-iscor,
me-min-i, mens, mín-ím, pa-měť, mein-e,
mahn-e. km. aor. ux)-, v prf. a fut. uade-.
80Υ,ἔμανθον,ΡΤ{.veuddyu, fut. jen med, pa
dWýcowa)1 a) vštěpuju do paměti, na pamět;
vkládám v paměť, v mysl; ukládám na my
sli. Ti něco; učím se něčemu. uadely Tu na
paměťvštípiti něco; naučiti se něčemu.trag.
Hér.,att.—isinf., Sof,uxdmoóueba0 Ἀτρεί
Šag céĎerva naučíme se Atreovce ctíti. Xen.
κυδαρίζειν. Ῥ]. ἐπὶτέχνη μαθεῖν τι Κα Ῥχογο
zování umění naučiti se něčemu. Sof. čx m1

νὸς μιαθεῖν ο1ιόΚοΠο naučiti se. ra00 Tivog
od, u někoho—. i 7rpógτινος. 50Η.πρὸς κακῶν
uadbov od zlých naučiv se, sveden byv. Xen.
οὗ µανθάνοντες učedníci; žáci (op. oi Ota
σκοντες). ἶῥᾷ55.ΧεΠ. παρά τινός τι μαθητέον
ἐστί u někoho něčemujest se učiti. b)x) chá
pu ; pochopuju. Ti něco; rozumím něčemu ;
dovtipuju se něčeho. s gen, 05., ΕΙ. ἴσως οὐ
vavbávevé µου, ὅ τι λέγω, ἀλλ᾽ὧδε ῥᾷον µα
Wýceodesnad nechápete (toho ode mne), ne
rozumíte (tomu ode mne), co asi pravím, mí
ním—: uadbetyT. dovtípiti se něčeho; pocho
piti něco. B) Om n. Tí uxdbov s ind. co mi na
mysl přišlo, že jsem— ; za jakou příčinou,
s jakým úmyslem jsem-. i při 2. n.3.
os. —Pl.— 2. a) poznávám. «) dovídám se.
miněčeho ; zvídám něco, Sof. (v. uádyv.a, f.)
doslýchám něco, něčeho. uxbeřyv dověděti
se něčeho; doslechnouti, uslyšeti něco.po-;
vyslechnouti něco PL.ro5ro uáde to poslyš!
παρά τινος 0ἆ Πἔ]οΠο, ἰτινός5οἳ, μιαθοῦσά µου
uslyšíc mne, odemne. 9) pozoruju. Hér, T0ůg
ἔξωἐμάνδανε ty, kteří venku byli, pozoroval,
s part. buď v ace., n. zř. v nom., že—. Sof. (v.
ἀγνώμ.ων, 8) μη καὶvuády u ὕκοντα 8ΡΥsnad
nezporoval, že jsem tu. Aischl. s part. nom.
—inf. vadsty při adi, s osb. konstr., č. neosb.
(τ. δυσπετής£.)pass. Hér. rodr0 401 vady
τέον to už třeba poznati. b) zvídám, vyzví
dám ; vy-, doptávám se. οί, πρός τινος οἆ
někoho (v. xe 2 a, «). Xen. vas, τίνες εἰσίν
vyzvěď, kdo jsou.

/ .

LAVLx, ión. —(m(Srv. uxívo) a) x) běsnost;
vzteklosťt;.zuřivost; šílenost. Aischl., Sof.
i pl.: šílenství, P) vášeň ; vášnivosť; náruži
vosť. PL. $a000 úd u.. —z vášně. b) (šílená)
nadšenost. x) v lásce, ve sim. vznešeném:
milostná šílenost, PL. (v. %»Xovf). 8)božská,
věšteoká nadšenosť. PI. µ..δεία δόσει διδον,ένη
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(šílenosť,) nadšenosť božským údělem udě
lována. v) nadšenost, horlivost vědecká. Pl.
ἄνευ avlac Movcův bez nadšenosti (šílené od
Můs pocházející,) Můsami (v. { βακχεία {.,
ἐκβακχεύω £.). — ©) šílenost; ztreštěnost;
(pominutí smyslů;) bláznivosť; bláznovství;
pošetilosť. Sof. (v. 4Aoxou.cb, 3.) Hér. ve
dle up (v. čmpépo —Í.).1j. attr. µ..νοῦσος
šílená choroba ; šílenosť chorobní, —Isok.

µανιας, άδος, Ἡ (μανία) Ῥάβδη,ἄΠοπεοκά;
šílená, Sof. ΤΙ. φοιτῶντ' ἄνδρα υ,ανιάσιννόσοις
muže běsnícího šílenstvím chorobným.

μανιχός 3. [μαν- Υµαίνω,μανία) a)vztek
losti, šílenosti příslušný; δοπγ. ΡΙ. Ἱμα
νική δ]θηείν{, μανικῶς διαχείμενος šíleně se
chovaje. Arst. uavxorTeox dy šílenější,
ztřeštěnější povahy. b) nadšenosti příslušný;
nadšený. Arst. 0 0s. v básnictví.c) «)blázni
vý ; bláznovský; pošetilý. PL.70 πρῶτον τοῦ
ouaTog Lawxóvzačátek básně pošetilý, ne
smyslný. B)bláznovský; přílišný ; nad míru
(pravou zbytečněvykročující).Xen. imrovia.

μανιώδής (Lavo-edns) vzteklosti, šíle
nosti podobný; a) vzteklostí posedlý; roz
vzteklený. Xen. xůvec. b) Eur. 70 u.. šílené
roznicení, c) bláznovský; až přílišný. Thúk.
ὑπόσχεσις..

μᾶνός 3. řídký. Xen. fyvy (op. ruxvá).i
sup. —comp. uavóTevov řídčeji.

μαντεία, Ιόπ. -τηίη, Ἡ (µαντεύομιαι. 511.
násl.) věštba. a) «) umění věští. Sof. µαντείας
ědu umění, důvtipu věštího bylo třeba. B)
věštění; způsob věští, věštění, Hér., -ěv Au
davy, šv Θήβησι τῆσι Αἰγυπτίῃσι. γ) τή κ]αά
věští, Παάαοί. ΡΙ. µαντείας δεῖται, ὅ τι ποτὲ
Aéyeu. h) výrok věští. Sof., ΕΙ.

µαντετος, ἰόΠ. -τήιος ὃ. (μάντις, μαντεύ
οµχι, V.ἶμαντεία) νόδίθο]; věštní. Sof, čr
lounvo3 pavrela omodeu Isménova věštního
ohniska. τὸ v.. a) věštírna. Aischl. pl. Aróg.
—Sof. 70 [Iuduzov u. Hér. vů Ἑιλληνικὰ υ..;
τὰ ἐνἝλλησι μ..-- τὸἐν Λιβύη.-- τὸ Ἡρα
Χλέος,Ἀπόλλωνος, Λητοῦς ών Ἡρσγρίδ. ϱ)τύ
τοῖςτδδίπ{, τόξα; νᾶδίδα. 50Η.τὸ τοῦ Φεοῦυ..
věštby boha (Apollóna). Thúk. xara τὸ u.
dle věštby. —Xen. —Hér. τὸ IicauevoĎ u.
věštba Tísamenovi daná.

µάντευµα, τό (ωαντεύ-ομαι)Υδδίρα(ᾶι
ná, dávaná); výrok (věštní) Aischl.(v. δεσπό
τῆς 1 a, B). ΒοΙ. (ν. θεήλατος). Βαν. δεοῦ U..
výrok bohův, božský.

povTedopot (užvr-) 1 a) x) vnadšeno
43*
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sti hlásám ; zjevením hlásám ; věštím ; pro
rokuju. vi něco. Sof,KaXyag. Hór, věštní obě
ti konám ; obětuje, z obětívěštím, τοῖσιΕιλ
λησι 0 Tiouuevo; čuavrevero Hellénům —
z obětívěštil,pass.Hér.čuavrsvdy s inf. věšt
ba dána byla, aby—.též prf. part. B) Hér, or.
ve věštbě nazývám, Tive$covněkoho bohem.
b) «) vůb. věštím (i bezděky). Aischl, ajr0g
καῦ᾽ αὑτοῦ τήνδ’ ὕβρυνuavredoerau sám proti
sobě touto zpnpností věštcem bude. B) há
dám, též (v. uávru b) tuším. Pl. s inf. že—.2.
věštby žádám ; věštbou tážu se (boha). Hér.
ἐς τὸ µαντγια ἀπέπεμψε μιαντευσόμνος Κα
věštírnám posly odeslal pro věštby. Xen. oi
uavrTEvou.evoLlidé věštby žádající, se dotazu
jící. Hér, περίτινος οπξὔθπι. 18 ἃο0., Ῥ]. τοῦ
το μαντεύσασθαι 78 {ο věštby požádati ; na
to věštby se otázati.

/ o 7 vyμαντευτος ὃ. (μαντεύ-ομαι) věšíbou
určený, oznámený. Xen.

/
μαντηϊη, -τήιος, Τ. μαντεία, υιαντεῖος.

μαντικόςὃ. (µάντι-ς)ϱ) τόδίεο]ή; τδδί
čí; věštní, Eur. 70 vu..oréou.x věštecké plé
mě. Pl. u. Btogvěštecký život. Aóyot v.. Ťeči
věštčí, věštní. Sof, ořuo u..výroky věštecké.
— u. «) věštectví; umění věštecké, věštčí,
věštní; věštění. trag., Hér. (v. šupvrog £.).
ΡΙ., Χεη,--β) Ἡ εἰωδυῖαu.. obvyklý hlas věšt
ní (u Sókrata), b) hadačský ; hadací. %u.
hadačství ; háďání. Hér. ráv tov ze vnitř
ností, zdrobů (zvířat) obětních.— v. i sic
οράω Ἱ. Ῥ. α. -

Μαντίνεια, Ἰόπ. 66η. --νέης, Ἡ, 118. Τθ
vých. Arkadii, záp. od Arga.

Μαντινεύς, čec, Ó (Mavrive-ir) Manti
nejan. obyč. pl.

Mavrivixóc 3. (Mavriv-erx)Mantinejský.
1 M. Mantinejsko.

μαντες, εως, 1Ón.τος, ὁ, Ἡ (µαν- Υ µαίνω)
a) nadšený; -ná; věštec; věštkyně. Aischl.,
Sof. u. Tivóg Tm. věštec něčeho někomu.
-“βροτοῖς. -- Eur. i o bohu. — Hér., att.
b) o) vůb. (i bezděky). Aischl. u. dvola věšt
kyně nerozumnosť. τινὶ někomu. b) hadač;
παδαόκα, Ἠόγ. µάντιες μαντεύοντᾶι ῥάβδοισι
hadači hádají z prutů. τ. 1ἀναιρέω 1. ο, β.-
ἐμποδίζω 1. -

µαντόσυνος 8.(µάντ-ις) věštecký. Eur.
Μαντύης, ν. Πέγρης 1.
Mašvec, nár. Libyjský při menší Syrtě,

záp. odjezera Tritónského.

μάρμαρος.

µάοµαι(.ν μαίοµαι)οί Κάπι5ο. τὶ πό
čeho. Sof, bažím, dychtím po něčem; usilu
ju o něco. Xen. z dór. básn. u% uěco ne
dychti s ace. (dle někt, —uoeo).

Lápatov, 76,fenykl;koprvlašský. Dém.
ἩΜαρανών, ὤνος, ὁ (Ἠ) krajina s ms.

v sev, vých. Attice, oslavená vítězstvím
r. 490. Aischl. i « bitva Marathónská.

Μαρανώνιος ὃ. (ο předch.) Mara
thónský.

μαραίνω (2. µορ- 7θ βρο-τός, mor-ior,
mr-tvý, moř-ím, mař-Ím) a) «) mařím ; mo
řím; hubím. o subi. 0s. Sof, ὄψεις μαρᾶναι
zrak zmařiti. Aischl. subi. voócoc—„emoc
mučí. Sof. mívog—moří, hubí. —pass. Thúk.
70 cdux 0)x čumoaivevotělo nechřadlo. —6)
Sof. χρόνος µιαραίνει čas maří, hubí. b) Hér.
ΦᾷδΕ. τὰ ῥεύματα υ.αραίνεσὺαιτῶν ποταμ.ῶν
žeproudy řek vysychají.

ἩΜαραφιος, ó, Hér. pl. jeden ze tří zna
menitějších km. Pers., sg. dvnpM.

µαργάω (μάργο-ς) trag. zuřím; vzte
kámse. obyč.part. uuoyv, Eur. papydau
opévacrozvztekleny jsouce v mysli,

uápyoc3.12.,obyč. básn. zuřivý;vztek
lý. Aischl.

Mápčot, nár. nomadský v říši Perské,
kdesi na vých. od Médie a Persie,

Mapdóvioc, na zač. 5. stl. vojevůdce
Pers., syn Góbryův, zeťDarejův.

Mapčoóvrms, Pers. vojevůdec za Xerxa,
syn Bagajův.

Μαρέη ión. — att. Mápeu, 1, ms. v sev.
záp. části dolního Egypta nad jezerem Ma- ,
reótským na hranicích Libyjských.

Měápecnár, v Pers. říši na pomoříPont
ském, jihozáp. odř. Fásida.

Mapravěbdvotnár. ve Fryžské satrapii
říše Pers.

Μάρις, ó, přítok Istra ze zeměAgathyr
sů (Maroš).

Lappuapw (redupl. koř.uap- lesk; třpyt)
básn.; obyč. prs. zářím ; třpytím se. Aischl.
o subi. noci —žorpotowv odpavoů třpytí se
hvězdami nebes.

µαρµαρόεις, εντος, 3. (Srv. uxouxípo)
Sof. lesku, třpytu plný; přelesklý. aťyAy.

nápLLAPOG,6 (srv. předch. a μιαρμαίρω)
básn. lesklý. Eur. zér90<kámen. i pouhé u.
kámen (později= marmor.)



μάρναμαι.

μάρναμαι (jen prs. a impf.) básn, potý
kám se; bojuju, Eur. δορί, τόξοισιν, σφενδό
vag dřevcem, luky, praky.

μάρπτω 1. chápu; popadám. a) Eur,
µάρψαι τινὰ popadnouti, polapiti někoho.
Sof. mo006viva za nohn někoho. b) «) Eur.
µάρπτει χερσὶνYvíxc chopí, popadne rukama
oprat. B)o subi. neosb,, Sof. rA%xegčupbav
(«vóv) nivy (podzemní) pojali ho. 2. dosa

huju (úsilím). Sof. v závodě: podat TAx
osíci zbraně (j. odměnuvítězství); dobyti si

zbraně.

μάρσιπος, ó, tlumok ; vak. Xen. µ. ἵμα
mlov —s oděvy.

Μαρσύας, ου, 10n.ee, 1. bůh Fryžský,
pokládán za původce píšťaly (ve Frygii ob
líbené). Helléni pokládají ho za Satyra
n. Síléna, jenž pustiv se v závod hudební
s Apollónem, prohrál a odřenbyl; kůže pak
jeho pověšenabyla vjeskyniu prameneřeky
Marsye, po něm prý nazvané, 2. ř. a) M.
Fryžský,v již. Frygii odms. Kelain tekoucí
do Majandra ; jeden z pramenů jeho nazý
ván i Karaopýxrns. —b) M. Kárský, v záp.
Kárii, tekoucí směremjihozáp. doMajandra,

LAPTVPÉM(µαρτυρ, V.μάρτυς) 8) α) 5Υξά
kem jsem ; svědčím ; dosvěděuju. rivi něko
mu. Sof, víg cot uxoTvoýce; S inf, kdo ti do
svědčí, svědkem bude, že—? —Eur., Hér.,
att. 3) o subi. neosb. svědčí, do-, nasvědču
je něco, Xen. T0 čoyovvil uxorupeř skutek.
někomu dosvědčuje, za pravdu dává. v) s dat.
ηθοςῦ, Ἐ]. μαρτυρεῖτούτοις καὶΌμηρος Π8
svěděuje tomu i Hom.— se subi. neosb. τὰ
ἐπιόντα (τ. 1. ἔπειμι 2. b, «). Dém. —b) «)
svědčím ; přisvěděuju. Pl. σοίορ. (τ.1 ἐξ
αρχέω 8,α).-- β)ἀορτδάξδα]α; βυδάἀδοἰνίπιἄο-,
potvrzuju. vi něco. iór1—,že. pass. Ρ]. παρά
τινος μαρτυρεῖται οἆ πόΚοῄποdosvědčuje, po
tyrzuje se. Xen. dei µαρτυρήσεταί μοι, ὅτι-
vždy se mi dosvědčí, svědectví vydá, že—.
Lýs. čx rv ueuxprupnuévav Ztoho, co svě
dectvím jest dotvrzeno. B) dosvěděuju ; vy
znáváin. Sof. s inf. že—. v.rpop“ 1. a, B—.

μαρτυρία, Ἡ (µαρτυρ- Υµαρτυς) svěde
otví. Pl, ixavý.

LAPTŮpLoV,Tó, (srv. předch.) dosvědče
ní; svědectví; důkaz (pravdy). Hér., att.

μαρτύρομαι (μαρτυρ-Ύ μιάρτυς, 81Υ.,υ.αρ
τυρέω) 8) 78 υδᾶΚα ἀογο]άνάπι 66; τινὰ ηὂ
koho; dosvědčuju se někým, Sof. —Eur. i
θεούς. --ὡς-- 18{, ἄθ--. (ν. ἵ ὄρχος). ΕΙ. 1 bez

μαστεύω. 617

ace. —b) Thúk, uxovůpeodu xm ἐπιθειάζειν
v%s inf. zapřisáhati a zaklínati, aby ne—.

µαρτὺς; υρος, ὁ (3 µέρ-ιµνα, ΠΠΘ-ΙΠΟ,-
dat. pl. udoruot. ostt. pády od km. uxp
Tup—)pamětník; svědek, Sof. µ.. ὢν λόγοις
svědkem jsa slovům. Hér. s gen. svědek,
pamětník něčeho. —Pl. často sg.i pl. —ěv
uXoTVa1před svědky. Xen. u. úgsvědek, že-.

Mápwv, evo, Sparfan proslulý svou
udatností u Thermopyl. v. AAoeóc.

Μαρώνεια, ἡ, Ροπι,ms, v již. Thrácku,
jihových. odjezera Ismarského.

MaoctorTmg,ov, ión. se, Peršan, syn Da
reja kr., bratr Xerxův, otec Artayntin.

Maotontoc, 1. u Řeků: Maxtorios voje
vůdce Pers. pod Mardoniem. 2. jn. vojevůd
ce Pers, též doby, syn Siromitrův,

Maoxápetoc 3. (Macxáun-Maskamův.
AoMÁLUYJS,ov, Xerxův místodržitel

v Dorisku, syn Megadostův.
ἩΜάσπιοι, dle Hér. jeden ze tří znameni

tějších km. Pers.
MaoowyéTau, oi, std. nár, kočovní, moc

ný a bojovný, na vých. odmořeKaspického,
půvd. v sev. části, pozdějidále k jihu.

Maoco4ymg, ov, Pers. vůdee Libyjů za
Xerxa, syn Oarizův.

Μασσαλία, Ἰόπ, -ίη, 4, znamenité ms.
obchodní, vých. od ústí Rhodana, v 6. stl.
založené od Iónů Fókajských (Massilia).

μᾶσσονν. μᾶσσων,

µάσσω, -ττω (β1ν.μᾶζα) παδΚάπι, a) «)
hnětu. Xen. u4vre ἰδσίοἈπδίο. Ἠότ, μᾶζαν
uwxÉdu.evoghnětku (z ryb rozemletých) si u
hněta. B) peku. Thůk. οτον µεμιαγμένον
(mouku na chléb vypečenou, upravenou ;)
chléb vypečený. b) ždímám. Xen. aor. v.
deo b. «.—

μᾶσσων, ονος 9. (µακ]ων, Τ. µακ-ρός,
μ.ήκ-ιστος) básn. a) ἀε]δ{.ΑΙ6οΠ1. βίοτος. --μὴ
u.acovne déle. b) obr. κακῶνἐς τὰ µάσσονα
do větší hloubi pohrom.

µαστευτής, οὔ, ὁ (μκστεύω.811.µαστήρ)
hledač ; hledal. Xen.

LAOTEŮM (V. pxlogou, SIV. uZTEÚO) 8) α)
hledám ; vyhledávám. Xen. fp0pYvpotravy.
ἐντῇ βαρβάρων uaorsdsv v cizině vyhledá
vati (m, k osazení). i s obi. os. vyhledávati
někoho; sháněti se po někom. B) pátrám.
Xen. šv τῷ βιβλίῳ µιαστεύειντι ΥΚπΙπο δΐοι
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rati, šťárati po něčem, b) horlivě žádám;
toužím. s inf., Xen. Čžy, rAéovye.

µαστήρ, Ἶρος, ὁ {µιασ-,Τ. υ.χίομιαι)básn,
patratel ; υγ Πιεἀαταδ, τινὸς πέκομο. δοῇ, u.
πατρὸς ᾠχετονγ ΠΙεάαἰοἴοοοἄεδε].πέµπειντι
νὰ μαστῆρά τινος Τ78ΥΙαὶ πόκοᾗο (πᾶ ΥΥπ]θ
danou, ) vyhledat někoho, —Eur. µ..ἔμολεν-,

LaoTtvém, Hér. — μ.αστιγόω.
µαστιγίας, ου, ὁ (µάστιξ) omrskanec;

ničema omrskaný (jemužtřeba stále hroziti
mrskáním). PL.,Dém.

µαστῖγο-φόρος,ὁ (µάστιζ, φέρω) muž
s bičíkem, s karabáčem; karabáčník. att.

paoTty6m(ukon) bičuju; mrskám.r:
νὰ. uxoTrydokí Twa vymrskati, dáti vy
mrskati někomu. Hér.,att., Xen. i fut. —ua
aTiyododa:bičovánu, mrskánu býti ; dostá
vati bití. Xen., Dém.

µάστιξ, ἴγος, 9, a) bičík ; bič. «) na do
bytek. Sof. oy.xpo u..malý bičík (na veliké
ho vola). duxAř—dvojí bič (t. oprat na dvé
přeložená). 9) na lidi: bič ; karabáč. trag.,
Hér.,att. ἨΠέτ,ὑπὸ μ.αστίγων ὀρύσσειν,δια
Patvev ped biči, karabáči (pod dozorem kara
báčníků) kopati, přecházeti. p. Xen. při 70
ξεύειν a p.— b) obr, bič; metla (j. trest).
Aisehl, δεία. . ἐλαύνω9. Ρ.α. -

µαστός,č (srv. ua%óg)1.a) prs; prso,
obzl, ženské. Hér. ; obyč. pl. Eur., Hér. —i
mužská prsa. Xen. b) ňadra (i. záhyb šatu).
Sof.— 2. a) vrch; návrší; kopec. Xen. —
b) záhyb (volný) v tenatech. Xen.

µαστροπεία,η (vuxoT,om8Ú-e)svodnictví;
(kuplířství); svod. Xen,

LAOTPOTEŮW(uxoT90m6-c) Ken, svádím.
a) (kuplířsky, lenocinor) Tiwěněkterého,
některou. b) T905rhy ró)uv k obci, k obecní
správě někoho.

µαστροπός, ὁ(μιαστήρ)svodník; (kuplíř,
leno). Xen.

μασχάλη, Ἡ (Βιν. µάλη) paže; paždí.
Χεῃ. ὑπὸ -μασχάλη pod paží, paždím.

μασχαλίξω (µασχάλ-η) ΡοὰΡαζᾶίζανό
šuju. (Ukladní vrahové dle pověry konce ru
kou a nohou zabitého uřezávali a je mrtvému
podpaží uvazovali,aby mu takto pomsta byla
nemožnou,zbraň pak ohlavu zabitého otírali).
Sof. čuxcyaAMody(0 véxvg) zohaven byl. —

, µασχαλιστήρ, Ἶρος, ὁ (µασχαλίζω) α)
náramek ; náramnice. Hér. vedle Čeorýp. b)
vůb. návazek. Aischl, du.pi mXevpaie. ©

Ματιγνός.

LATÁČO(udro-0s)trag. opovážlivý, drzý
jsem. Sof. uarálev s drzostí ; drze.

pÁTALOG3.12. (uáry-v,) 1. a) všetečný;
opovážlivý ; drzý. Sof. yeřoec.Alsehl. vAác
ox. Xen. i xovespsi drzí (vedle μανιώδεις). ϱ)
nerozvážný. «) Sof. δυμός ΠΙΒ1. ο 08. 1:
lehkomyslný; lehký. Hér. vedle garywý
uv. —B) neuvážený ; urážlivý. Hér. črog
slovo, čTEx. — LATXIÓTEVOVAÓyoV AÉyovTEg U
rážlivější, nešetrnější povídačkupovídajíce.
c) a) nerozvážný ; bláhový; pošetilý. 0 os,
Eur. o uarvata bláhová. Soť,mase. pošetilec.
p)bláhový; nešťastný(svouvinou). Sof.x
ταιον ἄνδρα muže nešťastníka, 2. matný;
ješitný ; lichý. a) Sof. ýdový rozkoš lichá, b)
marný. Xen. pavaizv Tv πρᾶζιν ποιῆσαι
(marným učiniti,) zmařiti vyjednávání. p.
ἀγαθά. -- Ὁότη, μάταιος ({6πη.)σπουδή, στρα
Teta marna snaha, výprava.

μάτᾶν,γ. µάτην.
ματαω (µάτη-ν, 815.αάταιος) básn, mat

ný, zpozdilý, váhavý jsem. Aisehl. 080 ná
cestě, i o subi. neos, x0) pLaTžT0dpyov a Ne
opozduje se dílo,

LATE(µά-ομαι, Β1Υ.µαίοµαι, µαστεύ
o) básn. a)pátrám, Sof,répx dále, Eur. s ace.
στείχω ἔσω μ.ατεύσωντινὰ kráčím vnitř hle
dat někoho. b) toužím; přeju si. Sof.s inf.;
Eur. s gen. něčeho ; sháním se po něčem.

LATYV, dór. -ráv, neskl. matně. 1. a)
beze smyslu ; bez rozumu. Sof. 0 vocův u%
ray chorý šíleností (dle někt. chorý ne
zhojitelně), b) na licho, x) bez rozumu; bez
důvodu. Sof, T0ůgx4x0ů: u. JPYSTOLSνομζειν
lidi špatné bez důvodu za hodné pokládati.
Xen. u. oobydřva na licho zaleknouti se.
$) bez podstaty; na prázdno; na oko (jen).
Sof,Ayou. Wvýczewjen řečí lichou umírati.
εἴτ ἀ̓ληθὲς elre u. ať to byla pravda, ať ne
pravda. u.. xóu.o< lichá, prázdná chlouba.
2. marně; darmo ; nadarmo ; nic naplat.
Aischl, - πονεῖν. Sof, (v. duxomelpo 1.8, β. ---,
θρηνέω-- {,) µ.. εἰρῆσεται πιπγΠὸ Υεῦθπο bude.
Dém. u.. dvyAozévou nadarmo, marně—.

LTP, dór.— uýTmp.
ατιηνός, Ιόη, --- -ιᾶγός,3. Matiánský,

pl. mase. Matiáňané; -ánští. km. Médský:a)
v sev. záp.Médsku. Hér.šx Warmvav zMati
ánska. Mormvyvýio Asyriisev.vých.—Wz
τιηνὰ ὄρεα-- 3Τ.hory. —b) dle Hér. iv záp.
Kappadocku u Halya k sev. zahýbajícího.

4



μᾶτρο-.

μᾶτρο-, ἀόγ. μητρο-.
Marrwv, FoiníčanTyrský, syn Sirómův,

znamenitý ve vojště Xerxově,
,

µαττω, γ. µάσσω.
4 ρ 9 9

μαυρο, básn.—d4u.xvpów.Aisehl. xv
podobat axórTe aby zahalováno bylo tem
notou.

MaÚóomAoc,jm. několika Kárů, j. v 5.
stl. otce Pixódarova.

μάχαιρα, Ἡ (μάχη) 8) πιαό(Κ1Ιτ/} ἄασ]θ;
palaš. Ηόν, ἀλέξεσῦχι μ.χχαίρῃησι bráni
ti se meči. —tesák. Xen. (τ. ἀνατείνω 1. a,
B).imečík. Pl.—Xen,u., 4ío; mečík(šavle),
meč.b) nůž (poboční). Hér. EXXywuxyu.

μα χαίριον, τό (u4yx0-x) mečík; tesů
ček. Xen.

µαχαιρο-ποιός, č (mowé-w)mečíř; nožíř,
µαχαιρο-φόρος, (-pésw)meče, šavle,

palaše nosící; meči— ozbrojený. Aischl.
čdvo<.Hér. pl. palašníci. Thúk. u. Opžxeg.

μᾶχανᾶ, 4όν.Ξξ μηχανή.

μάχη, ἀότ, -χα, Ἡ (μάχ-ομιαι) 1. 8) α) Ρο];
bitva ; půtka (řádná,válečná). trag., Hér.,
att. —(srv. dxpoBohilouur). Sof. στάσεις, µά
χαι odboje, bitvy. Hér, duž udymg čkeúceodau
v boj vejíti, se dáti, Xen. uáyn (dle někt.
udymv)xd bojemvítěziti (bitvu vyhráti).
B) půtka; zápas (dvou n, několika mužů).
Sof. dyav udymczápas půtky. v) půtka ; dra
πἱ0θ8,Χεπ. ὠδουμένων περὶ τοῦ προσελνεῖν
μηχανή TETOXNYzal u. jv v tlačenici davu
jejich o přístup i úskočnost veliká idranice
byla; —iúskoky mnohé i půtky byly. b)
zápas soudní; pře. Pl. Ἡ ἐντοῖς δικαστηρίοις U,
zápas v soudnicích. 2, a) boj; bojovnictví;
způsob boje; bojování, Thúk. udymgἐμπειρία
τῆς ἐκείνων 7Καῦεποςί Ῥο]οτάπί jejich, Tot
αυτη u.. —b)boj ; bojovnictvo ; voj nepřátel
ský. Dof..(v. čxoňyvup£.). ©) bojiště, dle
někt. u Xen.

μαχητικός 8.( μιαχε-, τ. μιάχουμκι)Ῥο]οΥ
nický ; zápasnický, Arst. 0) poymrizol revů
xéodouc nerádi zápasí o zisk. zaudixi u. hry
zápasnické, bojovnické (povzbuzující Kbo
jovnosti).

μάχιμος ὃ. 19. (u4y-n) bojovný. Hér.,
Xen. dvogec. Hér. očµ.. Αἰγύπτιοι Ῥο]ονπίο]κά,
třída Egypťanů, vo u..buď: bojovnictví; vá
lečnictví, Hér. (v. avínu. 1. c. «). buď: voj,
vojsko bojující, v boji. Hér., Thúk., Xen.

Μεγακλῆς. 679

LayAocúvy, 7 (užyo-g 2. chlipný)
chlipnost; vilnosť, Hér.

MaxyAóecnár. Libyjský u Trftónského
Jezera záp, odLófofagův.

μάχομαι (STY.u4xm. a mac -to.—fut att.
μ.αχοῦμαι” μαχέσομαι,ἰόῃ. {μαχἤσομαι; 805.
ἐμαχεσάμην,ΡΙ. μεμάχηµ.αι) 8) Ὀ]α, Ρο 
kám se; bojuju «) (v bitvě řádné) ; boj svá
dím. Hér. (. Καλλιερέω 2.). μαχέσασθαι boj
svésti ; do boje se dáti, rivi s někým. 705 Tt
vx proti někomu. cýúvTi ve spolku, společ
ně sněkým. ale io zbrani. Sof.dv uxyalox,
θδώραχιµάχεσθαι5 mečem, s brněním, v br
nění bojovati. περὶ Ὦ. ὑπέρ τινος Pro, 0 Něco ;
Ρτο, 8 πόΚο]ιο.Χθῃ. ὑπὲρ τῶν τρεφόντων.-
τὸ μιαχόμενον το] Ὀο]αμίοί. ΤπάΚ. τὸ µήπω
μιεμιαχηυένοντο], Κίοιγ ]εδίό ποηί τνΡο], Πθ
dostal se do boje. 9) i proti jednomu bojuju.
Sof. cot uxyoúusda proti toběbojovati bude
116,ΕΙ. σώμιατι uXysoda, tělem zápasiti (s
někým). šv órAo1 ve zbroji (úplné). y) proti
něčemu. Aischl. m905fvíxg Luže proti uzdě
vzpíráš se. Pl. mpogčmdbuulxgἢ ἡδονὰς U
veodouproti žádostem n. rozkošem bojovati,
se vzpírati, Xen. Au xx píyet xy óp.evog
s hladem a mrazem bojuje, zápase—. b) Pl.
ἐν vořgAóyou udysocdou v rozmluvách zápa
siti, se příti.

Μεγάβαζος Ρετδαη. 1. ok. r. 500. voje
vůdce Darejův a místodržitel v Thrácku,
otec Oibarův, Búůbarůva Ferendatův. 2. za
Xerxa jeden z vůdců loďstva Pers., syn Me
gabatův.

Μεγαβατης, ov, 1ón.se, ok. T.500, vo
jevůdce Pers., Achaimenovec, příbuznýDa
rejův, otec Megabaza 2»o.

Μεγάβυξος Ῥοατξαπ,1.5 6. stl. ze sedmi
spiklých proti Smerdiovi nepravému. 2.
Meg. St. otec Zópyra St. —3. Meg. MI., syn
Zópyra St., otec Zópyra ML —

Μεγαδόστης, Peršan, ν. ασκάμης,
µέγανος, ν, μ,έγεῦος.
pevatow (uéya-c)básn. za (příliš) veliké

mám. a) závidím. Aischl, viví τινος οὐ u. ně
komu něčeho nezávidím, b) odepírám. Hér,
or. odT1u.. nic neodepírám.

Μεγακλῆς, έους, ión. -xAčng, 605, Ath.
AlIkmajónovec. 1. St.v%. a 6. stl., syn Alk
majóna 3), otec Alkmajóna 4ho, arohont za
nepokojů Kylónových. 2. M. ML v 6.stl.,
vnuk Meg. 159, syn Alkmajona 4h9, mnž.
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Agaristy 1"i, otec Kleisthena Ath. a Hip
pokrata 259, —3. vnuk Meg., 2ho, syn Hip
pokrata 2%9,bratr Agaristy 270, ujec Peri
kleův.

Mevampémy, ovvoc, Abdéřan moudrý
ku konci 5, stl,

μεγαλᾶγορ-, dór.= υ,εγαλήγορ-.
µεγαλ-άδιχος, ὁ, Ατβῖ,το το]]κήο], dů

ležitých věcech nespravedlivý,
μεγαλαυχία, Ἡ (µμεγάλαυχ-ος)Υ750Κο

myslnosť; ἆοπιύδ]τοςί, ΕΙ,
μεγάλ-αυχος 2. (-xjyé-o) a) vysoko

chlubný. -myslný. Aischl. [lépoau, Epivůec.
Xen. 70 u. vysokomyslnosť, b) vysokomysl
ný ; domýšlivý. Pl. comp.

μεγαλεῖος ὃ. (µεγαλο-, v. μέγας)8)α) Υ
likánský ; velikolepý ; nádherný. Xen. de
οὓς μ.εγαλείως τιμᾶν ΡΟΠΥvelkolepě, s nád
herou uctívati. —ueyaAsoTépug Světší nád
herou.—xrňu.« nádherný, stkvostný poklad.
B) Xen. usyaAuórepu pýuora nádhernější
průpovědi. b) ó—hrdopýšek ; nadutý. Xen.
pl. vedle opodpoí,

μεγαληγορξω (μεγαληγόρο-ς) 7ΥΥΡΟΚΑ,
chlubně mluvím. Xen. τὶ πόσο.τοὺς µεγαλη
Vopýcavraczjevné hrdomluvky.

μεγαληγορία, ἁότ,ἄγορία,Ἡ (μεγαληγό
0-06)vysoko- ; hrdomluvnosť; vychloubač
nosť. Eur. —Xen. ve sm. chvalném : důstoj
ná (, nelichotivá) mluva.

μεγαλ-ηγόρος 9. (-ἀγορά-ομαι) Υ750
ko-; hrdomluvný ; chlubný. Αἱδοβ]. µεγά
λα μεγαληγόρων κλύουσ ἀ̓νδρῶν πραρπόχεδί
zpupných mužů slyšíc. —Xen.

μεγαλογνωμοσύνη, 4, velikomyslnost.
μεγαλο-γνώµων,ονος, 9. (-γνώμη)το]

komyslný. Xen.

psyaAo-mópupoc 2. (-xopupý)velikovr
chý. básn. u Arst.

MeyaAórodug, ses, j, ms.v již. Arkadii
od Epameinóndy r: 369. vystavěné, od toho
čsu hl. m. Arkadie. obyv.oůMeyaAoroAt
Tat Megalopoliťané.

μεγαλο-πρᾶγμων, ονος9. (-πρᾶγ- ve
me4oce) kvelikým činům odvážlivý, od
hodlaný. Xen.

μεγαλοπρέπεια, Ἰόπ.«πρεπείη,Ἡ (μὲγα
λοπρεπής) a) velikost vynikající; velikole
post; nádhernosť. Hér. u panovníků.b) vzne

µεγαλωστί,

šenosť štědrá ; Šštědrota; štědrosť (j. enosť.).
Pl., Arst., 0Ρ. µικροπρέπεια.

uevaAo-rpermýc 2: (-mpém-o)velikostí
vynikající ; vznešený. 1. a)00s. «) (v jed
nání, ve smýšlení). Xen. i rd Oauu.óvioveúTpe
πέστερον7 dc s inf. božstvo vznešenější než
aby—.Xen. v0 u.. vznešenost, vznešená, ve
likolepá vlastnosť. PI. i comp. —p) (ozdobou)
nádherný. Xen. —b)Xen. io koni: (vzneše
ně, hrdě) pyšný. 2. o věci. «) velikolepý;
nádherný; stkvostný. Hér. dwpeů.p. Xen.
adv.isup. b) Aóyoi—'elikolepé, vznešené
řeči. Arst. Xéčis—mluva. Pl, i adv. při dro
xpívecdat. —i comp. při Aóyot.

uevaAo-omAaryyvog 2. vysokomyslný.
Βατ. ψυχη.

nevaAó-oTovoc 2. vele- ; hrůzožalostný.
Aischl. rýparu.

µεγαλο-σχήμων, ονος 2. (-σχῆμ.-α)
Aischl. velevznešený. Tu«.

μεγαλοφροσύνη, ἢ (μεγαλόφρων)a) ve
likomyslnosť; srdnatost. Pl. —b) vysoko
myslnosť; pýcha. Hér.

µεγαλό-φρων, ονος2. (-φρήν)a) veliko
myslný ; srdnatý. Xen. πρὸς τοὺς πολεμίους
ueyaXoppovécreno.proti nepřátelům srdna
tější. b) vysokomyslný ; pyšný, PL. ueyxAo
opóvec s vysoka. Xen. pyšně; hrdě.

pevaAo-pwvoc 2. (-pový) hlučnohlasý ;

křikloun. Dém. pl. Va
µεγαλοφῦχία, Ἡ (μεγαλόψυχ-ος)τα]ίχο

dušnost; vznešenámýsl.Arst.,op.uxpóbvytx.

μεγαλό-φῦχος 9. (-bvyý)velikodušný;
vznešené mysli. Arst. — Isok. µ.. εἶναι Ῥο
vznešených věcech toužiti.

µεγαλύνω (µεγαλο- μέγας)a) zveliču
Ία; πυδιδυ]α. ΤΙ ή]ς, τοὺς πολεμίους Ροδθἵne
přátel množím, zvětšuju. —vi zvětšuju něco.
b) velebím, Eur. obi. ovou«. Aisohl. meď.

έννα µεγαλύνεσθαι rodem se vynášeti,
chlubiti.

μεγαλ-ώνυμος 9. (512. ἄν-ώνυμ.ος)Ράβπ.
velikého, slavnéhojm.; veleslavný.Sof.Níx«.

µεγάλως,ατ. ϱ].μέγας.
pevaAwotTÍ (srv. předch.) velikou silou,

měrou; náramně, a) Hér. µ.. προσέπταισε
náramnou porážku utržil. b) náramně ; ve
likolepě. u. úmedéčarTovelikolepě přijal. u.
κάρτα τιμᾶν tuze, velmi velikolepě—. PL.p..
dpĚÁLuoVNÁramnĚ prog pěšno,
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Mevánuvoc, Pers. vojevůdce za Xerxa,
později místodržitel Babylónský.

Μέγαρα, vá, hl. m. Megaridy (Meyapis).
ΡΙ. Μεγαράδε ἀοΜεραι, Μεγαρόθεν z Megar.

1. Μεγαρεύς, έως, ión. έος(Μέγαρα)Ἠθ
gafan; obyv.msta ikraje Megarského.

9. Meyapsúc (rozd. od předch.) mýth.
Théban, syn kr, Kreonta a Eurydičin, bratr
Haimonův ; na ochranu vlasti obětoval život
svůj (u Eur. Mevorxcůc2.).

Μεγαρίς, (dog, 1 (Méyap-«) Megarsko,
malá zeměhRec.nasev.vých.Isthmu Korinth
ském, jihozáp. odAttiky, sobyv. půvd. Dór.

μέγαρον, Té (< u.éyx-c)síně. Hér. stánek
(vnitřní ve svatyni).

pévag, neut. péya fem. usydiy (« mag
nus, mag-is, mag-ister, mei-st. —maso. a
peut. od km. veya jen nom., voc. a ace.Sg.,
ace. maso. évav, VOC.ueváXejen Aischl. —
ostt. pády od km. ucy«)o, tedy sg. gen. ue
άλου, ἀαΐ. μεγάλῳ. Ρ]. ποπι. µεγόλοι, μεγά
Aa; gen. μεγάλων ὤ, νο τδεο] ΡάάθοἩ parox.
--{θΙη, μεγάλη, Ὡς ὅ, 6εΠ. Ῥ]. μεγάλων.-
comp. usíČeov(z ueyjov), όπ. µέζων 2. sup.
u6ytoT0g3.—adv. pos. uey4Aac; comp. někdy
µειζόνως, ión. pelóvoc) veliký (op. paxpóg).1
8) α) ο ἄϊτί. 1ποᾶἰτί. Ἠότ. μεγάδεῖ μέγιστος
Περσέωνvelikostí největší z Peršanů. xpy
Třpa ueyddet ueydhoveměsidla velikostí ve
liká. μέζονες ἄνθρωποι τδ(δί Ηά6,.Χθῃ. παῖς
µέγας--, μικρός hoch veliký—,malý. χιτών--.
Hér. ἰχδύς. β) veliký; širý, prostranný.
Aischl. redíx roviny.Xen. móAe;města. Sof.
(v. aidýp). dlouhý. Xen. Táooor. b) «) dospě
lý. Xen, dvěpes (proti nedospělým dětem). B)
silný ; mohutný ; mocný. Sof, ouuxo0i—, p.E

úXorslabí- , mocní, silní. (v. i duxzorTavo1
8. β) ΑἱβοΠΙ.,Πότ. βασιλεὺς u. kr. veliký.
(Pers. proti králům menším, méněmocným).
Thák, čmi uéya dvváucez k veliké moci.
Aischl, © ueváAe Zed mocný Die! Sof. i µε
γάλη μοῖρα πιοοπό sudba, —čv dpxe péyas
přísahou mocný. —velmožný (v. iTxoTpópos).
v) mocný ; prudký. Hér. yerw.ovprudká bou
ře. Sof. i bujný (v. $4AAo 1. a,).io vášních,
xÓA0gprudký hněv.c) «) o hlase. Eur., Hér.
(σ. ἀναχλάζω, ἀνακλαίω). PL. φωνῇ μέγα λέ
vyovhlasem silně, silným mluvě, oovýy né
γα βοᾶν hlasem silně volati, křičeti. φὺδέγ-΄
vsoda uéyioTovzvučeti velmi silně, 3) oře
či: dlouhý ; Široký ; obšírný. 9ο8,(τ. ἐχτείνω
1, b. B).Hér. uelóvos ἀπηγήσασθαι δε, ο)

µεδέων. 681

šírněji vyložiti.—?2.a) x) veliký ; v mířeve
liké ; valný ; četný. Aischl., Hér. u. oróhog
valná výprava. Xen. ueydla Bharrav veli
ké škody působiti. ueyíory ejepyecixnejvět
ší dobrodiní. často při verbech: uéyu, µεγά
Xogvelmi, velice ; velikou měrou. u.stlov ví
ce ; větší měrou. Hér. čr uelóvec ještě více,
μέγιστα nejvíce, Sof. c péytoTa Conejvíce.
ΡΙ. εἰςvů učytova (domíry největší;) conej
více. i při adi,, Aisehl., Xen. uty' edaluov
velmi—.B) veliký ; přílišný ; hrdý ; zpupný.
uéya poovečyvysoko mysliti; hrdě smýšleti.
ΘοΓ.φρονεῖνμεῖζον ἢ κατ’ ἄνδρα smýšleti věc
přesahující povahu lidskou. unděvuéyelrns
nic rouhavého nemluv | u. yAGooarouhavý
jazyk. u. Xóyo.přílišné řeči (vedle ueyahag
rAnyas přílišné rány, tresty). b) «) veliký;
důležitý. Hér. oiviuc μέζονας příčiny, zá
minky důležitější. Xen. uéyag olovógdůle
žité znamení. μέγα ποιεῖσθαι 78 Υε]ίκοι γδο
si pokládati. vi něco ; na něčem si zakládati.
Hér. i ueyáha. i s part. že—.Hér., Xen.—ué
γα πρός τι důležito, prospěšno Kněčemu. τὰ
uéy1ova věci nejdůležitější, Xen.(V. ἐξαμ.αρ
τάνω 9.). δαδίο: τὸ µέγιστον (ή. v závorce)
cojest nejdůležitější, hlavní. att,, i připart.
—$) velikolepý; nádherný. Hér. ἐξείνισας
µεγάλως στρατόν pohostil jsi velikolepě
vojsko.

μεγα-σὺενής 2. (-obévoc)básn. velmoc
ný. Aischl.

Μεγάσιδρος, ν. Δῶτος.
μεγ-αυχής 9. (-αὐχέ-ω)ράδη.velebený.

Aischl. čafucovduch.
μέγεῦος, ἰόπ, µέγαῦ.ος, τό (µέγα-ς) 1.

9) γθ]κοξύ. ΑἱβοΠ]., ΕΙ. θαυμιαστὸς τό τε U.
x. 70 xAAXocpodivu hodný i velikostí i krá
sou. Xen., Arst. —Hér. ueydůei Gumpve
likosti skromné. Xen. w. AxBetyvelikosti na
byti; zrůstem, velmi dospěti. ace. vztahu: ve
likostí. Hér. zoraoi 0) xara rov Neřhovčov
TecueyáĎe« řeky nemajíce velikosti (dle NÍ
la) takové j. Níl. b) mocnost; moc, Xen. o
moci Erótově.—2. velikost (měrou,důleži
tostí). Dém. vv merpxyuévov—činů vyko
naných-—.

Μεγιστίης, ἑω,849.-τίας,ου, τόδίθο ΑΚατ
nánský, potomek Melampodův, jeuž padl u
Thermopyl.

μέγιστος, τ. µέγας.
µεδέων, OVT0g,0, s fem. LEĎEOVOU (u.6č

©, mode-rans) básn. jen o bozích: vládce.
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fem. vládkyně; vladařka. Eur. τόξων µεδέ
ουσανApreuiv vládkyni lukův-—.

péči voc, ó (vuéĎ-e, modi-us) měřice
a) určitá (48 choiniků) «) u. Arrixóg Att.,
asi — 541 litrů (něcopřespůl hektolitru).
Hér. Xen. B) u.. AuxeovixócLak., asi — 902
litru. Hér, b) vůb. měřice. (hodná míra), Xen.
μεδίμνῳ ἀπομετρῆσασῦθαι τὸ ἀργύριον πιδϊτοί
(, na měřice) vyměřiti si stříbro, peníze.

péče (mod-us, mod-eror)básn. jen prs. 0
subi.bohů: vládnouti.Sof, uéčsu, oDionýsovi.

µεζόνως, μέζων, iÓn., Y. μέγας.
μεν před ostrým příd.— uecr4.
μεὺ- αρμόξω οὐγό, básn. přeřaďuju. a)

poopravuju. Sof. uedapuocov pooprav ! b)mě
ně přejímám. Aischl. meď. μιεθόρυιοσαιτρό
πους νέους Vprav se ve způsoby nové, do po
řádku nového!

μεὺ -εἵναι, σ. μεὺ-ίημι,
μευ-έξω, v. μετ-έχω.
μεῦ-έπομαι (- ἔπω2.) básn. ubírámse,viwzaněkým,sněkým; následuju(posto

pách)někoho.dle někt. u Sof, fut. uedéhouu.
μένη, 7 (« věd-v) pití vína; opití. Soť.—

Isok. 7po uédnc před opitím, PI, pl. opíjení.

μεῦ--ημερινός 3. za (bílého) dne att.
ned-(vpu, ión.uer-- (ión.prf, pass.part,

usueviuévoc) 1. a) propouštím. «)(někam vy
sýlaje) propouštím. Hér. šuě uérTecἐέναιἐπὶ
Tv dýpyv mne propusť,abych šel na hon!
pass. μεμετιμένος ὑπὸ ΔαρείουπαρῆνἐςΣάρδις
propuštěn byv od D. přišel do Sard. ueuer
ιμένοι Ἴσανἐκ τοῦ στρατοπέδου ὑπὸ Λεωνίδεω
propuštěni byli z tábora odL-. fut. πιο. 5
Význ. pass pETSEOVAĚTVAAaconv Žepro
puštěn, vyslán bude k moři.—B)z ruky pou
štím. Sof. vsot uedňxa viva z ruky propustil
5επῃ πᾷ]οβο (γ. ἁλάστωρ {.). μέθες χεροῖντὴν
raďdx pusť z rukou tu ἀδνα | -- wédEcUEpust
mě ! —ystoxpusť mou ruku! —Xen. 0) usdý
σω Tdyralox nepustím toho jinocha. —y) 7
vazby n. p. Hér. usmévo MArr40sx aby pro
pouštěli Milt. —pass. 0) usviero nebyl pro
pouštěn. b) «) vysýlám (stříleje, házeje).
Soť.um vede Béhocnevysýlej střely. raAXra
uedévo, kopími házeti. Xen.—Hér.uemiévu,
μετεϊναί τι G TOVTOTAU.0VSpustiti, vhoditi ně
co doř. —P) sesýlám. o subi. boha, govtT1na
někoho něco. Sof. vote čydgořowédez na protivníkysešli!c)vysýlám;vypouštím; vy
dávám. α) Eur. vedetvo: bvyýv vypustiti du

μεὺ-ίστημι.

ši. Sof. —Aóyov vypustiti, prohoditi slovo.
Eur. Bpóu.ov—hukot vydati. Hér. IIeocídx
VAácoxvuerieíc Pers. zvuky vysýlaje ; Per
ským jazykem mluvě. Υ) Ἠόν. µετιέν.' πολ
λὰ τῶν δακρύων Ρτο-, vylévati hojnost slz.
O)o subi. stromu s obi. BAuoróvratolest pou
štěti, vydávati. 2. a) «) odesýlám ; propou
štím ; zapuzuju. Hér. yvvařxa uereřvauženu
propustiti, 8) s obi. neosb, Sof. Tagopovridas
uebečv, myšlénky, starosti zapuditi. Eur.
καρδίας χόλον-- Ίθ srdce hněv—.Hér. ryv do
xm uerňcev vlády se zříci; vládu složiti,
Sof. medď. τὸ ποὺοῦν μενέσῦκι touhu svou
odložiti; touhy své se zříci. p. s obi. ddováv.
v) pouštím (mimo sebe) Ti něco; upouštím
od něčeho ; zanechávám něčeho. Aischl. vův
ἐμὴνaida u.sdelcšetrnosti ke mnězanechaje-.
Hér. peměvat TovaróAov upouštěti od výpra
vy. pass. %vváum uerTelodov.o. od úmyslu
budiž mi upuštěno. ©)zanedbávám, Ti něče
ho. Sof. 70 xócutov uedeřox slušnosti zaned
bajíc—.vedel vávavý zanedbati,nevšim
nouti si věcí nezjevných. Eur. zídvvov—ne
bezpečenství. —s inf, Χεη, οὔτε μεῦιᾶσι τὰ
déovra mp4TTEwani nezanedbávají, nezameš
kávají své povinnosti konati. b)x)odpouštím,
promíjím. vevíT někomu něco. Hér. vag du.xc
T40xg provinění. —βασιλεὺς τὸν προοφειλόµε
νον φόρονμετιεῖ τῆσι πόλισι Ίγ. odpouští dříve
povinnou berni obcím.) u- ; popouštím. Eur.
δεξιᾶς čus médegpravici mou popusť ! Sof,
med. védsode O 701 upusťte tu už ode mne !
Υ) po-; dovoluju. Sof. uedetsz u.orAéyervdo
volivši mi mluviti, ned. Eur. 0) nebe dv ne
dovolil, nepřipustil bys (nevydal bys mne).

μεὺ-ίστημι, Ιόπ. µετ-ί--. 1. ααἰ.(5 or.
přízn. a fut., bez prf.) fr. a) «) přestavuju;
jinam stavím; převádím. Eur. εἰςἄλλην χ9ό
να μετκστήσω πόδα do jn. země (přestavím
nohu,) vkročím nohou. Thúk. ἄνδοας USTA
GT7oa. muže jinam odvésti. B) odstavuju;
odvádím. viv Tivogněkoho (pryč) od něčeho,
Eur. aor, —v) zbavnju. Sof. σὲ δαίμονες νό
GouueTaGTÝJEv tebe bohové nemoci kéž zba
ví! — b) k jinému mínění pře-, přivádím;
přemlouvám. Thůk. vxy' dv usTAoTYG8: Z
T00gsnad by je k jn. mínění přivedl, obrátil;
—oddosavadního míněníodvrátil. pass. kur.
μιετασταῦεῖσα«τῶν πάρος φοενῶν Odvrácena
byvši od dřívějšího smýšlení. c) x) pře- ; za-;
σγιηξήπ]α. Βαν, ὄνομα μεταστήσαντες 51010
zaměnivše. 3) pře- ; změňuju. Eur. r00g Tpó
movesvé chování. —Hér, uevécvy0s τὰ νόµι
µαςπάντα změnil zákony všechny. Thúk, rov
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κόσμον-- 1161, -- τὴν πόλινμεθιστάναι 0060
přesměňovati; správu obecní měniti. Xen.
την πολιτείαν εἰς ὁλιγαρχίαν-- ἠβίανι (5το
bodnou)v oligarchii přeměňovati.pass.Xen.
moAreřu uedioravvou ústavy se přeměňují;
změny ústavy se provádějí. —Lýs. sg. —2.
meď. tr. (s a0r.—čarnošumy, bez prf.) a) «)
přestavuju si; na jn. m. si stavím.s obi, 0s,
obyč. pl. Hér., Thúk., Xen. peracrnoxobaí
mivagkázati některým odstoupiti, aby od
stoupili. B) od sebe dávám odváděti ; odstra
ňuju si,od sebe. Thúk. aor. odstraniti ; pryč,
jinam dáti odvésti. b) ku svému mínění obra
cím ; přemlouvám si. Thúk. aor. —obrátiti;
přemluviti (přesvědčováním)—3. (prs. a fut.
meď., aor. bezpŤ. act., bez prf.) a) «)jinam
se stavím ; odstupuju ; odcházím. Sof.era
ora, dvobBadu(jinam, pryč) odstup, odejdi!
ěx xúxAovuerTaovacz kruhu od-, vystoupiv.
Eur. vim někomu, i uerxovývo ybovog pře
stoupiti, přejíti ze země. —Xen. ueraoravTEc
ἐβουλεύοντο odstoupivše (zvl.) radili se. p)
od-; vystupuju (proti své povinnosti). Hér.
VETLOTAV.ÉVOUGĚX TE TÁŽLOGVystupující ze
své řady; opouštějící své stanovisko. b)pře-;
odstupuju. «) od svého mínění; měním své
mínění, svůj úmysl; obracím se. Hér. %uer
éarngdv; čibyl bysseobrátil? p)veválce,

968. ΤΗύζ, µεταστῆναιτῆς ξυυ.μαχίας
odstoupiti od—; vystoupiti ze—. fx0% T0ůG
Λακεδαιμονίους odstoupiti k L-. oi uerTaováv
reg odstoupil (odpadlí). —4. prf. act. a) od
stoupil jsem ; vzdálil jsem se; vdáli, stra
nou stojím, Hér. plaprf. ταῦτα εἴπας μ.ετ
govýxeeto pověděv, ihned odstoupil (stranou
stál). Eur. uebéoryxev ovyj odešla útěkem ;
pryč jest na útěku. b)o)pře-,odstoupil jsem.
ΑΙΒΟΠΙ. εἰ μη μεθέστηχκθ στρατῷ πθοδβίοι
pil-li vojsku ; neopustil-li vojsko. 9) Xen.
τὰ ἄλλα χωρία τὸ πρὸς Λακεδαιμονίους Ved
sovyxóvu Osti. m., jež k L, dříve odstoupila,
jež odstoupivše byla na straně Lak., byla pil
Lak. c) obrácen, změněn jsem. «) Eur.
μιενέστηκας pocváv (ustoupil jsi od svého
smýšlení ;) obráceno, změněnomáš smýšle
nÍ. eig70 Aov aov μεθέστηκεν χέαρ Τᾶ lepší
stránku tvé obráceno jest srdce. —p) Hér.
ὡς τῆς τύχης εὖ μ.ετεστεώσης poněvadž pil
hoda má šťastný obrat, konec; — šťastně
dopadla.

pebodmác 3. (éod-oc) k návodupří
slušný, Arst. v%u. nauka, spis o návodech.

μέν-οδος, Ἡ, postup; obyč. obr. a) a) ba

μείλινος. 683

dání; zkoumání. Pl. 6 Tpóx06vs v.. způsob
zkoumání. 9) návod. Pl. b) obor (vědecký)
Arst. TůgaůTěečorí u. téhož jestoboru (vě
deckého),

new-óptog 2., obyč. 3. a) pomezní. obyč.
s gen. Thúk. vý μεθορία τῆς Ἀργείας καὶΛα
χωνικῆς πεπιό pomezní k Argejsku a k La
kónsku. va u. pomezí, s gen. Thúk., Xen. b)
obr. Pl. o mužích rů v.. ErXogópou TEdvěnog
Zai 7oArTix03pomezníci, na pomezí mudrce
a státníka.

εἳ-ορμίζω jón. uET-00-. a) Z přístavu
do přístavu vháním, vpravuju. Xen. ved
ορµίσαιεἰς Σηστόν aby loďstvo (z dosavadního
přístavu) přeložili do Sésta. meď. (dojn.pří
stavu, jinam) pře-, odjíždím, pluju. Hér. ἐκ
τῆς ἐμῆς γῆς ἐςἄλλην τινά μετορµίζεσθαι aby
ste z mé země do některé jn. si pluli. i ἀπὸ-
če—,od—do—.b) obr. jinam vpravuju. ur.
πλόκαμον ἐξ ἕδραςμεδώρµισα Καθ ἆ 1η.Ρἵ6
hodil jsem. medď. u9y Pav, GVu.pD9%gpETopu!
oxobx z trampot, z pohromy vyváznouti.

MÉV, vog, TÓ(V uéd-n, med, Meth.) ná
poj (líbezný) ; víno (pouhé). Sof, ace. sg.

μεν ύσχω (μεθύ-ω. -- 89ΟΥ.act. ve slž,
ἐμέθυσα, Υ. κατα-μ.-.--Ρ855. ἐμεὺύσὺην) οΡί
jí vínem (pouhým).pass. —se;podnapíjím
se, Hér. medusxóusvo.podnapíjejíce se. PL
τὸ μεθύσκεσῦαι ορ{/θη{,μεθυσὺεὶςτοῦ νέκτα”
00;opiv se nektarem. Xen, prs., impf.—Dém.
μιεθυσθέντες.

ned-ÚoTEpOG 3. potom pozdější. Aischl,
οἱu.. potomci. Sof. τὸ u.. dobu pozdější, pou
hé neut. příliš pozdě.

μθν ύω (6υτ. μεθύσκω) 16η prs. a impf.
a) opilý jsem (vínem pouhým). P]. x0u0%
usdýsv hodně, řádně napilým býti. —b) obr.
opojen jsem. ΡΙ, ὑπὸ τοῦ Aóyou řečí. Dém,
TÁ uevéda TůVmerpxyuévov velikostí činů
vykonaných.

μενὤ, 7 K,V.nediv
Medvy, j, jm. několikams., u Dém.

ms. u Thermské zát., sev. od Pydny.
μειδιάω (σµειὸ-, -ν směju se) usmívám

se, PL.vedi cx; usmáv se, závu velmi. 70
moocáne tváří (nikoli hlasem zvučným) po
suňkem-.

µειζόνως, μείζων, τ. μέγας.
μειλικτήρια, τά (μ.ειλιχ- ν΄ υβιλίσσω).

Aischl. milostné, smírné dárky, vsxootou.
µείλινος 9. (οἆ ep. velux, T4, milé dár
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ΚΥ. 515. ψειλίχιος). ΕΠ9, υξίλινον ἁδονάν 1ο0ἆ
milou rozkoš.

μειλίσσω(µειλιχ]ω, 815.µειλίχ-ιος) Ράβη.
milým, mírným činím ; zmirňuju. Eur. Zeůz
μ,ειλίόσων αὔραν ἄλλοις- zmírňuje větřík
jiným.

μειλίχιος ὃ. (od ep. μείλιχ-ος 9. ανmil
ý. srv. uehloce) a) milostivý. Thúk., Xen.
Zeú; (j. ochránce lidí kajícími obětmi ho
smiřujících. v. Ar4ovx).b) lahodný. Sof. pl.
ποτά.

μεῖον, v. µείων.
/ v v

ELOVEKTĚM (µειονέκ-της, μεῖον ἔχω, ΟΡ.
mAsovexTé-m)méně, příliš málo mám ; újmu
mám. Xen. vi nějakou, v něčem.

µειονεξία, ἡ (µειονέκτη-ς, Υ.předch. op.
πλεονεξία) menší podíl; újma (vpodílu). Xen.

µειόνως, v. slov.
µειόω (μεῖο-ν)a) menším ; zmenšuju.«)

počtem. pass. —se.Xen. ToůgroAeuloucOp
μιεν μιειουμένους nepřátely vidíme počtem
slábnouti. P) slovem: zmenšuju; snižuju.
Xen. 70 ysysvyuévov to, co se stalo. (STv.
ἑλασσόω1π,)Ατεῦ, b) slabším, horším činím.
obyč.pass. Xen. oi očxo.uetodyro jmění do
mácí se menší; jmění domácíhoubývá(op.
αὔξονται). ο 601, 08, τῆς τοῦ σώματος ἰσχύ
οςτι μειοῦσθαιδοχοῦσιν {δ]οβιήsilou poněkud
]αῦποι/ή 56 πὰαῇ. τὴν διάνοιαν μειοῦνται Τ0ή
umu jim ubývá.

μειράχιον, τό (μεῖραξ,oxoc,0, , holec,
holka) pachole; holeček ; jinoch. PL νέονἔτι
u. mladý ještě jinoch (asi 16letý). —mlá
deneček ; výrostek. —Xen.

petpaxtóojtat (uepáxo-v) mládenec,
mládeneček 18611.Χθῃ. ἐκ παίδωνεἰς τὸ µει
ραχιοῦσθαι čxBalvev z pacholectví do mlá
denectví vycházeti, postupovati.

µειρακίσχος,ὁ (51ν.uspáx-ov) mláde
neček ; mládenec.Pl.

μειραχιώδης 2. (µειρακιο-ειδής, -εἶδος)
pacholetský ; chlapecký, Pl., Arst.

µείροµαι (.ν Π16Ι-60Υ,Φ1Υ.µόρος, μιοῖρα)
prs. jen ep.— za podíl si beru. —obyč. prf.
pass. obzl. ρατί. εἵμαρμένος usouzený;
určitý ; ustanovený.(srv. πεπρωµένος). Sof.
πρὸς θεῶν εἰμαρμέναοἳ bohův usouzeno. Pl.
εἷμ..χρόνος τινὸς určitá doba něčeho, k něče
mu. i pl. —též juépu. elu. (určitý) osud.
Ρ]. --Ὀέπι,ὁ τῆς εἶυ, καὶὁ αὐτόματος 9άνας 8 .

μελάγ-χρως.

τος smrť (osudu ustanoveného,) usouzená
a přirozená.

μείς= 2.vů.
Leta, vd (u.eó-e) zmenšení; újma.

Χθῃ. τῶν γαυλικῶν χρημάτων τὸ u. lodních
peněz, lodního nákladu zpronevěření.ELOV,ovoc,2,(SIV.va-vůba,«| I-D0T,
mé-ně, me-nší, mi-nder. —smyslem comp.
poněkud Ἰζὰµιχρός 8 ὀλίγος.-- 81Υ.ἑλάσσων)
a) skrovnější počtem. Xen. µειόνων ἄρχειν
menšímu, skrovnějšímu počtu (poddaných)
vládnouti. ueťov— méně úež—. při číslicích
jbez , ale s týmž pádem. imréxc 0) u.čťovTE
TpxXx1oUVplovejezdeů ne méně než 40.000. b)
«)skrovnější silou ; slabší. Xen, uelČe, icyv
ρότερα--, Melova,usíe, mocnější, silnější-,
slabší, ueťovčre méně, újmu mám (srv.
μιειονεκτέω). τοῦτο μ,. ἔχει, ÓTV—(V tom újmu
má,)to mu na újmu jest, že— s dat, u. čysiv
τῇ ἀκροβολίσειztrátu míti v potyčce.i bez
dat.: porážku bráti, míti; poraženu býti.
P) nižší vzácnosti: méně vzácný. Xen. ustov.
ἔχειν τινὸς παρά τινί Ve vážnosti menší než
někdo býti u někoho. Sof. uetóvec TLĚxEv (mé
ně hodným,) nehodným poněkud býti.

μελαγ- ve slž. předΥ;Χ,χς µελαν-.
μελάγ-γαιος 9. černopůdý.Hér. Alyvr

τος, Κἴνυψγη.
μελάγ-κροχος 9. (-- 1. χρόκη) Αἰδοβ].

s černými stužkami ; černovlajný. Weopie.
μελαγ- χαίτης, ἀόν. -τᾶς, 69η. -τᾶ, ὁ,

básn. černokšticatý ; černohřivý. Sof. Wp
zvěr (Nessos).

μελάγ-χιμος 9. (-χι-ών, 51σ. χεῖμα) 8)
básn. černo-; hrůzochmurný. Aisehl, výš, —
Eur. dle někt, zérAo: černá roucha smuteč
ní. b) Xen, rů u. černá m. mezi sněhem (kde
zmizel už sníh, proti m. ještě zasněženým).

µελαγ-χίτων, ωνος, Αἱ6ΟΒΙ. -- φρήν.
(chmurou zahalená,) zachmuřená mysl.

MaAayyAauvot (Černooděnci) dle Hér.
nár. neskythský, žijící po skythsku, by
dlící na sever (nasev. záp.)odkrál.Skythův.

μελαγχολάω (µελάγχολο-ς)ὄθιποι ἔ]ιὸ
mám ; pomatený, ztřeštěný jsem. Pl.

μελάγ-χολος, 9. (-χολή) Sof. v černé
žluči.

μελάγ-χροες, οἱ, ιπθἰαρ]αςϱί, pl. ku
μελαγχροος 9. (-χρόα)Hér. černé pleti.

μελάγ-χρως, ωτος.ὁ, ἡ. černobarvý. PL.
' b
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μέλαῦρον, To(zZUEÁ-,m καμ,-ἀρα) básn.
krov; komnata; jizba, Eur. pl. jizby ; dům,
(v. drivácce). vůb. příbytek.Sof.ojesky
ni Filoktétově. sg.ipl. uéhuboa Vedechrám
bohyně.

. μελαίνω (μέλαν) ὄοτηίπι, Φοΐ, μελανὺὲν
«iux zčernalá krev,

μελαμ-βαὺής 9. (μέλαν, βάθος) Ὀάβη.
černo-; tmavohloubý ; ve tmavé hloubce,
Aischl,, Eur.

μελαμ-παγής 2. (μέλαν, πηγ-νυμι)
ΑΙδοΠ]. ὄοιποβθοεᾶ]. αἷμα.

Ἡελάμπους, οδος, πε]ρινπδ]δί věštec
mýth. v Hellénsku (v Pylu), syn Amythá
onův, jenž ustanovil prý obřadyDionýsovy
a hojil neobyčejné nemoci způsobem divo
tvorným. V Argu ženy vyhojiv zeztřeštěno
sti, dostal dvě třetiny království pro sebe
a bratra svého Bianta. Byl praotcem věštec
kého rodu, z něhož pocházel i Amfiaráos.

Μελάμπυγος (Černořiták) kómické pří
jmě Hérakleovo. MeXxu.múyovAtos kámen
Melampygův u sídel Kerkópských v. Kéo
κωψ-- {,

μελάμ-φυλλος 9. (μέλαν-) δάςη. ὄθγπο-;
hustolistý: hustým listím zástíněný.Sof.vů.

μέλαν, ν.µέλας.
µελάν-αιγις, ἡ, básn. černochmurná,

ΑΙΡΟΠΙ.Ἠρινύς.
peAáv-deToc 2. (—2. Šé-o) básn, černě

obvázaný, obložený. Aischl. aáxoc— ocelí
obroubený. Eur. čípog —ocelohlavý.

MesAávůtoc náčelník loďstva Ath. ok.
r. 500.

MéAavioc mýth, kr. Ath. asiv 11.stl.,
otec Kodrův.

pekavím, 4 (uékav) černota; černo;mrak
černý. Xen. :

MsAavurnoé 1. mýth. Théban zaEteo
klea, syn Astakův, ze 7 vůdců Théb. proti
7 nepřátelským vojska Polyneikova; odkon
ce 7. stl. původem Kleistenovým v Sikyóně
ctěnj. héros hlučnými slavnostmi (m.Adrá
sta). 2. Mytiléňan ku konci 7. stl., přítel
básníka Alkaja.

μελαν-όμματοςδ. (-ὄμμα) ὄτποοξύ. ΡΙ.
μέλᾶς, ανος, 3.(neut.uéXav, fem. véhauva.

„mal-us) 1.a)«) špinavý : černavý ; černý.
Aisehl. Aryvóg. Eur. móvrvogmoře černavé,
temné. 3) Sof., Hér. or. o krvi. i0g alu.avog
vékag jed krví zčernalý. b) černý. «) Sof.

μελετάω. 685

Όρίξ (ορ. Acvxóc).Xen. μέλαντι πρὸ ὀφθαλ
uv černého něco —(proti sněhu). B) (pří
pravou). Bur. rérAor roucha černá (ve smut
Κα). τὸ u. černidlo (psací; inkoust). PL;
Dém. τὸ u. ToíBovčernidlo míchaje. 2. a)čer
ný (nesvětlý) ; temný; tmavý. Aischl. νύξ,
S0f, edopóvy. b) obr. černý; příšerný ; děs
ný. Sof. "Ardnc.Aischl, Eouvůs, do4. —Eur.
"Adou μιέλαινα νὐκτερός τ᾿ ἀνάγκκ Ηάάα ὅοι
ná noční tíseň.

MéAac, avoc,ó, 1. říčka v Málsku (Čer
ná) sev. od Tráchíny tekoucí do Asópa. 2.
a) říčka vjihových. Thrácku, podle sev.
záp. Propontidy tekoucí do moře Aig. b) jež
zde činí chobot po Ťíěce té nazvaný κόλπος
ὁ Μέλας (Černý).

μελεδαίνω (μελέδη, ἡ, Ρόδο. μιελθ-,Τ. µέ
Aoum) ošetřuju. Hér. prs. s obi, Toůcvocčov
τας.

µελέδηµα, τό (Α1τ.předch.) básn. oše
třování; starání, Eur. vů dev u. starost
livé, pečlivé řízení bohů.

µελεδωνός, ὁ (51γ. μελεδαίνω) οὔδίζογα
tel; správce. Hér. Táv oixíev domu. —0, %
u. pěstoun, pěstounka. Hér.

μελεο-παὺνής 9. (-πάθος) Αἱβολ].Ρὰπὂ
umučený.

peAso-móvoc 2. (lépe než proparox.)
Aisehl. bídně mučící.

μέλεος 8.1 9. Ράρη,1, ο věci. a) marný.
obyč. ep. — b) bídný; nešťastný; nebohý,
Aisehl, $avaToc. Sof. rada. 2. 00s. bídný,
a) nebohý; ubohý. trag. —i s gen. Eur. 006
Tavog uEléx TE móvov nešťastná a ubohá
strastmi ! —Tv cáv dyšev ubohá svými
žaly! —b) ὁ zloboch; nešlechetník. Sof,
μελέοις Arpeldauczlobochům Atreovcům.

µελεό-φρων, ovog,2. (-φρήν)Eur. bídné,
zlé mysli; zlomyslný.

μελετάω (μελέτη) 1. a) «) na starosti
mám. vi něco; obstarávám něco ; obírám,za
městknávám se sněčím. Hér,, Xen, Ta rp06
fxovra obstarávám, vykonávám věci pří
slušné. B)šetřím.Sof, darTotetax py ueheráv
k občanům slušnosti třeba šetřiti. b)a)provo
zuju. vi něco; cvičím se v něčem. Pl. τὰς
rěyvac uehevdyv uměních ovičitise. i s inf.
τὴν ῥητορικὴν μᾶλλον µεμελέτηκεν ἢ διχλέ
γεσθαιτ řečnictvív.se vycvičilnež vrozmlou
vání, (více cviku má—);k řečnictví píle více
přiložil než k rozpravám, Xen, šuchérov To
ξεύειν cvičili se stříleti—, i bez obi. ἦν τὸ ἱπ
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πικὸν μεμελετηχκός Ὦγ]ο ΚοὔζάοίτοΥγοτ]ζ6πο,
Thůk. sv TG um ueAsTěvyuv necvičenosti. —
pass. ἣν αἱπολεμικαὶ τέχναι μεμελετημέναι
oci jsou-li válečná uměnícvikemvpravena.
$) Ρ]. 1: ορδ[υ]Η, ὃ καλεῖται μελετᾶν co se
nazývá opokováním, v) tužím se. Xen. πρός
τι μελετῆσαιk něčemuse utužiti. 2. usiluju;
snažím se. Hér. oů δύναμιαι ἀκοῦσαι, τοῦτο
uekerTávnemohu doslechnouti, ač 0 to usi
luju. Thúk. dó4xvu. o slávu usiluju. Xen.
ču.cAÉTYGE© Sopt. vynasnažil se, aby-.i bg
s part. fut.: jak by—.pass. Pl. ueAsryTkov
τινὶτὸ S inf. vynasnažiti jest se někomu
0 to, aby—.

μελέτη, ἡ (µελε-, Υ µέλομαι) 1.0) sta
rost; pečlivost; péče, Eur, (v. xararpůyu).
Dof,Vedv Tou zehéry z bohů některého pro
zřetelností. b) x) provozování. Ttvogněčeho;
cvičení, příprava v něčem. att.— Xen. u.
τῶν πρὸς τὸν πόλεμον οπἱδαπίτο věcech vá
lečných. moAXeuxaiu. válečná cvičení. Tag
u.. otelodou svá cvičení konati. Ῥ]. µ.. πρός
m příprava k něčemu. () PL. i: opakování,
u.. dle Týv šmovývmv—zachraňuje vědo
mosť.— 2. snaha. Dém. u. καὶ čmuéhax —
a pečlivost.

µελέτηµα, τό (μελετά-ω) ἸαπιόςΙκπάπί
(ροδΗτό); οτἰδεηί, τινὸς Ραᾶ πδσί. Ε]. Φφιλο
σόφων,buď k něčemu. Χθῃ. ἀπολογίας. Χθῃ,
čAevdécta wu.ušlechtilá zaměstknání. ἐντοῖς
πρὸς πόλεμον u. ve cvičeních válce pří
slušných.

μελετηρός (ueherá-o) snažný; při
činlivý. Xen. revóc511Ρ.-- . φιλομαθής.

µελέτωρ, ορος, ὁ (µελε- Ἡ΄µέλομαι) 508,
pečovatel. du.p viva o někoho, o pomstuza
někoho; mstitel někomu.

μέλημα, τό (µελε 7 µέλομαι) obyč.básn.
το δίωτος/1. 90Η,µέλον πάλαι u. vouvěc dáv
né starosti mé starostlivé.

Μέλης, τας, Ath. citerník v 5. stl., otec
Kinésiův.

MeAmotac, ov, Ath. 1. otec Thúkýdida
179.2. vnuk Mel. 10, syn Thúkýdida 239,

MéAmToc,Ath. ok. r.400., mizerný bás
ník, žalobník Sókratův.

μέλι, ιτος, τό (»ν mel) med. trag., att.
Ἀ]ελίβοια, Ý, MS. v sev. vých. Magné

sil Thes.

μελί-γηρυς, ὁ, 7, básn. medo-; sladko
hlasý. Pl. 00s,

μέλλω.

neAl-VAwococ2.básn. medoustý.Aischl.
peAtvy, j (« mili-um) a) proso; pšeno.

Hér.seg.; Xen , Dém. pl. b) prosnisko ; pros
niště, Xen, čri Tag u. po prosniskách. ©

μέλισ σα, -ττα, Ἡ (ωελιτ]α,μ.έλι) 8)γός] α;
včelka. b) básn. i: med. Sof. vedle ὕδωρ.

Μέλισσα ku konci7. stl. dcera Proklea,
panovníka Epidaurského, mnžk. Periandra
Korinthského, matka Lykofronova.

μελιτόεις, εντος Ὁ. (μέλι) πποάοΠο]ΠΥ;
medový, Hér. ἢ µελιτόεσσα ΠΙΘἀ0ΥΘ0̓.Π1θ
dovník,

LEATÓMW(VÉ) medem zadělávám. Thúk.
ueuENrvouévogmedem zadělaný. uýxov..

µέλλημα, τό (μέλλω9. ϐ)πιεξκάπί.Ες.
pl. odkládání ; průtahy.

něAAmcic, i (uéNo, srv. předch.) att.,
často Thúk, a) «) zamýšlení; zámysl. διὰ
TY čxelvov VékAmowpro jejich zámysl. též:
dobrá vůle (bez činu) Tý ueXXňoerduvvóue
vordobrou vůlí (pouhým zámyslem) bránice
se. $) nastávání, očekávání (útoku). Tv u.
ἔχουσι τοῖς dmeloouspobeoav očekávaný útok

jejich nahání nezkušeným strachu. —b) «)
rozmýšlení se; váhání; meškání. µελλήσει
s váháním. 8) průtah; lhůta. 0%Poxysímcu..
ve krátké lhůtě, době.

μελλητέον, Υ. μέλλω 2. b.
µελλητής, οὔ,ὁ (μέλλω 9. b.) váhavec;

meškal; loudal ; louda, Thůk.
peAAó-vapoc, dle někt. uSof, 3—,==ueX

λόνυμφος.
μάλλον, οντος, τό, 7. µέλλω.
μελλό-νυμφος 2. (-vóuem) a) blízký

sňatku. Sof, u.. nevěsta zaslíbená. b) Sof.
dóu.og'Ó u. dům snoubenců, manželů (i po
návratu manžela dlouho vzdáleného).

BĚÁAm(impf, šueXov, později att., j. u
Dém.i fueXov. ostt. čsy od km. ueXAe-,fut.
μελλήσω,801. ἐμέλλησα) |.5 1Π1.fut. n. prs.
n.iaor.: takový jsem, že—;jest, vypadá to
se mnou tak, že—. a) básn. souzenomijest,
abych-, Ť. inf, dle, poosudumám- Aischl,
Tep U..TAdelyco právě (mi souzeno,) mám

vytrpěti. Θο[,κτενεῖνἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν
zabiti souzeno mi bylo otce vlastního; sou
zeno mi bylo, abych zabil otce svého. čuecA
λες ἐξανύσειν χακὰν μιοῖρανπόνων 501πεπο {4
bylo naplniti zlý osud strastí. i part. (Te T0

©véhkov ať se stane, co souzeno! b) mám ; mu
sím. Sof. οὐκ ἔμελλε τῶνδέ 1.01δώσειν δίκην;



μέλλων.

zda neměl za tomi dáti pokuty? —ei Tv
ὅπλων πέρι χρίνειν ἔμαλλε κράτος ἀριστείας τινὶ
kdyby byl měl o zbrani přisuzovati přednost
τοκουγςίτ{πόκοπια. ΕΙ, ἡ ψυχἩ μέλλει ἀνατλῆ
ναι τὰ πάθη duše musí vytrpěti muky. efreg
μάλλει πόλις εἶναιιπά-] vskutku obec býti.
πῶς οὐκ ἔμελλεν εἶναι--;Ἰ by nemělo býti?
někdy lze inf, snadno doplniti. 896, ἤδη, τί ὃ᾽
ojx šyv.eAhov;věděla jsem ;jak pak bych ne
měla (věděti) ? b) jsem s to, abych—; mohu.
ΡΙ, παῖδες ἐπειδὰν μέλλωσι συνῆσειν τὰ vs
yoxuuéva-když by už mohli pochopiti, cona
psáno jest. Dém. 0 v1vý móXe:συνοίσεινμ.έλλει
cokoli obci prospěti může. T0 704 ὕστερον
cuvotoetvéAhov co někdy později prospěti
může. jus6XNeloecbou mohl (věděti,) poznati.
2. a) «) též s inf. n. prs. i aor.: jsem na tom,
abych— ; za- ; obmýšlím ; hodlám ; chci, Sof.
τούτων οὐκ ἔμ.ελλονἐν Ὀεοῖσι τὴν δίκην δώσειν
pro ty nehodlala, nechtěla jsem u bohů po
kuty snésti, vytrpěti, Hér. (v. oždev). velmi
často att., Thúk, og čusXhovuxyečoda po
něvadž zamýšleli boj svésti. PL. d uéAXecco
zamýšlíš, hodláš konati, —Aéyervmluviti p.
Xen. —Thúk. často aor. ueXXŽoos inf, ob-;
zamysliti ; umíniti si; ustanoviti; odhodlati
56, μελλήσαντες ἐςτὴν Ἀργείαν στρατεύειν 28
myslivšedo Argejska táhnouti.—i s pouhým
aco, (k němuž i snadno doplniti inf.) 6 T1EX
Aerecokoli zamýšlíte. pass. uéXheraíu ob-,
zamýšlí se něco. v0 uéXov (lze-li inf, pass.
snadno doplniti) zámysl, ξυνειδὼς τὸ µ.. ἰ6ὔ
věda o zámyslu (k výpravě, k útoku). β) (πα
tom,) blízkojsem; nastávám; očekává se
o mně. obyč. 0 3. 05. —ÓéAkov nastávající;
budoucí. Aisehl. a jn. ypóvocbudoucí, pří
ští, doba, čas. att. TO pékhov budoucnost.
Thúk. 70 p.. T0Ď zoAémovpříští běh války.
Ta uéhkhovravěci nastávající, budoucí. vera
τὸν μέλλοντα (uňvx) po příštím měsíci. b)
rozmýšlím se (dlouho); váhám; meškám.
Aischl. Ti uéAAeg; co váháš? Xen. um μέλ
λωμεν πετάμε]πιε | ΡΠόπι,ἡμῶν µελλόντων καὶ
φηφιζοµιένων ΤΑΐΐπι οο πιγ 56 τοήπιγδ]ίτηθ
své hlasy dáváme. Thůk. τὸ μέλλον váha
vosť (v. αἰσ(ύνω 2, a). aor. Xen. ojx ἐμέλ
Anoav,4Aa—. (nezmeškali,) neoddali se vá
havosti, neprodleli, ale—. bez prodlení—.
pass. Kur. 0) peXXyréovnesmí se váhati,
Xen. ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο povstal, aby se
nemeškalo, Dém. šy06 ταῦτα µέλλεται, ποο
o.r0AwAsT0— za tu dlouhou dobu, co se to u
važuje, už dávno ztraceno, zmařenojest to—.

μέλλων, οντος,ὃ., Τ.μέλλω, 0971.2. ἃ, β.

μέλω. 68%

μέλομαι, ν. µέλω 2.
µελοποιία, Ἡ (µελοποι-ός)5ΚΙαάραπρότιι;

ἡρότν.Ὦ]. -- Ατδὶ, το ἀτάπιαίὃ,

μελο-ποιός,ὁ (µέλ-ος, 2., ποιξ-ω) 5Κ]αά8
tel písní, zpěvu. PL.básník lyrický.

μέλος, τό, 1. úd (tělesní). obyč. pl.,
Aischl., Eur. (v. Ado 2. b.), Hér. xara né
Xex(po údech ;) na kusy(v. drxpse [.a, «).
PL. zaurreoba TAu..ohýbati své údy (obzl.
nohy). xavexyóTa ÝvuéXy 2-, polámány by
ly údy. ?. ladný celek. a) =) píseň, obzl.
smutná. Aischl. $) zpěv. (is hudbou) Arst.
v) nápěv. PI. τό τε μ.. καὶ ὁ ῥυῦμ.ὸςκαὶτὸ µέ
Tpovi nápěv i přízvuk (rozměrpřízvuku) i ζ8
somíra. b) «) výrok (veršem); hádanka; ří
kadlo. Eur. (v. duaoůverog, xargčw). B) ná
řek (i beze zpěvu). Sof., v. 2. čmioxorocf.

µέλπω, Ράβη.a) hlučně slavím, oslavu
ju (zpěvem, hudbou, tancem). Eur. učArere
τὸν Διόνυσον oslavujte—. b) «) pěju. Bur.
medď.0) péra woJexv nepěješ si písně. B)
zvučně vydávám. Eur. dydy otxvuéhre ná
Ťek j. zvučný vydává; žalem j. zvučným
naříká.

néÁw (jen prs. a impf.; ostt. čsy od
nee- , fut. meXýce a0r. čuéhyou, prf. µε
néknxa) 1. act. a) na mysli jsem. rivi ně
komu. obyč. v 3. os. sg. «) se subi. neut. sg.
i pl. n. s inf. —Πόν. ταῦτά οἱνῦν µέλειἴο πι
nyní jest na mysli, na starosti. δοί, ᾧ τάδ᾽
šxmpšičovéhu jehož starostí jest toto vyko
πα. Ῥ]. οἷςοὐδὲν ἄλλο µέλει ἢ τοῦτο ζητεῖϊν
jimž nic jiného není na starosti než toho vy
hledávati-. i part. prs., Sol. τοῖσθἔσται µέ
λον těmto bude starost o to. čuoi fd ὁδὸς
ἔσται µέλουσαπιπὸ tato cesta bude na staro
sti. neut.i attrib. (v. véknu«). i subst. vi
xáxcívo vékov nějaká i jeho péče. p) uéhe
τινὶὅτι 5 ind. jest na srdei, líto někomu,trá
pí někoho, že. Hér. oů uéAev οἱὅτι ἀποῦνη
σχει že netrápí ho to, že umírá. b) éAs mot
Tivoga) ión. a att. i got Tivogstarost, péče
jest mi o něco.i aor. α Ρ11., ΡΙ. ὧν οὐδὲντού-.
Tw mamoTEčuékmss věci, na něž ten člověk
jakživ ani nepomyslil, jež tomu člověku ni
jak nikdy ani na myslnepřišly. ueueXygxévat
ὑμῖν ἡγούμεῦα περὶτῶν τοιούτων ὅθ Ρ6δί ηά
te o takové věci, domnívali jsme se.Xen.w4
λιστα ἐμεμελήκει αὐτῷ ἱππικῆς nejhorlivější
péče mu byla o cvik v jezdectví. —part. Pl.
πάν» μιοιτυγχάνει μεμιεληκὸςτοῦ ζσμκχτοςΥε]
mi horlivě právě zahloubal jsem se do té bás
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ně. někde vynechán gen., obzl. neut.j. při
part. Pl. očoda, véhov vé cor víš to, poněvadž
to tvá péče. —att. i s Ora s ind. fut.:j. by;
aby—. po opt. i s opt., Xen. ὅπως ἐμὲ ἐπαινέ
σετε, ἐμιοὶμελήσει abyste mne pochválili,
mou starostí bude. ÓT1αὐτῷ υέλοι, ὅπως κκ
λῶς yo. že prý jeho starostí jest, aby dobře
bylo.— též: 37 —J. by—.B)záleží mi na ně
čem; jest mi do něčeho, po něčem. Dém. rí
ToVTOVUÉhe T) móXe; co na tom záleží obci?
co do toho jest obci? si umdšvúudyzdráv šue
λεν zda nic vám na tom nezáleželo.— s nepř.
οἳ. Χθῃ. πᾶσιν ἔμελεν, ὅ τι ἐκ τούτωνἔσοιτο
všem záleželo na tom, co asi z toho pojde.—
i ore 5 1ΠΤ.πάνυ μοι ἐµμέλησενὥστε εἰδέναι
—velmijsem sina tom založil, abych věděl—.
2. a)meď.dyn. (bez aor.) básn. ve význ.
act., obyč. ve 3. 08. µέλεταί τινί τις Ἡ. τι α)
na starosti jest někomu někdo, něco. trag.;
zř. vos.jn..j. Eur. "Apreuiv, č uehóusdu
Artemidu, v jejíž péči, ochraně jsme. G)Eur.
i: příslušný, ustanoven jest někdo; přísluš
no jest něco někomu, něčemu. ixydv ueho
uévav vexpořekvil příslušný nebožtíkům. b)
dep. pass. (s a0r. čusXndmv)µέλομιαί τινος
starám se, pečuju, starost, péči mám o ně
koho, o něco. obyč. básn. (att. ěmu.eXčounxí
Tivog) Sof. vařy µ.οι µέλεσῦαι o ty dvě mi pe
ὅτ], Ρόδ1πιδ] ! τὰ λοιπά µου µέλου Ῥπάοιοπό
o mne pečuj, mne opatruj! τάφου μιεληνεὶς
TGde o hrob se postaraje, hrob obstaraje,
opatře tomuto. —pass. i Pl. žoux mávu ue
ueknuévac čye píseň velmi pečlivě slože
na jest.

μελῳδός 2.(μέλ-ος,ᾠδή)Ιαᾶπό, ΙΡό Ρίο.
Ετγ. μελῳδοῖς ἀχήμασι Προσγαδὅπγπεί zpěvy.

ἨΜεμβλίαρος πιγ{Π. Εοϊπίδαπ, příbuzný a
a průvodceKadmův, usedlý na ostr. Kallistě
(Théře), kde i potomcijeho zůstávali.

μεμεληκός, ν. µέλω 1. b.
μεμελημένως, v. µέλω {.
μέμηνα, ντ.υαίνω.
μέμνημαι, τν:µιμνῄσχω.
ἩΜεμνόνιος 3. (Mépvov)Memnonův. Hér.

M. šeru Memnonovo ms., ἔ. Βήβ8. βασιλήια
TaM.hradMemnonův(st.assyrský) vSúsách.

Mípvey, ovog,mýth. kr. vých. Aithiopů
(starých Assyřanů), syn Tithonův a Eojin,
spojenec Priamův, pokládán za původa sta
veb st. assyrských.

μέμονα , V. υένω.

μέμφομαι.

μεμπτός δ. (μέμφ-ομιχι) 1.Φᾳ55.5Ηἄποβί
mi, nespokojeností, hanou stíhaný; hany
hodný. o) u. nehodný, nezasluhující hany,
(s kým, s čím může býti někdo spokojen).
Eur. oš τοι δῶρα μ..dary (bez hany,)vzáen“
Hér. ὁ πεζὀὸςµ.. κατά τὸ πλῆθος Ῥόσποία (Π8
ny hodná,) nedostatečná počtem. Xen. šv τινι
o) u. v něčem bez hany, nehoden hany. 2.
act. Sof. u.. sivxí rim nevraživým býti, nevra
žiti na někoho.

Μέμφις, ιδος, ión. 106, hl. ms. ve střd.
Egyptě (v sev. kraji) nad Nílem, std. sídlo
králův Eg., vystavěno prý od prvního kr.
Ména n. Mína.

µέμφομαι, ἀθρ. ηγεῖ. ἶpass. (80T.čusu
φάμην 1ἐμέμφῦην) 1. a) «) stýskám, stěžu
jusi; reptám ; horším se. vtvogpro něco. Tevi
na někoho. Aischl. —Bur. mus čuéuoům
pro odepřenou poctu rozhoršila se. i bez gen,
(a dat., Hér, xxrů 70 uxvrýtov 0)x O9bůcuéu.
φεται co se týče věštby neprávem stěžuje si,
τθρίά. ΤΩΜΚ,ὅπως µέμψηται τῶν γεγενημέ
vov aby si postěžoval pro to, co se přihodilo.
9) výčitky činím; vyčítám ; vytýkám. mv
někomu. ri něco, Aischl.. Sof. učubacůaí,
µέψεσθαί τινι vyčísti, vytknouti někomu;
výčitky učiniti někomu. p. Hér., att.; zř.
ueuodývu. Eur. wř ol m1véuýmode abyste
mi nějaké výčitky neučinili, Xen. οὐδὲνεἶχε
μέμψασῦαι nic nemohl vytknouti. Thúk. um
εἰςueuodý, si— nikdo ať neučiní výčitky,

19511176--.Ηότ., ΡΙ. μέμφεσθαίτινιιὃτι,-- ὡς-
vytýkati někomu, nevražiti naněkoho, že—.
b) «) Xen. u. τινα πρὸς TOUspíhovs stěžuju si,
žaluju na někoho, obviňuju někoho u přá
tel. Hér, uéubecdní m. postěžovati si na ně
co ((rón.). B) reptaje žádám. Thůk. 4 s inf.
abyne—. 2. a) zlehčuju. vi něco ; za nehod
no, nedostatečno uznávám; —neschvaluju.
—aor. častěji ueupbřva. Hér. Kpotoogueu
φθεὶς κατὰ τὸ πλῆθος τὸ ἑωυτοῦ στράτευµια«
Kr. uznav co do počtu za nedostatečno své
vojsko—.—Tv στρατηγῶν τὴν γνώμὴν Ἠθ
schváliv, neuznav nálezu vůdců, ueupóu.c
vo3—neschvaluje, neuznávaje. Pl, úéyew-,
uéubecda haněti—,neschvalovati. b) zleh
čuju; haním; kárám ; tupím. τινὰ η. Ti ně
Κοπο, πόσο. Φοᾷ. ὀργὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν vá
šeň pokáral jsi mou.att.- Xen. oůT'εἰςφιλίαν
αὐτοὺς ἐμέμφετο ojdelc ani co do přátelství
jich nehaněl nikdo. Dém. oů r0y čvdpu ueu
φόμενοςTAdTAAéye nepravím to na zlehče
ní muže.



μεμφιμοιρέω.

μεμφιμοιρέω (ωεμψίμοιρο-ς) πΘΒΡΟΚΟΙ6Η,
nevrlý jsem ; za zlé pokládám. Dém. nál.

μεμφί-μοιρος 9. (μέμφ-ομαι, μοῖρα)ne
spokojený s osudemsvým; nevrlý; reptavý.

μέμφις, 7 (uéu.p-ouou)1. výčitka. Aischl.
2. pohanění ; παπα, Ὠόπι, ἄξιος μέμψεως.

pév (pokládánoza seslabené 1. uúv)slův
ko jisticí, postp. J. obyč. při jn. partie. n.spojce.a)x)věru; jistě;vskutku.%u.do
jista; věru jistě. Hér, při dotvrzování(ibez
přísahy). obzl. při inf. j. šrvrodýcev že do
jista zatouží—.u uěv—že vskutku ne-. po
slovech pochybnosti řec. wý nepřekdá se
ὅ., ὑπὸ ἀπιστίης μὴ µ. γενέσθαι μηδαμὰ µέ
ζονας ἀνθρώπους τῶν νῦν { πεἀὔνδιγ, že by
vskutku byli na svět nějak přišli větší lidé
než jsou nynější—.i při pron. a adi.,Pl.čy
u.—já věru (eguidem). 4AXdyaherov u. než
nesnadno věru—. 3) sice, Sof. ouwepau..rád,
ἅλλ Ou.ocdóc skrovnésice to, ale přece dej.

voJépEx U.. Ou.wgdč— obtížno sice—, ale
přece—. Xen. prAocópe µ.. ἔοικας,ἴσθι μέντοι
ἀνόητος Óv mudrci sice podobáš se, avšak
věz, že nerozumnýjsi. (v. i dv4o). často
μέν-, δέ při slabším odporu. sice-, ale, přece.
Sof. Adyog ouuxp0c u.. eimety, dčtog δὲ δαυμά
cauzvěst krátká sice k vyprávění, ale hodna
podivení. Eur. (v. čxrelve 2“a). Xen. ἰέναι
μὲν οὐκ ἤνελε, λάὃρα δὲπέμπων ἄγγελονἔλε
ye- jíti sice nechtěl, ale podtají—(v.1. dé—
f.). —Při dvoučlených obvětích odporova
cích někdy bývá uévi v předv. i záv. první
ho obvětí, dě v předv. (i záv.) druhého ob
γδΗ. Χεῃ. ὁπόσοι μὲν µαστεύουσι ζην ἐκπαν
τὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμιικοῖς, οὗτοι μὲν KU
κῶς ἀποθνήῄσκουσιν,ὁπόσοι δὲ ΚοΙΙΚἷοΙ υζ
ru vojínů touží zachovati život každým
způsobemv bězích válečných, ti věru bíd
ně umírají; ale kolikkoli—. b) «) vév—,86
naznačuje velmi často pouhé seřadění buď
vět buď slov, při čemž půvd. význam
partic. uév slábne tak, že v překladu č.
vytýká se jen ráznějším přízvukem slo
va předch. n. příslušného, Avšak někdy
přece i v č. překladu možno slova sice
užiti. Ve vtách složemých často členy i
podřadné mezi sebou mívají vév—,dé, ja
ko členy souřadné, čehož při rozebírání
souvislosti myšlenek obzl.třebašetřiti.Xen.
ĚYA U., ŠOTEU.. αἱ σπονδαὶ ἦσαν, οὕποτε ἔπαυ
όμην ἡμᾶς µ. οἰκτείρων, βασιλέα δὲ µακαρί
ζων -- 16 věru, dokud (sice) příměří bylo,

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

μένω. 089

nikdy nepřestával jsem nás (sice) litovati,
krále pak blahoslaviti—, si uév—,ei dé—jest
liže (sice)—, pakli. B) ὁ μέν--, ὁ dé ten-,
onen; jeden—druhý(v. 1. 862. b, «.). vů uév=,
vů déjednak—,jednak, b) u. dý jistě tedy;
(rázné) tedy. p. u. Kox—µ.. οὖν v odpovědi:
ba ovšem ; ba spíše (imo vero) Sof,, Pl., Xen.
—2. a) xai uév. att. a dále. b) však; avšak.
Hér. dpetho Ačysv T%Aeyóucva, metbecdní ve
U. OÚPavTATTAOLÓDEÍh povinen jsem vypra
vovati vypravované, avšak věřiti zcela ne
jsem povinen. oů u.čvoddě—avšak ani ne-;
nicméně—. Hér., Xen.

Mevápms, ovs, Spartan v 6. stl. Prokleo
vec,syn Hégésileův,oteckr.Leótychidy20

Mevěořoc 3. (Mévěn) Mendský.
Mévo“,4,ms.na střd.pomořízáp.Pallény.
Μένδης,ητος, 1. 0,jm. Eg. Pána (a koz

la). 2. %,ms. Eg. ve střd. Deltě.
Mevaýjotog 3. (Mévěng 2.) Mendétský.

Hér. —vou.04—kraj, župa ve střd. Deltě. -xé
oxg—rameno Níla,

MsveAdtoc XRuňvMeneláův přístav ve
vých. Kyrénsku naproti ostr. Platei (kde
prý Meneláos přistál).

MevéAGogc,ión. -Acoc, 1. mýth. kr. Lak.,
Atreovec, bratr Agamemnonův, mnž. Hele
nin. 2. ve 4. stl. vůdce žoldnéřův Ath., ne
vlastní prý bratr Filipa Mak.

µενετός ὃ. (μέν-ω)ὑτγα]γ; stálý. Thúk.
Mévoc Spartan v 5.stL.,synDiaktoridův,
Μενοιχεύς, έως 1. Τ., Kosov 1.—2.v.2.

Meyapeůs.

μένος, TÓ(< uév-e, men-s, mn-ím) 1. a)
stálá, vytrvalá mysl; srdnatosť; zmužilosť.
Xen. u. čuBaAetyviwsrdnatost vštípiti,vnuk
nouti někomu.i vedle rgoduuí«. b) «) síla ži
votní. Sof, krev. uékXav—.B) Aischl. u Ť. sí
la vodstva, proudu. 2. mysl prudká, prchlá.
vztek ; hněv, Sof, u. mvěovcav hněvem sop
tící. v. ἐξαίρω f.

Lév-T0t postp. 1. věruť; jistěť, Sof., PL,
Thůk., Xen. xxi —u. a—věruť. — Pl. v od

vědí: u. vn Alx. —o)u. ud Alx.— vot. i:
οταν) —2. přece. Sof.véXogu. konečné—.
att. i: avšak. Thúk. uév—,u. sice—, avšak.

μένω (« µέν-ος, mane-o, míním. — fut,
μιενῶ, ἸόΏ, µενέω; 8ΟΓ.ἔμεινα; ΡΕ. μεμιένηκα,
lón. a básn. véuovx). 1.a) «) stálý jsem (ne
utíkám) ; zůstávám; trvám. (op. φεύγειν).
Aischl. čvdo« uevsiv muže (bojem) podstou

{4
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piti; muži odolati, na odporse postaviti, Xen.
οὐδ) ἂν µείνειαν πάνυ ὀλίγους απὶ ὮΥ ποοᾶο]α]]
počtu velmi skrovnému. uévetv—,dvaoTpéne
odou trvati—, obraceti se. T0 uévety odporo
vání; odpor. Thúk. v0 uévovodpor; vytrva
losť. B) ión. nénova dychtím ; toužím. Tíox
oba Tivxvymstiti se nad někým, b)«) tr
vám ; zůstávám ; meškám., Aischl. vévemel
Go dóuov meškati vnitř domu. Sof, —ěv86
μις Vdomě,oůď'čri vevv Oóuougani nechtěje
už doma zůstati. Eur. véve xaT' olxov ční
τέχνοις buď doma u dítek. Xen. vévev 9 dr
tévouzde býti či odejíti. ropeúsodau Ťu.. cesto
vati či doma býti. Hér, eievécig aůvodzůsta
neš-li zde. Dém, rotg olxot uěvovotdoma me

skajicim (nevycházejícím do boje). i o vojínech: oi névovregv táboře zůstávající, pone
chávaní (při pochodu jiných vojínů). Xen.
pass. ueveTÉovmusí se vytrvati zde, 3) Dém,
ἃ κατέστραπται, µένειν ἐπὶτούτων COSÍpod
manil, při tom aby zůstával, na tom aby pře
stával. c) «) o subi. mysli. a p., Šof. 09 uévet
νοῦς τοῖς χακῶς πράσσουσιν, AN ἐξίσταται
nezůstává rozum lidem nešťastným, ale o
pouští je. Eur. dupthovu dldvux véuove φρήν
v pochybném rozdvojitrvá mysl má. ) ué
vetT1trvá stále, platnost má, platí (stále) ně
co. Eur. vóuogzvyk. Hér, uévev T0Ooxtovxx
Ta vdov aby trvala, platnost měla přísaha
strany země, Xen, ai orovogi uevóvrov pří
měří trvej, platnost měj. Pl. oi Aóyoi—dů
οᾶγ. εἴπερ τὰ πρότερον μένει Ἡυῖν ὁμολογή
uorTx ač má-li platnosť to, o čem dříve jsme
se shodli, —2. 4) ὄεκάπι, ΤΠή]. µένειν τινὰ
čekati na někoho; vyčkávati někoho. Xen.
v.ečvaíTivavyčkati někoho, Sof, i s obi.neosb.
τἀὰμὰπήματα μεϊναιιηό αγ τπό přečkati. ot
μενεῖς ῥάθυμιος;:|. ἄ1οπᾗο Ραάοὃ δε]καῖ] 16]]ς0
vážně? —b) o subi. ΠθοΘΡ.α) μένει τί τινα
čeká něco někoho. Sof. se subi. inf, otav ce
μένει πυδέσὃαι ἅταν 0jaké pohromě zpráva
tebe čeká ! —3) Ti T. čeká něco něčeho, na
πὅσο. Ὠόπι, οἱτῶν πραγμάτωνοὐ μένουσιΧαι
pol τὴν ἡμετέραν βραδυτῆτα Ρὔλοᾶπό ἀοῦγ
k činům nečekají na loudavosťnaši.

μα. ἹΜένων, WVOS,Řek Thes., Aleuovee ok.
r. 400., vojevůdce Kýra ML.,po bitvě u Ků*
nax nespolehlivý vojům Řeo.; po zrádné
popravě jn. vojevůdců Rec.žil ještě rok u
dvora Pers. —Jsajinoch, dychtil povyšším
vzdělání, obouje i se Sókratem.

+ MěpBaAoc, Araďan v 5. stl., znamenitý
v loďstvu Pers. za Xerxa.

μέρος.

μερίζω (µερίς) dělím. Dém. ueuepioda
aby rozděleno, roztříděno bylo (dle stupňů).

μέριμνα, ἡ (.ν u4o-Tuc, me-mor) obyč.
básn. myšlénka v paměťvštípená. a) památ
ka; vzpomínka, Aischl., Sof. dXyevorárů.
b) «) starost; péče. Aischl. ἀμιφὶπόλιν 0118.,
Sof. vivoco někoho. 9) starost žalostná ; ža
lost. Eur. ueplu.vngžčtoc A6y0gžalosti hodná
zpráva.c) horlivost. Eur., V. povcoTotos,

peptyuvatm(uépuva) a) připomínám si;
pře-; rozmýšlím; hloubám. Xen. περί τινος
o něčem. u.Orwwgu s coni. rozmýšlím u-,
važuju, jak bych—, abych—. b) napaměti, na
starosti mám. miněco. Sofť.čoyov.

µερίμνημα, τό (uepuvá-e) básn, sta
rost v paměti utkvělá. Sof. pl. soužení,

µεριμνητής, οὔ, ὁ (µεριμνά-ω) Eur. u
Aóyovhloubálek v myšlénkách.

μβρίς,ίδος, Ἡ (μέρ-ος) částka, u Dém. a)
strana (politická). uspldogruvogγενέσθαι Κα
straně některé se dáti (v národě). / vv čy
ὃρῶν µ.. strana odpůrců, nepřátel, b) pomoc;
výpomoc. 0) u4xo%.

Meppvášat, oi, třetí rodina král, v Lýd
sku, z níž první kraloval Gyges, poslední
Kroisos.

Mepóm, %, std. kněžský stát Aithiop
ský s hl. ms. téhož jm. nad Nílem,již. od
Egypta (nynější Sennár),

Mepóry) mýth. Dórka, mnžk, Korintské
ho kr. Polyba, pěstounka Oidipova,

µέρος, τό (µερ- Υ µείροµαι) 1. ὄάφίκα ;
část; díl. a)«) básn. usouzený díl; osud.
οοἳ,κοινοῦΌχνάτου µ.. společné smrti osud,
198,-- β) δάβίκα, Ριᾶ: τινὸς něčeho j. část
ky celku snadno domýšleného, Sof. ἡμέρας
U..βραχύ denní částka krátká (t. j. den j.
částka malinká čsu vůb.), buď: nějakého
celku. Sof. εἴ τι μὲν δἡ δείµατός Υἔχει µ.
má-li věru jen trošíčku (drobátko) strachu.
Χεη, µ.,τι τῆς εὐταξίας ἣν θεάσασθαι ΚοιἈδα]ς
nějaký dobré kázně bylo spatřiti. —v) díl;
podíl. Sof. opovrídovve starostech. Eur. ráv
meToxyuévov v činech spáchaných. Xen.
XemužTovve statcích. Lýs. rův dsvův, Táv
dvadáv v nebězpečenstvích, ve výhodách,
b) «) část; díl: oddíl, Xen. TéTTapx,δώδεκα
µέαη (1εάπο]ο οθῄτι, Υ. διχιρέω 1. 8, β. -
ιχνέμω 1. ϱ). Τιή]ς. κατὰ τὸ ἕτερονu. Zixe

λίας do druhého (ze dvou) dílu Sicilie. —att.
při zlomku s čitatelem čísla určitého někdy
třeba domysliti si jmenovatele o 1 většího,,



μεσ-άγκχυλον.

není-li vůb. řec. jmenovatel zár. určen.
Thúk. τῶν δύο μερῶν--, πρὸς τὸ τρίτον 4.—
dvou třetin—, proti třetí třetině—.—ale v jn.
případech jmenovatel iřec. bývá určen, ča
sto neurč. s gen, i bez gen. (snadno doplně
ného). Thúk. 8 did rův ÚAnyu. m1čyévero což
skrze les z veliké části (všelikých příčin)
56 ΡΊ1Ποά11ο.Χθη. λαμβάνειν µ.. παρ ἑκάστου
Tv Úvéuóvovbráti čásť (vojska) od každého
z vůdců. vyv dexdryv OéhaBovoi orparyy0i
τὸ µ.. ἕκαστος φυλάττειν desátek rozebrali
vůdcové po dílu každý k opatrování. B)podíl
(dle povinnosti, síly, poměru). Thúk, Boro
τοὶ µ.. τὸ σφέτερον χαὶ τοὺς ἱππέας παρείγον
το-- Ῥοᾶ{1ονἩ] (ρξαποίγ) α Ια2ἀδοίτο Ροβίζσ
tovali. wp0gu. dle poměru. Xen. čvrá vépet
καὶπαρὰ τὸ L. Vpovinnosti i mimo povin
nosť. obzl. s pron. poss. v ace., Sof. T0 Govu.
co se tebe týče; pro tebe. zArv čcov T0 Gov
u. mimo to, co jest v moci tvé. Toúudv u. CO,
pokud jest v moci mé; se strany iné. —. 2.
a) ἵαᾷα. Ἠότ, µέρος τινὸς γίνεταί τινος řada
na někoho přichází v něčem, Eur. ἀνὰ µέρος
dle řady ; po řadě. Hér. a často att. šv μέρει
v pořadí; v pořádku ; po řadě. i: střídavě.
Χεῃ, -μάχεσθαι. ΕΙ. ἀκούειν,λέγειν.-- Thúk.
Ῥ. ἶκατὰ u.époc.—i nom., Pl. ἤδη οὖνὑμέτε
ρον µ.. συμβουλεύειν τὸ ιεάσ na vás jest (Ťa
da) rady dávati—. bÝw) střída; třída (v ob
čanstvu). Thúk. odx dr0 uésovg nikoli dle
třídy. B) počet; místo. Xen. (v. dxoobolu
στής). ©)vážnost; platnost, Thúk.petČov pu.
věu.etvově větší platnost dávati, přikládati ně
čemu ; za vážnější, důležitější míti něco.
Dém. ἐνοὐδενὸςεἶναιvse (býti v platnosti
ničeho.;) za nic pokládánubýti; nebýti ni
jak ve vážnosti.

μεσ-άγχυλον, τό (µέσ-ος, ἀγχύλη) cil
ník; kopí hazecí (mající uprostřed řemen
dyxvim obvázaný). Eur.

µεσαίτατος, Υ.µέσος..

μέσ-απτος 9..(µέσ-ος, ἀκτή) ΑΙδοΠ].pl. A

nin. Lemnos, Ikaria a jn.

βεσ-αμβρίη, Μεσ-. ν. µεσημβρία, Μεσ-.
fem.oostr.: uprostředdvoupřímofí,i:

Po. , , ’
μεσεγγυγ]μα, τὸ (μεσεγγυέ-ω, µέσ-ος, |

šyyvo-c)zástava u prostředníka uložená,

LecEÚw (v.éco-c)střední, nestranný jsem.
Xen. Ἱπρί,

μεσρημβρία, lón, ψ.εσ-αμβρίη, Ἡ (μ.εσ
ημερίοὲ; μ.έσ-ος, Ἡμέρ-α) 8) Ῥο]οᾶπο,αἲξ. -- ϱ)
polední strana. Hér. 700g v.ecxy.Bstngk po

μέσος. 691

lední straně. mpdgu. Te xai vóvou K poledni
a k jihu. Xen.

Μεσημβρία ión. Meocxu.Botm,% 1. ms.
ΤΗΥ.na pobřeží moře Eux. pod Haimem. 2.
pevnost Samothráčanů na již. pomoříThr.,
sev. od Samothráky.

µεσημβριάξω (µμεσημβρία)ν Ρο]οᾶποοᾱ
počívám. Pl.

µεσημβρινός8. (µεσημβρί-α)Ρο]εᾶπί, α)
za doby polední, Aischl. b) k polední straně,
Aischl. xéevůog. Thúk. τὰ v..polední kra
jiny, končiny.

pecó-yatm, att, -Vsta, i, štředo-;vnitro
zemí, a) do šířky a délky. Hér., Thůk., Xen.
(σ. κατοικέω {., ἀνήκω b, «), B) do hloubky:
střed země. Pl.

µεσό-γεια,ν. Ρῖεᾶσι.
μεσό-λευχος 9. ν πιοἸθτάοἩ ΡήΙΨ.Χοῃ,

χιτών πορφυροῦςu.. spodní šat nachový, bíle
pruhovaný, stříbrohlavem protkaný (v Per
sku jen králi příslušný).

peo-óppaAoc 2. (u.éc-og-) ve středním
bodu ; středozemní (o věštním chrámu A
pollonově v Delfech, jenž od Řeků pokládán
za střed země, io Delfech a okolí), Aischl.,
Eur. —Sof. vu..pavveča věštby ze středu ze
mě hlásané.

µέσος, básn. ἶµέσσος,ὃ. (µεθ]ος, ν πιθᾷ
da, meze, medi-us, Mitte. —sup. ión. uecní
TaT0) střední; prostřední, 1. a) místně. «)
střední (j. celek proti jn.), zř.j. adi. ; att, j.
attr. s členem. Xen. 70 u.. GTřpogstřední zá
stup (těsní ve vojsku, 6000 jezdců). Hér,
Ῥγαςᾶ. τὸ Βορυσθενειτέωνἐμπόριοντῶν παρα
Δαλασσίων μεσαίτατόν ἔστι πάσης τῆς Σχυ
digg Borystheňanské tržiště ze všech pří
mořských m. nejvíce jest ve středu celé
Skythie, att. často substt. neuť., obyč. bez
členu, i s členem: střed; prostředek. Pl.
χατεχλίνη ἐν µέσῳ ἐμοῦ τε καὶ σοῦ Ῥο]οδῇ],
usadil se uprostřed mezi mnou a tebou. —
obzl. u vojska. Xen.εἰς τὸ µ..ἀμιροτέρων ἄγων
do středu mezi oboje vojsko jeda. ova€is T0
u.. Stanuv uprostřed. čx τοῦ u..čálovaciu ze
středu ustupovati, se kliditi. v%μέσουποιού
v.EvoLTŘ GXEVODÓ9%do prostřed vpravujíce si
potahy nákladní. —3) o části (proti částem
jn. též věci n. 0s.). Sof. v.éG0ux0xT0gδιχσπα
oévvogkdyž uprostřed hlava se roztřískla.
Avyslorg pécou; uprostřed Argejských. ión,
a att. bez členu, ale obyč, při subst. opa
třeném členem. Ἠόν, ποταμὸς μέσον σχίζων

44%
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τὸν ΑἷμονΥ.dělíc Haimos uprostřed (v. oů
ρανός). Χθη. διὰ μέσου τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ
moTau.0gstředem obory teče Ť. ἐν μέση τῇ ἑ
AVTOŮZWOXUprostřed své země. p0 T p4
Aoyyos u. před středem řady. neut. substt.
τὸ v.. střed (vojska, proti bokům oběma). v)
Hér. neut.i: Τοζ8/{1.πολλὸν τὸ u..veliký(jest)
rozdíl. is gen.—b) o čse. Bof. v. dxríg—ión.
att, vécouvozvecpůlnoc. neut. subst. Xen,
μέσον Úu.épacpoledne. i —vvxráv. Hér. 6 did
uÉGovypóvog zatím (ubíhající) doba. Thúk.
ἔτος ἔνατον ἐχ. μέσου Čmegevyc. rok devátý
z polovice—. c) «) veřejný ; obecňý, obzl,
neut. sg. še u Sof, δεῖδαιveřejně okázati —
ión., att. čgu.. TYbévat, Veřvat,maTadelvat Ti
na obec, na lid, v moc lidu vkládati, vznášeti,
vložiti, složiti, vznésti, odevzdati něco. Hér.
τῆν ἀρχήν, τὰ πρήγματα (τ. κατατίδημι 1.

|). Χεη, ἐνµέσω κεῖταιτὰ ἀγαὺὰ ἆθλα ve
Ťejně (uprostředzápasících) vystaveny jsou
statky za výhry, za odměny. p. Dém. —Hér.
čeka čgu.. pověděl veřejně. 70 Aeyóuevov čc
70 p.. hovor společný. yvopumvěcu. pěpe mí
nění veřejně pronáším, předkládám. Xen.
εἰςµ.. φέρειν τι k besedě, k zábavě (společné)
přispívati něčím, —rapvéym čv TG U. čuxVTÓV
dávám volný přístup K sobě. P) Hér. čx τοῦ
u. 1aTŤodOLopodal, stranou seděti, odpočí
vati (v boji). —éCecbx:—uhýbati. Xen. šv u.
ἐστί τί τινος Nazávadu, v cestě jest něco ně
čemu. Dém. ἀνελεῖντι ἐκτοῦ u..odkliditi, od
straniti pryč něco. —2. a) prostřední. «)
Hér. u.. dvňo muž třídy prostřední (ne příliš
vznešený). Thúk. zoXíryg. Arst. pový u.
hlas prostřední, mírný (ne příliš silný, ne
příliš slabý). 3) prostřední ; jakýž takýž. Pl.
uécec jakž takž (v. Bów—£.) ei u.čAeyscčm
ex? zal dXydň kdybys mluvil jen poněkud
slušné a pravdivé—. b) mezi dvěma strana
ma. «) nestranný. Thúk. τὰ µέσατῶν πολι
Tv nestranná čásťobčanstva. Thůk., Xen.
oi Owě.écov občané nestranní. B) prostřed
kující; prostřednický, Thúk. Oxaorýc—su
dí, soudce, PISovuBiBalev sigTOu. sváděti
ku sprostřŤedkování. ovupřvai—shodnoutise,
dáti se svésti ků spr—.Hér, 70 u. ojděvv7<
ἔχὃΌρηςἐστί sprostředkování v nepřátelství,
srovnání nepřátelství zhola není.

o μεσοτομέω (τομή) ἰἴεάθπι ροῖοζά
vám, přežinám. Xen.

/ v ον
µεσόω (µέσο-ς) uprostřed, v polovici |

jsem. Aischl. subi. xxxóv,Bur. ru% útra
pa (op. ἐν ἀρχῇ). ΡΙ. λόγος. 1008. při δειπνῶν

μετα.

(v. udAa —f.) Hér. μ.εσοῦσαἡ Ἡμέρη Ρο]εᾶπο,
p. Xen. —Thúk. θέρους μεσοῦντος ἤδη Ρ10
střed léta už.

Μεσσαπιοι πάτ.ν jihových. cípu Italie
vedle Iápygů; lýzvyez Meco*mo dle Hér.
byli Kréťané usedlí mezi Iápygy.

Meoco“vy, , 1. jihozáp. země v Pelo
ponnésu, od Taygeta podle Arkadie a Trifý
lie k mořilónskému.2. ms. v sev. vých. Si
cilii, v. Zzyzhy.

Μεσσήνιος ὃ, (Μεσσήνη 1..2) Μεξεόη
ský mase. subst. Messéňan. 1. v zemi Pe
Joponnéské. 2. v ms. Sicilském,

/ / , 9 /

μεσσ-η]ρης 2. (yéaa-og, dp- v dpapicxo)
uprostřed (dráhy), Eur.

µέσσος, Ράβη,--- µέσος.
µεστός ὃ. (.-νué-rpov) plný, naplněný

(měrou). Tevogplný něčeho; naplněný ně
čím. a)«) (hmotně), Xen. κῶὤμαιμεσταὶ cí
T0. «. olvou—naplněny, požehnány obilím
a vínem. ediov U.,ÚTETTOOY,ἀνθρώπων, ἁρμά

1 των rovina plná koní—. 3) sytý ; nasycený.
Xen. —b) (duševně). Xen. T0 oTpaTevy.xu.
προθυμίας, Vaopove £— naplněno ochotou,
smělostí a p. —Dém. yapág xai č*aivov 4
πόλις u. radostí a pochval ms. plno. s part.,
Soť.u..Hvyoúuevoc syt byl jsem rozhorlení,
Dém. myvíxčaeode υ.εστοὶτοῦ συνεχῶς λέγον
Togkdy až do syta už se nabažíte neustálého
řečníka.

µεστόω (μεστό-ς) ουγδ. básn. naplňuju.
οδοί,8) ἐν 0 ἐμεστώδη µέγας αἰθήρ ἃ παΡΙΠόπ
byl širý vzduch (prachem a p.) —78gδρόμος
xvumou—celá dráha hfmotem-—.b) duševně,
παῦσαι, πρὶνὀργῆς καί µε μ.εστῶσαι λέγωνἹ
staň, dřív než hněvem ještě mě naplníš
řečí svou!

ueTÁ, před samohl. ver, před ostrým
příd. ed" (* mit) I. aďv.ión. 1. potomv.,δέ
potom pak. někdy předchází: rpTov učv—(V.
šní I. b, «). 2. pře-; jinak. u. 81 BovAcúsmu;
jinak tedy se rozmýšlíš?—II, praep. sdat.,
gen. a ace. —A. s dat-básn, zř, 1. mezi
(s instr.); v (s Ioe.) Sof. u. jyspcívv rukou.
2. s (s instr,). Aischl. Iubaowmys éra
s toky pramene. B. s gen. 1. a) «) básn., zř.
mezi (s instr.). Sof. u. Čovrov v mezi žijí
címibyl. Eur. u%Tover dovpovZůva skrze
Dia (mezi hvězdami,) hvězdného. — $) s
(s instr.) Sof. mAsóvov zérTa s větším po
čtem jiných; s četnějšími druhy.(op. ei).
Xen. user dAhov s jinými; ve společnosti



μετα.

1ΠγοἩ., (οΡ. μόνοι βατηοίπ]). Ρ]. (τ. ἔπω 2. 8,
ϱ). κοινῇ µετ ἐκείνου společně s oním (při
obi.). v) s někým ; (s) pomocí něčí. Xen. u.
Goů Tuysiv pomocí tvou dosíci. Sof. u% u.
dzáv bez bohů; leč s dopuštěním božským.
U. T0Ď GOU.XTOSpomocí těla ; ve spojení s tě
lem (yvávau. op. ypig rod o.) b) «) s někým
(ve spolku) ; při někom. obzl, ve věcech vá
lečných. Xen, veď úuv cíva:při vás býti.
—vevécůau s vámi se spojiti; k vaší straně
se přidati. (v. ytyvoum 3. a, B., ru 2. b, a).
"Thúk. oů u. T05πλήθους ὑμῶν πο] 56870
lením Πάπ ταᾶθ]ο, Χθῃ, μετ’ ἐμοῦ μαχέσθω
ve spolku se mnou aťbojuje (proti jn.), Dém.
U.,τῶν ἠδιχημένων πολεμεῖντινι Ρο straně u
tlačených válčiti s někým. 3) s někým (j.
vrchní, vůdce). Xen, odyrot To0ďgμετ ἐμοῦ
Tedpxxx se všemi svými druhy (podříze
nými) ; s veškerou družinou 6τοι--. τῶν u.
Κύρου βαρβάρων barbarů na straně Kýrově
(stoupenců Kýrových) oi u. Aprxiou vojsko
pod vůdcovstvím Ariajovým Thůk.ras uev
αὐτοῦ νχῆς lodstvo podjeho správou vrchní,
) i s gen. zosbn., s něčím. Pl, µ..τοῦ νόµου
καὶ τοῦ διχαίου διακινδυνεύειν 56 zákonem a

s pravdou (ve spolku) nebezpečenství podni
kati.— 2. a) o průvodu neosb. «) se (s instr.);
ve (s loc.) Sof., Eur. ped črAov se zbraní;
ve zbroji,—3) se; za (s gen JéEur. U..Z
ρας συρίγγων τε 78 průvodu citery a píšťal.
v) o způsobu. se— ; i pouhým instr., Xen.
οὐδὲνκτᾶσῦτι u.. Adixizs ničeho nedobývati
si s nespravedlností, způsobemnespravedl
ným.Thůk.ueů drovojv Tpoxovjakýmkolivěk
7ρύβοροπι, Ὠόπη. µ.. πχρρησίας λόγους ποιεῖ
cda s upřímností ; upřímně—.©)mimo; kro
mě. Thůk. wu.roj s inf, kromě toho, že—.
Ἑόπῃ, α. τοῦ προσοφλεῖναἰσχύνηνπάντες ἔγνω
ve kromě toho, že utržili,jste si hanbu,
všichnijste poznali—.b)x)ookolnostech: se;
ve; při. Thúk.u. πχιδιᾶς χιχὶοἴνου τ ἄρτῖι ἃ
opilství. µ. ἀσφχλείας ν Ὀοπρεδπος{]. μ.. τοῦ
vvuválestu při tělocviku. 6)očse. za(sgen.),
Thúk. (v. dvaxwy“)) c) dle. Thůk. u. xm
ροῦ ὑποχωρῆσαιdle příhody—. µ.. δικαιοσύνης
dle spravedlnosti, —C. s ace. 1, mezi(sace.,
obyč.ep.) Hér., Thúk. usra yes čjev1
mezi, před rukama míti něco; před se bráti
něco; plny ruce míti něčeho (5. κάρτα). 2.
a) po (s loc.) «) místně. Xen. xadioravro

“λέαρχος μὲν πρὸς τῷ ποταμῶῷ, Πρόξενος δὲ
ἐχόμενος, οἱὃ' ἄλλοιμ.. τοῦτον postavovali se,
KL.při řece, Pr. pak vedle něho, a ostatní po
něm. 5) často o pořadí ve vážnosti. Xen. u.

μετα-βάλλω. 098

τοὺς 9εοὺς σξ-- Ρο bozích tebe—.(v.i δεύτερος)
obzl, při sup. Thúk. μ.έἔγιστονδυνάµενος UE
T4 Tivanejmocnější po někom. Hér. Bopvodé
νηςμέγιστος µ..Ἴστρον τούτων(τῶν ποταμῶν)
--Ἠθ]γξίδί Ρο Ἱδίτα {ξο] Υ.--Χ6Π,πόλιν τὴν
mAovoraTaTyv u. BaBvAáva— nejbohatší po
Bab.—b) nejčastěji o čse «) po, Hér., att. u.
ταῦτα Ῥο ἰοπι. ἶu. τοῦτο, Χθῃ. τὸν µ.. ταῦτα
X.póvovčas po tom. —při part., Πό1. (σ. ἔπαν
άγω £.). někdy i brachylogicky při subst.
(k němuž snadno lze si domysliti part.) zi u.
rov Mdov orověxí smlouva po Médovi, po
odchodu Médů, Peršanů (t. po válce Pers).
III. ve slž. 1. a) «) mezi; do (-χειρίζω). ϱ)
πθζ!; ΡοβίΤ8ᾶ (µέτ-ωπον, µετα-πύργιον). T)
mezi; na; po (ued-0ptos). 9) mezi; spolu;
společně ; 56 (0. µέτειµι, -οικος, -οικέω,-αί
τιος, -αιτέω, µετα-δίδωμι, -λαμιθάνω,-στένω)
—b)o) do; při; za; po (1. uér-emu, -épyop.x,
-άγω, µετα-πορεύομαι,-διώκω,-θέω, μέὸ-οδος)
ϱ) Ρο; Ρ10; τΥ7-(-πέμπω, μεῦ-ίημι). ϐ) o čse.
«) mezi tím ; za (usů-nu.éowvog,při pl. i: po
každé, pojednom (uera-posém). B)po ; potom
(-λαμβάνω 2., usd-úcTE90s). v) potom, pozdě
(-ytyváczoe,-uéhe). 2.a)a) pře- ; jinam ; na
jn. m. (-ῥαίνω, -βάλλω, -τίθημι, -τάσσω,
«φέρω, μεὺ-ίστημι, -ορμίζω, μ,ετα-γράφω 9.).

- p)pře-; jinak ; vy- ; za (-PovAcvu, -voče, VET
αλλάσσω,-αμείβω, -ονομάζω, µετα-μ.ανδάνω,
"γράφω 1.). Υ)Ρΐ6-; Ρο; ο (-στρέφω, -ρρυὺ
víče). b) x) jinam ; na druhou stranu (-nír
Tw, usd tornu. 3. b, B,—4. b, B.).—B) pryč;
od (µετ-αίρω, -άρσιος, µετα-καλέω, -γωρέω,
μ,εὺ-ίστηνιι 1. 8, ῥ ).

L . /

μετα 1.j. praep. postp. = ueT4.—2. —=
µέτ-εστι, . 2. μέτ-ειμι.

neTa-Balvw 1. a) překračuju; přechá
zím. Hér. «) od někoho k někomu. ueraBav
vaf pře-; odešedše—. 3) stěhuju se. čg Ta
xOtx do krajin.— b) Eur. o ptáku dvo ue
vTaBasvzhůru vzletnuv—. 2. obr. a) přechá
zíní; dále postupuju. Pl. obásníkovi 0Atyov
uevaBág trochu dále postoupiv (v básni). b)
Arst. o subi. věci — čx Tivog elg m přechází
z něčeho do něčeho. *

peTa-B4AAw 1. a) přehazuju ; pře-; 0
bracím. meď. —si. Xen. vů črAa usrabyXé
od zbroj si přehoditi(t.j. štít s levé strany
na záda si přehoditi k ochraně své přiútěku,
0Ρ. προῤχλέσῦδαι), δόρυ εἰς τοῦπισὃεν µετα-]
ῥαλλόμενος ἀἴθτορ Π8 ζ8ᾷ (vpravo) si obra
ceje, otáčeje (t. obraceje, otáčeje se s dřev
cem v pravo). imed, rejfl. usrsbákovro čr
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ἀσπίὸκ obrátili, otočili se nalevo (t. stranou
štítu drženého levicí). b) act. znér. peTaBu
λεῖνobrátiti se, Hér. 7905viva k někomu.2.
vy- ; zaměňuju ; měním. a) «) Eur. vogeňv
ueTaBxXetyele vepodobu změniti v něco. Hér,
τὸ οὔνομα Ἱπι.-- ὕδατα μεταβάλλοντες ἀπ
édvycxov vodu měníce (pořád a pořád jinou
vodu pijíce)—. Xen, ToĎrTomotodyTE;00 πολὺ
μεταβαλοῦμεν to činíce nezařídíme změny
veliké. meď. —si. Xen. TGinárix οἱµετα
βαλλόμενοι šaty si měníce (jiné Šaty na sebe
berouce). ví Tivogněco za něco.Sof. Tigµ.ετα
βάλοιτ᾽ ἂν σιγὰν Aóyov; kdo zaměnil by
mlčení za mluvení? kdoby raději zvolil mlče
ti než mluviti? G)Xen. oiěvἀγορᾶ μεταβαλ
Xóuevo. překupující, kramařující, překup
níci, kramáři ua trhu. v) duševně: měním;
změnou, měně přejímám n. odkládám. Eur.
perTaBxAav GAAougToómove přejav jiné způ
6007.1 ὀργὰς υ,εταβάλλειν hněvy zaměňovati,
Ροῦ]αδοταί!, Ὦ]. 1ἐμαυτὸν ἄνω κάτω μετέβαλ
Aovsemo tamo jsem. se zmítal (míněním).
πιεᾷ.Η6τ. μετεβάλλοντό τε καὶἀπαλλάσσοντο
měnili své mínění, rozmýšleli se jinak a od
eházeli. PI. ἄνω καὶκάτω. Ὠόπῃ. µεταβεβλη
µένον αὐτόν Že se změnil (smýšlením).io
subi. neosb., Lýs. dodx0) pereBáhovroai
molureřaíkolikráte už se změnily ústavy. b)
act, úněr. měním se. a) podobou.Eur. dpáxcov
vsvýce LeTaBaAovdrakem staneš se promě
nou. $) obyč. povahou. Hér. μεταβαλόντες
ἀντὶ μὲν Κρητῶνγενέσθαι Μεσσαπίους ἀντὶδὲ
εἶναι νησιώτας ĎÚTELPOTAGZMĚNOU Stali se
z KréťanůMessapiia byli z ostrovanů pevni
ἥαηγ. μετέβαλον ἐς εὐνομίην přešli ve zříze
nost: změnounabyli zřízenosti, dobrých zá
konf. Pl., Isok ueraBaXečyzměniti se míně
ním,smýšlením.i prf.ueraBeBAmxaci.i0subi.
neosb,, ΑΤΕύ,πολλὰς μεταβολὰς μεταβαλεῖν
mnohými změnami změniti se, otragódii.

µετάβασις, i (usra-Bu-ívo ) přechod.
Arst. obr. v tragódiii: postup; převrat.

µετα-βιβάζω ρϊονάαίπι. 1. přepravuju.
Χθη. 80ΟΥ,τινὰ εἰς ναῦν πόζο]ιο ἄο 1οᾶ1;2. obr.
Pl. a) vivx někoho k mínění, ϱ) -τὰς ἐπιδυ
ulacjinam obracím žádosti ; jiný směr dávám
žádostem. op. šrvrpémo povoluju.

µεταβολή, Ἡ (µεταβάλ-λω) 1. přehod;
přechod. obyč. obr. a) «) Pl.o smrti u. Tig
καὶµετοίχησις τῇ ψυχῆ τοῦ τόπου τοῦ ἐνδένδε
sigáAhovTorov- přechod a stěhování duši z-,
do-. 5) obrat. Thůk. drpxyumodůvygp..-k ne
činnosti přechod, obrat. b) obrat; převrat.

U

μετα-δίδωμι.

Thúk. $'švavrí« u.. převrat vopak, opačný,
Ὠόπι, µετάστασις zal u. změna a obrat, pře
vrat. 2. pře- ; pro- ; změna. a) x) Eur. ovzdu
6Η πολλὰς μεταβολαςἔχειν mnohozměnmíti.
Hér, u. Těv Ópémvzměny, proměny povětří.
i o zatmění slunce. B) pře-; výměna; vy
měnění; odbyt; prodej. Thúk, šri uerzĎoků
ěyet na vyměnění (věci) míti. Υ) μ.. τῶν οἱ
xmrópov výměny, změny v obyvatelstvu;
střídání obyvatelstva (pořádjiné a jiné obyv.
za častého stěhování). či dsorórov u.eTaJoXý
za vyměnění panovníka; zá dosažení jiného
panovníka. Hér. vu..dg "EAXnvacpřeměnění
v Hellény; splynutí s Hellény. b) obrat,
změna ve smýšlení. att.— u. τῶν παλιτειῶν
změny ústav. —Arst. v tragódii. V. pera
βάλλω £.

µετα-βουλεύω πηδπίπιúmysl. med. si,
svůj; jinak se rozmýšlím. Hér. prs. a a0r. —
S Acre s inf, tak aby—.

LETAYVELTVLV,divoc, Ó,druhý měsíc roku
att., konec srpna a většina září ; n. ičást zá
ŤÍ a října.

LETA-yLyvT%jinak poznávám,obyč.
a0r. zevTxyvěva:1. jinak uznati; rozmysliti
se (jinak) ; mínění, úmysl změniti. Sof.,
Hér. att.—i s ace., Thúk. va προδεδογµέναzměnitidřívějšínálezy.2.pozděpoznati; li
tovati. vi něčeho, Eur.

μετάγνοια, Ἡ (µιετα-γι-γνώ-σκω) BSof.
pozdnípoznání; lítost; žel.

µετάγνωσις, ἢ (µετα-γι-γνώ-σκω) změ
nění úmyslu; změna, obrat v úmyslu. Hér.

peTa-ypám 1. přepisuju; v napsaném
měním, opravuju. Bur.—Thúkvaor— 2. k vý
kladu přepisuju ; pře-; vykládám. Thůk. Tag
ἐπιστολὰς μεταγραφάµενοι ἐκ τῶν Ἀσσυρίων
γραμμάτων ἀνέγνωσαν 188, ἀθνᾶο si přelo
žiti z Assyrského písma, jazyka, přečetli.

LeT-WyW za někým vedu. Xen. μέν. ο
vojevůdci: —vojsko; za někým postupuju,
táhnu.

„pETU-dÉM (—2. čée) převazuju ; jinam
υταζυ]α. ΧεΠ.τὸν ἵππον µεταδετέον--.

µετα-δίδωμι a) podíl dávám;uděluju.
rwvíTivog někomu něčeho. Hér. vs země,
půdy. Xen. oírov, rorTáv.vůb. att.—i sace.,
Hér. μεταδοῦναι τὸ τριτηµέριον τῆς βχσιληίης
uděliti třetinu království. Xen. —T0p.épog
xonužTov dáti podíl ve statcích. ale i: mv
coůgajToče pšenici na rozdělenou jim dáti.
b) účasti přeju. TtvíTevog,někomu v něčem;



µεταδίωχτος.

sdílím, sděluju s někým něco; sděluju se
sněkým něčím ; účastným činím někoho ně
čeho: Hér. oůμεταδώσουσι τῆς ἀρχῆς nesdělí
vůdcovství s nimi. Eur, δόξης µετάδοςπί
nění se mnou sděl! Pl, uerTadLdóvauTovTV
Xóyovúčastným činitiněkoho rozmluv. Xen.
οὐ µεταδοτέον τινί TIVOGNESMÍ se popřáti ú
častenství někomu v něčem.

µεταδίωχτος, ὁ (µεταδιώκ-ω) Hér. p.
ysvóp.evogdohnán, dostižen byv.

LETA-ČLÝNM1. za někým spěchám. Xen.
ovojsku zadnějším. 2. stíhaje doháním. Hér.;
aor. dohnati; dostihnouti.

LETA-dONÉM.obyč. pera doxeďvimejn. zdá
ní,"mínění jest někomu ; jinak vidí, zdá se
někomu ; (jinak) rozmýšlí se někdo. Hér.
ἐπείτε οὕτω (μοι) ἐπέδοξεježto už tak jsem |.
se rozmyslil, —pýcpi usrad0kn aby se neroz
myslili—. p. Dém, —prf. Hér. dg Óvperade
δογµένον µοι μὴ στρατεύεσθαι ἐπὶ τὴν Ἕλ
άν poněvadžjsem serozmyslil,žet. ne—.

µετάδοσις, ἡ (µετα-δί-δω-μι) Ῥο-; udě
lování, Xen. círov z pokrmův.

µετα-δρομή, ἡ (-Opxy.civ,srv, násl.) bě
žení v zápětí; pohánění; stíhání, pl. Eur.
s gen. subi. Eowvúovstíhání se strany Litic ;

stíhající Lítice. 4
µεταᾶ-δρομος 9. (51ν.Ρ'οᾶοῦ.) Ρ98,τζά

pětí stíhající. viv0cněco.
perTa-Čedyvuju. Xen. přepřahám ; pře

řaduju. u

µετάδεσις, j (µετα-τί-θη-μι) ΡἵεκΙ484
"ní; měnění, Thúk, právo měniti; ku měnění,

µετα- Ψέω τα πδΚύπιběžím; stíhám. PL,
Xen. obzl. na honě.

LeT-a(pw vyzdvihuju. 1. pře- ; odnáším.
Eur. Ti čx Tivoc něco z něčeho. 2. Dém. vo
Úpou nálezruším.

µετ-αιτέω 1. podílu žádám,Hér, věcBa

σιληης v království, —Dém. —2. náhradou,odplatou (měčehoza něco) žádám. Hér. op.
šravysAAcodaunabízeti.

μετ-αίτιος 9. ἵδ. α) 8Ρο]α vinen, Sof.,
Hér, vovíTtvogněkomu něčeho, něčím. is pou
hým gen. Ἠότ, πολέμ.ου.b)zár. vinen (jednéi
druhé nehody). Sof.óvy u..jediná vinnai—i.

μετ-αίχμιος 2.(-aiyu-4) 1. mezikopími,
voji (sobě nepřátelskými). obyč,v0 u. a) me
zera mezi tábory (nepřátelskými) ; mezitá
boří; středokraty. Hér. —ojpéya. Eur, i pl.
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Ἡότ, ἐξαίρετονµ..ἣ γ |. výborné bojiště ta
země., 2. prostřední (mezi dvěma). Aischl.

μετα-καλέω a)jinam volám ;odvolávám,
Thúk. zpět volám, Tagvxůglodi z plavby.b)
obr. Aisehn. μετακαλεῖ τὴν Úvyňv ὁ χίνδυνος
ἀπό τινος ἐπί τι οἀνάαί duši nebezpečenství
od něčeho k něčemu.

LETA-NiVÉMjinam, z místa hýbám, Hér.
VETXXVŽONÍTia ZM. pohnouti někým,zatla
čiti někoho. uerTaxivečoda:0 vojsku: jinam
býbati, odebírati se,

μεταχιν ητός 3. (ueraxivé-o)dadoucíse
bou z m.hnouti. Thúk. ueraxvyr) %ÓuoXo
vte dá se změniti smlouva.

µετα-λαμβάνω 1. 9) Ροᾶ{]beru, dostá
vám, mám. vivočněčeho, v něčem. Hér. Xnms
kořisti. att. — i s acc. (části). Hér. τῶν
ἀνδραπόδων τὰ ἡμίσεα μεταλαβεῖν οἵτο]κᾗΡο
lovici za podíl dostati. b) «) dostávám ; do
sahuju. Dém. mag%T008dýuov zal miuňe καὶ
ἀρχῆς καὶἀγαδοῦ τινος μ.εταλαβεῖν od lidu i
cti i úřadu i dobra nějakého dostati, dosíci;zrukouliduněcocti— přijati.Pl,neraAau
βάνουσι τῶν τῆς ἀρετῆς µωρίων οἱμὲν ἄλλο,
ol děKAXo;zda dosahují z části enosti jedni
té, druzí jiné? zda se dostává —jedněm té,
druhým jiné ? τοῦ ζῆν μεταλαβεῖνδὶά, života
účastným se státi. meď. Hér. vodrov pera
NauBavovvat Tod dvóuxrTogtoho jm. se ují
mají; to jm. si přivlastňují. B)v aor.i: ob
držeti. Ι. οὐ µεταλαβὼν τὸ πέμ.πτον µέρος

| Těv pov neobdržev(kdybynebyl obdržel)
pětiny hlasů. £2.a) potom (po něčem jiném)
dostávám. ,Xelí ueraAxetv potom dostati,
b) «) potamberu; vy-; zaměňuju.Xen.iu
τια μεταλαβεῖν Ἠ]εν]όοί 56. (τ. { µεταμέλω
1, a.) Thúk. vdv πόλεμον ἀντεἰρῆνης µετα
AxupPávevválku za mír zaměňovati; válku
m. míru voliti, i o subi, neosb., PL. ŽAAoovo
μια μετείλὴφεν ἀντὶ ἡδονῆς τὸ ἀγαδόν jn. jm.
přijal m. rozkoše,t, dobro,p)změňuju.s ace.,
ΤΠήΚ. εἰμ.Ἡ καὶτὰ ἐπιτηδεύματα ἐςτὸ ὁμοῖον
μεταλήψεσὺε Ιθεί11761παπιδς ἐἰκπάπ{τα 5{6]πο
si nezměníte, p. Isok,

μετάληψις ,Ἡ(μετα-ληβ-, -λαμιβάνω)ΥΥ-;
zaměnění. Arst.vivoc dvvíTivocněčeho za něco.

μεταλλαγή, 7 (veraAAdocw)pro- ; změ
na. Hér. —vňsu.éons proměna dne (zatmění
slunce). Xen. zoXAéuouu.. proměna války (t.

Jj.pokračování války, ale s jn. nepřítelem),
μεταλλακτός 3. (ueraAhácce) básn.

—b) bojiště (oběma stranám nepřát. vhod). | změněný, Aischl.
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µετάλλαξις, Ἡ (µεταλλάσσω) ππιδπδπί,
µετ-αλλάσσω α) α) Ρχο]ἰπαδια/τα; změ

ňuju. Hér. décuux ueroAAdkčaíustanovení,
zákony změniti. Isok. rd Toyx;—osudy-—.
P) intr, —se. Hér. 0) perTx)Akacovatai pou
nemění se, nemá změn počasí, povětrnosť, b)
vyměňuju. Isok. ἑταίρουςdruhy ; (jiné dru
hy si beru, volím.) —uerýXAače rov Blovvy
měnil život (skonal).

µέταλλον,τό, Hér.,Thúk.sg.,někdyipl.
báně ; doly. Hér. χρύσεα,ἀργύρεκ. -- Τ. 1 ἅλς.

µετα-μανὺανω (ρἴαοιδα]se;) vpaměti
πιδηίτη, Ἠόγ. τὴν γλῶσσαν μεταμαθεῖν ]αὔ7Χς,
mluvu zvykem změniti; mluvu přeměniti.

peT-apefbe básn. zaměňuju. Eur. med.
TÍ Tie NĚCOza něčím, po něčem střídavě při
jímám ; něčeho ——užívám.

μεταμέλεια, Ἡ (ωετα-μέλω) Ροπᾶπί ϱἰ8
rost, péče. —Thúk. lítost, Ttvogπερί τινος ně
čí nad někým; útrpnosť s někým. —i pl. —
Xen. sg. pe

peTajekog, 6 (srv. předch.) líto. Thúk,
πολὺ μείζων τῆς GTOATELXGv.. Mnohem více
líto té výpravy.

LeTa-LéÁ“ ión, a att. 1. act. obyč. ve
3.08.5g.a) ueTauéhe Tepozdějest na starosti.
τινὶ někomu; léťost působí, činí něco něko
mu ; mrzí někoho něco. Hér. Aplorovw 70 ei
pyv.évovuerTéu.eheAristónovi slovo vyrčené
působilo lítost; Aristóna mrzelo slovo, že
bylo vyřčeno. někdy i s pouhým dat., Pl. µε
Tag.ékovxdrTořejestliže jim žel— ; lítost, žel
majíce—, Xen. uerauéhev col čonoda že líto
ti, že lituješ, pravil isi. —někdy i bez dat.,
Pl ju ἐποίει ἄνωτε χαὶκάτω πολλόκιςUE
ταλαμβάνειν τα’ τὰκαὶ µεταμιέλειν ἐνταῖςπρά
čecí na nás by působilo, že bychom vzrubna
líc často probírali tytéž věci a (lítost měli,)
nevrli byli v jednáních. b) uerauéhe mv
s part. líto někomu., buď s dat. adi. verb., n.
s gen. subst., n.: že—,Hér. —Pl. oůre vův
Wotµ.. οὕτως ATOAovyoau.ívoaninyní milíto
není (tak provedšímu obhájení své,) této řeči
obhajovací, že tak zastal jsem sebe v obhá
jení, —i Tevogněčeho. Pl., Xen. Γωβρύᾳ μὴ
ρεταμ.ελῆσαι τῆς πρὸς ἐμὲ ὁδοῦ aby Gobryovi
nepřišlo líto té cesty ke mně, 2. dep. pass.
ψ.εταμέλομιαι (Ροπᾶδὅstarost, péči mám ;) li
tuju ; lítost mám. Thúk.s nom. part. ner
εµέλοντο τὰς σπονδὰς οὗ δεξάµενοιΗ1οξὲ τηδΙ1,
litovali, smluv nepřijavše ; —žesmluv.ne
přijali. Xen. i bez part. a bez gen., —ineut,

μετα-πείνω.
υγΥρ

part. cigT0usTaueXncou.cvov ku pozdější, bu
doucí lítosti.

LET-avA-VLYVÝWOXMk jn. poznání při
vádím. Sof. pass. AlxagperTzvsyvácdy Hvudy
Arpeloaw—odvrátil se od hněvů (ku smíru)
Atreovcům.

µετανάστασις, Ἡ (μετ-αν-ί-στη-μι) ϱἳὅ
hování jinam, dojn. země ; obzl. bezděky.pl:

LETA-VÁOTYS, ou, Ó (srv. valo) přistě
hovalec; -alý. Hér.pl.

LET-AV-LOTYU, obyč. med. peravioTu
vm (S a0r, act. -ovýva, bez prť.) a) jinam,
z místa odstupuju. Nof. ueTavaoTác z m., ji
nam odstoupiv. Pl, ueravacrýcou.ojinam si
sednu ; přesednusi. b) jinam se ubírám, stě
huju. Hér., Thůk.

µετα-νοξω jiného mípŽ «nabývám ; mí
nění své měním; jinak se rozmýšlím, Pl.
πάλιν µετανοῄσας opět jinak se rozmysliv.
Xen. ueravosly uh 7 oůTe—odre jiného míně
ní nabývati, t, že Šnad není ani—ani—.

µετά-νοια, * (-vó-05,srv, předch.) změ
něné mínění, Thúk.lítosť.

μετα-ξύ (-ξύ-ν)neskl. prostřed (mezi—).
1.a) om., Aischl.— s gen. Thúk. u. Táv Tět
JouXTov prostřed mezi hradbami. τὸ u..me
zera, —Xen, µ.. τοῦ ποταμ.οῦ καὶ τῆς τάφρου
prostřed mezi—. b) o čse, ο, τὰ µ..τούτου
tu dobu zatím, mezi tím. Pl. ToA4gχρόνος
ἐγένετοὁ µ..τῆς δίκηςτε καὶτοῦ ὃανάτουἀοι
hé lhůty dostalo se (Sókratovi) mezi odsou
zením a smrtí. Dém. rov u.. ypóvovpo dobu
zatím uběhlou. s part., Hér. µ..ὀρύσσωνἐπαύ
axv0 prostřed kopání ustal..PI. μὲ µ..λέγοντα
mě prostřed řeči, 2. vůb. a) prostřed (čeho
koli). Hér. oxevny μ.. ἔχουσι πεποιηµένην τῆς
τε Γ]ερσικῆς καὶ τῆς Πακτυϊκῆς stroj mají
zhotovený poloperský a polopaktyjský. ΕΙ.
πάντων τῶν τοιούτων τὰ μὲνἄκρα τῶν ἐσχά
των σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ µ. ἄφθονα καὶ
zo%všech takovýchvěcínejkrajnějšívý
stfednosti jsou řídké a nečetné, ale toho, co
uprostředjest, býváhojněamnoho.úouv
τῶν µ.. ὄντων τοῦ χακοῦ τε κἀγαὺοῦ-- οἆπάβ,
kteří jsme prostřed mezi zlem a dobrem-—.
ὅσα µ.. τινοῖν δυοῖν ἔστι vše co prostřed ně
kterých dvou věcí jest—. b) nedokončený ;
poloviční. Pl. u. dy λόγον καταλύειν Ρ10
střed, nedokončenou přetrhovati rozmluvu.

neTa-TTE(U©kjinému mínění nakloňuju,
přivádím; přemlouvám, Dém. iv. —pass.
Xen, uererelodnazv dali se přemluviti,
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µετάπεµπτος 9. (µεταπέμπ-οµαι, V.
násl.) obeslaný. ú7r6Tuvogodněkoho, Hér.,att.

μετα-πέμπω Ρο-; vysýlám. obyč.meď.
obesýlám si. Thůk. i ačř. obesýlám, —viva
někoho ; posýlám si pro někoho ; povolávám,
zvu k sobě někoho, Hér. ἐςσυαβουλίην µετα
véubuodaí viva K poradě obeslati, povolati
siněkoho. často att. (v. ἀρχή,{. -- καί 3. c, a).
Dém. ueraméumero δύναμιν πολλήν Ρογο]ά
vá brannou moc valnou. Xen. i posýlám pro
něco. ἶᾷᾳ58. ΡΙ. ὁρῶ τοὺς οἰκοδόμουςµετα
πεμ,πομιένους συμβούλους γἱά(πα, 76 βἰαν]{θ]ό
obesýláni, povoláváni jsou za rádce. Thůk.
ἄλλας (ναῦς)ἐχ,τῶν ZVUOV μεταπεμ.πτέας
stvaujiných lodí že poselstvím od spojenců
třeba vyžádati (aby je poslali).

LETA-TTEGELY,v. násl,

µετα-πίπτω Ἱίπαπη,πα druhou stranu
padám, se kloním. obyč. obr. a) Pl. εἰτριά
κοντα µόναι μετέπεσοντῶν ψήφων,ἀποπεφεύ
ΥΊ ἄν. ΚάΥΡΥtřicet jen z hlasů bylo na dru
hou stranu padlo, (mně připadlo,) byl bych
žaloby znikl. ὀστράχου ueTamecovvogkdyž
kostka jinak padla ; kdy štěstí se zvrtlo—.
b) převacím, obracím, měním se; převrat,
obrat, změnu beru. «) Hér. neramecely τὸ εἴ
Šog změniti se podobou. B) Isok, εἷςχεῖρον
υεταπίπτειν k horšímu se obraceti. Lýs. ráv
πραγμάτων VLETATEGÓVTOVZ převratu ústav
ního. v) PI. o dnši uerTxnímTEVἄνω χάτω
klátiti se semo tamo. Eur. 0 08. μετέπεσον
změnil jsem se (smýšlením).

LeTA-TTOLÉM1. přetvdřuju ; překrucuju.
Dém. vóuovg zákony. 2. medď.a) osobuju si.
Hér. zóMeg ueramoreůvrau obce osobují si—.
b) Thůk. beru podobu na slg Trv0gněčeho;
dělám, tvářím se jako bych měl něco, moset
odu čvvécem;dělati se rózumným. ἀρετῆς
statečným, vytrvalým,

MeramovrTivoc 3w(Weraróvr-ov) Meta
pontský. pl. mase, Metaponfané.

Meramóvntiov, 76, Řec, ms. v již. Italii
na střd. pobřežízát, Tarentské, jihozáp, na
proti Tarentu.

µετα-πορεύομαι ἆερ. pass, v zápětí
ubírám se. obr. mstivě stíhám. Lýs. vůvιοί

av čypzv soukroménepřátelství. 6η Ἱ
μετα-πῦργιον, τό (-πύργ-ος) ΤΠήΙς,πιθ

zivěží ; mezera mezi dyčma věžema.

µετα-ρρυὺμίζω α) φουπιδγπὃΡζθγοτπά
vám, iprayuju. Aischl, vópov uerTzppůbuče
průchod mořský upravoval. Hér. yožuuxru.

μετα-τίθημι. 691

υεταρρυθμέίσαντες ὀλίγα ΡίΞΊΊεΠᾶupravivše
(změnou)poněkud—.b) poopravuju (souměr
ně). Xen. s obi. věci i 08.

μετ-αρσιος 2.13. (-dg- Valoe) pozdvi
žený. a) Sof. v praed. do výše. b) Hér. o lo
děch : na širém moři.

LET-%poLÓM(srv. předch.) Hér. do výše
zdvíhám. a0r. pass. ueTaporodels.

μετα-σχευάζω přestrojuju.Xen.pera
σχκευάσαιτι εἴςτι ἔκ τινος Ρή65{το]1Μ1, ΖΠ078
upraviti něco v něco z něčeho.

META-O0TTXW,Sof. jinam táhnu, vleku;
odvlékám ; odvádím. vivé někoho.

µεταάστασις, Ἡ (μεὺ-ί-στη-μι) ΡΙεβί8Υθ
ní. a) přepravení; stěhování. Thúk. b) obrat.
«) Eur. »Xiov. B) obrat ve smýšlení. Soť.
ueTdavacty 0100060bratu přeje. y) změna ústa
vy. Thúk., Dém. (v. uerapoXý 1. b).

HETA-OTÉVWbásn. 1.spolustenám, vzdý
chám. Eur. med. —mspolu oplakávám něco.
2. postenávám ; povzdechuju. Eur.act.

LETA-OTPATOTTEVEÚOLXUo subi. vojska:
jinam táborem se pokládati ; tábor měniti.

µετα-στρέφω 1. 8) οὐδίπι. Ῥ]. τὸ πρόσ
wmoveTécToepe obličej otáčel. dep. pass.
—se. Xen. uerTxoroxpci; Teg0gTiVX Ofočiv,
obrátiv se k někomu. uerxovpépeodu čm
déxv otáčeti se na podívanou. b) obr. «) Pl.
πάντας τοὺς λόγους ἄνω καὶκάτω µεταστρέ
oewvšechny řečizevrubně obraceti (důklad
ně, veskrze prozkoumávati). —©) obracím ;
měním. Eur. usraoroxoňva. změněnu býti.
2. převracím (na stránku zlou). Pl. µετα
στρέψαντεςχρῶντχι τῇ τέχνη οὐκ.ὀρῦῶς Ρΐ6

| vrátivše vrub na líc užívajísvého umění ne
pravě(ne k tomu, k čemuse má jeho užívati).

μετᾶσχεσις, ἡ (µετέχω]ΡΙ. účastenství.
Ttvogněčeho, v něčem.

© pETA-TÁJOW,-TTa) přeřaďuju ; jinak
řadím. Xen. zneď. o vojsku XXjinam v řa
dách se rovnati. b) Thúk. μετατάξασῦι πα
o%Tia. přestoupiti (od někoho) k někomu,
na stranu něčí.

peTa-TÍVY“ 1. a) jinam kladu; pře
kládám ; přestavuju. Pl. b) podkládám. vi
ἀντί Tivogněco m. něčeho. Dém. προφάσεις
ἀντὶ τῶν ἀληδῶν φευδεῖς μεταθεὶς τοῖς πε
Toxyvévoupříčiny m. pravých nepravé pod
loživ činům. Sof. T0zslvov xxx0v τῷδε χέρδος
υετατι9έμ.ενος ]ε]ίοὶι bezpráví tomu za ziskΝου)
podkládaje, přičítaje—. 2. překládám ; mě
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πίπι. 8) α) Ἡότ. τὸς ἐπωνυρίας µ.ετατιθδείςpo
jmenování měně—.B)meď. měním se (smý
šlením na lepší stránku). Pl., Dém. vera
décdou změniti se. pass. Eur. uerTeréĎyy89
BovAízzměnil jsem se rozvážností. b) meď.
měním si. Ti NĚCO. 0) TR ÚRO TLVOGTOLOVUEVA
věci od někoho strojené, připravované. Xen.
--ἆ νόμους πολλάκις υετατίθεσθαι ζάΚοΠΥαἱ
často měniti. 3) Hér. yváuyv mínění, své
měním. Xen. vd sionuéva výpověď svou mě
ním, odvolávám.

µετά-τροπος 9. («τρέπω) obrácený.
Αἱ6ΟΠΙ.δαΐμιων u.. če ἐμ.οί běs obrácen, ro
zehnán proti mně.

μετ-αυτίχαρφΒότ. Ροΐοπι, πα νο hned.
μετ-αῦτις ποεχκ].,Hér. potomještě, i,
LETA-pÉpwW1. apřenáším. o) přikládám.

Ἐχ, κέντρα πώλοις ueTapépev bodce na ko
ně (přenášeti,) přikládati. p) Dém. x Táv
ἀπόρων εἰςτοὺς εὐπόρους μετήνεγκα τὰς τριηρ
apytog znuzných na zámožnépřenesl jsem-.
PL. pass. u.erTevyvevpévovεἰςποίησιν Ῥϊ6Ἠ6
seno v obor básnictví. b) obr. přenáším (j.
tropus) Arst. ců dobře, správně. 2. a) obra
cím (přenášeje). Xen. perevcyxeřy ἐπ᾽ἀνδρώ
πους τὰς µ.ηχανάς, ἃς ἐπὶ τοῖς μικροῖς δηρίοις
vyxavá obrátiti proti lidem ty nástrahy—.
b) převracím „zvracím; měním, «) 908.την
γνώρην µετοίσειν SVŮJÚmysl zvrátiti, změ
niti. Ď) uereveyxety Toůc ypóvovg převrátiti
(schválně chybně vytknouti) doby.

µεταφορά, ἡ [μεταφέρω 1. Ρ.).přenůška;
obrazné slovo ; metafora. [sok., A.rst.

peTa-popém Hér. s obi. pl. po jednom
přenáším, vexpoug.sobi. sg. po každé přená
ším, uyxavýv. impf.

µετά-φρενον, τό (-φρήν)σάᾶα; hřbet. PL,

peTa-yeplCm (srv. Šta-y-)vrukou mám;
do rukouberu. a) «) sobi. věci; provozuju.
obyč.meď.att..-si, vi něco; zabývám, zaměst
knávám se něčím, s něčím. Pl. véyvnvs u
měním. Xen. Toůgxuorroú s obilím (přiorbě).
—PL. ἔργῳ neragemiČecdu skutkem, sku
tečně prováděti (op. Aóye—).B) s obi. os. za
cházím, nakládám s někým. Thúk. yaAcrás
µεταχειρίσα: τινὰ krutě s někým naložiti, ča
stěji medď., ΡΙ. µεταχειρίζεσθαί τινα ὡς ἀδι
xoůvra nakládati s někým jako by nespra
vedlivě si vedl. p. Dém, b) «) spravuju ; ří
dím. τὶ πόσο, Ἠότ. µεταχειρίσαι χρήματα το
αρτάτι να{Ώ)πιδπί[(ορασπό),pokladnu. Thúk,
τὰ δημόσια μεταχειρίζειν ορθοπό γδοϊ 5Ρ:8

9, µέτ-ειμι.

vovati, Xen. med. 0 voůgT0dua uETaJEÍ
Cerourozum řídí si tělo. vládne tělem. B) za
řizuju ; upravuju. Thúk. neraystotoa: TRTE
pi τὰς ναῦς zaříditi stavbu lodí. τὸν πόλεμον
veroreíČev válku (už vedenou) zařizovati,
upravovati (dle své vůle, má-li se t. pro
dloužiti či skončiti). pass. uETXYspodňva
zařízenu býti. PI. τὸ λόγων γένος,

µετα-χωρέω jinam stoupám; odstupuju
(ριγό). Τπή]ς, µετεχώρησαν ἐκ τῶν λόγων
odstoupili po řečech, Xen, puť,o vojevůdci
s vojskem. 4

peTa-balpw Eur. nadrkuju ; narážím.
ποδὶ mérpov nohou na, o kámen.

1. µέτ-ειμι (-εἶμι,βτγ. µετ-έρχομαι)1. a)
«) za někým, k někomu jdu, půjdu. obzl.
s žádostí, s prosbou. Hér.— 3) k někomu,
pro někoho jdu, půjdu (vyslán jsa). Hér.
ob ueróvrec vyslaní. μ.ετήισαν ἄξοντες δ]Ι
proň, tam, majíce ho přivésti. b) s obi. neosb,
u. T4VYpravuju se pro něco; dopravuju, při-,
ἀοτάδίπι πὅσο, Χθπ. κατιδὼν τὰ ἐπιτήδεικ ἐκ
ZnoTodueróvrac spatřiv,j. potřebyze Sésta
si dopravují—, 2. často obr. a) o) stíhám ;
pronásleduju. Thúk. τιρ.ωρίαιςμιετιόντεςτοὺς
ddixodvrac mstivými tresty stíhajíce muže
křivdící, Eur. i se dvojím ace. rTóvdeδίκην
wérTEvutoho pokutou postihnu. básn, i osubi.
bohů, j. Sof. Aíxm, Eur. Aróvucog. —B) s pro
sbou obracím se. rivě k někomu ; prosím ně
koho. Thúk. u sinf. aby Ἠθ--. 5ὅπως5 οοπ!.
aby—. i s obi. bohů. Hér. $ucíyo µ.Ετιέναι 0
bětmi vzývati (božstvo);obětiprosební vzdá
vati (božstvu). b) v jednání, «) PL. Tx)T0v
ἴχνος µετιόντι Ῥο též stopě jdoucímu ; touž
stopou postupujícímu. T00TwTÓ TyóTY p.E
Titovtím způsobem postupuje, pokračuje. ei
v.eTýs vdv Aóyovkdyby postupoval ve zkou
mání. G)nastupuju. Ti na něco; přistupuju
k něčemu; odvažuju se něčeho. Eur. góvov
dóXou.vraždy lstivě se odvážím.Pl τέχνην
u.eTLévaNa cestu umění nastoupiti. Xen. 00
θῶς τὴν σοφίανπᾶ Ρ8τοι cestu moudrosti—.
(řádným způsobem oddávati se moudrosti).

2. LÉT-ELM (-siyř) jsem mezi-, spolu.
obyč, ve 3. 08. sg. (péra — p.ěTsoTI)A) LĚT
EGTÍTIVLU.É0OSTUvOgjest spolu někomu podíl
v něčem. Xen. dyadoů Tivogµέρος dobra ně
jakého podíl, i s 66η. 08. μικρὸν μέν τι ὑμῖν
μέρος ἐμοῦ µετεσόμενον, μ.ικβὸν δέ τι ἐμοὶ
úp.v že skrovného nějakéhopodílu účasten
stvívám v obcování se mnou se dostane,skrov

tného pak nějakého mněv obcovánís vámi;



μετ-είς.

že skrovnou jen měrou vy užijete v obcová
nÍ mne, skrovnou pak měrou já užiju vás. —
ΤΠ], µέτεστι χατὰ τοὺς νόμουςπᾶσι τὸ ἴσον
dostává se dle zákonů všem stejného práva;
jest spolu všem—,mají spolu všichni stej
né právo. b) častěji: véreoní TivíTevoga)jest,
přísluší podíl někomu něčeho, v něčem. Hér.
τοῦ ἱροῦτούτοισι μὲν µέτεστι, τούτοισι δὲ οὐ
péra ve chrámě ti mají podíl, oni pak nema
1. 991, κἀμ.οἳπόλεως µέτεστιν i mně přísluší
podíl v obci; i já jsem členem obce.Xen.rv
ἀγανῶν τούτων οὐδενὸς judv μ.έτεστι 7 Ρ10
spěchů těch žádného (podílem se nám nedo
stává,)my účastni nejsme. φροντίδωνοὐμετ
v zúvý ve starostech ona podílu nebrala.
Dém. τῇ πόλει τῆς δόξης. —PL. šuoi τούτων
odděvuérecví (mně v těchtověcech není po
dílu ;) já těmto věcem nijak nerozumím. p)
jest, přísluší někomu právo néčeho, k něče
ΠΠ. Ἠότ, τῆς ywong k zemi. p. Thúk., Pl.
ὀλίγοις μετεῖναι συμβουλῆς ἄθ πά]ο]{οτύπι
přísluší právo porady. i s inf., Sof. oů perňv
aúToloLTÝVV uv xTavelyneměli práva mou
dceru zabiti. (dle jn. neměl práva otec jim,
ku prospěchu jejich—). odděvadr TAVěpěv
u elpystvéra nijak nemá práva odlučovati
mě od toho, co jest mé, Hér. οὐδὲνμᾶλλόν τινι
ψ.ετεόντινος-- ŽEnic více práva někdo nemá
K něčemu.

µετ-είς, έντος,ión., v. μεὺ-ίηρ..

μετ-εχ-βαίνω jinamyustupuju ; pře
stupuju. Hér., v. doudugíu.

μετ-εμ-βιβάζω tam převádím,přepra
vuju. Thúk. pereuBiBacau čeAAmyvadypře
vésti, přepraviti na—.

; μετ-ενεγκεῖν, -ενηνεγμένος, Υ. µετα
φέρω.

µετ-εξ-έτεροι 8. Ἠότ. Ἰθο]ίαῖ[, Τερ
cév- z Peršanů. uerekérepa ledacos.

µετ-εόν, 168.---µετ-όν, Υ. 2. µέτειμι{.

µετ-έπειτα, jón. dle někt. —émervevpo
tom. ypóve pr za nějaký čas potom.

peT-épyopow (fut. 1. mér-em4)1. a) za
někým, kněkomu ubírám se, přicházím, Hér.
u. Tia (Ourňae) sinf. přicházím k někomu
(s prosbami), aby—. b) s obi. věci. djebírám
se pro něco. Eur. vd ráyxpucov dépazIgkíx
ueTňAdov pro ryzozlaté rouno Peliovi ode
brali se. Xen. vereAdelym dojíti si, vrátiti
se pro něco. 2. častěji obr. a)a) stíhám; pro
následuju.Hér.or. κραιπνὸςμετέρχεται κταρ
ně stíhá Thúk.roAéue učAikov7 τῷ ἴσῳἐβου

μετ-έχω. 699

λήθησαν τὰ ἐγκλήματα μετελθεῖνγά]κοι ra
ději než (rovným) právem umínili si stížno
sti pomstiti (rozhodnouti). Eur. T0ůgúBora
θέντας γάμους Ἠλλένηςµ.. potupený sňatek
Helenin pomstiti. i osubi. neosb., Hér."Opol
TEXΠολυκράτεος τίσιες μ.ετηλθον Οτοϊία za
Polykrata pomsty ἀοβίβ]γ. ΕΙ. Προμηθέα
Χλοπῆς δίκη ueTňAdev Prométhea za krádež
pokuta dostihla, došla. B) prose přicházím,
Ἠότ, Ὀυσίῃσι iAxoxóu.evotpeTÉoyovTat obětmi
smiřujíce přicházejí, Eur. TovWeovEdyoťow
ἂν LETAVECk bohovi s modlitbami, se vzý
váním byl bys se obrátil. b) «) nastupuju;
ubírám se, jdu poněčem, za něčím. Thúk. 0
ἀνδρεῖονp.erépyovraucestou mužnosti ubíra
jí se. ueTEAdelyvýv čAcudeotavzastati se, u
ohrániti svobody. $) provádím. Pl. rý µετ
AVE Tov Aóyovj. provedl řeč.

μέτ-ες, 1όπ.--- µέθ-ες, Υ.μεὺ-ίημι
µετ-εστεώς, -έστηκα. Υ.μεὺ-ίστηµι4.
μετ-ἔσχηκα, ν. µετ-έχω.
μετ-εύχομαι Bur. přání měním ;jiného

si přeju. uereúže.
LET-ÉYWa) «) spolu držím, mám ; v dr

žení mám. sace., Hér. T00 medtov00x či
χίστην μ.οἴρανLeTÉVOVGLté roviny ne nejmen
ší část v držení mají. uotoxv Tuw.émvµετ
Éyovregpodíl v hodnostech majíce. i s gen.
08., Xen, mAelorovGo µέρος uedéčouev nej
většího podílu, účastenství v obcovánís te
bou se námdostane; největší měrou tebe v
obcování užijeme. —s dat, 0s,, τῶν ἀγαῦῶν
τινι τὸ ἴσονμιετέχειν ἀοΡΙγοΏ věcí s někým
stejný podíl míti. 3) i osubi, neosb., Thúk,
αἰδὼς σωφροσύνης πλεῖστον μετέχει 5)ιδπύ
stud s rozvážností nejvíce sdružen jest. v)
za to, odplatou dostávám, vi něco; odplatou
docházím něčeho. Sof. yápv vděku. —b) u.
τινὸς podíl mám něčeho, v něčem ; účasten
jsem něčeho. μµετασχεῖνpodíl obdržeti, do
stati, podíludojíti, účastným se státi něče
ho. «) se subi. 08., Xen. doyáy xat Ttu.(v LET
éyetv úřadův a hodností účastným býti. οὗ
veTELysTETÁV ÚSOVuv neměli jste podílů
rovných πάτη, παδίπι, ΡΙ. δικαιοσύνηςἁμῶς
γέπωςμετέχειν 8ργβΥοά]πος/ῖπδ]α]Ιούἡι αθροῆ.
způsobem (sebe menší měrou) účastným
býti. — i o jednání, zaměstknání. Sof. v00
τάφου φῄσεις UETAGYsÍV;Zda přiznáš své
účastenstvív pohřbení? Πέπι, τῶν πεπραγ
µένων οὐ µετέσχηκα τ ἰδςὮ δπθοἩ ποπιάπι
ροᾶά]α,ΡΙ. μετέχει τῆς καλλίστης τῶν τεχνῶν
účasten jest nejkrásnějšího z umění; zběh



100 µετεωρίζω.

lým jest v nejkrásnějším—. Ώόπι, πᾶσι τοῖς
usvTécovoLTOŮ ToAéuov všem účastníkům
války, spojencům ve válce. Thúk, ueracyety
τῶν κινδύνων--, Ὠόπι, --τῶν λογισρῶν při
stoupiti k úsudkům. —9) se subi. 0s. ve
sm. nepříznivém : spolu zakouším něčeho.
Aisehbl. žhyove bolu, žalu. Soť. Edy col per
εἴχοντῶν ἴσων5 ἴθροι ζ8Κοιδε]ᾶρω stej
ných osudů. Hér. uereoy/xoTe TE T05uá
vov úBptogspolu zakusili jste magovy zpup
nosti.) o subi. neosb., Pl. et OvádogueTa- ©
σχεῖντὰ μέλλοντα δύο ἔσεσθαι καὶ µονάδοςὃ
ἄν μέλλη ἓνἔσεσθαι musí dvojice účastným
se státi to, co má býti dvojí a jednotky, co
hy mělo býti jedním.

µετεωρίζω (ωετέωρ-ος)pozdvibuju ; po
vyšuju. a) PL.vo vzhůru. Xen. o koni vč
oxéhy—nohy zdvíhá. pass. okouři, prachu:
vysoko zdvíhati se. b) zvyšuju; výše při
stavuju. Thúk. obi. šovux. c) na širé moře
ženu, pouštím. Thúk. φα58. μ.ετεωρισὺὲὶςἐν..
τῷ πελάγει ἀοβίαν 56 πα δὶτόπιοἵθ--,

µετεωρολογία, ἡ (µετεωρο-λόγος 2. -
-λέγω- úkazy povětrné zkoumající) poznání,
znalosť úkazů povětrných.

µετεωροπορέω (µετεωρο-πόρος2.-- περ
v metoo) povětřím putuju, se vznáším. ΕΙ.

µετ-έωρος 9. (6Ρ. μετ-Ἴορος, ἀξερ- v
detow)1.a)x) ve výšce; dovýšky. j. praed.
Χεῃ. μετεώρους ἐξεκόμισαντὰς ἁμάξας (γ
soko odzdvihli vozy;) vyzdvihše vytáhli
(z bláta) vozy. $) v povětří. Hér. (v. dva
κινέω, κατακρέμαμιαι).--ϱ) e) vysoký. Thúk.
neut. 470 T00uerTew0vs vrchu. pl. vrchy,
výšiny (v. dvarpéy m a, dyr Anubůvo 2. 6, a.)
5ἩΡ. τῶν χωρίων τὰ µ.ετεωρότατα 7 Πλ. Nej- .
vyšší, P) nad-; přízemní. Hér. op. úmóyatos.
y) 10 vyšší stavbě. Hér. úměoTv mvAémy
τάφον ἑωυτῇ κατεσκευάσατο μ.ετέωρονἔπιπο
λῆς τῶν πυλέων μαά branou hrobku sobě u
praviti dala ven vyčnívající z povrchu brá
ny.— ©) Thúk. o loděchi plavcích : na ši
rém moři. 0601 μ.]΄µετέωροι ἑάλωσαν Kolik
jich nebylo na širém moři polapeno. 2. a)
nadzemský ; nebeský. r%u. z) tělesa nebe
ská; úkazy povětrné, v povětří. Pl. A)věci
nadzemské, nebeské. Pl., Xen. (v. ppovri
ový<).b)vysoký ; vznešený. Xen. oloba ue
TEWPÓTEpOVTLTÁVPev; znáš vyššího 1ěco nad
bohy?—3.a)«)viklavý ;nestálý. Thůk:mó
Au obec (j. loď nezakotvená). B)roz- ; pobou
vený; rozechvěný. Thúk.E)A%c. b)hlavu-vy
vínající; hrdě vykračující; hrdý. Xen. ἵππος.

„=

μετουσία.

μετ-ἥχα, -ήσεσθαι8 Ρ., ἰόπ.,τ. μεῦ-ίημι.

µετ-ίηµι, ἱστημι. ἴόπ.,τ. υεὓ-ι-.

µετ-ίσχω(Ε1ν. µετέχω) účasten jsem.
Ἠόγ. τοῦ φόνου.

µετ-οικχέω-α) stěhuju se. Pl. ἄλλοσέποι
jinam někam. b) přistěhovalý, podruh jsem.
1βοἷς.,18. παρά τισιν u některých. srv.
μέτοιχος.

μετοίχκῄσις, Ἡ {μετοικέ-ω)stěhování. PL.,
τ. μεταβολή.

µετοιχία, Ἡ (μέτοικ-ος) 1. 5ρο]αβργά]θεη/;
οροογάπ{. Φοξ.-- Ἡ ἄνω na zemi. 2. a) stěho
vání; přesídlení. Thúk. ai u.. (dle 1π. µετ
οικήσεις).ϱ) v Attice: podruží ; podružství;
stav podruhů, cizích osadníků v obci, Xen.
—srv. násl.

µετοίχιον, τό (µέτοικ-ος) v Athénách:
podružné; daň podruhům ukládaná (obyč.
12 drachem ročně).

uéT-otmoc 1. spolubydlící. Sof. rivi s ně
kým. 2. a) «) přistěhovalý. cizí osadník.
Aisehl., Sof. —3) podruh (v jiné obci). Hér.
Kpyráv 7 uerotxov Kréťanů (domácích) n.
podruhů (na Krétě). b)v Athénách: podruů
(osobousice svobodný, ale bez práv soukro
mých aústavních, maje některého občana
za svého ochránce). uérotxo. tam živili se
obzl. řemeslem, ale statků nemovitých na
bývati nesměli. v. uerolxtov, srv. icorTehg
a icovTéhetm. — att.

µετοιχο-φύλαξ, αχος, Ó, dozorce, 0
ohránce podruhů. Xen.

peT-olow fut. ku sl. uera-pépo.
LeT-oLyop. básn. jen prs. a impf. ubí

rám se za (něčím, 1). Eur. καθαρμ.ὀν 78 0
čistou, k vykonání očisty.

μετ-ονομάζω jinak jmenuju, nazývám;
přezývám. pass. uerTovouzabřvapřejmeno
vánu býti. črí Tivogpo někom. Thúk. čx τι
νος ὄνούα ἐπωνόμασται ἄἱο πόδθ]Ἰο ]πιόπαπι
přejmenovánojest.

µετ-όπιν(Ευγ. ὄπι-σδε) πδςΕ]., básn. na
Ροίΐοπι, ΒοΗ, βίος ὁ µ.. --ΡΙ(δΗ{.

μετοπωρινός 3. (ueTóTo9-ov)podzimní.
ΠΠή]. νύχτες -ιναί.

µετ-όπωρον, τό (-ὀπώρα) podzimek;
podzim. Thůk., Xen.

µετ-ορμίζω,τ. υεθ-ορ-.
µετουσία, Ἡ (µετ-ών οἳ 2. µέτ-ειμι) Ῥο



μετοχή.

dílnictví; podílnosť; společné účastenství.
Tivogv něčem. Xen., Aischn.

μετοχή (ειν. μέτοχο-ς) ἀδαβἰθπβ!τή.Ηόν.
μέτοχος 2. (µετ-έχω) podíl mající; ú

častný. Tivogněčeho. Hér. v ovu.pop?g T0
mAcůvu. ciuunehoda větší měrou mne se do
týká. Pl. odx ἐγὼ τέχνης τινὸς τοῦ λέγειν μ.

"nejsem zběhlý v nijakém umění řečniti.

μετρέω (v.éTpo-v,me-tor, me-tior, mě
řím) měřím. 1. a) s obi. m. «) zrakem. Eur.
vetym. Sof. meď. měřím, změřuju si. Ta Čyvy,.
Xen. τὸ βάθος. B) měřítkem. Hér. opyvrňot
μεμετρήκασι τὴν χώρην, σταδίοισι, παρασάγ
vo. sahámi, sahovkami, na sáhy mají vý
měřenu zemi——. pass. U.EVÉTPOYTAL, VEME
τρέαται υγ πιόἔοπο]θδί. Χθπ. ὡς μετρεῖται|.
se měří. b) s obi čsu. Sof. pass. UxxpotTX
λαιοί τ᾽ ἂν μετρηθεῖενypóvordlouhých a dáv
ných načítalo by se dob.2.obr.,Dém.Tžyacrpt
WeTpoUvTecTýv eůarnoviav břichem, dle bři
cha měříceblaženosť.

µέτρηµα, τό (µετρέ-ω) πιδχοπό; míra
(ustanovovaná). Eur.

µέτρήσις, ἡ (µετρέ-ω) παδζοπ/.Χεπ. <,
μετρητικός 3. (µετρέ-ω)Ία měřenípří

slušný ; měřický. Pl. %u. (véyvy) měřictví.
µετρητός 3. (uevpé--w) změřený; změ-*

řitelný. Eur. méviocod uf žal nezměrný.
neTpáČm ( pérpmo-c) mírný, skromný

jsem. a) 0 08., att. —b) 0 věci. Arst. o básni
uevéda velikostí, rozsáhlostí skrovným býti.

peTptxóc 3. (uérp-ov) míří“ příslušný. ;
Arst. veršový. u. nauka metrická ; metri
ka. p. pl. vů u.

µετριο-πότης, ov, Ó(-To- v. mívo) mír
ný, střídmý v pití. Xen.

μέτριος 3.12.(uéro-ov) mírný. 1. a) «)
měrou prostřední (mezi přílišným s obou
stran). Sof. τὸ µ.. µόφοςζώειν přiměřená část
žití (op. rAéov uépog příliš dlouhý život). 6
W u. xióv nepříměrný život (buď příliš bla
žený n. příliš bídný). Xen. u.. ypóvog nějaký
čas (nedlouhý, nekrátký). B) Hér. u. πχυς
obyčejný, Řecký loket. (o tři palce kratší
než Pers.) Thúk. pu..od; obyčejný,sprostý
šat. —v) mírný; nepatrný. Thúk. oi Ta u.
OieveyJévrec ve věcech nepatrných rozdvo
jení. Xen. uerolowďvpňodar skrovné jmění
míti. Dém. xxi uerplec jen poněkud. b) «)
měrou, počtem dostatečný. Xen. imréac, 0Got

oxoůct u. elvoujezdce, kolik zdá se jich býti
dostatečných. Pl. neut. u.érptovsivaumetydo

v

μέτ-ωπον. τοι

statečným býti k napití. adv. dostatečně,
B) pravé míry; mírný; slušný. Thůk. čm
u.eTo(01gna základě mírných výminek; s mír
nými vým. —u. ovAxx“ mírná (ne příliš tu
há) vazba. urolog eimetymírně promluviti.
Xen. ——árnoxpivacůa. —odpověděti. PI. —ol
eGdordosti rozumné mínění míti. Xen. 4no

κοιμηὺδῆναι ὅσον pčrotov odpočinoutisi, co
Jest s měrou, co stačí. p. —T0pLéToLovměrou
slušnou. 2. a) mírný; střídmý. «) Xen. dí
ara mírná, skrovná potrava. 9) 00s. Xen.
čyTÓ oírTeu. v jídle střídmý. v) i ve smý
šlení. u. epógTevamírný k někomu. perpto
τερον πρός τινα φρονεῖνmírnějšího smýšlení
býti k někomu. Dém. 0) usrTple; nemírně.
mépa TOUu.eTplovnad míru. b) mravný; po
čestný. Dém.ot u. lidé počestní. adv. PL v.
καθαρός 9. 8, α.-

µετριότής, ητος, Ἡ (μέτριο-ς) 1. Ρτοβίχεά
ní, pravá míra. Isok. —2. mírnosť. «) stříd
mosť. Xen. rv cvootrov. B) ve smýšlení,
v chování. Thúk.

µέτρον, τό (= me-nsura, mí-ra, Srv.
ueTpče) míra. 1. a) měřidlo ; měřítko, «) ku
měřenívšelikých věcí. i váha. Eur. uérx
míry. Hér. v%u.. rovňoxí Tim míry a váhy
zaříditi, ustanoviti někomu. μ.Αἰγύπτιονπιί
ra Eg. B) míra (na-, vyměřená). Xen, umxoď
U..r0AA00dpyvolou malé míry (obilí a p.) za
veliké peníze. —o délce vypočítané i: vzdá
lenost. Thúk. švεἴκοσισταδίων μάλιστα µέ
τρῳ ve vzdálenosti nejvýše dvaceti honův.
ἀπέχει -μέτρου ἑξήκοντα σταδίους vzdáleno
jest dle míry 60 honů. b) «) míra vjednání;

| právidlo; pravítko. Xen, u. zůré ody1 Vvyn
ἀλλ Óvóu.ocčoTiv pravidlem jemu není srd
ce (žádost), nýbrž zákon; (on spravuje se

©zákonem, nikoli srdcem),b) míra (naplněná).

aké U. πακότατος ἔφυ; kdy míra bídyVrolKatáse naplní?2.zvl.míraslabičná,e

PL(v. nád 2.a, v). rozměrslabik ve ver
ši; verš. PI. čvu.. yoxpav ve verši psáti,
spisovati, skládati. op. prósa. —Arst., v. Ἱ
ρωικός.

μετωπγδόν (ušrono-v) neskl. na způ
sob čela; čelem ; průčelím ; v přímé čáře
vpřed. Hér. Tůg mowgxg če vův Tpébavrec u.
přídy (lodní) k zemi vpřed obrátivše přímou
Ἰαάοι. ΤΩή]. ἐπιστρέφαντες τὰς ναῦς µ.. Π
proti otočivše lodi vpřed přímou čárou—,op.
κατὰ μίαν ἐπὶκέρως.

µέτ-ωπον, τό (-ὄψ) 1. 8) πιθπὶοδ{;ὅθ]ο
(lidí i zvířat). Sof. pl. ičelakoní. Xen. sg.
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ὄε]ο Καποοτο. 9) ὅθ]ο το]δκα. Χοῃ,εἰς µ.. στῆ
ναι υ ὅε]ο, Υ Ρῖεά 86 Ῥοβίαν]{. Αἰδομ]. δι
πλοῦν u. δυοῖνστρατευμάτοιν ἀτο]ί Ῥτήδο]
dvojího vojska (zemskéhoilodního). 2. o vě
ci: čelo; průčelí; strana. Πότ,πυραµέδοςμ.
čxaorov pyramidy strana každá. Thúk. +0
ἔσωµέτωπον τοῦ τείχους τηϊχηί ίταπαπά.

μέχρι, Ρθά Β4ΙΠΟΠΙ,1 μέχρις (517. ἄχρι)
1. aďv. att, veskrze; až. obyč. před předl.,
adv. a spojkami. a) místně. Xen. µ.. εἰς τὸ
στρατόπεδον αὔ Kktáboru, b) častěji o čse.
Ihúk. p. vóre až po tehdejší dobu ; aždotud.
v.. odé až do pozdní doby, do večera. ©) obr.
o stupni. Thúk. µ. ὅποι τν σοφίανο Ῥο]κπά
by—.2. před. nepr. s gem.aždo,ku ; až po,
na (s ace.) a) místně. Thúk. oi u. Beou.orv
λῶν Ἕλλληνες αὔ Ῥο Thermopyly Hel. -- u.
Ἐρυδρᾶς δαλάττης αἹ---. μ..οὗ až potud, až
tam, kde—. Xen. při oizeřy(ale srv. i b!). b)
očse. Hér. T0 u. šu.oĎ až po mne, do mé do
by. p.. Tůg ExctvouUónspo celé jeho živobytí;
doživotní, Xen. p.. čorépac až dovečera. Hér.
att, u.. Toůde, ToúrTouaž dotud, do té doby.
Dém. s násl. če; kdy—. Thúk, vu..oů s verb,
úint, až dotud, do té doby, kdy— (srv. a). Hér.
i se dvojím gen.p.. 0ů xůTic TpomémvTÁVĎe
prvémvaž opět do doby letního obratu (slun
ce, —v. i διάλυσις, TAndapn). —©) o jn. po
měrech. «) Xen. oi u. TptžxovTU ŠTŮVÚTAV
vecdo 30 let (věku svého) veškeři. Hér. se
dvojím gen., u.. 0ů 6x70 můpyovtak veskrze
až do osmi věží.— B) Thúk, u. T008δικχίου až
k výši spravedlnosti; až pokud by se stý
kalo se spravedlností, —3. spojka čsová.
a) při prs. aimpf.: pokud, s ind., Hér. u.
pov pokud viděli—, b) s aor., prť. © a p.
prs.: až (do té doby co, kdy). «) s ind., Pl.
EloTYKELU..Čangčyévsvo stál, až jitro nastalo.
P) s coni. s dv: u Hér. a Thúk. ibez dv: až
by—; dokud by ne—. Xen, ὑπέσχετο δώσειν
τὸν µισθόν, µ.. ἂν καταστήσῃ τοὺς Ελληναςεἰς
Jovíav přislíbil, že bude dávati mzdu až do
té doby, kdy asi Hellény dopraví (až by do
pravil) do Iónska. Hér. µ. τοῦτο ἴδωμεν,µε
νέουεν παρ) ἡμῖν αὐτοῖσι αἅ ἆο té doby, co to
uvidíme—, dokud toho neuvidíme, zůstane
me doma.

W) částice zamitací, varovací a zabraňo
vací: me—(jež se spojuje č. s příslušným
verb. ve slž,; jest-li verb. to fr. s ace, obi.,
ace. ten překládá se č. gen-em. —stv. 09).
I. 1. ve vt. AJ. a) «) při impt. a com., Sof.
μ.Ἡ]λέγε τάδε ποπι] ην {ομο {Χεη, μὴ δαυμά
ζετε πθαϊγί se! uh ofov s inf, nechtěj za to

μή.

míti, že—.fec. aor. někdy se překládá j.
prs., Xen. u) ávau.cívop.ev,čec— nevyčkej
me, nevyčkávejme, až—. 2. 0s. sg. impt.
bývá velmi zřídka, obyč. coni., Pl. u%dav
udons (nepodiv se,) nediv se! č. někdy pře
kládá se: ať, nechaťne— sénď. Pl. ný vu ot
nro ať nikdo se nedomnívá—. někdy pouhé
vn bývá bez impt., jehož snadno lze se do
mysliti. č. ne; nikoli. u πρὸς9εῶν Πθ, pro
bohy ! (nevolej ho).. Tíu: j. nemám (t. u
stoupiti, po předch. úremréov). —PI. u od
To; ne tak! (nemluv, neodpovídej tak). μή
μοι " οὐδὲνγὰρ déou.ca—ne tak mi! Nebo ni
jak nežádám—.p. Dém. —B) sconi. ik vy
tčení pochybnosti, obavy. Pl. L ἀγροικότε
pov ᾖ T0 dAmběcelmetv jen aby nebylo poně
kud nezpůsobno pravdu říci! snad jest po
někud nezp.—. u%oů snad ne—. μὴ οὐχ οὗτο:
ouev snad nejsme těmi, takovými. ui 00x7
Oldxxrov dperý snad nelze naučiti enosti. —
Hér. u) οὐ τοῦτο Ἡ τὸ χρηστήριον 5Π84{0 ηθ
ní smysl věštby. v) připřání, jemužlze je
ště zabrániti, jež snad se nevyplní, užívá se
vů S opě.; při přání, jemuž nelze už zabrá
niti; bývá ný stnd. vedlejšího čsu : kéž,at
ηθ. Ηότ. μὴ εἴην ἐκ Δαρείου ať nepocházím
7 Ὦ. μὴ γένοιτο kéž se nestane. PI. rivi kéž
se nedostane někomu. Sof. u% mor ὤφελον
Armetyv7v ZxUpovkéž nikdy nebylbych opu
stil Skýros!b) v ož.přímých «) KÝ sind.:
snad—? snad ne—!? (odpověď obyč.: ne, ni
koli). Aischl. u Tí ot δοχκῶταρρεῖν; snad
se ti zdá, že nějak trnu? Pl. vý co doxet
s inf. spad se ti zdá, že—“? p.) T1VedTEpOVRy
véAer ; snad nějakou novinuzlou přinášíš ?
snad nepřinášíš něj—!(v. iaox 1.—f). B)
L 00 sind, snad ne? (s podivením,j.by se
mohlo ještě pochybovati oodpovědikladné:
ba ano).Xen. v) 00δύναμαιἐγὼτὰ τῆς δικαιο
σύνηςἔργα ἐξηγήσασθαι; καὶvý Λί ἔγωγετὰ
τῆς ἀδικίας-- 5π8ᾷ že nemohujá díla (výko
ny) spravedlnosti vyložiti? ba při Diovi, já
i nespravedlnosti (díla vyložiti, vypočítati
mohu).—ale někde přísluší oůjen k jedno
mu slovu. j. 0)x 094g nesprávně; tu jest
ot. dle «). —2. v závislosti. a) o) ve vt. ú
čelných negt., buď pouhé vý,častěji tva,Og,
ὅπως u. s coni., po vedl. čsích obyč. s opt.,
zř. s coni.: aby ne—. Sof. Tí 7 yévyTat; 60
aby se nestalo; Xen. dtxrolho, uj dmodoby
ηυῖντὰς σπονδὰς ποιησχσῦαι prodlím, aby se
nám neznelíbilo příměří učiniti. B) το οὐ.
obavných a p. poBodpau,δέδοικα, ταρβῶ, μή
s coni., po vedl, čs. častěji s opt. bojím, obá



μή

vám, strachuju se, strach mám, hrozím se,
aby ne—. p. φόβος, δέος, κίνδυνός ἐστι μῆ-
sírach, nebezpečenství jest, aby ne—. (v. i
ἀθυμέω 1.) Χαπ. ἐδεδοίκη, μὴ ἐν τῷ κρατῆοι
φάρμακα μρεμιγρ.έναεἴηοὐάτα] jsem se, aby
v měsidle jedy nebyly smíchány, oroc u“
i s ind, fut. (v. deíde md. — f,). — um 0)
s oni., po vedl, čs. častěji sopt.: že ne; (ne
non-, ut). Xen. oů ToJT0dédorxa, ui ojx čye
č T 0, dAAX—ne toho se obávám, že bych
neměl, co bych dal, ale toho—.č.i sind. fut.
ἐφοβεῖτο, μἩ οὐ δύνχιτο ἐξελθεῖν Ρά] 5α, ζθ
(bynemohl,)nebude moci vyjíti.- b)a) v negt.
předv.poďm. všech druhů (nepatří-li neg.
jen k jednomuslovu. v. ei II. 1. ©). B)ve
vt. rel. a časových mají-li sm. podm., i při
ὑπᾶ. ΕΙ. ἃ μ.Ἡ τυγγάνεις ἐπιστάμμενοςὅοπιτ
právě nerozumíš (« nerozumíš-li právěně
čemu). avšak při coni, a zástupném opt.
negt. bývá vždy u. Sof. črav 07 u7 odÉVO—
když bych už neměla síly—. v) i při Jedi
ném slově, má-li sm. podm., Sof. 70 u) xa
Aóvvěc,vlastnost nehezká (není-li hezká);
věc nešlechetná, nemravná. Pl. T%uj xxx%
nezlo, u%ixvo0cnelékař (není-li lékařem).
Xen. μὴ σωφρωνnerozvážný. —P. připart.,
Ἠότ, μὴ Tiy.mwonoau.cvogNepomstě se (nepo
mstím-li se). c)v oť.nepřímých. α)u%s ind.
zda (snad,) ne (s pochybností o odpovědi).
Pl. σκοπεῖν, ὁρᾶν μ.]-- αναζογα/{{,pozorovati,
zda.snad—, zda ne—. Sof, cicóu.eba ci xxi—do
víme se, zda snad ne—. i bez verba. (čarí)
zda snad není. při deýAxrov. i ve druhém
členu dvojité ot., Pl. ro5r0'oxorrety, εἰδίκαια

svo Ýpý—zda pravdu mluvím,či (snad) ne,
1 πο,1 ὅστιςτε εδχίμων ἐστὶκαὶὅστιςμ.ἠ
kdoasiblaženýmjesta kdonikoli.B)uoz
Sconi. zda snad ne—; že věru nikoli(č, sind.).
PLoxomety vp% u.) od%8vTG Kagiůuty ὁ κίν
θυνοςχινδυνεύηται, ἀλλ’ἐν τοῖςvlém uvažovati
třeba, že věru nikoli na Károvi (ničemném)
zkoušky nebezpečné se odvažujete, nýbrž

"na svých synech! —d) «) Za neg. dnf.zŤ.
užívá se o) (a to jen při předmětném úsud
kovém inf.), obyč. vý (i při úsudkovém v pří
saze a výpovědi vážné, u PL. tu i od), obzl.
pak při inf, s členem vó—.Hér, ὀμνύντες μἩ
u.čvŠyewvpřisáhajíce, že vskutku nemají—.
po verbech zapírání inf, s w%,č. že ne—.Sof.
καταρνῆ μη Osdoxxévu; zapíráš, že jsi neu
činila? zapíráš čin ?—po sl. Xéya, ečrvova p.
třeba správně rozeznávati inf. úsudkový
předmětný (že—) a inf. žadací (aby—). Xen.
τοῖς στρατιώταις εἶπε μ.ὴ περαιοῦσδαιεἰς τὴν
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Acíav vojínům řekl, aby se nepřeplavovali
40 Α--, ἀντέλεγον αὐτῷ μ.Ἡ ἱέναιπάντας τοὺς
στρατηγούς οᾶρογι]{οῬmu pravili, aby nešli
všichni vůdcové—. Po význ. pochybnosti,
nedůvěry bývá při inf. u, jež č. někdy ne
třeba překládati (v. dmoríx £.,év 1. a, u, £.).
též při sl. zápověďi, zákazu, zabraňování a
p., nemají-li neg. slova ta sama, míváinf.
závislý uw,mají-li slova ta smysl negt. (buď
5 οὐ Ὦ,οὔ. τί 8 Ρ.), mívá inf, závislý um od
(v. zde dále II, 1. c, «); tu č., kde možno
v překladu užiti inf-vu, nepřekládá se neg.
vý; ale kde inf. řecký překládá se č, závi
slou větou (aby—),i neg. u č. se překládá.
Ἠότ. ἀπηγόρευονΣκύθῃσι μὴ ἐπιῤαίνειν τῶν
οὔρων zakazovali Skythům vstupovati na
hranice; —abynevstupovali na hr. —B)i
přijedinémslově bez verba. Sof. oů0 név,
čio děu nikoli jen v tom,v jiném pak ne
(t.j. veskrze pořád). —II. 1. u%0) a) veAř.
vě. «) s coni. (v. I. 1. a, B). —B) v oť. pří
mých s ind. (v. L. 1. b, B).—2.v závislosti.
a) ve vt. obavných s coni. n. zástupným opt.
(v. I.2,a,).—b) v of. nepřímých s coni. (v.
I. 2. c, B). c) při Znf. po negt. verbech za
braňování a p. (srv. I. 2. d, «——)aby ne—.
Χθη,τί ἐμποδὼν {»νοὐδὲνἐμπ.) μὴ οὐχὶπάν
τα τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας ἀποῦανεῖν ο0
vadí (nic nevadí), abychomvšech nejkrutěj
ších strastí se dožijíce nezemřeli ? (v. i éru
Ao) též pozápornémváháná, opomíjení,kde
možno i č. překládati inf. řecký č. inf-vem
bez neg., n.: že ne—s ind. Sof. ví μέλλει μὴ
οὗ παρουσίαν παρέχειν; COváhá mně na oči
přicházeti, že mně na oči nepřichází? i inf.
5ο ὄ]οηοπι μ.Ἡ παρῆς τὸ μ.Ἡ οὐ φράσχι Π8ΟΡο
meň oznámiti. —po záporných sl. doufáná,
přemlouvání,poslouchání,odporovánáa p.:
Ζθ πθ--; ΑΡΥπθ. Ηότ, οὐδεμίαν ἔχω ἐλπίδα μὴ
οὐ δώσειν ὑμέας δίκην βασιλέι τῆς ἀποστάσιος
nemám nijak naděje, že nesplatíte vy tre
stem králi za povstání. 90Ε.οὐκἂν πιθοίην
μὴ οὐ τἀὸ ἐκμαδεῖν πθιποΏι poslechnouti,
abych toho jasně nevyzvěděl. —po sl. ne
možnosti,neslušnosti: aby ne—.Hér. čom
τοι οὐδεμίκ μηχανη υ.Ἡ οὐκ.ἀπολωλέναι πθη{
ti žádné pomoci, abys nezhynula. 03x 0ix0g
or. u.70) neslušno jest, aby ne—.po aicypóv
ἐστι, αἰσ(ύνηἔστι, αἰσχύνομιαι,ὅ. Ριιᾶ: Ῥου
inf. bez neg., n.: aby Πθ--. Πότ. ἶ Ῥο δεινὸν
δοχέει εἶναι-- Ι1ο7Πό 746 5ο Ρύ1, aby ne—.d)
připart. závislém na sl. negť. bývá někdy
v.7 09, obzl, k vytčení výminky n. příčiny.
Πόγ. οὐ δίκαιον εἶνχι ἱστάναι-- μ.] οὐκ ὑπερ



704 μη-δ’.

βαλλόμενον τοῖσι ἔργοισι ἄθ παπί po právu,
aby někdostavěl (svou sochu—),nevyniká-li
svými činy, leč by vynikal—. 0)x šžeheúce
oba špzoxv 7) 0) TTAYpe0cTOUxuzhov že prý
nevytáhnou, poněvadž není plný kruh (mě
síce), poněvadž není ještě na plno měsíc, .
2. οὐ μή nikoli ne— (v. o II., 2. a). —III.
Zvláštnosti ve spojení s některýmisl. 1.
uý Ti ye nikoli o něco málo; neřku-li; tím
méně. Dém. —dý —už, teprve. oúdě Toig gl
λοις, vý TÍ ye O7vote Peoie ani ne přátelům,
neřku-li teprve bohům. 2. u ór1 n. ὅπως,
s násl. 4AA%—ať nedím, nerci—, ale—; ne
jenom, netoliko—,ale (i); přísluší-li k praed. ᾿
společnému oběma členům ještě eg.: ne.
jenom ne—,ale ani—.Xen. u) ὅτι θεός, ἀλλὰ
xai žvdpomoLať nedím, nejenom bůh, alei
lidé—. PI. μη ὅτι τὸ κοινὸντῆς πόλεως--, ἀλλὰ
ἰδίᾳοἱσοφώτατοι τῶν πολιτῶν ηθ]δποπῃ ορθο
pospolitá, ale i soukromě- (v. i dAA«1.9,
«, £.). —avšak : u) Ómτὴν τούτων, ἀλλ᾽ οὐδ᾽

(ne) země těch, ale ani naší (bychom ne
vzdělávali). p. u) Órweg—,GW ojdě—af ne
dím, že ne—, ale ani ne—. 3. a) or. vý bez
verba fint. (jež snadno lze doplniti): leč;
než ; Κτοπιῦ. Ἠότ, οὐδ' ἐδεήὃησαν οὐδαμοὶ ὅτι
u%Zuvpvařotvšak ani nepožádali nižádni leč
Smyrňané (požádali), kromě Smyrňanů.
Thúk. ojx v xpývyčr u la nebylopra
menů kromějednoho, b) i u./ bezverbafint. :
kdyby nebylo—;leč, att.v. d:4 II. B, 3,a f.

μη-δ᾽ Y. μη-δέ.
μηδ-αμᾶ, před samohl. μηδάμ’ (neut,

ΡΙ. 8]. µηδ-αμός. srv. násl.) básn. a ión. při
způsb. žadacích ve vt. hl. i ve závislosti (j.
wr). a)nižádným, nijakým způsobem ;nijak,
Aischl., Sof, 8 u. dý 70 oíXovco nijak nebylo
už milo—. b) nikdy. obyč. při inf., Sof. i
připart.

uyč-apj (srv. předch.a násl.) přizpůs.
žadacích (j. u). a) nikdy ;nikde. Xen. b) ni
jakým způsobem ; nikterak ; nijak. Aischl,,
Sof. při impt.

umyč-apódesv (umů-xuó-c, srv. předch. a
násl.) odnikud. Xen, při impt. —Pl. u.. ἅλ
Aodevodnikud jinud, při part.

uyd-apoť (srv. předch.)nikam. Xen.při
inf. imptvním.

pyč-apóc 3, při způs. žadacích (j. u%).
1. 1ón.pl. (neut, μηδαμά v.zvl., téžyunoxuň,
μηδαμῶς) π]]κίοἩ ;πἰχάᾶπί,ψ.ηδ ἄλλων µηδα
μὰ μηδαμῶν ἀνθρώπων(απ jiných nijak ni

μηὸδ-είς.

žádnýchlidí ;) ani nijak jiného některého ná
roda. 2. sg. nijaký ; ničemný. jen gen.neut.
Xen. μηδαμ,οῦ εἶναιπαρά τινι 78 πὶο πθβίά{],
žádné vážnosti nemíti u někoho. (ale adv.
μ.ηδαμιοῦv. zvl.).

μηδ-αμοῦ (τ. ΡἵεάοΠ.το 2. -- αἀν. na ot.
roů) při způs. žadacích (). μή). πἱκᾶθ. Φος.
při part. —PL. v.. čAXodunikde jinde, při inf.

uyč-apĎc (umě-auóg,srv. předch.) při
způs. žadacích (j. um) nikterak; nijak ; ni
žádným způsobem. Sof., att.

Wy-čé, před samohl, uyď". při způs. ža
dacích (j. u). tu ne. 1. stupňovací: ani; ani
ne, Sof. u) ξένων uno" ἀστῶν τινι nikomu
z cizích ani ne z měšťanů. Aischl. xi u.
s impt. a ani ne—. Pl. u. x4uvov dpyýv ani
nestonaje vůb. (v. i xv7otw 1. a, v). 4 u.. T0
παράπαν ὠφέλιμικ 00 ani naprosto není uži
tečno, Xen. u.. uévroLToUTo—s impt. avšak
ani to ne—, Óuvuut u. ἀποδιδόντος δέξασθαι

ἂν τὴν ἡμετέραν (ἐργαζοίμεθα dv) nejenom j dv přísahám, že bych toho nepřijal, ani kdy
by mi to dával! Thúk. μηδ’ εἰµετέπεμψαν
ani kdyby—. 2. a) spojuje násl. vtu n. sl.
s předch. 8 Ὠθ--. Αἰδο]]. τὴν χάριν θέσθαι
Ῥέλησον μηδ ἀτιμάσης λόγου ταόΚιδιζ 5 ο
chotou a neuznej nás za nehodny výkladu.
p. Sof.i: ale ne—, —Xen. un— u.— u. ne—
ani— ani, Thůk, μη τέχνη µ..μ.ηχανῇμηδεμιᾶ
ne lstí ani nástrahou nižádnou. Ὁ) μήτε -
vndé ani —ani ne (druhý člen důležitější).
ΡΙ. 1μήτε -μήτε-- μήτε -- μηδὲ ani——(kde
poslední člen nejdůležitější). 1μήτε -- μηδὲ-
uve kde první a druhý člen spojen společně
s třetím. Sof. při spojení dvou inf-vů s roz
ličnými subi.: rě —undějednak aby—,jednak
při tom aby ne—; aby—, ale zár. aby ne—.

M“četx, mýth. os.,dcera kr. Kolšského
Ajéta, mnžk. Iásonova.

μηδ-είς, -εμία, -έν,gen. μηδενός,-ευιᾶς ώ
(Srv. odd-eíg)při způs. žadacích (j. u) 1.
ani jeden; nižádný ; žádný (pl. undéveczř.,
obzl. gen. a dat., Hér. obyč. umdau.oí). Sof.
umděvčrog žádné slovo, substř. mase. nikdo,
neut. nic. ace. i j.rázná neg.,ič.: nic. Xen.
μιηδὲνdduuýcnre nic nepozbývejte mysli! 2.
nijaký. a) žádné ceny, vážnosti, Xen. uděv
Asyewvnic důležitého němluviti (op.Aéyetru).
Ἠόν. χώρη τοῦ μιηδενὸςdčímkrajina za nic
nestojící, žádné ceny nemající, bez ceny.b)

| ničemný. Sof. rodg umdévac lidi ničemné,
Hér. τὸ μ.ηδὲνεἶναιničím nebyti. 598, ἐπὶun
δὲνἔρχεται ν niveč přichází, Hér. še τὸ u.. (v.
ἀποβάλλω]1.0,α, ἀπορρίπτω 1. b, B,dokouta).



μηδέ-ποτε.

μηδέ-ποτε ρἵ!1ρᾶς. žadacích(j. v) ani
kdy ; ani jednou ; nikdy, Pl., Xen..

umdE-Tw při způs. žadacích. (j. u) aninějak;nijak,obyč.očse: aniještě.
μηδ-έτερος 8. Ρ způs, žadacích(j.vý),

att. (ani jeden,) žádný z obou, z obojích.
Thúk. undérepo, ani jedni ani druzí z obojí
strany. Arst. umderTécocčyovrec k žádným
z obojích nepříslušejíce (ani ku přátelům
ani k nepřátelům) ; nevšímavi jsouce.

μηδ-ετέρωσε (μηὸ-έτερο-ς) πα Žádnou
z obou stran. Thúk.

Mmčí«, Ἡ, . M3804. --8ἱ6 τὸ Μηδίας
reřyogu Xen. Médská zeď (t. zeď proti Mé
dům vystavěna od králů Babylónských od
dolního Tigréta (nad Ópidem) k Bufrátu).

μηδίδω (Μήδ-ος9.) po médsku, po per
sku jednám, smýšlím ; Médům, Peršanům
přeju, příchylný jsem; s Médy, s Peršany
smýšlím ; médoním, Hér, —umdtooupřidati
se k Médům, Peršanům.

Μηδικός 3. (Mňd-o) Médský. 1. v užším
sm. Hér. v0 M. čdvog—nár. —fem. při yAaoc
σα, vů, don, čadýs a jn. —Ἡ M. Médsko.
2. v širším sm. Médský ; (od dob Kýrových
i—) Perský. Aischl. orpárevua (ve vál
kách Pers.). Hér, -rov Mmotxzémvvedv Per
ských lodí, Thúk, M. πόλεμος Pers. válka
(za Xerxa). p. rá M. Pers. války.

Μηδίς, 1 (Mždo<) Médka. Hér. nom.
uyčtopóc, č (uněíle) příchylnost k Mé

dům, Peršanům ; médonění, Hér., Thúk.,
Ι8ο]ς, Υ. ἐπικερτομέω, ἀπολογέομαι-- {.κατα
γιγνώσκω 1. Ρ,α, 1.-

pyčopa (© véče) básn. s-; vymýšlím.
obyč. aor. uňoxodaí T s-, vymysliti něco.
Alschl. véyvac. Sof, i— mí Tim něco na ně
koho. Eur. veviněkomu.

WÝjdOG,τό (μήδ-ομαι) básn. pl. vý-; zá
ΤΗΥΒΙΥ.ΑἱδοΠ]. ἐπικότοις u.

Mýjčoc, Méd. 1. v užším sm. obyč. pl.,
nár. v Asii, sev. záp. od Peršanův usedlý
a jim příbuzný ; vlast jejich Mmčt«,Mnd:xý
prostírala se od Persidy na sev. záp. podle
Assyrie k Armenii a jihozáp. moři Kaspi
ckému. Médové,majíce svá knížata, byli pod
vrchností Assyrskou; odkonce 8. stl. až do
T.558. měli samostatné krále, z nichž prv
ní byl Déjokes, poslední Astyages; v 7. stl.
i Persko záviselo na říši jejich; avšak po
Astyagovi první kr. Pers. Kýrosi Médypo

μήλεος. 705

drobil své vrehnosti. 2.,v širším sm. od do
by KýrovyMoc znamená i Peršana, Hér.
ó M. Méd(kr. Pers.). Thúk, usrů rov M. po
Médovi(t. po odohodu Peršanů z Řecka ; po
válce Pers., s Peršany). —Avšaki zadobyté
v užším sm. rozeznávání byli [Tépcoua Mždox.

Μήνθυμνα, ἡ, πις. Ῥοπα, vsev. Lesbu.
My%wopvoog 3. Méthymenský. mase. i:
Méthymňan.

Mmftovec,ot, i Mmiov čňu.oc(Mýovec,Ma
ovsg) dle Hér. nár. v Asii, později nazvaný
Avooí, v Lýdii usedlý. km. Méonský byli i
Καβηλέες.

Wy-%-ETtpřed samohl. uyxér, před 0
strým příd.uyxéd". při způsobech žadacích
(j. vý): už ne; už nikdy. trag., att.

PYYLOTOG8. dór. u.d%-. (UŤŇX-0G,517. µακ
ρός) 1. a) nejdelší. Xen. uýztorvov dmeXxůvev
nejdále—. b) Sof, obr. µάκιστος(7.πηδάω 2.)
2. o čse. Xen. τὸ u. aidvoc nejdelší, nej
vyšší věk.

μήκος, τό (»νμχκ-ρός 817. μήκιστος) 1.
délka (v prostoře) Ηόν., Χεη.(οΡ. εὖρος, ὕψος).
ΡΙ. τὰ μεγάλα u..veliké délky, rozměry. Hér.
xaTŮ TŘ uňxex na délky. 2. a) o čse. Aichl,
μιαχρὸν u. póvou dlouhá délka čsu. Sof.čv
μ.ήκειχοόνου po dlouhý čas. Hér, u. ὁδοῦ,
πλόου, ΤΠή], διὰ πλοῦ μῆκος Ρίο ἀ]οπμοα
plavbu. b) v řeči: délka; obšírnosť. Sof. (v.
cůwrou.og).Thúk., Pl. —3. obr. básn.veli
kost ; důležitost. Sof. 4 yo% čorxevZA u.
odděvúdový ta radost nepodobá se veliko
stí nijak jiné rozkoši (t. převyšuje všecky
rozkoše).

WÝ-MOTE, V. LÝ-TOTE,

Μηκύβερνα, 1, ms. v Chalkidice na sev.
pomoří zát. Torónské.

μηκύνω (uňxo-c) 1. a) dloužím, prodlu
žuju. Xen. Tagdoú pochody. b) básn. Sof.
μιηδὲpyxúvov Boývale (nerozšiřuje zvuku,)
nevolaje zvučně (j. do dálky). 2. a) 0 čse.,
prodlužuju. pass. —se. Thůk. 6 zóAsuoc. b)
α) Sof. u. Aóyov (prodlužuju,) šířím řeč. —
Aóyoug rozpřádám řeči. Hér. sg. meptTivog 0
něčem řeč, rozpravu. PL uůdovdůvěrnouřeč.
—P)i s acc.os., Sof. véxva u..Aóyovk dětem
šířím řeč, mám dlouhou řeč.

WÝYMY,ovoc, j (v mák) mák ; makovi
ce, obyč. sg. Hér., Thúk.

μήλεος 2. (2. u7Xo-v) ovčí. Hér, umhémv
Zoey ovčího masa; skopoviny.



τοῦ Μήλης.

Μήήλῆς,ου, πιΨ{Π. Κτ. το ϱἰᾶ,. Φ8ΤάΘΟΒ,
jenž Iva měl synem. (snad jest to Sandon,
Asijský bůh slunce, jemužbyl zasvěcen lev).

MyAtaxóc 3. (MžXu-<)Mélijský ; Málij
ský. x0Xroc-ská zát. od sev. vých. Buboje
podle Málidy k již. Fthiótidě,

Μηλιας, άδος, Ἡ (ΜΠλι-ς)Mélijská ; Má
lijská. Sof. M. vvuopáv,

Μηλλιεύς, έως, ὁ (Μῆλι-ς)Μό]απ; Μό
lidan; Mál-; obyv. Málidy. —ij. adí., Sof.
λεὼς ΜόΙ]5ΙΕΥ114,-- κόλπος. --- Μηλιακὸς x.

ήλιος 8. (Μῆλ-ος τοπᾶ, οἆ ΡϊεᾶσΙ. 8
násl.) Mélský, mase. i Mélan, Mélian,

Μηλίςπ. Μαλίς,ιδος, 4, Mélsko ; Málsko
Mális; země Málská (Málidská) Hér.iM.
xBpy. Sof. i M. MuvoMálské vodstvo— My
λιαχὸς κόλπος.

μηλο-θύτης, ου,ὁ(2. μήλο», θύω)Eur.
obětník beranů. pl. bouoi. u.. oltáře obětní,

1. wfjAov, ró (© málum, rozd. od násl.)
jablko. Hér. i ojablku dělaném.

2. LÝjAov, T0 (© puaX-Ag, dle někt. «
sohmal) básn. dobytče kosmaté (drobné) ;
ovce; koza,pl. brav, Sof, (vedle zořuvouskot).

Ἠήλος, %, ostr. Kykladský jihozáp.,
v moři Myrtojském.

μηλό-σπορος 9. (1. μλο-ν, σπερ- ve
σπείρω) Έτ, ]αρ]οπίπι ῬοδάπεπΥ; jablosadý;
-plodný.

μηλοσφαγέω (9, μῆλο-ν, σφαγή) Ῥάξη.
beránky zabíjím. Sof, unAocpayet δεοῖσινἱερά
beránky zabíjejíc (beránky zabíjenými) bo
hům oběti vzdává.

μΏλο-τρόφος 9. (2. μἢλο-ν,τρέφω)básn.
bravoživný ; -plodný, Aischl., Hér. or.

1. LÝV,dór. záv (srv. pév) 1. slůvkojisti
cí,postp.a)věru ; jistě; vpravdě;vskutku.
ň ν.. (ν. Ἡ. 1. -- ὁημοκρατέομαι Í.). od u. věru
ne. Aischl., Sof. dXXoů m1u. vův ale nikoli
věrunyní.—4)Aa u. ale věru ;však vskutku,
Aischl., Sof,, att. —ϐ) καὶµ.. α) a věru; také
jistě ; ba ano i. Aischl., Sof., Xen. 3) anoi;
dále pak. att., obzl, často Dém. v) a, ale, však
přece. Aischl., 908,καὶµ..ἴσηνῶν ἐστιν 1 ča
µαρτία. Ὠόπῃ,καὶ u.. el vug—však přece, jest
liže někdo—. ©)trag. a hle, ejhle. 908, καὶ μ.,
jd" "lovývy ejhle, tu Is. —p. při 80"ἄναξ
špýxe— tu vládce—, při óp90Edpudíxyv— c)
vytykací,«) přiimpt.buď:jen,n.:tedy, Sof.
px ye u. pozorujž jen! émeopukynásleduj
tedy ! (předchází impt. zpofBiBxČe).i při ind.,

μηνις.

Pl. οὐδὲμὴν-- απὶtedy ne—.B)v ot., při pron.
taz.: pak, ví μ.; πῶςμ.. copak? j.pak? Xen.
při subst. ye mýv a, pak teprve. Sof. Xóyov
γε µ.. εὔκλειαν οὐχ. ὁρᾶς, ὅσην--; a pověstí te
prve oslavy nepozoruješ, j. velikou—? Xen.
ὀσμιῶνγε µ..τί ἂνὄφελοςv; az vůní teprve-.
2. však; avšak. o) u. však ne. obyč. po
předch. vtě posit. a s násl. AXA%.Sof, xdpaZÉVTPOLCÍµουἀφίκετο,οὐµ..ἴσηνy ἔτισεν,GA
Ax—hlavu mou bodcem zasáhl, avšak ne
splatil to měrou stejnou, nýbrž—, často οὐ
v.. bez verba (s násl. 4AAá s verb. fint,):
avšak přece; však nicméně, Pl. οὐµ, ἀλλὰ
mepaooua— však nicméně se pokusím. p.
Xen., Dém. —Eur. má oj u., šred7 s ind.,
aAa—. avšak, poněvadž—, přece ne— (kde
přece vztahuje se ku vtě předoůuýv, nikoli
kἐπειδή).

2. MV, ión. i vel, gen. umvóg,O(km. uyva
m uÝV-m,mens-is, měs-íc, Mond, Monat) mě-'
síc (j. dvanáctý díl doby roční, v. čroc, čuBó
λιμος) Ἠότ, µείς τε καὶ Ἡμέρη ἑκάστη δεῶν
oTeVčovíiměsíciden každý kterému z bohů
jest zasvěcen. Thúk. vůvegTéoGKoeχειµε
otvot měsíce 4 zimní. Xen. τοῦ µηνός πα, 8
měsíc ;měsíčně. Měsíc u Řeků v doběstarší
dělil se nadvěčásti, t. unviovaucvogzačátek
měsíce, přibývající měsíc, a uňv půívov mě
síc ubývající, končící; rozdělení to v Lak.
trvalo ještě i za dobypozdější. Ale měsíc aft.
dělil se na tři tédni (desítky, znichž posled
ní nebývala úplnou), znichž první výviorá
uevog začátek měsíce, druhý ἐπὶ δέκα Ῥο
první desítce, třetí umvodivov končící mě
síc, konec měsíce. Ἠότ. ἱσταμένουτοῦ μηνὸς
εἰνάτηzačátku měsíce den devátý. Dém.
εἰρήνηἐλαφηβολιῶνος ἐνάτη ἐπὶ δέκα ἐγένετο
mír stal se devatenáctého (dne měsíce) ela
fébolióna.

Mý“yv,dle někt. Mí, -vóg,první kr, Eg.,
jenž řečiště Níla od sev. části střd. Egypta
dále k vých. směrem sev. upravil a na m.
starého řečiště Memfidu založil.

pÝjvětnoc básn. = uh čvě—.
μήνη, Ἡ (9. μήν) Ράβη, τηδείο (σελήνη).

μγήνῖμα, τό (μηνί-ω) nevražení; hněv.
Eur., PL.raAuiď u. hněvy stdávné.

μῆνες, 106,(« uév-o0c)hněv (trvalý).
Sof. Baupečakrutý. Tivoc buď: něčí, Hér.
Ἱαρθυβίου. π.: Ρο πόσο. Φοξ.ὅτου ποτὲ μῆνιν
πράγματος στήσας ἔχεις ΡΙΟ0jakou asi udá
losť hněv pojal jsi v mysli své. Ἠότ, μῆνίν



μηνίω.

τινι προσδέσθαι hněv svůj na někoho vypu
stiti ; zanevříti na někoho.

µηνίω (μῆνι-) Ἠπότίν jsem; hněvám,
σ]ορίπι 56; πθυταζίτη. τινὶ π8 někoho, vmvěcat
rozhněvati se. Sof., Hér. —Twv0gpro něco.

μηνο-ειδής 9. (µήνη,εἶδος) podobypůl
měsíce. j. praed. na způsob, v podoběpůlmě
síce. Thúk., Xen. 6 ýXog (při zatmění). —
srpovitý ; srpovitě. Hér. drdovywp.. Kystv
průkop srpovitě říditi (směrem). uyvoeěc
ποιήσαντες τῶν νεῶν ἐκυκλοῦντο πα Způsob
půlměsíce lodi rozestavivše obkličovalije.
Χεη. τάξις.,-- Τπή]ς, χωρίον.

μήνΌμα, τό (µηνύ-ω) udání; nařčení.
Thúk. 56,1 ΡΙ.

μήνῦσις, ἡ --- μήνυμα, 149.
μηνῦτής, οὔ,ὁ( UmVů-),a) udavač; svě

dek udávající. Thúk, —Dém. xav4 Tivogna
někoho. —i svědek příznivý. Lýs. —b) básn.
U. Ipóvog xavá Tivog doba svědčící proti ně
komu. Eur.

μήνυτρον, τό (μηνύ-ω) πάαταδπό; οοπᾶ,
odměnaza, na udání. Thúk. pl.

μηνύω (« va- Vutuvýcxo)1.4)jevím;
vyjevuju; oznamuju. vi něco. vii někomu.
Sol. rotou ἀνδρὸς μ.ηνύει Tůxmvjakého muže
osud oznamuje. Eur, umvůcouxaxá oznámiti
věci zlé. čx Tivóg m1véov umvůsi od někoho
něco nového oznamovati, Hér. 0 ypnoTÝpióv
vim uyvůcou věštbu někomu (napřed) ozná
miti, ohlásiti. pass. Eur. og iarpoteuyvvdý
aby lékařům bylo oznámeno. b) udávám;
vyzrazuju. Hér., Xen. Tvé někoho. s ace.
part. že—. Thúk, Ti κατά τινος něco na ně
koho ud., vyzr., vypovídám. pass. uyvýeTa:
udává, vyzrazuje se. «) i něco.Thúk. xara
τινος na někoho, 3) Tigněkdo. Thůk., Xen,
ueuývuvní TigUdán, vyzrazen jest někdo. 2.
se subi. neosb, uyvůeTÍ m (prozrazuje,) vY-,
objevuje něco něco. Pl. g ueufvuxevἡμῖν ὁ
Aóyosj. ukázala (nyní) nám řeč. p. Arst. —
pass. of. TačpyaTĚAye umvýsraskutky
(zlé) řečí se prozrazují, vyjevují.

Movec, v. Mytovec.
WÝ-TOTE, ión, -xove při způs. žadacích

(1. 41) nikdy. trag. (v. eřde).Hér., att.
WÝ-TOV,obyč. odděl., v. ποὺ.

LÝ-TWpřizpůs. žadacích (j. u). i odděl,
u mw.4) nijak ; nikterák. Sof, b) ještě ne.
trag., att. —Aischl. u.. ye: aspoň teď ještě
ne. Sof, u.. ye motv—nikoli ještě, dříve než—.
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Ἐ]. ἴωμεν, -- μα.γε" TO) γάρ šoriv —nikoli
ještě ; vždyt časnějest.

pYjptotoG 3. (usnpí-ov)kytám příslušný.
Xen. ai u. kyčle, bedra (koní, psů).

µηρίον, τό (µηρ-ός) básn. čásť kýty;
kýtka. obyč. pl. při obětech: kosti kýty
(s troškem masa ponechaného); kýty obětní.

μηρός, ὁ, a) básn. kýta. Sof. pl. kýty
obětní (srv. unptov).Eur. sg. kyčel. —b)steh
η0 (81γ. σχέλος). Ηότ. ἐκτῶν χκνηµ.έωνἐςτοὺς
u. od holení ke stehnům. p. Xen., i χεῖρας,
μ.ηρούς, κνήμ.ας.

μήσασῦναι, τ. μήδομαι.
W-T8, před samobl. zýr, před ostrým

příd. uýd". —při způs. žadacích (j. u“, srv.
od-ve). půvd.: ne nějak; nijak (srv. umčé).
a) «) obyč. u.— u. (nijak, nijak) ani— ani.
obzl, při impt, n. imptvním coni., inf.: ani
ne —ani ne, aniž. trag., Hér., att.— Hér. u.
προσέλδης ἔμ.οιγε µ.. συμβουλεύσης απὶπερῖ]
cházej ke mně, aniž mi rady dávej! i u.—,
U.—,u.— G. někdy s jedním verbem při dvou
subi. n. obi, n. doplňcích. Hér, u. oů u.šyá
ani ty, ani já ne—.Xen. u. oxvr umŠémoce
U.. στρατιᾷ xivdvveúcye ani sebe nikdy ani
vojska nevydej v nebezpečenství boje! —i
οὔτε-- μήτε. Sof, obrAv ovvalumv výT' Šm
Gratumvani bych nemohl,ani si nepřeju u
měti (a kéž ani neumím), Dém. ἀναιδῆς οὔτ᾽
εἰμὶµήτε γενοίμην ποβἰοπάπύπι απὶ nejsem
(ani kéž se jím nestanu,) a kéž se jím ani
nestanu. p. ýre— oúre. Dém. ApýTevévorvo
οὔτε λέγειν ἄξιον ale toho ani nebudiž, aniž
hodno mluviti o tom. P) uýve —vě jednak
ne—,jednak ; nejen ne—,ale (i)—.Sof. —Hér,
µ.. συστρατεύεσῦθαιἔμ.οιγε, αὐτοῦ τε μ.ένεινADYS
nejen se mnou výpravy nekonal, ale zde zů
αἰάτα], Χεῃ, ὤμοσαν µ.. προδώσειν ἀλλήλους,
oúuu.xyob TE čosoda: přisáhli, že nejen ne
zradí sebe vespolek, ale že i spojenci sobě
budou. b) «) u% se závislým u. —pu..ne, ani—
ani. Thúk. adrouóXovsuh déxecda µ.. ἐλεύ
Όερον μ.. δοῦλον, μ.. ἡμᾶς µ..ὑμᾶς zběhův aby
chom nepřijímali, ani svobodného ani otroka,
ani my ani vy. Xen. c u.) oyoXáleot pu.p.é
νεινu. dvaaTpěpESÝALaby neměli kdy ani tr
vati ani na útěk se obraceti. 3) zř.Ράβη,μήτε,
z něhož ku předch. doplniti třeba 4. Sof.
λίσσωμαι ἐπιπόνῳ (μη ἐ.) μήτ ἐπὶ βαρυαχεῖ
ἐξανύσαιµόρῳ τὰν κάτω πλάκα Ρτοβ]ΏοἩοί,
aby trudnou ani žaluplnou smrtí nedošel do
podzemníříše (aby došel do podz.říše, ale ne
trudnou ani žaluplnou smrtí).

45*
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LÝTYP, dór. uáTnp, 7 (« máter, máti,
Mutter. —att. gen. umrvpóg,dat. unrpí, ace.
υ.ητέρα, Υό9.μῆτερ. ΡΙ. μητέρες, μ.ητέρων, µ.η
τράσι, μ.Ἠτέρας,ἂπ. μητέρε, μ.ητέροιν.-- básn,
] Sg. gen. u.yvénog, dat. umTĚmL,μ,ἄτέρι) 1. a)
máti; matka; rodička; u živočichův, obzl.
u lidía bohů (σ. 1Μήτηρ). Πότ, καλέουσι ἀπὸ
τῶν μ.ητέρωνἑωυτούςπαζ/τα]{96 po matkách,
po matce, básn, uyrpódev. Aischl. z matky.
Sof. matčin. Hér, po matce ; z matčiny stra
ny (v. xarahévo 1.a, x). —b) = ψ.ήτρα.Ηό.
—2. obr. a) o zemi, ostr., Aischl. yď země
matka, mateřská, p. Sof. 4 ZxÚpocdvdpův
ahulvu.ovu..špo —mužůstatných matkou sta
la se; muže statné zrodila.b) ověcech.)
Aischl. dumehos. 9) Xen, ryv γεωργίαν τῶν
ἄλλων τεχνῶν μητέρα εἶναι ο1βαὄε ο5{ῇ.ře
mesel matkoujest. v) 5ο, οἷςἡ γνώμη κακῶν
u..yévyvouktérým by mysl rodičkou zla se
stala, zla zrodila—. ©odrig, ὦ μᾶτερ αἰσχύνας
šuóg o zvěsti, o matko hanby mé!

Μήτηρ, (v. předeh.) Hér. 1. Ayu/Tnp.
9, Κυβέλη. ΝΙ. τῶν 9δεῶν.

Mmrioyog Ath. ku konci 5. sil., usedlý
v Persku, syn nejstarší Miltiada ML.,z Otco
vy strany bratr Kimóna MI,

μῆτις, τδος, 106,(µα- V 6Ρ. µε-μα-α,
uév-o) básn, myšlénka ; úmysl, Sof. v. ἐρέσ
cw— Í.

Mý (v. předch.)bohyněDůmyslnost,
dle Pl. matka Porova.

μγ-τις, gen. -rivoc 2. obyč. odděl,nižád
ný. Sof. uýviva yvvořxa, při ind. fut. —Xen.
vým nic ; zcela ne. při impt.a coni.

μ,ή-τοι, i odděl. 1 To. při impt, n. coni.
ne-ť; —si; -ž (připojené k impt. č.). Sof. u.
μ’ ἀτιμάσῃς neuznejž si mě za nehodnu—!

μήτρα, ión. on, 7 (výrnp) matka; ma
terník ; děloha. Hér. pl.

μητρ-αγύρτης, ου, ὁ (μήτηρ-) φθδτα”,
žebrák pro matku. Arst.

μητρ-αλοίας,ου, ὁ (αήτηρ,ἆλοά-ω)ποο]
ník matky své; matkobijec. Pl.

Μητρόδωρος tyran Prokonnésský za
Dareja.

μητρόνεν, . μήτηρ1. a.
LyTpo-nTóvoc 2, matkovrahův ; z mat

kovraha. Eur. xnXg u. poskvrna—.

μτρο-πάτωρ, ορος, 0,matčinotec ; děd,
staříček (mateřský). Hér.

μητρό-πολις, όν. μᾶτρό-, εως,4, 1. a)

μηχανάω.

mateřské ms. «) rodiště; domov, Sof. —8)
odkud založeny byly osady ; mateřina (osa
dám). Hér., Thúk. b) mateřina ; otčina před
kův (potomkům vyštěhovalým). ozemi, Hér.
Ἡ χώρη αὕτη (Δωρίς) ἐστὶ µ. Δωριέων τῶν ἐν
Πελοποννήσῳ Ζαπιὸta mateřinou jest Dóriův
Peloponnésských. p.Thůk.— 2. hl. ms. země.

μητρο-φόντης, ου, ὁ {-φεν- ν΄πέφνον)
matkovrah. Arst.

μΏητρυιά, ión, -vvů,%(urnp-) macocha,
1. u lidí. Hér. a jn. 2. básn. i o krajině,
Aischl. u.. vedy macocha lodí, loděm,.

μητρῷος ὃ. (μήτηρ-) L.a)matčin, o) Eur.
U. póvog vražda matčina, od matky spácha
ná. B) Bur. u. vyáuo:sňatek s matkou. b)
mateřský. «) odmatky pocházející. Sof, gw
τρῷα καὶ µητρῷα πήµατκα ὑἴταργ.οἆ οἵοο
matky, pocházející. B) po matkách. Xen.
πρὸς θεῶν πατρῴωνκαὶ υ..skrze bohy otcov
ské a mateřské, 2. hlavní. Dém, 70u.. hl.,
obecní listovna (v Athénách vedle radnice
na náměstí).

μήτρως, ωος, ὁ (μήτηρ-) ππα[δ{πbratr;
ujec. Hér, |

uNxAVÁM (unyavý) 1. act. básn. zř, stro
jím ; nastrahuju. οἱ, τὰ πάντ ἀνθρώποισι
μηχανᾶν θεούς γᾶθομπο ζθ Πάεπι βἰτο]ί, πα
strahují bohové. 2. meď. obyč. dyn. strojím.
a) ) hotovím; připravuju. Hér. Axyovu
χανησάμενος χαὶἀνασχίσας τούτου τΏνγαστέ
ox zajíce si připraviv, t. rozpárav jeho bři
6Ἠο--, Αἱδοβ], τάφον, καὶ κατασκαφὰς τῷδε
μηχανήσοµιαι ΡοἩΏΥΘΡ8 hrob tomuto upravím.
--Ρᾶ55. Πόν. υεμηχάνηται τὸ τεῖχος upra
vena, zřízenajest tvrz. $) připravuju, zjed
návám (si). Sof. vadr Avčunyavaumy to po
každé jsem si připravoval. Eur. eioBdcec
vyravouevo. Vstup, vpády zjednávajíce si
(násilně), Xen. čAcvdepiav—svobodu. b) «)
strojím ; připravuju. Xen. yékorTa Tim čmi
κέρδειa p. smích někomu strojiti pro zisk.
B) strojím ; osnuju. Hér. drooraciv odboj.
καὶτἆλλα τὰ ἔχδιστα ἐςαὐτὸνπάντα ἔμηχα
vávo iv osttních věcech největší protiven
ství všeliká proti němu strojil, osnoval.
Thúk. 7pógviva proti někomu. Ρ]. μηχανᾶ
σθαί τί τινι čigGOTYplavstrojiti, vymýšleti
něco někomu na ochranu. Xen. —unyxvac
ἐπὶ τοῖς Úmplou nastrahovati nástrahy na.
zvířata. —rivymýšleti si nějakou lest, Pl. —
zoůrTo,Orc s ind, fut. to strojiti, vymýšleti,
j. by—. Xen. órwc s coni.: aby—. Eur, —č«
TwvócT. strojiti z něčeho něco. x TV aiGypův



μηχανή.

šodA%z činů mrzkých skutky šlechetné.
pass. Xen. čč4díxov u.eumyavnyévaz nespra
vedlnosti (nespravedlně)ustrojeno, spáchá
no. —v) uyxaváěvou s inf, bez členu i s čle
nem :usiluju 0 to, aby—. Xen. ičx T095συν
αθικεῖν ἐμηχανᾶτο τὸ 5 inf. z toho, že účast
ným bylnepravostí, přičiňovalse o to, aby—.
{τοιχῦτα πολλὰ ἐμ.ηχανᾶτο πρὸς τὸ s inf. ta
kové mnohé věci zařizoval k tomu, aby-—.

Φᾳ55. τῶν τεχνῶν τῶν μεμηχανημένων τὴν
px um ejxaTapoóvyrovciv z prostředků
zařízených k tomu, aby nebylo snadno vlá
dou pohrdati.

μηχανή, ἀότ.μᾶχανᾶ, %(machina, srv.
μῆχαρ, μ.ἢχος) 1. dílo pomocné. a) «) strojná
pomůcka, příprava; strojný prostředek.
Aischl. umyavai čČevěsyἝλλης πορθµόν
strojnými přípravami přepial Hellin prů
Ιγ. Ροῇ,κρατεῖ υ.ηχαναῖςÚmpógpřemáhá, kro
tí strojnými přípravami zvěra. B)stroj; ná
siroj, Aisčhl. iyduBóXo<.Hér. ἤειρον τοὺς λί
Όους μηχανῇῆσι ξύλων βραχέων πεποιηµένησι
zdvíhali kameny stroji z klad krátkých zho
tovenými.— i stroj divadelní, na němž při
provozování her někdy k rozuzlení zaplete
ného jednání objevilo se božstvo. Arst. Aú
σεις ἀπὸ μιηχανῆς τοπα2]θηί ze stroje. —u
Thúk. a Xen. obzl. stroj válečný, někdy věž
pohyblivá (povozem) oněkolika poschodích.
Xen. obémiTxig unyavotg dozorci, správcové
při strojích. b) «) pomoc ; návod. Hér. čxum
VAVÝETE TOJTOVZ návodu těch—. (3) prove
dení, vykonání(j. na pomoc,v. δραστήριος{.).
Aisehl. ©)«) pomoc; prostředek; způsob.
Aisehl, u. caTmolocprostředek k zachránění,
Ἐ], μηχαναὶ πολλαί εἰσινἐν ἑκάστοις τοῖς κιν
θύγοις ὥστε διαφεύγειν VávaTovprostředky,
způsoby mnohé jsou v jednom každém ne
bezpečenstvíj. znikati smrti. Hér, umčeu
vnLový nižádným způsobem. Xen.ἐδεῖτο πά
σῃ τέχνη καὶ μ.ηχανῇ prosil vším uměním a
způsobem (ale v.i2.!) j. jen uměl a mohl,
P) pomoc; možnosť. ΡΙ, τίς u.. šoru s inf. s u
οὐ jaká pomoc jest, aby ne—?ojdeuím u.. čori
(žádná pomoc, možnosť není;) nijak možno
není, Hér.(v. umII., 1. c).—2. a) nástraha;
oblud; úskok; obmysl, Sof. švvuytou uaxyw
voďgnočními nástrahami, obludy. PL.ἀείτινας
rehéxov umyavác —nástrahy. Xen. (v. vera
φέρω2.8, µηχανόω 1. b,x). Thúk. výre Téy
νη μήτε μηχανῆ μ.ηδεμιᾶαπὶlstí ani nástra
hou nižádnou (v. i umdé2. a.-- ale srv. izde
1. 6, α. πάση τ--). ϐ) úskočnost; úskočné
Ροδήπάπί(τ. μάχη 1. 8, Υ).
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μηχανημα, τό (μηχανά-ω) 1. 8) «) po
moc.připravená; prostředek pomocný, pro
αρόδηΥ.ΑΙ6οΠΙ. μηχανηματ᾽ ἐξευρὼν βροτοῖσι
pomocivyzkoumav, vymysliv smrtelníkům.
B) nástroj, stroj válečný. Thúk., Xen. καινὰ
U..NOVÉ—,πρὸς τοὺς πολεµίους Ῥτοίῖ--, Ῥόπι,
τὰ µ..ἐφιστάναιstroje vál, přistavovati (k do
bývání). y) strojné, úpravné jídlo, Xen.pl. —
b) prostředek (zařízený) ; zařízení. Xen. eig
τὸ πείδεσθαι τοῖςνόμοις ἐθέλειν τοὺς πολίτας
—kdobrovolné poslušnosti občanů zákonů.
ἄλλο µ.. πρὸς τὸ μέγεθος τῆς ἀρχῆς jiné zaří
zení dle velikosti říše. 2. vystrojení. Sof.
ἀπὸ παντὸς φέρειν λόγου δικαίου µ.. ποικίλον
ze všeho vyváděti chytré vypodobení věci
pravé.

LYXAVYTMOG3. (unyavá-e) schopný
k nastrojování, k zařizování. Xen. µ.. τοῦ s
inf, důmyslný k tomu, aby-.

μηχανικός 3. (unxav-ý) zběhlýve stro
jích (válečných) ; důmyslný v zařizování ;
obratný. Xen,

μηχανόεις, εντος 9. (μηχανή) Βο(.ΥΡο
moci důmyslný, důvtipný. jen neut. 70 u.
réyvag důmyslnosť v umění (v dovednosti).

WYyAVvO-TTOLÓC,č (-7oté-) hotovitel stro
jů válečných; strojař, strojíř, strojník vá
lečnický. Pl., Xen.

μηχανο-ρράφος 9, (-ῥάπ-τω) Ράδη.ná
strahy, pletichy strojící. Sof. ošemetný;
pletichářský,

μήχαρ, τό (»ν μ.ἢχ-ος)ΑΙδοΠΙ.jen nom,
a A00. SK, pomoc, vócov proti nemoci.

HÝJVOG,76 (SIV. umy-avý, « moh-u, moe,
po-moe, měg-en, Mach-t) básn. a ión. obyč.
V nom. a ace. sg. pomoc. Hér. xxx00 Tv po
moc proti neštěstí, ochrana od neštěstí ně
komu. oděv u. žádné pomoci,

μία, ů, v. ele.
Wtatvw 1. barvím ; mažu; skvrním, Eur.

μιβναι βωμιὸν φόνω poskvrniti oltář krví.
pass. Soť.cťuarmiuuavdýva krví poskvrněnu
býti. 2. obr. Sof. deoVsutzívev bohy poskvr
ňovati. Aischl, ejcéBeruv. Eur. zrTóXvobec
(bezbožným činem). pass. p.Euixou.Évocpo
skvrněn jsa. Thúk. vy?Timzemě —někým
(zločinným). PI. dvyý.

μιαιφονέω (μιαιφόνο-ς) νταζὔάοι 56 Ῥο
οκνίπα]α; νταζαίπι; zabíjím. Eur. —Dém.
moXíras spoluobčany ; vraždou spoluobčanů
se przním.
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µιαι-φόνος 9. (µιαί-νω, 817.µια-ρός, φεν
v rěovov). a) poskvrněný vraždou, prolitou
krví (obzl. os. pokrevných, spřízněných).
Aischl., Eur. —Xen. vrah vůb. —Eur. i
Zotyč. —Sof. u. yáu.o. sňatek krví poskvr
něný. b) krvolačný. Hér. comp. 00s. —Eur.

při opův.
µιαρία, 7 (utao-0g)poskvrněnost; mrz

kosť:; zlosynství. Xen,

μιαρός ὃ. (µια-ίνω) a) poskvrněný ; mrz
ký; ohavný. Sof. ju.700g mrzká povaha. Dém.
τί αἴσχιονuuxpárTepov; co hanebnějšího n.
ohavnějšího? — PI. o 08. utxpWTATOGpra
zlosyn. b) žertovně. Pl. © puxpé“ty šibale,
šelmo! Xen. oůrToc6 uxowrTarTocten pra
dareba !

µίασµα, τά (valve) poskvrnění, a) «)
obzl. vraždou os. pokrevné; vražda ohavná.
Aisehl., Sof. (v. vůpac £.,adróye £f.). Eur.
pl. duovevý u. příbuzných zabitých krev;
krev vraždou příbuzných prolitá. 3) o0s. po
skvrna; skvrna. Sof, o Oidipovi. Eur. o dě
tech Ojdipových: ulucux marTpógposkvrna
otcova. b) vina poskvrny, Sof. ῥῦσαι πᾶν μ..
T0ů TedvyxóTogcodstraň veškeru vinu po
šlou z vraždy nebožtíka.

WMÁOTWP,opoc(utaíve, srv. předch.) trag.
1. poskvrněnec ; proklateo. Sof.vs 4. skvr
na země, 00s. —2, mstitel (poskvrny, viny
do nebe volající). Sof. sg. ; Eur. pl. o dětech
zabitých.

μιγάς, άδος,ὁ, %(ufy-vuur) smíšený (co
do národnosti). Eur. urydov Ἕλλλησι βαρβά
porg© Óuod sloučeným —společně. µ,, στρα
τός. 15ο1ς.ΡΙ., ορ. ἐπήλυδες, αὐτόχθονες.

μίγνυμι, μιγνύω,Ἱ, ο011.ΙόΠ., το Β1ζ.μίσγω
(« miso-eo, mís-ím, misch-e. —fut. μίξω
n. µείξω,805. ἔμῖξα, ἔμειξα; prf, med, a pass,
uutypuau, 80T.pass. čutydyvičutynv) mísím ;
míchám. 1.a) ἐν Tě xouv7p:—v měsidle.
pass. Xen. φἅρμακα ueuryuéva jedy smí
chány—. b) Xen. v uuydžvose zemí (smí
šenu,) sloučenu, spojenu býti (pohřbenu b.).
2. obr. a) Ράβη,, ΒοΜ,τὸν Ἄρη µίξουσιν Αθ8
(bitvu) spolu svedou. Eur. Apyeta xxi Kad
μεῖαµίξαντες βέλη Argejské a Kadmovské
zbraně srazivše—;Argejskými a Kadm.zbra
němi srazivše, utkavše se—,b) «) Xen. τύρ

7 μέγνυταί τινι hluk mísí se v něco. —p) Pl.αίριωνἔμιξε τοῖςπλείστοις (κακοῖς)ἓντῷ παρ
αυτίκα Ýdovývbožstvo přimísilo ku většině
zhoubných věcí na okamžik rozkoš, —c)

μιχρός.

básn, ueydývaí, uryňvaí Tie 0 os. smísiti, spo
jiti se sněkým (láskou).

Míčac, ov,ión. eo, jm. mnohých kr. Fryž
ských, synů Gordiů (v. Vopětag), obzl. 1.
mýth. M., zlatomil, příznivec kultu Dioný
sova (půvd, snad Sílén Dionýsův), kr. Fry
gů, dle některých pověstí ještě v době, kdy
bydleli v Evrópě(v. Botyec)v sousedství Ma
kedonů, kde pod pohořím Bermiem zahrady
(nazývané Midovými) měl s růžemi přeroz
košnými ; Hér.— dle pověsti jn. (Xen.) sídlil
už v Asii. (Vyžádav si odDionýsa milost,
aby vše, čehokoli se dotkne, proměňovalo sevezlato,apoznav,žei jídla-anápojemění
se ve zlato, donucen byl prositi, aby sproštěn
byl milosti té. Nenávist Apollónovu tím si
utržil, že při hudebním zápase Apollónově
(na citeru) a Pánově n. Marsyově (na píšťa-—
lu) haněl hudbu Apollónovi, jenž za to po
trestal ho přeměniv mu jeho uši ve dlouhé
oslí). —2. v 8 stl., štědrý příznivec věštby
Delfské,

Míďxxoc znamenitý kuchař v 5. stl.,
jenž sepsal knihu o kuchařství Sicilském.

MíopYs, ov,Pers. bůh slunce..
µίκρ-αδικητής, οὔ, O(-4dixée) malých

bezpráví pachatel. Arst.
µικρολογέω (µικρολόγο-ς) obyč. meď.

maličkostí, malicherností dbám, si všímám.

µιχρο-λόγος, σµικρο-, 2. (-Méyo)mali
čkostí dbalý; malicherný, Pl. cu- 0 08. —
Isok. vňpag u. stáří nevrlé.

μιχρο-πολίτης, ου, ὁ, maloměšťan,
Aischn, pl. —Xen, dvůporor u. lidé z ma

lých obcí.
µιπροπρεπεια, Ἱ {µικρο-πρεπής9. -πρέπ

o) malichernost v hospodaření ; skrblivosť,

μικρός 1 σµ.- 5. (99Π1Ρ.μικρότερος, 81
Ἰ µείων, ἐλάσσων; 8"ΠΡ. µικρότατος, 81Υ. I
ἐλάχιστος. -- οΡ. uéyag) malý. 1. a) (v pro
stoře). «) Ἠότ, μεγάὺεῖ σµικροί velikostí
skrovní; velikosti skrovné. Xen. wxpov
rpotóvrecmálo (ku předu) popocházejíce.u
xpóvTLπαραθραμεῖν maličkou prostoru pře
běhnouti. xwT« μικρόν na drobno; na malé
kousky (v. diaxA%e. ale jinak zde v b.). 6)
malý ; těsný. Xen.šv uuxpůywple na malém,
těsném m. Thúk, Xuuňv0) ou. přístav ne
malý. Xen. utxoóTarvovdyystov velmi malá
nádoba. v) malý; krátký; nedlouhý. Xen.
óyeroL —stroužky. b) «) o čse. att. uxpov
x„póvovkrátkou dobu, Ken, čvuxgá v krátce.



μικρότης.

κατὰ μικρόν πα krátko (ale srv. a, v) ; na
ehvílku. —B) o čísle a míře. malý ; (málo;)
ΠΘΠΙΠΟΗΠΥ.Χθῃ. ἀργύριον οὐκ ἔχω πλὴν ἢ µι
κρόν τι Ρ6πέᾷ ποπιάπι 1εὅ ]6η. πξου πιό]ο,
ΦΟΓ.πλὴνἐπὶ αμιχρόν ]6ὔ (πα ππα]οι δά58,)]επ
πῃό]ο. σμικροὶ λόγοι πηά]ο ΒΙΟΥ(7. κατορῦόω
1. Ὦ, β). σμικρὰ λείψανα βἰκτοτπό ostatky.
Xen. paxgóv málem ; sotva. Dém.pauxpoů δεῖν
bez mála; téměř. i pouhé urxpoů málem;
skoro; Xen. —y) slabý. ΒΙ. μικρὸνλέγων 5]8
bě, slabým hlasem mluvě. — 2. a) malý;

slabý ; sprostý ; nízký. Sof,ouuxpolprovxopís malí (zvlášť)bez velikých (v. i ορίζω-
f.). p. Xen. b) «) malý nepatrný. Aischl. oů
oytxpa vóGocne nepatrná nemoc. Sof, érog
cu. slovo nepatrné, Xen. (v. duxoravo Í.).
$) malicherný,PL.Tacup malichernosti.

µικράτης, σµ.-, τος, Ý (µικρό-ς. — Op.
učyedos) 1. malost; maličkost; skrovná ve
likosť (postavy). PL. (v. durévo f.). 2. ma
ličkosť; nepatrnosť, Isok. Ot T»vu. pro—.

μικροφῦχία, ἡ (μικρόψυχ-ος)sprostota
duševní; hubenosť mysli, Arst.

μικρό-φΌχος 9. (-ψυχή) τπα]ό,sprosté
duše ; hubené mysli; sprostný, sprostý (du
ševně). Dém. u. dvůponog sprosták. Isok.

comp. sprostnější; poněkudsprostní.
μιχτός8. (víy-vvu) smíšený ; sloučený.
Μίχκυθος π. Σµ., το 2. pol. 5. stl. Rhé

gijan, syn Choirův, po Anaxileovi (2.) správ
ce Rhégia ; odtudvypuzen byv osadil Arkad
skou Tegeu.

μίλαξ n. Gu.-, «%0c, Ó,1. přestup, svla
čec bodlavý (jehož se užívalo j. břečtanu
k věncům, smilax aspera). Eur. —2. tis

- (taxus). Xen.
Μιλήδιος ὃ. (Ὑέλητ-ος) ΜΙΙ6ἱ5ΙΥ.Hér.

—ygy —krajina. maso, i Miléťtan.
Μίλητος, 4, nejznamenitější ze 12 (11)

ms. JIónských v Malé Asii na pomoříKár
ském, již. proti ústí Majandra; odtud pře
mnohé osady vycházely do všech končin.

μιλτ-ηλιφής 9. (µίλτ-ος, ἀλείφ-ω)Ἠότ.
νέεςutery Aupécelodi suŤíkem natřeny, červe
noboké (ep. µιλτο-πάρηοι).

Μιλτιάδης, ου, ión. seo,Ath. 1. St. v 6.
stL., syn Kypselův, z matčiny strany bratr
Kimóna St. — 2. M, ML, syn KimónaSt.,
mnž. Hégésipylin, otec Kimóna ML.a Méti
ochův, vítěz Marathónský r. 490.

μίλτος, 4, rudka, Hér. —isuřík(v. pur
pps).

-
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MÁTÓW (4uÁXro-g)rudkou mažu, natírám.
Hér. med. —se. prs.

Μιλύαι, oi, nár. v Malé Asii, dle Hér.
za std. nazývaný i ZoAvuor,obývající v Ly
kii, od Lykiů (Lyčanů) přistěhovalých za
tlačen do sev, vých. kraje Lyckého, který
i později nazýván % MAvas (v. násl. a
Aúxios).

M.Avag, dog, % (v. předch.) Milyjsko.
a) dle Hér. půvd.jm. celé Lykie (v. Aúxt0s).
b) později jen sev. vých. část Lykie (k Pi
sidsku).

Ἡίλων, vos, v 6. stl. Krotóňan,ohromný
silák a vítězný zápasník, tchán Démokedův.

Μίμας, AVTOg,Ó,mys na sev, záp. okřídlí
Lydském, sev vých. od Chia.

UTLĚOJLO(uuo-c) a) za vzor, za příklad si
beru. vivěněkoho ; následuju někoho ; řídím
se někým, příkladem něčím ; jdu za příkla
dem něčím ; napodobuju někoho. att. (v. ζη
Aówa, «). zř. s ace, věci, následuju něčeho;
napodobuju něco; řídím se něčím. s dvěma
ace. u. Tiv4 T. následuju někoho v něčem.
Xen., i ρᾳ58. τὰ ἔξω τῆς τέχνης μιμητέον
τοὺς ἀγαθοὺς αλητάς Υzevnějších věcech
umění třeba následovati dobrých píštoů.b)
při- ; vypodobuju ; podobným činím. miněco.
Hér. pass. prf. eutunu.évovm při-,vypodo
beno něco (v. ypapý 2. b, e). i s ace. στύλοι
poluxac ueuunuévo: sloupy palmám připodo
bněné. Arst, veuuunuévovvypodobněno (mal
bou,básnía p.).

μίμημα, τό(μιμέ-οµαι ϐ)ΥγΡοᾶοβοπό(πιᾶ
lířstvím, básnietvím); obraz. Arst.

μίμησις, Ἡ (µιμέ-ομαι). 8) πάς]εᾶοτόπ{;
napodobování; napodobení. PÍ. διὰ τὴν μ. τοῦ
ŠeomórTovpro napodobování svého pána ; pro
tože řídí se svým pánem. Thúk, τυραννίδος--.
Arst. napodobovánívůb.,i v básni, 2. vypo
ἀορεπί. Ἠόν. πυγµιαίου ἀνδρὸς v..vypodobení,
podobizna trpaslíka, |

μϊμητής, οὔ, ὁ (µιμέ-ομαι) ϱ) πάβ]οᾶοτ
ník. Isok. u. xai ČnAaTýgTwvognásledovník
a horlivý ctitel něčeho.b)napodobitel. Arst,
v básnictví.

μῖμητικός ὃ. (μιμέ-ομιαι, Ὦ) schopný K
napodobování, napodobovati. Arst. očlověku
τῶν ἄλλων ζῴφωνμιμητικώτατον nad osttní
živočichy nejschopnější k napodobování.
oovh pumrmorarvov hlas nejschopnější k
nap. %utumTixý umění napodobovací. T10g
něčeho.
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μιμητός ὃ. (µιμέ-ομαι) Χεπ. ἢ οὐδὲp.
τοῦτο; ὄ] {οαπΙ napodobiti nelze?

μιμν ῄσχω (κπ, μνή-, µνα-, Τ. μνά-ομαι,
νν me-min-i, re-min-iscor, pa-mě-ť, Vzpo
men-u, mn-ím, mín-ím, mein-e. —fut. uvý
σω; 801, ἔμνησα,-- ΔθΡ.pass. fut. uvýcoua;
807.ἐμνήσθην, básn, i med. čuvycáunv.— prf.
μέμνημαι, impt. ión. uév.veo,coni. i att. µθ
μνώμεῦα, opt. att. i ueu.vjo, ueuvňro, fut, LE
vvýcouct) 1. act. jen básn. upomínám att.
ve slž. (v. dva-u). —2. obyč. dep. pass. 8)
vzpomínám si. prs. zř., Thúk. μιμινγησκόμ.νος.
—a0r. uvycdÝvaÍ Tivogvzpomněti si něčeho,
na něco.nejčastějiprf. véuvnuc. «) pamět
liv jsem, vzpomínám, v:v0; něčeho, někoho
(po zlém n. dobrém). Hér, umčěxaxáv ueuvá
veda aniž (pamětlivi buďme,) vzpomínejme
zlých věcí. uéuveo Tův Adnvalov pamětliv
buď Athéňanů !Xen.ori; rv δεῶν μευνῆτο
kdokoliby byl bohů pamětliv. ibez gen., od
el uep.výjoani kdybys byl pamětliv—. i S ace.
uévvnyJí TLDN.Tia pamatuju, na, v paměti
mám něco, někoho. Aischl., Sof,, Hér., att.
—Xen. néuvycou čxelvav paměti máš ony vě
ci. τόδε u.éu.vnoototo měj na paměti, i čxetvo

n. τοῦτο,ὅτι-- ἴο,ζθ--. ἶµέμνημαι, ὅτι pama
tuju, že—. Xen. ueuvycóueda, or— budeme
míti na paměti, že—.i ÓTe- když—,j.—. Xen,
εὖ µ.. ὅτε πρὸς σὲHAdov dobře si pamatuju,
Jj.jsem přišel k tobě. Thúk. i s předch. ace.
vepvnuévo, zai [Auorodvaxva., ὅτε ἀνεχώρη
ce ra)uv majíce v paměti o Pleistoanaktovi,
Jj. ustoupil zpět. —i s part. buď v nom. n.
gen. n. ace., č. obyč, že—,Ί.--. 90Η.ἀρχῆς τῆς

σῆς μ.ηδαμ.ῶςμευνώμεῦα στάντες τ ἐς ὀρὺὸν
καὶ πεσόντες ὕστερον ἰπό ν]έάγ nikterak ať
nejsme pamětlivi, že vzpřímili jsme se a
později i poklesli. Xen. uépvyum. TorxdTa
áxovoac cod pamatuju, že takové věci usly
šel jsem od tebe. u. xxi T0Ů GoůAéyovTogpa
matuji, že i to jsi řekl, Pl. u. Κριτίᾳ τῷδε
čovóvra cé— že s Kritiou tím jsi obcoval. B)
vévvnucu s inf. pamětliv jsem, pamatuju se,
mám se na pozoru, abych—; hledím. č. buď
sinf., n.: aby—. Xen. meuvýcdu dvnodyado0g
eiva hlediž mužem statným býti. ueuvýcov
Tx dnonéunev pamětlivi budou, aby posý
lali. PL véuvyodé vos uh VopuBeřypamatujte
se, abyste mi nehlučeli! b) «) připomínám
(někomu); zmiňuju se. obyč, a0r. uvyodřvau,
básn. i uvýcacda připomenouti; zmíniti se;
zmínku učiniti. Sof, čuvýcoT' ču.oUTi; zda u
činil zmínku nějakou o mně? ale i Sof. ča

Μίνως.

ς{ό]] ἐμνήσθην. -- 15 80ο, -- Ηέτ, μνησδῆναί
m zmínkou vytknouti něco. Dém.i zegt Tivog
o něčem zmíniti se. fut. i uvnodýcoumí Tivog
připomenu něco: zmíním seo něčem. Eur.
—též prf. vzpomínkou, zmínkou vypravuju.
Ῥ]. περί τινος ἑκάστοτε ο πόΚοπι Ρο Καζάό,
Xen. oúdsvosἔτι τούτων ἐμέμνητο ONic z těch
věcí už zmínkou nezavadil, —1i:zmínkousli
buju. dei čuéuvyTo, (g παραδώσει vždy zm.
sliboval, že odevzdá. —B) připomínám ; do- ;
pronáším ; předkládám (zprávu). Xen. p.vy
σΊναι πρός τινα περί τινός τι ἀαπόξ{!Κπόκο
mu o někom zprávu nějakou. i s dat. TígAv
judv Aorudye uvnodetm; kdo by nám (pro pás)
Astyagovi věc tu předložil?

μίμνω (µι-μενω) Ῥάδη, jen prs. trvám;
meškám,Sof.

Wěwoc,Ó (uaué-oua) napodobitel. Dém.
Uďuotyehotov šaškáři ; kejklíři. Arst. pl.io
hrách. u. Zeppovocšašky, frašky Sófronovy.

Wy enkl., ión. ače, sg. obyč mase., zř. i
fem. a neut. pron. osb. 3. 05s.:ho; jej; ji;
je. —v. dór. viv.

MWy,v. Μήν.
Μινύαι, ὤν, όπ. έων, Minyjové, km.

sthellénský, půvd. usedlý vjihových. Thes
salsku (s hl. ms. Iólkem) a v Orchomenu
Bojótském (Orchomenští M,).Poněvadž z Mi
nyjů Thes. bylo mnohoArgonautů vedením
Iásonovým,někdy všichni Argonautovéi po
tomci jejich v krajinách rozličných usedlí
nazýváni Mtvůat. —Orchomenští M. založili
osadu Teos v Malé Asii mezi Ióny; proto i
obyv. osady této u Hér. nazýváni Mtvůmu
Ορχομένιοι.

Mtyóstoc (srv. předch.) Minyjský. 4
μινύθω (.ν µε-ίων, minu - 0, men - ším)

básn., jen prs. menším se; mizím; ubývám.
a) Sof. xpřňvaí.— b) Aischl. opýv mysl se
moří, kormoutí.

µινύρομαι básn. prs. a) kvíle se ozý
vám ; kvílím. Sof. ἀηδών. b) Aischl. μινύρον
ται φόνονχαλινοί skřípají vraždou udidla.

Muvóvy, 4, ms. na již. pomoří Sicilském,
sev, záp. od Akraganta, nad ústím ř. Haly
ka, osadaSelinúntská (pozdějiHpaxhe«
Μινώα).

Ἠίνως, w (ace. -ov, att. i -o) mýth. kr,
Krétský, syn Diův a Európin, otec Ariadnin,
Faidřin a jn., nejmocnější vládce po moři,
proslulý svou moudrostí, po smrti soudce
v podzemí,j. Ajakos a Rhadamanthys.



μῖξις,

μῖξις, Ἡ (μέγ-νυμι) smísení ; sloučení ; spo
jení. Hér., att.

μῖξο-βάρβαρος 2. (vď4-ug-)míchaněcizí;
polocizí ; polobarbarský. Eur., Xen.

μιξό-Όροος 2. (uřá-u-) Aischl. spolu,
zár. s křikem.

μῖξο-παρῦενος, Ἡ, ο Ῥο]ὰ Ῥ8ηπα,ΜΗ. 0
Slinze. Hér. o hadici Skyt.— v. ἔχιδνα 2.

μίσανὺρωπία, Ἡ (µισάνθρωπ-ος)πθπά
visť lidí, k lidem ; nevlídnictví. Pl., Dém.

μῖσ-άννὺρωπος 9. (µιισ-έω,Op.φιλ-άνΌρω
πος) ποπάτἰἀδ]{οίΗαί; ποτ]άπύ. subst. ne
návistník lidí; nevlídník.

µίσγω,τ. μίγνυμι,
μίσ-έλλην, Ύνος,ὁ (µισ-έω-)ππάν]ςἰπῆς,

nepřítel Hellénů; hellénožrout. Xen.

ptoém (srv, uřao-c)nenávidím (op. orhée).
trag., att. viva n. Ti někoho, něčeho, uoňaau
v nenávist vzíti někoho, něco, PL.Xóyousvý
klady. pass. Sof. ἀνδρὸς ξένων ἐμιοὶμάλιστα
μισηθέντος πιιᾷθ z cizinců mně nejvíce od
porného, zoškliveného.

µισηµα, τό (µισέ-ω) trag. 0 08., obyč.
ženské: ohava (zošklivená).

utovjTóG3. (ucé-e) nenáviděný ; v ne
návistvzatý ; nenávisti hodný.Xen. uoyrov
Óodovocvěc nenávisti hodna jest závist. T%
u. nenávisti hodné, ošklivé povahy.

μισὺαρνέω (μίσθ-αρνο-ς τγ ἀξΙΚ4Υ,μισὸ
05,Xp9-vua) výdělkářem jsem ; výdělek, pe
níze beru. Sof. uuodxovodvrecnajati jsouce ;
za peníze, Dém, oi u. wo% Tivogod někoho
najatí.

mobapvím, 7 (ylod-apv-06,srv. předch.)
výdělkářství; podplatnost. Dém, τινὸς πόδί,

µισυὺοδοσία, ἡ (µισθοδότ-ης) dávání, vy
plácení mzdy. Thúk., Xen.

μισνοδοτέω (uobodóry-c) mzdudávám,
vyplácím. Xen., Dém.fut. act.

μισθο-δότης, οω,ὁ (-δί-δω-μι)πιχᾶαἀ
vající, vyplácející. Xen. praed, povinen mzdu
dávati.

Mmodóc,č (« mzda). a) «) mzda; plát.
ὦο{, μισθοῦ {8 mzdu. Tzpnyuévo. odolat
svedeni jsouce mzdou, Hér. ni μισθῷ π8
πιζάμ. Ὀέπι, μισὺοῦ πράττειν τι 78πιζᾶι Ρ18
covati, dělati něco. obzl. mzda vojínům (žold).
Thůk. (v. črxipo £.). Xen. uuodboďorpxaTeve
σθαι za mzdu ve válce sloužiti. τριῶν μηνῶν
u.. mzda na tři měsíce. —i plat za vyučenou ;
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πζθρπό, ΕΙ. ὑπέρ τινος za někoho. puodov
πράττεσὺδαι πδεῦπό εἰ νγρίτα, -- β) mzda;
οἄπιόπα.ἄθη. λῆψεταιμισθὸν τάλαντον ἀοβῖᾶ
ne odměnou hřívnu. b) nájem. Xen. čvuuodů
olxečyv nájmu bydleti (dle někt. čvuuobo
ταῖς Υ. μισὺωτός).

µισνο-φορά, Ἡ, placení mzdy, obzl. vo
jínům. Χθῃ. μισδοφορὰνπαρέξεινplat vojen
ský poskytovati. ěmiταύτην τν pu.Za tím
platem vojenským (aby jim byl vyplacen).
Dém. οὐκοῦν μισδοφορὰν λέγεις; ἐεὰτ ο ΤΥ
plácení mzdy mluvíš? (radíš, aby peněz di
vadelních užívalo se k vyplácení mzdy vo
jenské? aby vů $eopix4byla ovparorixá ?)

µισὺοφορέω (μµισθοφόρο-ς)«) námezd
níkem jsem, obzl. ve službě vojenské ; za
mzdu sloužím. Xen. rxp4 Timu někoho. i Tuvi
někomu. G)mzdu, odměnu, plat beru. Thúk.
ve službě obecní. Xen. výdělek, zisk mám,
Xen. olxodou.v,οἰκονομιῶν. Ὠόπη,οἱ παρά τι
νος μισὺοφοροῦντες οἆ πόοΠο τιρ]άσσπ{, 78
mzdu, za výdělek najatí).

µισνοφορία, j (uucbopóp-og)sloužení,
služba za mzdu. buď vojenská n. úřední. att.

Mtotbo-pópoc 2. (-pépo) mzdu, plat be
roucí; námezdní; nájemní. obzl. vojín ná
mezdní, najatý. Xen. oi mxpá Twvogu.. u něko
ho. (mzdu beroucí, za mzdu najatí od něko
πο). Τπή]ς, ἐκείνων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμε
τέρας µισδοφόρους παρταὔογαβ 16]ἱοι (πα)1
maným vojínům,) najímání vojska ze země
vaší.

WLOĎÓw(v10d6-c) 1. act. a) za mzdu dá
vám ;pronajímám. Dém, éxvrov ψισθώσαςἐπὶ
rajrx sebe pronajav k tomu (za peníze). b)
pronajímám (dávaje poníze) s obi.díla kvy
konání. Héř. μισδωσάντων τὸν νηὸντριηκοσί
ὧν ταλάντων ἐξεργάσασθαιkdyž pronajali vy
stavění chrámu za 300 hřiven. 2. meď na
jímám si (dávaje peníze), vi n. viva něco, ně
koho. Pl. goAXošza velikou cenu; draho.
9 1π4,:α0Υ--. Πόν. Μελάμποδα ἐμισθοῦντο ἐκ
Ἠύλου παῦσαιτὰς γυναῖκαςτῆς νόσουΜε]απι

| poda najímali si z Pyla, aby zbavil ženy ne
moci. —uobosxzodo najati si. Hér. rAotov.
—Dém.oi uuodwožuevo kteří si najali (děl
níky). att. často sobi. vojínův. —ipass. Xen.
μισθωὺῆναι οὐκ ἐπὶ τούτῳ ŽENajati nejsou
Κ ἴοπιι--. Πότ, µευισθωμένος οὖκ ὀλίγου na
jat jsa za mzdu nemalou (věštec).

plodu, 76(u10bó-o)a)nájemné(umlu
vené). Hér. —Isok. dr0 vv u. dle cen ná
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jemných (t. nejlevnějších). b) služba ná
jemná. Dém.

µίσθωσις, 7 (puobó-e)a) najímání, Lýs.
TV TeAXraoráv.b) cena nájemní; nájemné.
1βοζ. ἐπὶµ.ετρίαις u.. za slušné nájemné.

MmoWbmTóc3. (uodó-w) najatý. Xen. č
uobwraie olxtxicv najatých obydlích.

μῖσό-δημος, Ó(ucé-w-) nenávistník, od
půrce lidu (démokratie). Xen., i sup. nej
zuřivější—,

μῖσό-Ῥηρος 9. (µισέ-ω, ὃήρα) οᾶροιηή
honbě. Xen. 0 u. nechuť k honbě.

µϊσολογία, Ἡ (µισόλογ-ος) ποπάν]αί Υε51,
výkladů ; οἀροτπορίk výkladům. Pl.

ptoó-Aoyog, 6(ucs-a-) nenávistník ře
čí, rozmluv, výkladů. Pl.

pioo-TÉpoY)G,ou (uoé-e-) nenávistník,
nepřítel, odpůrce Peršanů. Xen,

µϊσοπονηρέω (µισοπόνηρο-ς)πεπάνΙάΐπι
zlých. Lýs.

ptoo-móvyjpoc, ó (vucé-e) nenávistník
zlých. Aischn.

Poog, T6 (uucé-w) 1. act. nenávist. Sof,
τὸν σφῷν τὸ δεινὸνµ..ἐμβεβληκότα ἴοπο, jenž
vám krutou nenávist vštípil, vnukl. Thúk.
u.. ἔς τινα nen. k někomu. Xen. u. Ttvog—ně
čí. Thůk. µ.. ἔχειν Trvócnen. míti R někomu,
2. pass. 0 08.: ohava. 9of., Eur. o u. ty
ohavo! iace.

μίσο-τύραννος,ὁ (µισέ-ω-)nenávistník,
nepřítel, odpůrce tyranův. Hér.

μίσο-φίλιππος,ὁ (µισέ-ω-)nenávistník,
odpůrce Filipa. Aischn.

μίσό-χρηστος9. (uucé-o)nenávistník,
odpůrce občanů hodných, dobrých. Xen. nej
zuřivější nenáv.— (aristokratů).

píTpuw,ión. -py,4, a) vínek (ok. hlavy)j.
Bakchovek a p. —Eur. b) u Hér, mitra Asij
ská; točenice, točenka (na hlavě). «) pro
stá, Toc xepad μάτρῄσιἀναδέονται hlavy
točenkami si ovazují. 3) král., nádherná.
γ. ἑλίσσω2.b.a.—

Μίτρα, %, Pers. bohyně plodnosti, p.
řecké Afrodítě.

Μιτραδάτης, Médskýpastuchá Astyá
gův, pěstoun Kýra St. v, i Kovo.

MTPY)-(pópoG2. (ulrou, páce) mitru no
sicí.; mitrou, točenkou opatřený, Hér, pl. «

ἩΜιτροβάτης,ου, ἶόπ.seo,Pers, náměstník

μνήμη.

král. v Daskyleji za Kambýsa, odOroitai se
synem svým Kranaspem usmrcen,

WTÁONS2. (6 urró-g nit) Sof. způsobem
nití; spletený.

μνᾶ, ἄς, ἰόΠ.µνέα, ας, Ἡ, mina; váha stří
bra (asi 436 gr.) ; i peníz stříbrný (asi 35-40
zl. r. č., od doby Solónovy att. mina asi 35
až 36 zl.), obsahujíc 100 drachem po 6 obo
lích. —60 min = 1 talentu, hřivně. Hér.,
abt, —v. i doaypý,.

wvaofoc 3. (uvď) váhy 1 miny; minu
těžký. Xen, Aidoc.

μνάομαι (61. µι-μνή-σχω) 1όπ.16Ώ15.
a impf, na τό πιγ5]1πιάπι, 8) τινα některou;
ucházím se o některou ; namlouvám si ně
kterou. b) —ápyúv toužím, bažím po vládě,

μνᾶστ-, ἀό1,Ξ µνηστ-.
μνέα, Ἰόπ.μνᾶ.
μνεία, ἢ (ρνα- V muvýcxo) a) paměť;

vzpomínka. Sof. uvglavčyetvTivogvzpomínku
něčeho míti; dbáti něčeho. Eur, někoho. b)
zmínka. PL. τινὸς Π.περί τινος µγείαν ποιεῖσθαι
Tepócviva.o něčem zmínkučiniti (k) někomu.
ΑΙΒΟΊΠ.περί τινος οὐκ ἐγένετο μ.. 0 něčem ne
stala se zmínka,

μυνημα, τό (µνα- τ uuuvýcKO) památka.
a) Aischl. u. vivósTi. na památku něčeho

někomu. Sof. uvývavá Tivogpamátky z ně
čeho (truchlivé). b) pomník. Hér. Tevogněčí.
Ἑ]. περὶ μνήματά τε καὶτάφους ΟΚ, Ῥοπιπί
Κἄτ α μτορᾶ, Χεῃ. μνῆμιαχῶσαι πιοΏβ] πᾶ
sypati. Ώόπῃ,τὰ δηµ.όσια µ.. ἨτοῦΙΥ ορθοπύτη
nákladem zařízené,

Uvystov, ión. -uýtov,76 (uvýum)památná; památka. a) jakákoli věc na památku.
Aisehl. uvyveřáTevógiw památky na něko
ho někomu. Sof. praed. na hrobě. —i 0 ostat
cích mrtvého. otraTou μνημεῖον ἀνδρώ
mov.Thúk, υνημεῖακακῶν τε κάγαὺῶν. Ρᾶ
mátky činův i zlých i dobrých. Pl. —b) pa
mátka; pomník.Hér. u. xxraMrécůa si zů
staviti (stavbou n. p.). i sevTŽe —po sobě.
i pomník hrobní. Eur., Thúk.

LVÝLM,% (uva- V uuvýcko) a) «) pa
měť(j. vlastnost duševní) ; pamětlivosť. Pl,
vedle eduadea. i Mvýumbohyně paměti, ve
dle Modcau. — B) upomínka; upamatování.
Aisehl. o písmě : u. áxávrov upomínka (u
mění upamatovací) na všeliké věci. b) «) pa
měť; pamatování. Sof. εἰπεῖνuvýuns dno říci
z paměti. vzpomínka. Sof. uvýumy čystv T1v0g
paměť, vzpomínku něčeho míti; vzpomínati
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něčeho (ale jinak dále v v!). Thúk. uvýpmyv
ἕξει s inf. pamatovati bude, aby—.Eur. boa
τάφου LVŇUHYTÍPEGDOUČAS (na pohřeb vzpo
mínati, ) abychom na pohřbení pomýšleli.
Ἠότ. Ἑοιωτῶν ἔμελλον μνήμην ποιήσεσθαι
Bojóťanům hodlali (zlou) vzpomenouti. P)
památka (činův a p.). Hér. μνήμην μάλιστα
Emaoxgovtecpaměť, památku (dějin) nejvíce
πα0Πογάνα]ίοθ.ΤΠήΙς, μ..τινὸς καταλελείψεται
památka něčeho zůstavena bude. Xen. čo0
σον ἀνθρώπων µ.. ἐφικνεῖται pokud paměťlid
κά ἀοβα]π]θ, τὸν ἀεὶχρόνονµνήµης τυγχάνει
Ti; na věčné časy památky dostává se něko
πἩ. Έ]. ἀθάνατον χλέος καὶμνήμην παρέχε
ταίτι věčnou slávu a paměťzjednává něco. —
v) zmínka. uvýumvčyev Tevogzmínku(míti)
činiti o někom (ale jinak v b. p.) Eur., Hér.
i uvňumy rovňceodaí Tivog zmínku učiniti,
začíti vypravovati o někom. Thúk. čvdn00
voguvývm při zmínce, při vypravování 0 sla
víkovi.

μνημ/ιον, τν.υνημεῖον.
μνημονευτός 8. (μνηµονεύ-ω) ΥΊΡΟΙΠΘ

nutý ; vzpomínkouvzbuzený. Arst. neut. pl.
μνημονεύω (µνήμων) a) x) na paměti

mám ; v paměti mám, zachovávám. Ti něco.
Aisehl. —pamatuju. Sof. (v. jvíxx. b, a,).
Hér., att.— pass. s vazbou osb., č. i neosb.
ΤΠή]. οὐτοσοῦτός γθλοιμὸς ἐμνημ.ονεύετογε
νέσθαι ΠΘΏΥ1ΟῬαπηξίπίκα, že tak hrozný mor
vznikl, Xen. Tav μνημονευοµένων mužův,
o nichž jest paměť.9) při-, vzpomínám(si);
na paměť (si) uvádím. πολλὰ τῶν πόνων
uvyuovevovrecMnoho vzpomínajíce strasti,
Dém. puxpa Tv mpóTEpovPyběvrov LVYLO
νεύσαντες trochu z toho, co dříve bylo řeče
D0, si připomenouce. b) připomínám. +i ně
co; zmiňuju se oněčem. Pl.oj xxAdgnedobře.

μνημονικός 3. (uvývcov)dobřepamětli
vý ; dobré,schopné paměti. Xen. uvyuovxc
s dobrou pamětí. 70 u. dobrá paměť; pamět
livosť, Pl. adi. comp. pamětlivější. Xen.
sup.irón.

μνημόσυνοςδ, (uvývm STV.uvůucov)pa
mátce věnovaný ; na památku. obyč. neut.,
zř. sg. památka. Hér., Thúk., častěji pl.,
Hér. io jedné památce. uvnuócvvuIméoba::
památky, památku zůstaviti (si). io památ
ce stavební j. pyramidě,

LVÝLOV, ovog, 2. (uvx- v ULUVÝCKO,SIV.
uvý-um ) pamětlivý. Aischl,, Sof. "Eptvůc.
Aisohl, i déXro:poevájvpamětlivé blánky my
sli. att, i os,

μόγις. 115

Mvýcapywoc Samian ku konei 7. stl, otec
Pythagorův.

μνήσασνύαι, V,μιμνῄσκω.
μνησικαχκέω (uvysí-xaxo-c 2.— uva- V

Uiuvýcxo-) a) pamětliv jsem, vzpomínám
zlého. Hér., Thúk. unděvuvnotxaxýcev že
nic nebudou vzpomínati zlého. Dém. prs.
s ojdév.b)vzpomínámzlým,zlou. Xen. s dat,
08. 8 661. τξοί, μὴ μνησικακῆσειν αὐτοῖςτῆς
ἐπιστρατείας Ženebude vzpomínati jim zlou
výpravy nepřátelské,

MymoctgtAocvěhlasný státník Ath. na
zač. 5. stl,, rádce Themistokleův.

μγήῄστευµα, τό (uvnoreú-e) Eur. pl. ná
mluvy ; zasnoubení.

μνηστεύω, ἁότ, μνᾶσ- © uváouaa)
Eur. obránov ἐμνήστευσα παῖδα σήν πὶ]αῖς
nikdy nepomyslil jsem namlouvati si deeru
tvou.Xen.impf, pass. Eur. uvácdelo
ἐξ Ἑλλλάνων πάπηλαγαπιί (za nevěstu) požá
daná od Hellénů. p) Eur. uvyoveúewvγάμους
smlouvati, chystati svatbu (dceři, 0 subi.
matky).

μνηστήηρ, Ὄρος; ὁ (μνά-ομαι) namlouvač;
ženich.vovocněkteré(nevěsty).trag.,Hér.,att.

WVÝJSTIG,106, / (Srv. a0r. pass. sl. u
uvý-oxo) básn., ión. a) vzpomínka. Tuvogna
někoho. Hér. b) vzpomínání; pamatování;
ραπιδῦ, Ρ08,μνῆστινἴσχειν pamět vděčnou za
chovávati naněkoho; v paměti (vděčné)mí
ti někoho.

LVÝSTWP,090g,6, (srv. předch.) Aischl.
pl. o bozích : milostní pamětníci.

μογερός (μόγο-ς)ράρη. 1. sužující; mu
čící; trýznivý. Aischl. Mořo«. 2. a) umu
čený ; utrýzněný ; zubožený, Aischl. vedle
dvoonívov. b) Eur. čysa u. žaly trapné,
strastné,

novém (uóyo-) básn. soužení, mučení
mám, snáším. Aischl, is a06. vívegot ἐγὼ
uoyodo. kteří, jakých já, zakoušejí muk?

µόγις (μόγ-ος) adv, trag. a att. i MÓÁtE
s nouzí; stěží ; sotva. a) (přinamahánítěles
ném). Aischl. uóy. xoXXGmóvo stěží s veli
kým namaháním. Eur, wóX.(v. xTetvo 2.8,
«). Thúk., Xen. častěji u6A.—Dém.poy.— b)
duševně. «) Aischl, uóy. rapevety. Sof. (146A,
pěpovregtěžce snášejíce. Ep. —Hér. póy.
δή κοτε ἀνενειχθείς 5 ποισί τἆ Κοπθόπό
5ο γ7ραπηδίοναν--. Ε], δαεἰδ] μόγ.-, μόγ.
δή 5 ποια už, konečně. G)(při nechuti). Sof
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βιασθεὶς µόλ. ἔθυσεν. ΕΙ. πόνυ µόγ. ἐπένευσεν
velmitěžce, nerád—.

µόγος,ὁ (v.oyé-e) básn. nouze ; soužení;
trud. Sof, u..ye. nouze svírá.

µοῖρα, Ἡ (»ν µέρ-ος) 1. a) udělené. «)
osud; los. Sof. u. bou usouzená míra, los
života. Aisehl., στυγερὰ vu. hrozný osud.
Aischl., Eur. u. dovaTou osud smrti. Sof,
s inf. davsiv. —i: 00 σὲ µ.. πρὸς Υἐμοῦ πεσεῖν
není souzeno, abys ty mým působením, pů
vodempadl. i pouhé u, osud smrti. trag. Hér.
i ve sm. příznivém. Pl. 4y.cívovu. lepší osud
(op. ystpeovhorší). ἄνθρωπος δείας μετέσχε
μοίραςčlověk účastným se stal božského lo
su, podílu (ale jinak zde dále v b!). G) po
díl; účasť; účastenství. Aisehl. u. dyé
ov, čovňc podíl žalů, radosti. b) act. sudba,
osud udělující, rozhodující. 1. θεία µ..Av
Úpone mpocéra.Gebožská sudba člověku-ulo
žila—. s inf. —o)m dveu θείας u. nikoli bez
božské sudby, vůle, i zosbn. u. n. Motoxsu
dice, Sudička i pl. (Parcae, v. ἐνδίδωμι2.a).
c)a«)díl; podíl. Sof. u. πατρῴας γῆς --οἵοοτ
ské země. io celé jíši. Ἠότ. ἐςτὴν ἹἹερσέων
u.. do říše Peršanů. B) díl; čásť. µ.΄τῆς Ἑλ
Addogojx čoyícry část Hellady nikoli nej
menší. dvadexy μοίρας δασάµενοι Αἴγυπτον
na 12dílů rozdělivšeEgypt. Thúk. [leXorov
νήσου τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας νέμιονται7 Γ6
loponnésa (z pěti dílů dva) dvě pětiny ve
své moci mají. —Jest-li v podobě zlomku
jmenovatel o jednu větší než čitatel, obyč,
řec. se nevytýká zvl.,j. oMyo čAdacoveTáv
δύο jowÓv o málo méně než dvě třetiny. d)
příměrný ; příslušný ; pravý; po právu.
Sof. (v. šotx« f.). 2. a) střída ; třída. o) v ná
rodě. Hér. (v. διαιρέω 1. a, v) Tov δῆμον πρὸς
τὴν ἑωυτοῦ u.. mpocedÝxaTO lid ku své stra
ně si připojil (factio). B)zvláštnost; vlast
nost ; povaha, Thúk. úvěpocu. mužná—,muž
nosti—. —b) vážnost; platnosť, Aischl. µεί
ζονα µ., μεῖναίτινι γδϊδί vážnost prokázati
πδκοππι, Ἠότ, Ἄμασιν ἐν οὐδεμιῇ μοίρη µε
γάλη γον-- π]]α]ςτο τάζποβ{ήγο]]κό ποπιδ]].
Pl. čv µείζονι μοίρα εἶναιmapa Tm Ve většÍ
vážnosti býti u někobo.

Motpa v. µοῖρα Ἱ. Ρ.
μοιραω (μοῖρα) básn. meď. dělím si.

Aischl. διεμιοιράσαντῦἈτήματα rozdělili si
statky.

μοιρίδιος 3.19, (μ.οἳρ-α)básn. osudnís
osudu; sudby. Sof. δύναμιις,τίσις.

Μοῖρις, ίδος,ΙόΠ. ιος,αδὶτ 15. 5{1.κν, Eg.,

μονᾶς.
)

jenž prý dal vykopati ve střd.Egyptě na le
vém břehuNíla jezero, poněmnazvané Mo
ριος λίμνη.

µοιχάω Ξξμοιχεύω. Χθῃ. μοιχᾶν τὴν 9ά
Aarvravneprávě moře si přivlastňovati.

μοιχεία, ἡ {μοιχεύ-ω)cizoložnictví,Arst.
µοιχεύω (μοιχό-ς) οἰπο]οδίπι,Χεῃ.
μοιχίδιος ὃ. (µμοιχ-ός)cizoložnictvípří

slušný ; dítek cizoložnických. Hér. neut. pl.
μοι χός, Ó,cizoložec, cizoložník. Pl.,Xen.
μολεῖν, . βλώσχω.
μόλις τ. µόγις.
MoAóstc,evros, říčka v jihových. Bojót

sku s Kithairóna tekoucí do Asópa.
MoAooocóc1. subst., obyč. pl., km. Hel

lénský, brzy s jinými nár. smíšený, obýva
jící ve střd. Épeiru, později v jihozáp. Épei
ru; čásť jich vystěhovala se do Iónska
v Malé Asii. 2. adi. 3. Molosský. Aischl.
neut. pl. zéd«.

μολοῦμαι, τ.βλώσχω.
ἩΜολπαγόρας,ου, ἴόπ.-όρης, ε, Μ]όΐατ

v 6. stl., otec Aristagory A. 3.
µολπή, ἀόπ.-πά, 4 (uékro) básn. ple

sání, ples, obzl, zpěvem a hudbou. Sof. u.
oúpryyoghra na píšťalu, Eur. pl. zpěvy ; pís
ně. v. dxčoum 1.

noArmčoóv,neskl. (uoXx) Aisehl, způ
sobempísně; j. píseň. v. edonue £.

µολυβδίς, ίδος, ἡ (μόλυβὸ -ος) οἱοτόπά
kulka. Xen. pl.

μόλυβδος, ὁ(-ν plumbum) olovo.Hér., jn.
µομφή, ἡ (μέμφομαι) Ῥάδη. 5Μζπορβῦ;

výčitka; výtka; hana. Aischl, ἅτερ υιομφῆς
bez hany. Sof. uou.oav čyciv Tiví Tivoc výčit
ku míti na někoho pro něco (pro nesplnění
něčeho). Eur. uoupde čysu.

μοναρχέω ἰόπ,µουν--(μόναρχο-ς) samo
vládce, samodržecjsem; samovladařím. Hér.
ἐμουνάρχήσε χρόνονἐπ᾽ὀλίγον samovládu u
držel po dobu krátkou.

μοναρχία, Ἰόπ. µουναρχίη, Ἡ (µόναρχ
05) a) samovláda ; samovládí, αρ, -- 908,
Op% země ; v zemi. Hér., att. (Srv.Tupxvvíc).
b) samovládnévelitelství (ve vojště). Xen.

µόν-αρχος, Ἰόπ. μιούν--,ὁ, samovládce ;
-vladař ; samodržec. Aischl. i o Diovi. —
Hér., att,

µονάς,ἆδος, (v.óvo-) 1. básn. adí. 0, %,
osamělý; Aisohl. wováda Zépěny čonuovoů



P.

μοναχη.

πολλῶν µέτα že osamělý Xerx., opuštěný,
v průvodu nemnohých-—,Eur. uovádἐρημί
av pustou samotu. 2. subst. m,jednotka. Pl.
σ. μετέχω Č.—

μοναχΊῇ, τ. μοναχός.
μοναχός 8. (μόνο-ς) οἰθάίπδιή; jediný.

οϱγδ. 61 8) μοναχοῦ, ΕΙ, το 5Ρρο]θηί5 ἐνταῦ
Va: na jediném m. tam, tu; jediné, jenom
tam, tu. — wovayi jediným směrem. Xen,
rep v..kudy právě jediné, jenom—(a niku
dy jinudy).

2 e ; d , ,LovY),7 (véve. —ale rozd. µόνην . μὀ-.
vog)a) «) stálé bydlení (ve vlasti. op. šáodoc).
Hér. —($) trvání; meškání, obzl. o vojsku
na témž m., Thúk. o)x čr"dyadá TY p. Fot
stodaunikoli ku prospěchu na m, zůstávati.
τοῖς Adyvaioug % u.. čysyévyrTo. Athénským
se nahodilo, že zůstali. Xen, dúeodat úměc
Te u. obětovati o usazení (mají-li tam zů
stati, se usaditi). b) čekání. Xen. ἐνvý u..za
doby čekání,

nóvinoc 2. (uov-ý, jév-e) a) vytrvalý;
stálý. o) Sof. čmímoXogčr u. ochotný slu
žebníkještě vytrvalý (jenž neopouští pána).
$) Xen. o vojínech oi nowu.OrTarTornejstálej
ší. b) o věci; trvalý : stálý. neut. Thúk.,
ΡΙ, οὐδὲνοὔτειβέβχιον οὔτεμ..

pÓV-1TUT00G,-d,kůň (sám, s druhým neza
přažený,) jízdný, jezdecký. Xen,

μονο-γενής, ión. movvo-2. (-Ύεν-7 γίγνο
uo) jednorozený(jediný). Hér. zař syn.

μον-όδους, οντος, ὁ, ň (uóv-0c-) s jedi
ným zubem. Aischl. Popxideg—mající spo
lečně jediný zub.

povo-etdÝc 2. jediné podoby, způsoby ;
jednotvárný ; jednoduchý. Pl,

μονό-ζυξ, υγος, 7 (-ξεύγ-νυμι) Aischl.
oženě: Acfreva: u. zůstává osamělá (v man
želství za války). :

[LOVO-mAaVTOG,č (xAxF-(o) Aisehl. u.
ÚpřvocddeXoňenářek jediné plačící sestry.

μονό-ροτος 9. jednotluký. Xen.vňecu.
lodi (trojřadné) opatřené veslaři jen po jed
né řadě (tak že dvě řady zůstávají bez
veslařů) ; lodi po jedné řaděveslované,srv.
δίκροτος.

µονό-χωλος, ión. μιὀυνό-9. ο ]θάποπι ὅ]θ
nu. a) Hér. oixýuava povvózoXastavby, vě
že ojednom patře, jednopatrové, b) Arst. o
větě: jednočlená.

µονό-λινος, ión. uovy-,2. jednokamený;

µονο-τράπεζος. 717

z jednoho kamene vytesaný. Hér. οἴκημα
domek,

μονο-μάτωρ, ορος,%(-uňrnp) Bur. zba
vená matky ; jediná, sama bez matky.

μονομαχέω ión, µουν- (μ.ονομάχο-ς)16
diný s jedním bojuju. Eur., Hér. rivi s ně
τη. 1Ρ]. μιοῦνοιἙλλήνων μ.ουνομικχήσαντες
vé [époy jediní z Hellénů sami boj svedše
s Peršanem-. X

μονομαχία, Ἰόπ. μουνομαχίη, Ἡ (µονο
u%Xy-0g)boj jednoho s jedním ; souboj. Ἠότ,

μονο-μάχος 2. (-u.4x0-u.) jediný, sám
s Jedním bojující; soubojce. Aischl, i pl.

©(Podvouv souboji). Eur. i uovoudy ov dAxů
dopós útok soubojný (po ἀγών). ἶ μ.. φρήν Ú
mysl soubojný, souboje.

μόνον, 7. μόνος.
μονό-ξυλος 9. π]δάἰπόπο, z jednoho dře

va, kmene; z jedné klády (vyhloubený).
Xen., Aisohn. zXoťov(odnoderevka).

LÓvoc, ión. někdyi trag. u.oUvoc,3. (u.ov
Fog) a) jediný (op. více, větší počet; při
aúTÓcOp.jiní, osttní). Sof. «)v0g u. sám je
diný (v. wúrTóg.1. c, «,). Hér. εἷςμιοῦνος παϊς
jediný jen, pouze syn. (v. eig). Sof. μόνος µ.ό
votgJediný s jedinými. Xen, µόνος µόνῳ ἔλε
čevjediný k jedinému promluvil. w.óvocrwváv
jediný z některých. ale u. Tv žAhovjediný
před ostatními. Xen. (t. jediný ze všech, op.
ostatní). Xen. obre wóvec tak jediné, jen.
uóvov(ace. neut.). jenom ; jen. Sof. 0) Ady
μιόνονne slovem jenom. často : oů uóvov—dA
A« «ai—. ne jen—, ale i—. att. uóvov 0) jen
tak, že ne—; málem; bez mála. Dém. (v.
δικσπάω 1. a.) att. xaTě vóvac při pl. sami
o sobě, Xen. oi x. µ.. ἄριστα κυδαρίζοντες καὶ
ἐντῷ πλήδει zoxamiorevovotkteří sami 0 so
bě výborně hrají na kitaru, tii ve shromáž
dění vynikají. b) jediný; samotný ; opuště
ný. Sof. κεῖταιμιοῦνοςἀπ ἄλλων prodlévá tu
opuštěn daleko od jiných. O7wgÓpžp.óvovviv
ἔλλελειμ.μένονj. ho vidí, an samoten zadu zů
stal—. i-s gen., Sof. u. vivo; zůstalý po ně
kom.v. διαφέρω1. b-.

μονοσῖτεω (μονό-σῖτος2.) jednou denně
jídám (t. hl. jídlem, j. obědem). Xen.

Lovó-oT0A0c2, Eur, jediný, sám vypra
vený. u. dóousoubojný zápas.

povo-TpáneCocg 2. Eur. neut, pl. Eóux
| v. hostinná jídla na zvláštním, odděleném

stole.
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μον-όφναλμος, Ἰόπ. µουν-, 2. (μόν-ος)
jednooký. Ἠότ, Ἀριμασποὶµ.-.

µονο-φυής, ión. povvo--, 2. (-φύ-ω 9.)
v jedno srostlý, Hér. ὀδόντεςv..zuby- (všech
ny společněj. jediný zub).

μονό-χᾶλος, -χηλος 9. (-χηλή)Έτ.
jednokopytný.

µονόω Ἰόπ,µουνόω (μόνο-ς) jediným, sa
motným nechávám, zůstavuju. obyč.pass.,
Eur. μόνη μονωδεῖσ ἀπὸ πατρὸς xal UYTÉDOG
sama osaměla od otce a matky. Hér. σαν
ueuovvouévo: byli opuštěni, osaměli. συµ.μιά
LOVLoVVYÉVTEGOdspojenců byvše opuštění.
μεμιουνωμένοι LET) OÁLYOVGVU.UKyv OSAMĚLÍ
jsouce, o samotě se octnuvše se skrovným
počtem spojenců. p. Thúk.

μον-ώφ, Αἱβοβ. µουν-ὥπος,ὁ, Ὀάρη.--
μονόφῦαλμος.

µόρα, ἡ (µέρ-ος, 511. μοῖρα 2.) ἀ4λ; 8Ρο5,
Χεη. 8) εροι ουδαηβίτα. κατὰ μόρας dle sbo
rů. b)vevojště Spartském : sbor, šestina pě
choty a jízdy z občanstva majíc v čele pole
marcha. (po 400—900 mužů.)

µόριον, τό (uóp-x) díl; čásť (čehokoli).
Ηότ. τρία μ.. εἶναιγῆν mdaxvže ze tří dílů jest
země všechna. Thůk, čvBoayeřuople Ἡμ.έρας
ve krátké části, dobědne (tak že %uépajest
µόριον χρόνου). ἐν βρ. µ.. δαπάνης 78 malou
částku nákladu. Hér. u. i díl, podíl v práci
společné, PI. uópa T7sdpevňcčástky enosti,
někdy i bez gen., Thúk. évBpayeďuévµορίῳ-,
TG děmAtov—(t. Tře vvódov) ve krátké, v ma
lé části, době (schůze své) sice—, ale v del
ší části—.

Móptoc, n. Móp. Zeús Olivopan Z, j. 0
chránce posvátné olívy (p.opíx)na vyšehraděAth.,jemuiAthénězasvěcené,téži ji
ných olív z Vyšehradské pocházejících.

μορμολύχειον, τό (μορμολύττομαι)9ἱχ8
šidlo; strašák; bubák, PL.pl.

μορμολύττομαι (μορμών)5ααξάΙγ Ῥοι
štím. PL. i se dvojím aco. rAelo µ.. τινα více
strašáků pouštím na někoho. Xen. u. viva
ár Tivocstrašákem odvracuju někoho od
někoho.

µορμών,όνος, ἡ, příšera, obluda,(straší
cí); bubů, bubák, strašák (v podoběženské,
obzl. na děti). Xen, pl.

μόρος,ὁ (µερ- ὗ µείρομ.αι, µέρος, 817. μοᾶ
« ) básn., ión. a) osud; usouzení; los,

Aischl., Sof., Hér. or. —b) osud zlý; záhu

μουνο-φ-.

ba ; smrť. trag., Hér. —v. aiu.xTypópoc, Ba
ρυαχής, ἀλύσκω, ἀπαλλάσσω 1. Ρ.

µόρσιµος 9. ({ µορ-τιμος, πδκᾶγ Ράρη.
ὶµόριµος,οἆ µόρ-ος) οῬγὸ. Ράρπ. οβιάεπι Ἡ
stanovený, určený ; usouzený; osudný. obzl.
neut. Aischl, © davely 0 pnópaty.ovjemužze
mříti není usouzeno. Aischl., Sof, T0 u. co
usouzeno. i Hér. u. εἶναιτῇ Βαβυλῶνι ἁλίσκε
odborže usouzeno jest Babylónu, aby padl
dobýváním,

Mopvyla obxixMorychůvdům u Athén
blízko Olympia (k Illissu). Pl.

Loppáčm (uoppů) posuňky dělám. Xen.
T90gTAAcyóp.evaku slovům mluveným.

µορφή, ἀότ, -φα, Ἡ,8) α) Ροβίατα; Ροᾷο
ba. Aischl. µ.,βροτῶνsmrtelníků. Xen. ra
U..TV edv postavy bohů. Sof.u. xxArkrá
sa podoby.Eur. (v. e)roerýg 1. £.). i krása.
Aischl. (v. διχφθορά9.8, β,) ΒΗΥ.ἔρις μορφῆς
zápas o krásu. i ocelém těle. Sof. avri or
τάτης μορφῆς --σποδός Τη.nejmilejší posta
Υ --ΡοΡθ6Ι. β) Ἠότ, ὄφιος u. podoba hada. —
Účpov—vodošů,Aischl. ovezpáTovLopoaí snů
podoby. b) «) podstata. Aisehl. moXAávovo
uÁTOVu. ulx při mnohých jm. podstata jed
na. 3) vnější podoba (j. v oděvu). Šof, vavu
XNÝpov u.

μόρφωμα, τό (uoppó-o podobím; tvá
Ἠάπι,-μορϕή) tváření. Dl. μειρακιῶδες.

μόσσῦν π. μόσῦν, Όνος, ὁ, věž dřevěná,
Xen., dat. Ρ|. μοσσύνοις.

Μοσσύνοιχοι π. ἸΜοσύν--,národek na
jihových. pomoří Ponta Eux., vých. od
Kolchův.

póoyetoc 2. (uóoy0-c) telecí. Xen. «)
xpéx u. telecí maso; teletina. B) z telecí
kůže ; z teletiny. xvvoůyoc.neutr. subst. te
letina ; telecí kůže.

Μόσχοι národek v již. Kolchidě, jiho
záp. od pramene ř. Fásida,

Móoywoc,6, 4, bujný ; juný. a) «) 0, ju
nec ; býček. Eur., Hér. $) %, kravice; jalo
vice. Eur. (v. ἀκήρατος 9, a. —Otxelya. a. —
šrěpyou.ou 1. a, B)—y) tele, PL γεᾶ]ο πῶλος.
d) pl. i bujný skot. Eur. (v. Bócxnu« b.). b)
o člověku. Eur. «) jun; jonák. véogmladý—.
B) dítě; mládě, vexyevéc.

μοὺν-αρ- 161. Υ. µιον-αρ-.

μοῦνο-γ, -κ, -λ, -μ.- 161. Τ. Ψ.ονο-γ, ἆν,
μοῦνος Ιόπ. . μόνος,
μουνο-φ- ΙόΠ.Υ. µονο-φ.



μουνόω.

μουνόω Ἰόπ, Υ. µονόω.

Μουνυχία,ión. -(n,, a) subst, prostřed
ní ze tří přístavův Ath., sev. vých. od Pei
rajea. Movvvytao: v Múnychii. b) adi. M.
"AoreuucMůúnyšská Artemis.

LOVYVYLŮY,vos, č, desátý měsíc att.,
konec března a větší část dubna; n. část
dubna a května.

Motúvoyog, 6, u Eur. = Movvvyta
μουν-ώφ, ν. µον-ώψ.
Μοῦσα, μοῦσα, Ἡ (4 µον-σα, µον-τ]α, ν

µου- µέρ.ονα, »νMens, pa-měť) 1. M.prop.
a) Můsa; Poměna, bohyněpřipomínající,
smýšlející; obzl. bohyně básnictví, zpěvu,
hudby. b) pl. Músy, bohyně věd a umění,
asi od 8. stl. vytýkány počtem devíti, j. u
Eur. dcery Diový (a Mnémosyniny), ctěny
obzl. v okolí Olympa v Pierii (TIuepíĎeg),na
Helikóně zár. s Apollónem v okolí Ath.,kde
se jim velmi zalíbilo (Movaďv yopol, Sef.);
pokládány za pův. nadšenosti, obzl,básnické.
Pl. uavíz Movcáv. 2. u. appel. a) píseň:
zpěv,sg.ipl., jakéhokoli druhu.trag., obzl.
Eur. —Sof, i hudba. $eíx božská. (srv. ču.ov
σος«). b) ušlechtilost; vzdělanosť,Eur. sg.
8ΓΥ.ἀπόμουσος.

ἩΜουσαῖοςπιῖἩ, Ῥότοο Ρτοτοο]ὗ, Ἰθμοᾶ
věštby obzl. v Attice byly ve vážnosti.

μουσεῖος π. μούσειος 9. (Μοῦσα). 1. Μά
κόπι Ῥϊ(ς]αζπύ. Ἐπχ. μιούσειοςἕδραsídlo Mús.
2. uovasřov chrám, sídlo Můs. obr. a) Pl.
wovosčaAóyav, ovouavov schránky řečí, slov
(o spise, j. cvičišti v řečech, ozdobných
slovích). b) Arst. dar, vznešenost umění.

© ovovnéc 3. (Modcx)Můsám příslušný.a)
uměním můsickým příslušný (t. básnictví,
zpěvu, hudbě) ; zpěvní; hudební. Hér. mov
oixY)Zpěv (V. čoig 2. a). PL., Xen. %u. umě
ní zpěvu, hudby (nejen zpívání a hraní, ale
i skládání zpěvu, her hudebních). hudeb
πἱοῦσ{.πθιζ. ἐν τοῖς μουσικοῖς τὰ νέα Υπάρὃ
vích a v ππάρὃ ποτό νόοΙ. 1ᾳσ]ς. οἱπερὶτὴν

„ Y umění můsickém, ve zpěvu a hudbě
zběhlí; p. Xen, oi pzovotzolřádní zpěváci,
hudebníci. Thúk. áyav u. b) «) umělecký ;
vědecký. o 0s. vzdělaný.Pl. re u. dv jsa t.
vzdělaný, moudrý. %u..umění; zběhlost.v u
mění. Pl. dsčrouτῆς σῆς vu.potřebuji tvého
umění. vůb. schopný ; způsobilý. Eur. oi čv
σοφοῖς φαῦλοι παρ) ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν
mezi mudrci chatrní bývají předlidem spro
stým schopnější, zběhlejší v mluvení. B)

nóyWoc. 719

obyč. u PL.: ladný (j. v hudbě); shodný ;
ΤΟΥΠΑΙΥ.οὗτοι οἱλόγοι ο) πάνυ μουσικῶς λέ
vovra: ty řeči,ty výklady nejsou zcela shod
ně vykládány. o os. ó u.. muž músický (roz
umem isrdcem, vědecky i mravně vzděla
ný) ; pravý vzdělanec. o vědě «©gorhocovíms
οὔσηςμ.εγίστηςμουσικῆς Ιθὔΐο πιιάτοϊνί ]δεί
nejsvrchovanější ladnosť (hudba).

µουσοµμήτωρ, ορος, (-uwůrnp) Aisehl.
můsicky, umělecky mateřská, čovavy.

µούσο-ποιός, ὁ, 1 (-moté-w) básně, zpě
vy tvořící,Hér, Zor+o u. 9. básnířka, Eur.
µ.. µέριμινα Zpěvotvorná, zpěvavá horlivost.

Lovco-móAog 2. básn. můsicky, řádně
vhodný. Eur. orovayá.

μουσουργός 9. (ᾳ μουσο-Έεργος) πρότ,
hudbuprovozující. Xen. %u. hudebnice.

MOVOTÍ,Sof, — uol čom.

μοχνέω (µόχθο-ς) hmoždění, lopoty,
trudy mám; hmoždím, lopotím se (do um
dlení); Sof. s dat, něčímumdlévám. oupou
ἨλίουTexaúuaoi dešti a slunečním vedrem.
ἔαβίδ]ῖ80ο,Έτ. ἄλλως τούσδε μοχ θοῦμεν πό
vovcmarně tyto práce podstupujeme, těmito
pracemi se lopotíme. Sof. πολλὰ χερσὶµοχ
Wýoxgmnoho rukama lopotně vykonav, pře
ἴόγ--. ΤΠάχ. ταῦτα μετὰ πόνωνμοχὺοῦσι ἴο
mu hmoždění s namaháním se podrobují.
Χθη. περί τινα 0, za někoho.

μόχὺ μα, τό(μοχθέ-ω)Ριάο6,67/16] Jo
potná, Aischl. uéytova u. nejlopotnější sví
zele ; nejtrudnější lopoty. Sof,

μοχὺηρία, ἡ (µοχθηρ-ός) 1. a) uhmož
děnost; utrmácenost. Pl. couxT0gutrmáce
né, zbědované tělo. b) zbědovanosť ; bída ;
nouze; mizina. Dém, cig mav rpocAyAvdévau
μ.οχΌηρίαςζθ do svrchované bídy, na úplnou
mizinu pokročilo—., 2. bídáctví; Špatnosť;
nešlechetnosť. PI., Ὠόπα, οὐδὲν μοχδηρίας
žádná nešlechetnosť.

- podMpóc 3. (uoydbé-a, srv. póxybog)1.
a) uhmožděný ; utrmácený ; zmožený ; bíd
ný. PL cdu«. b) trudný ; zubožený ; bídný.
Aischl,, —Sof., Hér. Bíog,ζόη. Ὦ]. μοχὺηρῶς
ζην bídně žíti. 2. bídný ; Špatný ; nešlechet
ný. Pl. u. vv dvyňvbídný, zbídnělýna duši.

nóyWoc, 6 (srv. uóy-os) hmoždění; sví
zel; lopota; lopotná práce; trud; trýzeň.
Aischl. ὄχλοςµόχὃων πάΠε] svízelů. Sof, (v.
δορυσσόητος, ἐφίστημιΕ., ἔντροφος). μόχὃων
ψιυρίωνἐγευσάμ.ην ἹοροίηγοἩ Ῥταοί πα ΠδίοῬ
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zakusil jsem, Eur. (v. ἐξανύω£.). Xen. uóy
dor, róvo. hmoždění, namahání,

μοχλεύω (uoyhó-c) páčím ; pakou po
strkuju. pl. pakami—.Hér.

μοχλός,ὁ, sochor; páka. Thúk,příčni
ce vrat, brány ; ζάπογ8, Χθῆ. μοχλὸν ἐμβαλεῖν
závoru zastrčiti.

μῦ-γαλή (μ.ῦ-ς-)rejsek; sysel, Hér.

Μυγδονία, 16η. -ίη, 4, krajina Mak. od
dolního Axie podle sev. zát. Thermské až
na jih od jezera Bolby ; obyv. Μύγδονες.

μυδαλέος ὃ. (uvdá-o) provlhlý. Sof. δάκ
ρυσι µυδαλέα αρ]θἰκαπά,

μυδάω (ouvě-, «- Sehmutz) mokvám;
rozplývám se, Sof. uvdáca xyxigrozplývaje
56 {π]ς,φόνουμυδώσας orayóvac kanoucí krů
pěje krve.

µυδροχτυπέω (μυδρο-κτύπο-ς) Αἱβο]].
železo žhavé kuju. prs.

LÓdpog, 6 (uvd-ám)a) žhavé železo. Sof,
pl. b) hmota. Hér, u.. o1drpto4kus železa.

ἩΜυεχφορίτῆς νομόςMyekforitský kraj,
-ská župa v Egyptě kdesi.

HVsAóc,č a) «) morek; čís (v kostech).
B) mozek. Sof.—b) jádro; podstata. Eur.
φυχῆς. Υ. ἄχκρος 1.ο, 6.

μυξω (.ν μύ-ω) zasvěcuju. obyč. pass.
dávám se zasvěcovati. Ti do něčeho. Hér. rx

ὄργιχ µεμύηται do (tajných) obřadůzasvěcen
jest. PL. uuydřvo dáti se zasvětiti; zasvě
cenu býti. i s ace. jn. věcí dle analogie. T«
μεγάλα μεμύησαι mpivvů ouuxpa dovelikých
věcí zasvěcen jsi dříve než do malých.

μύζω ssávám ; cucám, Xen, prs.
μῦνδέομαι (udbo-c) básn. a) důvěrně

mluvím, povídám. Sof. bvyů zoXA%uopu
Bovuévyduše mnoho mi domlouvajíc. b)vůb.
mluvím ; pronáším. o) Sof. phxdpčny— li
chá slova—. uvudýcopní viví T povím něko
mu něco. B) Aischl. i Báči vudovuévy výrok
pronášeje, hlásaje—.

μύνευμα, Tó-(uůdeú-e) vypravované.
Arst. čče T00 u. mimo děj pojednávaný
(v drámatě).

LD)εύω (udio-c, srv. pudě-ouat) poví
dám ; vypravuju. Eur. pudedoa τᾶὸἐς ἀλ
AfAXacaby pověděly toto si vespolek.

μῦδικός 3. (učů-og) mýthickýs mý
thům, bajím příslušný ; tajemný. Pl. úuvoc.

μὈὈολογέω(μυδολόγο-ς) 1. 3) důvěrně

Moxřfivu.

rozmlouvám, rozprávím. ΤΡΙ. περί τινος ο
něčem. b) vůb. rozprávím; rozprávku mám.
Ὦ]. περί τινος. 2. a) v bajích, vobrazích mlu
vím. Pl. uvdoXováv obrazně—,b) Xen. uvůo
λογῆσαι ὡς-- ρα]ειηῖ, 7 bají dovoditi, doká
zati že—.

uDVOAOVÍM,7 (podboXóy-og) vypravo
vání bají, obzl.náboženských ; bajesloví. Pl.

μΌολογιχός 8. (μυβολόγ-ος)ΡΙ. ο os.
schopný vypravovati báje, básniti.

μῦνο-λόγος, ὁ (-λέγω) βα]6ρτατος; ba
jeslovec. srv, dvě předch.

μῦνος, ὁ, 1. básn. a) slovo; řeč, «) důvěrnéslovo; -rnářeč,Eur.(v.xotvóoa).—6)
slovo; řeč; vypravování, Aisch. pl. slova.
Aeřor—.Sof. juérEgor, ἐμοί (Υ. ἐπακούω b, z).
Boaxůc u. krátká řeč, rozprava. PL. (v. um
xúva, 2. b). v) rozmluva; rozvaha; rožjí
mání. Eur. (v. BXóoxo 2. a). b) «) řeč ; zprá>
va; zvěst. Aisehl. βραχύς. 998. οὐδεὶςµ..Φφί
Xov žádná zpráva o milých. u.dtbóvTi. pépety
zprávu někomu nésti. 3) řeč ; hlas; pověst.
Sof. uéyxgu..veliká, širá pověst (v.i xAérro
1.b,f.).— ©)slovo. «) (pouhé, beze skutků).
Aischl. špywzoúzémiuúdo skutečně a nikoli
už jen dle slova—. B) věc (o níž jde řeč).
Aischl. rávra γὰρ ἀκούσει μ.ῦῦον ἐν βραχεἳ
Ayo všechnu zajisté věc (událost) uslyšíš
ve krátké zprávě. 2.iatt. a) «) pověst; po
vídka smýšlená (srv. ioropixa:vypravování
skutečných věcí. Aóyog—1skutečných ismy
šlených). Eur. vúdorgpovídkami ; pohádka
mi. PL. báje (v. čpů b, B). u..—, Adyoc Báje—,
prostá řeč. — B) bajka (fabula). Pl. uůdov
ovvdetvu bajku složiti. v) báseň. PI, τὸν ποι
ητὴν δεῖποιεῖν vdovy básník má (tvořiti,)
básniti básně. b) Arst. ve drámatě: báje;
skladba příběhů (jež jsou obsahem, zákla
dem drámata. fabula).

LoVWOYS 2. (vode -e1d/c) báji podobný.
baječný. Isok. Aóyo:. Dhúk, ční T0 u. k ba
ječnému; k baječnosti.

Vla, 4, (z uva-ix, « mus-ca, moucha)
moucha (všelikého druhu).

Μυκάλη, Ἡ, mys na vých. pomoří Malé
Asie (v Kárii), sev. vých nad ústím ř. Ma
jandra naproti Samu.

pOxÁOpLA(« mug-io, muě-eti) mučím;
bučím. Eur. part. prs. o kravici.

μύχημα, τό (ψυκά-ομαι)Ῥαδδπή.Έτ. Ρ].
Bodv. Aisehl, i Boovrc u. —hučení.

Moxýjvat, ai, i MvnÝvy, dór. -vu, %,



Μυχηναῖος.

std. ms, v záp. Argolsku, sev. odms. Arga,
sídlo Agamemnonovo.

Μυχκηναῖος 8. (ν. předch.) Mykénský.
mase. i Mykéňan. srv. i násl.

Μυκηνηίς 1Μυχηνίς,ίδος, ἡ (τ. Μυκῇ
vo), Mykénská. Eur. o os. i Mykéňanka.

LŮXYS, yTog, 6, hřib. Hér. dle podoby:
příklop. T00 xoAsoů T00 čípeog —pochvy me
če (t. na konci pochvy, tak že jím zakrýván
byl hrot meče),

Móxor dle Hér. nár. nomadský v říši
Pers. v sousedství Utiův.

Móxovoc, %,ostr. Kykladský u Déla.
μυχτήρ, Ἶρος,ὁ (μύσσω,Τ. ἀπομβσσω,ν

můc-us, můc-or) nozdra; chřípě ; chřípina.

μυχκτηρό-χομπος 9. Αἱδοβ]. π ποπᾶοτ
skřípající, vyrážející.

MůAaox, zá, ms. v záp. Kársku, sev.
vých. od Halikarnása.

MvAaoceÚg, écag,6 (MóXxcx) Mylasan.

WÓAM,(« mola, mlýn, Můhle) mlýn;
Žernov ; žerna.

MóAvrTa, %,u Assyřanův == Agpodíry,
μυλών, ὤνος ὁ (v-0Am)mlýnice. Thúk,
Móvětog 3. (Můúvě-os)Myndský.
Móvooc, , pom. osada Dór.v záp.Kárii,

sev, záp. od Halikarnása.

LVSWTÝP,7906, 6, Hér, — uvxrůo,pl.

μύ-ουρος. (-οὐρά,srv., mu-tilus) zkrá
cený, kusý koncem; j. useknutý. Arst. re
plodog,τοαγωδία.

υοῦς, οὔντος, 4, m. Iónské v Kárii, sev.
vých. od ústí Majandra.

μυριαχις (μήριοι) desettisickrát. Dém.
U..Úptot Na tisíce tisíců. “

Μυριανδικός π. -νδριχός ὃ. (Μυρίανδ-ος]
M. κόλπος Μγταπάς]ά, -πάθτβκά τάΐ, πιεζὶ
Kilikií a Syrií (později 'loorx0g x.)

Muptavčoc n. -věpoc, 4, pom. m.v záp.
Syril u zát. po něm nazývané. v. předch.

µΌρι-άρχης, ou,Hér. = násl.
udpí-apyoc, 6, desítitisleník ; vůdce

10.000 vojínů. Xen, v. předch.

μΌριάς, άδος,Ἡ (μύριοι)desítitisícka ; de
set tisíc, Eur., Hér., att. —Xen, rečáv pv
ριάδας πλέον ἢ δώδεκα pěších vojínů víc
ποῦ 190.000. τριάκοντα μυριάδας στρατιᾶς
300.000 vojska. gen. závsl. někdy se vyne

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

μῦριο-τευχής. τοι

chává. Hér. σίτου δυοκαίδεχα µυριάδας(6. µε
čtuvov) obilí 120.000 měřie.

μυρι-ετής 2. (-ěroc)desítitisiciletý ; ne
určitě : tisíciletý. Aisehl. ypóvoc.

μυρίζω (uýp-ov)mastím ; (mastí) mažu,
natírám, Hér. ueuvpiop.évotmedyT0Gu MA
stí natřeno majíce celé tělo,

μυρίχη, Ἡ, ἰπιατ]δ]ς (ἑαπιατίαgallica);
hřebenčík. Hér. čx µ. πεποιηµένη θύρη Z ta
marišku zhotovená deska.

Mópiva, j, pom. ms. 1. Ajolské v Malé
Asii, sev. vých. od Kúmy (Kvum). 2. v záp.
Lémnu.

Moptvatřog3. (Mópiva2.) Myrinský (na
„Lémnu). mase, i Myriňan.

μῦριοι 3.— 1. proparox. deset tisíc. Hér.
(v. XoyíCou.m1. 8). Χθη. µ.. ἱππεῖς, ἄνθρωποι
10.000 koňáků, lidí. u coll. sg. Aisehl. (v.
βραβεύς).Πότ. ἵπποςμυρίηkoňáků, jezdectva
10.000. —Xen. domigpupíx pavézníků,pa
vézniotva 10.000. —2. obyč. parox, pvplor
nesčíslní; přemnozí; přehojní; na tisíce.
Aischl. uóydor —Sof., Hér., att. —častěji
sg. tisícerý ; nesčíslný; nesmírný; neko
nečný ; náramný. Aischl. pupíocypóvogneko
nečná doba. Sof, ἔχειν μυρίονἄχθος βπάξει
tislcerou útrapu, nesmírnou těžkosť. Eur.
v.vplxslo tislceré ruce. μυρίονχρυσοῦσταὺ
v.óvnesmírnou váhu zlata; nesmírně mno
ho peněz. Hér. p.voly xaxóTYs, εὐδαιμιονίη ti
sícerá bída, blaženost. Pl. v mevíxµυρίᾳαεἰμὶ
v chudobě nesmírné jsem. Hér.i uvptovwa
u nesmírné podivení.

µΌριόζκαρποςϱ, Sof.tisiceroplodý; s ne
sčíslným plodem, ouAAde.

μΌριό-λεχτος 2. tisíckráte řečený, opa
kovaný. Xen. neut. sg.

µῦριόντ-αρχος, ὁ, ΑΙ5οβ]. Ξ-µυρίαρχος.
μῦριο-πλάσιος 9. β1γ,δι-πλάσιοςdesíti

tisíceronásobný. Xen. neut. tisíckrát více.
μῦριόὸ-πληνής 9. (-πλῆθος)τ tisícerém,

nesčíslném množství, Eur.

μῦριος, μῦρίος, v. µύριοι.
μΌριοστόςὃ. (u.ůpror)desítitisicátý, Xen.
LBPLOGTŮC, ύος, η (ωυριοστό-ς. SIV. uv

014g)desítitisícovka. Xen.
udpto-Tavóc, 6, Aischl. vůdce desíti

tisíc (mužů).
uopto-TEVYÝG 2. (-Tedyoc) Eur. desíti

tisíci ozbrojencův opatřený; s nesčíslnými
zbrojenci.

46



122 μΌριο-φόρος.

μῦριο-φόρος, 9. (-φέρω)πάς, vodeu.
loď (přemnoho nesoucí,) náramného nákla
du, nesmírně veliká,

μΌρι-ωπός, ὁ (-ὄψ) Aisehl, tisícioký,
o Argovi.

Mópxtvog, , krajina vjihozáp. Thrácku
u ústí Strýmona, příslušná Edónům; ku
konci 6. stl. darována Histiajovi, jenž tam
založil ms. téhož jm.

μύρμηξ, 1x06, Ó, 1. mravenec. Aischl.,
Pl.— 2. u Hér. pl. vIndiii: svišti (krope
natí), větší lišek, menší psů, vyhrabávající
soběpod zemí obydlí a vyhazující zlatý pí
sek, jejž Indové si sbírají.

Μύρμηξ, ηκος, ὁ, úskalí v moři Aig.
mezi jihových. Magnésií a ostr. Skiathem,
velmi nebezpečnéplavcům.

Μυρμιδών, óvoc,obyč.pl. km. Achajský
v Thessalii Fthiótské, ve výpr. Dan, proti
Troji pod vůdcem Achilleem. |

LÓpov, Tó, míza, šťáva z bylin; mast.
(vonná). Hér., Xen.

μυροπωλεῖον, τό (μυροπώλη-ς) krám
mastičkářův, mastičkářský. Lýs.

μυρο-πώλής, ου,ὁ (-πωλέ-ω) πας ΕΙδκάτ,

MvppivoĎc, odvroc,6, dědina vjihových.
Attice, adi. Mupptvoúotoc 3. Myrrhinúnt
ský. Pl. $uřěpoc.

MupotAog, v. KavězůXug.

μυρσίνη, Ἡ (µύρτος, ὁ) myrta. Hér, pl.
myrtové ratolesti. uvpotvyci.

Mópooc 1. Lýdský kr. Hérakleovec v 8.
stl., otec Kandaulův. 2. Lýd ve 2.pol. 6. stl.
ve službách Pers., syn Gyga 2).

MvprtAog os. mýth., zpronevěřilý vozka
Písského kr. v Elidě Oinomaa; v jízdném
závodě Pelopa s (Minomaemo dceru Oinoma
ovu Hippodameji přispěl k vítězství Pelo
povu tím, že opomenul do vozu Oinomaova
zaraziti zákolník ; avšak Pelops vítězný ubí
raje se s Hippodamejía Myrtilem z Písy,
Myrtila, jemuž nechtěl dáti odměnypřislíbe
né, svrhl domoře(Myrtojského), při čemž od
něho byl hrozně proklínán i se svým rodem.

µύρτος,v. μιυρσίνη. 
Μύρων, ωνος,tyran Sikyónský v 8. stl.,

syn Andreův, otec Aristónymův, děd Klei
sthena tyrana.

HOC,gen. uvóc, Ó (« můs, myš, Maus)
myš (všelikého druhu ; v. Čeyégtes).

μυστήριον.

Moc, vóg, na zač. 5. stl. Kár, důvěrník
Mardoniův.

μυσαρός 8. (μύσο-ς) ošklivý; ohavný;
nešvarný. a) podobou vnější. Hér, uvowpóv
nešvara(j. veš a p.). b) povahou vnitřní,i:
mrzký. Eur. ἀγών, póvog,—neut. μυσαρὰ τὰ
Todd čarí ošklivosť působí takové věci, 0 os.
masce.i fem.ohava; ohyzda ;nešvara. masce.
i ošklivec.

μύσαι, ν. ubo.
μυσάττοµαι(μύσο-ς) dep. pass. oškli

vím si. vi něco ; štítím se něčeho, Xen, prs.
Bur. uvorydůvat T. zděsiti se něčeho,

Mootu, -(n, v. násl.
Μύσιος 3. (Muo-0g2.) Mýsský ; Mýsům

příslušný. Aischl. o M. Mýsský ; Mýsan. τὸ
M. způsob, nápěv Mýsský(v. ěmBožo 1. b).
Hér. v ἡ Μυσίη, Χεῃ. ἡ Μυσία χώρα πθΠι*
Mýsská ;Mýssko; i pouhé M. Mýsia, obyč.
v Asii země sev, od Lýdie k Helléspontu
a Propontidě, na vých. k Bíthýnii a Frygii.

LŮGOG,Tó, obyč. básn. poskvrna; oškli
va; ohava. 5of, 0 0s.

Mooóc, č, 1. mýth. praotec Mýsův, bratr
Lýdův a Kárův, 2. obyč. pl. Mýsové, nár.
Lýdům a Kárům příbuzný. a) v Malé Asii
(ν. Μύσιος). b) v Evrópě mezi Haimem a
dolním Istrem (pozdější Moesia), kamž dle
podání Hér, z Asie přišli už před válkou
T'rj. —Mýsové Asijští Hellénům byli náro
dem velmi opovrženým, tak žei otroci Mýs- (
ští bývali v potupě největší, prodávání
jsouce za ceny nejlevnější. —v. Aetx 1. b.
—srv. Kao- £.

LVSITÝPLOV,76 (1Ú-m, STV.VÚGTY-ca vém)
a) tajemství ; tajné učení náboženské. obyč.
pl. tajná učení, do nichž povolání bývali za
svěcováni tajnými obřady; tajné, posvátné
obřady. Hér. Ta čv Zauodoníxy u.. tajné ob
řady, slavnosti v Samothr, (k poctě bůžků
Kabeirů). V Recku obzl.proslula mysteria
Eleusínská ku poctě Démétry, Persefony a
Iakcha zařízená, jež obsahovala důmyslné
přirovnání přírodních úkazů při zemských
plodinách s lidským životem (zmaření a
opětnévzkříšení), vzbuzujíce utěšené naděje
v blažený život po smrti tělesné. Zasvěco
vání do těchto mystérií dělo se po stupních
(τὰ μικρὰ, τὰ μεγάλα): Οτᾶοπι ποτότοᾶπι
některým bylo to ku posměchu. Thúk. rů u.
dg TOLEČTOUčVOlxlotc čp Vppe. obřady posvát
né že konají se v domechna potupu. Tv ue



μυστηριῶτις.

μ.ηνυμιένωνπερὶτῶν μυστηρίωνὡς ἀσεβούντων
udaných strany posvátných obřadů,že bez
božněk nim se chovali. b) posvátná slavnost
(veřejná na úotu tajemství náboženských)
hlučnými průvody konaná. V Attice rů ua
κρὰ (Ἠλευσίνια) v měsíci anthestériónu (na
jaře), va usyaA« (9 dní) v měsíci boédromi
ónu (na podzim).

μυστηριῶτις, ιδος, Ú(μυστήριο-ν) za do
by slavnosti posvátné, Aischn. pl. orověgí.

μύστής, ου, ὁ (µύ-ω, 8ΤΥ.uVÉM)ZaSVĚCE
nec ; zasvěcený. Xen. pl.

μυστικός ὃ. (µύστ-ης) παβυδοοποᾶπιΡἵή
slušný, Hér. (v. ixxy60g).Thůk. va u. věci
strany posvátných obřadův. i: zneuctění
posv. obřadův.

Mócov, covoc,cnostný Chéňan v 6. stl.,od ©
někt. počítán mezi 7 mudrci (m. Periandra).

Μυτιληναῖος ὃ. (Μυτιλήνη)ΜΥ]όπεις.
mase. i Mytiléňan,

Μυτιλήνη, , pom. ms. na jihových.
Lesbu.

μύχιος ὃ. (µυχ-ός) vnitřní, Aisehl. u.
oomovriguvnitř, uprostřed Prop. (t. mezi

Helléspontem a Bosporem).
Hwyóc, č, 1. a) vnitro; vnitřek. básn.

—domu. Sof. pl. od yďo čv uvyořg Šrí už není
uvnitř, v úkrytu. Aisehl. šyrpov u. Kont,
zákoutí jeskyně (j. obydlí). b) o zemi. «)
do hloubký, Aischl. xeXoivogἌϊδος µ. γᾶς
chmurný Hádův země kout (hluboký). dle
někt u Sof. Ρ]. (σ. κιχάνω f.). B) v šÍŤ. zá
koutí; záhyb; zákampí, Xen.čv rořgdyxeci
τε xal uvy ole TBVOpémvv úvalech a zákou
tích (koutech) hor. c) vodstva. Aischl. rov
τιος u. mořský chobot, záliv (Iówo<). Bur.
dvAJM0o0guvyote v zátokách Aulidských.
Ἠέτ, ἐκ τοῦ µ.. τῆς Μαιήτιδος λίμνης οἆ Τά
koutí Majétského jezera. Thúk. kout, zá
koutí v přístavu (v. xořAog2. b, «). 2. básn,
obr., Sof. ἡ διὰ μυχῶν βλέπουσἀεὶ ψυχή duše
úkrytem zhlídající stále,

LÓw (aor. s km, ud- čudox) 1. a) mhou
rám ; oči mhouřím, zavírám. Sof. vůcxvTec |
styou.evÚelav vócov zam houřivše oči snášeli
. ’ x

jsme nehodu odboha seslanou. PI. vúcac xai
dvdoclec se zamhouřenýma očima a zmužile.
Xen. prs. b) 0 subi. očí. Eur. €ž dvxúdouv καὶ

prs. b) Ξ

uúcavToG Ou.uxToc bez řeči a se zavřeným
zrakem. 2. básn. obr. wýe:vztichne, ustává
něco. vůcaztichnouti. Sof. v. dvarvéno f.

Μῶφι. 723

μυωπίζω (μύωφψ)1. 51ὔοδ]ςγ,Ἱοταᾶα (Ίο
vadnice, kobylí mouchy)odháním. meď.—si.
o subi. koně, Xen. 2, ostnem, bodcem pobí
zím ; bodám, Xen,s obi. koně. ipass.

μὺ-ωπός9. (1.d-e, AU)mhouravý. Xen.
LŮWÝ, wrroc, Ó, 1. střeček ; hovado; ho

vadnice (kobylí moucha). Aischl., Xen. 2,
osten ; bodec. Xen., Pl.

μωμάομαι (μῶμο-ς) Ρά5η,παποι εἷττ
ním ; haním. básn. u Pl. 0) µωμήσομιχι Πθ
pohaním.

Máuepes, 105,, ms,v jihozáp.Egyptě
dolním u průtoku z Kanobského ramene Ní
la do jezera Mareótského.

μωμητός 3. (uoud-oua) haněný; hany
hoden. Aischl. Ti něčím.

Loc, Ó,poskvrna;hana.
LÓV (unodv) v ot., na niž se očekává od

pověď negf.: či snad? snad ne—! trag., PL.
—mimonadání tázajícího bývá někdy odpo
věďposit., Sof,rívogφώνημα; μῶν Ὀδυσσέως
od koho hlas vydaný? čisnad od Odyssea?
snad ne od Od.! (odpv.: o4o ἴσδι). --α ΕΙ.
někdy schválně tázající, ač očekává odpv.
posit., užívá uv, aby sesilněno bylo podi
vení na odpv. µ. δοῦλοςὤν; -- οἄρτ.: ἀλλά
τί μήν; Ἠμέτερός γε. οἵτοκ jsa? —jak pak
jinak? ovšemnáš! —i uv u; snad přece
ne—! (se zvýšeným podivením).

LVU; υχος, ὁ.(σµ.- τ. Ὑ ἅ-πας, -ὄνυξ)
básn. jednokopytný. Eur. πῶλος.

μώνυχος 2. (cu-) Srv.μιῶνυξ.Bur.évuw
νύχοις ἄριμασιν π8 νο7θ jednokopytnickém,
(jednokopytníky taženém).

peopaLvw(u.copó-c,+měror) hloupý, poše
tilý, bláznivý jsem ; hloupějednám. Aischl,
S 400. πεῖραν τήνὸ ču.cwpávevvýpravy této
hloupě, ve hlouposti se odvážil. Eur. pwpa
veřeprohloupneš. Xen. part. prs.

µωρία, ión. -ím (u.cop-65)hloupost ; poše
tilosť; bláznovství. Sof., Hér., PL. u. zoAAv
hlouposť veliká ; bláznovství vel—. Thúk,,
Dém.

µωβρός1 μῶρος 3. (morus) hloupý ; poše
tilý ; bláznivý. Sof. up% opovetvbláznivé,
bláhovésmýšlení míti. Eur. T0uzov vášeň
bláznivá; ztřeštěnosť. Xen. sup. neut. věc
nejhloupější. i adv. uwoweghloupě; ve své.
hlouposti.

Mág, v.Koda.
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N, v —=vů,gó, neskl. = n,třinácté písmě
v alfabétě. —Známka čísl, a) v —50.—b),
„v= 50.000.

Nav, Eg. kraj, župave vých. Deltě.

ναί.(.ν 1. νή, nae, nej-) neskl, slůvko do
svědčovací a dotyrzovací :an0; věru, a) tra£.,
alt, v odpovědi: ano. Pl. o)xody καί σύ; -ναί
tedyi ty? —ano.—i s přísahou, Xen. vat u
Aix ano, živ tě Zeus, při Diovi. Pl. 4M% vat
μὰ Δία τούτους λέγω i ano, živtě Zeus, ty
míním. b) mimo odpověď, Sof. cé, vai Gčxpívo)
tebe, ano tebe se tážu! — obzl. v přísaze,
att. ναί μιὰτοὺς Ὀεούς věru pro bohy. i pouhé
vcí s ace., Eur. —Xen. lak. AAAďvai τὼ σιώ-
než pro dvojici božskou (t, Kastora a Po
lydeuka)!

vátac, Ná-, v.νᾶῖς.
vateT%“ (vaí-e) básn. bydlím ; sídlím,

Sof. o Bakchovi o BmpPavveráv jenž v.Th.
sídlíš rád,

νᾶιος, jón. výtog 3. (vaFios, vxů-c) básn.
a) lodní. Aisehl. (v. šuoXý a, B). Eur, —ár
Ývylodní povoz.(v.i oyyua, mópevu.x).b) lod
ní; plavecký, Sof, véyva. v. Apoyós8, P.

vátte n. Noiz, (dog,i vůide. lón. vytác, άδος,. ος X
ἢ (σναβις, 81Υ. γά-ω) vodní vila; růsalka,
Xen. pl. j. bohyně matky Seilénů. sg. Ἀείρων
NáídogvůvoncCh. syn Rusalkyvily.

vat-Yt (val-) básn. ano-t; arciže, Sof.

ναίω ({ νασ]ω.-- το 8]. 801. act. —čvac
σα, Ρ888.-- ἐνάσῦην, Υ. χατα-ν-) Ράβη., Ρ18.
aimpf.act. 1. a)o)bydlo, sídlo mám;bydlím.
Aischl. (v. xarápuě 1. b.). 7906Tim při ně
čem. Sof. ópoů móXespolečně v městě. Eur.
ěm yboví v zemi, i s ace. ydóva za obydlí
mám zemi; obývé“ v zemi. Aischl. i TaTpav.
Sof. Tózrovev místech. B)dlím ; meškám.Sof.
TOŮ uol moTevxíe, kde mi asi dlí.é7Ťopémv na
horách. b) o subi. země, ostrova: býti (polo
ženu); sídlo míti. (j. zosbn.). Sof.o Salamíně.
2. obr. o subi. vlastnósti a p. Sof. ὀργὴν σοὶ
ναίουσανvášeň v tobě se (zahnizdující,) usa
zující, zmáhající—.

vámoG, Tó(ep. jváxm) kůže; rouno. Hér.
χριοῦV.

νᾶμα, τό (νά-ω) ὑάξη. a) «) pramen; tok;
proud. Sof. Kaorahiuc v. —Eur. Atoxng v. —
pl. Λερναῖα ν. -- ν. καὶ ῥέεθρα ΡΙΑΙΠΕΠΥ ἃ
proudy. $) Sof, duxpůwvváuara proudy slz.

k
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vápůmš.

Υ) ΡΙ. ἐξ ἀλλοτρίων ποθὲν ναµάτων διὰ τῆς
úxoňe—z cizích odněkud pramenů sluchem-.
b) Bur. zupogv. proud ohně, v. fu: 1d,B.—

vapaTLaOC 3. (věu.x)pramenitý ; tekou
cí, Aisohn, údava vody—.

ναµερτ”-, ἀόπ., V.νηµερτ-.
Νάξιος 9. (Νάξ-ος) Naxijský, masec.i

Naxian. 1. na ostr. Naxu. 2. v osadě Sicilské,

Našog, 1. největší z ostr, Kykladských
v již. moři Aig., sev. záp. odHalikarnása,
s obyv. Iónským, hojný bílým mramorem.
2. osada Chalkidská na vých, pomoříSicil
ském, sev. vých. od Altny. *

νᾶο-ποιός, 0 (-moué-e)stavitel chrámu.
νᾶός, Ἰόπ. νηός, αἲδ. 1νεώς, ὦ (νασΒος ν

vale) a) stánek (bohaněkt.), chrám(srv. ἱεοόν
b.).trag., Hér., att.—Sof.ναοὶδαιμόνωνchrá
my bohů. Eur, v. Kózpidoc. Hér. vyoi EóJuvot
Pl. ὁ νεὼς ὁ ἐν Δελφοῖς. -- Xen. vaóc. b) obzl.
vnitřek chrámu; stánek vnitřní (s obrazem
božstva, jemuž chrám zasvěcen).

νᾶο-φύλαξ, αχος,ὁ, 5ἰτάζοςοἈτάπια.11,
ναπαϊος ὃ. (νάπη) básn. lesnatý, Sof,
Nárapic, ou Hér. jen nom.,přítokIstra

ze Skythska (snad Jalovica v Rumunsku),
νάπη, Ἡ (Β1γ. νάπος) 1. Χεπ. a) debř, ú

val, údolí lesní, (v. yu 1. a, «). b) «) stráň
(v. xaXuvdse a, B).—B) roklina. ddižBaro.
2. hvozd ; les horský, Eur., Hér.

νάπος, τό (51Υ.νάπη) 1. a) úval, údolí
lesní. Sof. (v. čxpxívo 1. b. «.), Eur., Xen.
(v. dyvoée med.). b) roklina, rokle (v lese).
Xen. δύσπορον, χαλεπόν. 9. hvozd; lesina
(hustá). Sof. žxoovv. výšina lesnatá. Eur.
πολυὺηρότατον ν.

ναρῦηκο-πλήρωτος». (νάρθηζ,πληρό-ω)
Aischl. v prutu okoličnatémnaplněný, ukry
tý. v. vs0s mnyý v okoliku ukrytá jiskra
ohně (odProméthea s nebe lidem přinesená),

ναρὺ ηκο-φόρος 9. (νάρθης, φέρω)8)Ὀ6ς
lu nosící, obzl. j. znak při slavnosti Bak
chovské. mase. berlonoš. Pl, obr, vxobyxo
φόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε παβροι Ρ6Γ]11
nosí sice mnozí, ale zasvěcení jsou málokte
ří. —b) paličník (kdo mápalici n. hůl, aby
jiné bil). Xen.

ναρυηξ, 1x05, 0, a) «) okolík; rostlina
okoličnatá, obzl. v Řecku velmi vysoká (fe
rula), v níž prý Prométheus jiskru ohně



ναρχαω.

ukryv lidem s nebe přinesl (v. vxodyxorAý
wrTog).$) prut rostliny té, j. znak. ctitelů

Bakchových při slavnostech příslušných ;
berla(Bakchovská); prut dutý.Eur, edWu9604.
(v. Buxycúw, srv. HůpGoc).b) vůb, prut; hůl;
palice. Xen.

ναρχάω (vápxn) brním ; koprním ; trnu.

νάρκη, Ἡ, Ὠ]8ά]ζαΠ(ο]α]ςίγ]οἰςΥ,τγΏ8 τα]8
torpedo, jež působila brnění tomu, kdo sejí
dotekl) Pl. —chabnutí.

νάρχισσος, ὁ (ἡ) πατοίβ. 994.
Nacapévec nár. Libyjský na pomoří

Syrty větší, jihozáp. od Kyrénska.,
νᾶσιῶτις, ἀόπ,--- νησιῶτις.
vacpóc, č (vd-o) básn, proudění; proud.

Eur. pl. xpyvač«.
vůcoc, dór. = νῆσος.
νᾶσσω ορ. Υ.χατα-ν-.

ναυᾶγέω, ión. «ηγέω (vaudyó-c)a) o subi.
lodi: rozbíjeti, rozkotati se. Hér. véecvevav
nyýxaoi lodi rozbily, stroskotaly se. b) dle
někt. iosubi, os, u Xen. vavayňaz v tro
skách lodních utonouti.

ναυαγία, ión. -mylm,1 (vavdy-6c) rozbití,
rozkotánílodí, lodi, korábu. Hér., Dém.

ναυᾶγιον, ἰόπ. ἥγιον, τό (ναυαγ-ός) ἴτο
ska lodní. obyč.pl., Aischl,, Hér., att.

ναυ-ᾶγός, ión. -nyóg2. (-dy-vuut) 0 08.:
na lodi, na korábu tonoucím,se rozbíjejicím,
8) vytonulý (z trosek lodních na moři),Hér.
dúovat Tode vavyyoús obětují—. b) utonulý
(v troskách lodních), Xen. avshécdamTOůcv.
pohřbiti—.

ναυαρχέω (ναύαρχο-ς)Ιοάβέτα, παᾶ ]οᾱ
stvem vévodím ; velitelem, vůdcem loďstva
jsem. Hér. —Xen., Dém.

ναυαρχία, ἡ (ναύαρχ-ος)velitelství lod
ní. Thúk, mao« v. veškero—.Xen. dobave
litelství lodního.

„vaÚ-apyoc, č, velitel, vůdce lodní, loď
stva (vojenského). Sof. orparyyot, vaúxpyvl
Tivog vůdcové něčí v poli, na moři. Hér. —
Thúk. s gen. vxúxoy0 ajrTáv(růvvečv) lod
ní velitel jejich. Xen. —ěrv'aúrTats—nadnimi.

ναυ-βάτής, ου, ὁ (-βα-ίνω) Κάο πα loď
vstoupil ; plavec lodní. a) « ) j. veslař.
Aischl. v. dvýp.p)vůb. Eur. ναυβάταις ἄστρον
plavcům hvězda. Sof. vewc oře v. lodi tvé
plavec. —Hér. oúre oi [Ičocou v. ani nebyli
P. plavci, plavby zkušení, v plavbě zběhlí.

ναυ-κράτωρ. T725

b) obzl. vojín lodní. «) Sof. vauBarng ovóAov
plavec ve výpravě (společný s jinými). Eur.
v. Ae lodní vojsko. B)Thúk. čévorv. najatí
námořníci (cizí, vojenští).

VAVYJY-,ión. — vavňv-.
ναυκληρέω (ναύκληρο-ς) α) Ῥ]ατοοῖτί

provozuju. Xen. b) j. správce lodní řídím.
básn. obr. Aischl, vauxAnpeřyróXuvj. správ
ce vésti, spravovati, říditi obec. p. Sof.

ναυχληρία, Ἡ (ναύκληρ-ος) Ῥτοποποτάπί
Ρ]αγεοίνί. Χοι. γεᾶ]θ γεωργία.

ναύ-χλήηρος, ὁ, a) vlastník, hospodář,
správce lodní, lodi, korábu; lodník ; obchod
ník lodní, námořní. Sof., Hér. v. TG veóg
správce lodi. att. —PI. éu.ropoc, v. obchod
ník, lodník. b) obr. správce. Eur. j. adt.v.
xsío řídící ruka.

ναυχρᾶρία ión. -(n,7 (vaúxpěp-0g)okres
lodnický v Attice. dle někt. u Hér.- v. násl.

vaÚ-mpůpoc, č (xx -(vo. —dle někt. m,
vaú-2Anp0g)v Attice: pořizovatel, zjednava
tel lodi válečné ; okresní lodník (válečný.
Dle ústavy Solónovykaždá πο 4fýlatt. roz
dělena byla na 12 okresů správních, tak že
v celé zemi bylo 48 okresů; v ústavě od
Kleisthena změněnébylo v celé zemi 10fyl
po 5 okresích, tedy celkem 50 okresů
správních vauxpapíc, jimž bylo uloženo sta
rati se obzl, o potřeby válečné, hlavně pak
o dodávání lodí válečných včas; nejbohatší
občané v každém z okresů těch (48 n. 50)
byli povinni jednu loďválečnou poříditia po
třebnýmmužstvem opatřiti; dle tohoto hlav
ního úkolu nazýváni občané ti ναύκρᾶροι
a představení jejich πρυτάνεις νχυκράρων
vrchnílodníkův okresních (dleněkt.u Hér.
vauxoaotémv vrehní okresů, družstev lod
ních); od r. 378. místo naukrárií zařízeny
συμμορίαι,

ναυκρατέω (ναυκρατή-ς) Ιοᾶπι, loď
stvem mocný jsem ; mořem vládnu. Thúk.
fut. námořní vlády nabyti. Xen. pass. 0%T0
vavxpaTelodau protože loďstvem byli slabi.

ναὺ-ρατής 9. [-κράτος)lodmi,loďstvem
ΠιοθΠΨ.Η6Υ, ναυκρατέες τῆς δαλάσσης ἔσε
oĎar pány na moři že se stanou.

Ναύκρατις, εως, ἰόπ. τος,Ἡ, Řec. ms.
v dolním Egyptě nad Kanóbským ramenem
Níla, od Miléťanů na zač. 6. stl. založené, od
kr. Amásia obchodníkům Rec, za sídlo vy
kázané.

ναυ-χκράτωρ, ορος; ὁ (- κρα-ίνω, SIV.
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-κρατ-ής) 1. ο, Ράπ, 5ρτάτος lodi. τινὸς ηδ
čí. 2.lodstvem mocný ; mořemvládný. Hér,

ναῦλον, ν. ναῦσθλον.

ναυλοχέω (ναύλοχο-ς) 1. 3) 5 Ἰοᾶπιί τοῖ
ložen jsem. o subi. os, Eur. čvouAóyelodi
v přístavu měl. Ἠότ. ναυλοχέοντες ἐνΧαλ
xídi majíce loďstvo u Ch. -mepiT0Apreulotov
—ok. Art. —b) Hér. osubi. lodí, περὶτὸ Ἀρτ
ναυλοχξειν νέας ὀλίγας 78 οἷς.Art. leží lodí
jen málo—. 2. Thůk. v záloze číhám. vxůg
na lodi.

ναυ-λοχος(-λέχ-ος) οῦγδ. Ῥάβπ. Ιοᾶδτι
pohodlný (k roz-, uložení). Sof. édpauv. síd
la lodichranná, i: pomořský. Aovrpá lázně,

ναυμαχξω (ναύµαχο-ς) a) na loděch, po
moři bojuju ; lodní boj svádím. vavuxyňřonu
lodní boj svésti. Hér., att. —Thúk.(v. ἀντί
παλος 2. b.). 77905viva. proti někomu. Dém.
πεζῇ καὶ ναυμιαχοῦντες po zemi iv bitvách
lodních. i prf., ΠΗή8,τετράκις νεναυµάχηκα
čtyřikrát Jodní bitvy jsem přestál; čtyři
lodní bitvy mám dobojovány. b)i o subi. lo
di. Hér. véegἐπ᾽Ἀρτεμισίῳ ἐναυμάχεον 1941
u Art. vmořskébitvě byly, na mořibojovaly.

ναυµαχΊησείω (ναυμιαχέ-ω)žáda. >si boje
lodního; chce se mi dobitvy lodní. Thúk: prs.

ναυμαχία, ἴόη.-έη,(vdůucy-o) boj,
bitva lodní,na loděch, na móři. Hér. (v. šr
styo 1. b.).— att. —Xen. čvíxmcemv v. vy
hrál bitvu lodní,

vaú-payoc 2. (-u4ym) k lodní bitvě
(příslušný, příhodný). Hér. δόρατα ἀἴθγοθ-.

Ναύπακτος, Ἡ, Ῥοπη.ms.v jihozáp. kra
ji Lokrův Ozolskýchu zát. Korintské s pří
stavem pohodlným, někdy i Aitólské (Le
Ραπίο), ααἰ.Ναυπάκτιος 5.

ναυπηγέω (vaumyyó-c)lodi stavím, ho
tovím. obyč, meď, —si; dávám si stavěti, ho
toviti.is obi., Hér, vavryyčecda: véag —lo
di.pass. vavrnyydÝvu vystavěnu, zhotove
nu býti. Thúk., Xen. se subi, Totýpetg,vžes.

ναυπηγήσιµος 9. ἵ 8. (νχυπηγέ-ω) Κα
stavění lodí (příhodný) ; stavební k loděm.
Hér. td stromoví, Thúk., Xen. žúX« dříví,
klády—.

ναυπηγία, Ἰόπ,-ίη, Ἡ (ναυπηγ-ός) 8) 5{ᾶ
vění, stavba lodí, Hér., Thúk, 1586οπ. τριη
pov. b) (j. řemeslo) loďařství. PL.

VaV-TTYJYÁC,0 (-mýv-vuu) stavitel lodí,
korábů ; lodinář ; loďař, Thúk., Pl.

NavrAlu, ión.-(, 4, pom.ms, vjihozáp,

ναυτικός.

Argolsku,již. od Tiryntha, Hér. i okolí ms.
toho.

ναῦς, Ιόπ, νηῦς, ἡ (ναξς, νν νά-ω. ο» Πᾶ
vis. —att. gen. vsos (ZvyFoc), dat. vní, 809.
vzův. pl. νῆες, νεῶν, ναυσί, ναῦς. -- ἀόν. 8Ρ.
gen. νζός, Ρ]. ΠΟΠΙ,νᾶες.-- ἸόΠ.56, 66η.νεός,
aco. νέχ. ΡΙ. νέες, ἀ8ί. vnucí, ace. véag) loď;
koráb (druhu všelikého). trag. Hér., att. —
Thúk.vňeg καὶτριήρεις koráby, lodi (obyčejné)
a trojřadovky. (v. uxxpóg 1. a, a, στρογγύ
λος). µεγάλη ν. veliká, nákladní loď. v boji
i pouhé vxůgloď válečná ; trojřadovka. pl.i;
loďstvo. Thúk. xAéogvě megt TAGvadg sláva
v Jodnictví, v námořnictví.

vaĎodAov, dle někt. vdov, T6 (ναῦ-ς)
lodné ; převozné. Xen.

ναυσυὺλόω (ναῦσθλο-ν) Ράξπ. ἄο-, Ρΐθ
vážím (na lodi). Eur. mmeď.dyn. 0 subi.
větrův.

ναυσιάω π, γαυτιαω (ναυσία,ναυτία, Ἡ,
mořská nemoc, závrať. —vxúT-mg)mořskou
nemoc, závrať mám. ArTst.TořevxvTioty.

ναὺσι-περᾶτος,Ιόπ. νηυσι-πέρητος9. ο
mi přeplavný. Hér, gorav.0s.

ναυσί-πομπος 9. Βατ. loděmprůvodný ;
lodi provázející, aVpa.

vavot-Ttopoc 2. (srv. násl.) lodmi prů
chodný, průplavný. Xen. 0 Ť.

ναυσι-πόρος 9. (περ- Υ πείρω. -- 511.
předch.) Eur. přeplavující πλάται 1981.

ναύ-στανμον, τό, stanoviště lodní, lo
děm. Thůk.iv. 7Xotov-korábům nákladním.

ναυστολέω (ναύστολο-ς) ἰτας. 1. Ρο Ἰοᾶἱ
jedu, pluju, Sof, čé,"IXtovz Ilia, Eur. dedo'
ěvavarToAýcap.evsem připluli jsme. is ace.
cíle, rývde vavaroXeteydóva do této pluješ
země. 2. na lodi vezu. Eur. τὰς συμιφοράς
nehody.

vaú-oT0A0c2.Aischl. přeplavující; pře
vážející. v. δεωρίς {.

Ναύστροφος σ. Εὐπαλῖνος.
ναύτης, ου, ὁ (ναῦ-ς, πατ{α) a) plavec

(lodní, mořský) ; lodník ; korábník. v praed.
i: po lodi, (op. reCóc) trag., att. Dém. xxiv.
καὶ xupeovýrys. b) vojín lodní. obzl. pl.,
Thúk. (v. čxBidale 1. a). Xen.

ναυτιάω,γ. ναυσιάω.
ναυτικός ὃ. (ναύτ-ης) 1. a) lodní. z) Sof,

axmvaiv. stany lodní. —oxaon v. vnitro lod
ní (kde bývají lodníci, plavci). G)Tov. stav
ba lodí; loďstvo (pro plavby, obchod). Thúk,
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sg.i pl. obi. k ἐξαρτύειν,-ύεσδαι. γ) αβόλ]/
v plavbě, v lodnictví. / v. zběhlost—. b) «)
plavčí; námořní, Thúk. ναυτικοὶ ἐγένοντο
námořními se stali. B)obzl. ve válee.Aischl.
ν. λεώς lodní vojsko, p.v. orpavóg Aischl.,
Hér. — Xen. v. dúvauig lodní moe. i fem.
substt. Hér, Tůg v. doyev vůdcem lodstva
býti. Tov. buď: loďstvo (válečné). Hér. 00
v. ἐστρατήγεον loďstvu vévodili, n. námoř
nictví válečné, Thúk. (v. čmsorývova) n.
vojsko námořní, lodní. Thúk, (σ. βόσκω).γ)
k námořnictví (válečnému) příslušný, Xen.
TOv, čTímeuTov půjčka na námořnictví 0pě
tinu gvětšená (na 209/; daná).

VAVTIÁÍA,ión. -ἴη, Ἡ (ναυτίλ-ος) Ιοάπ1οσ{;
plavectví; plavba. Hér, v.naxpat plavby da
leké, Xen. v. pXaBeoxi—škodlivé,

ναυτίλλοµαι (vaxuTíA-os)(po lodi) pla.
vím se, jedu. Sof. —Hér. švavríAhovro vnvcí
plavili se Ρο Ἰοάξομ, τῶν ἐς Αἴγυπτον ναυ
τιλλομένων 4ο Βρτρία Ρ]ανρα Κοπα]{οίοἩ,

ναυτίλος (ναύτ-ης) a) subst. 0, plavec
(po lodi); námořník. Aischl., Sof., Hér. b)
adi. 2. plavecký; veslařský. Sof. v. édóXov.

ναύ-φαρχτος,ν. násl.
ναύ-φραλτοςἰ ναύ-φαρχτος 9. (-φράσ

Gw)trag. s přeplněnými, s přehojnými lod
mi. Aischl., Eur.

νάω (svaFw, « 1. νέω, na-re, na-tare)
básn., jen prs. plynu; teku. Pl, z básně—
ὕδωρ-. :

VÉ, v. véoc. (ale j. ace. v. vaůc).

νεα-γενής 2, (-yévog)básn, novorozený;
mlaďounký. Eur. 3

vedl (vém)mlád jsem. Sof. χὠ νεάζων
a mladý (mladší), 70 vsaČlovmládež ; mláď.
Eur. vsžČev mlád jsa.

— / / 3 4

γεαχονΊ]ς 2. (věa, dxóvy) Sof. novobrou-,
šený ; čerstvě broušený. uúyopu,
| vez“ 2.(vea-FaX-)nověvzniklý. a)Sof.

ots ovce mladičká, b) Xen. frerou,dvůporov.
koně, lidé síly čerstvé, bujaří,

γεᾶνίας, ου, 16Π. νεηνίης, ξω, ὁ (νεΒα-,
vě0g-g)jinoch; jonák; mladík; mládenec,
trag., Hér., att. ij, attrib. k subst.: juný;
mladý ; mladistvý ; bujarý. Hér, ais. Xen.
výp.

νεᾶνιεύομαι (večvíz-s) mládenčím ; po
mládenecku, bujně, zpupně -chovámse, ve
du, počínám si. Pl, čy TořgXóyor; v řečech,
ὡς 5 part. j. by—.

νεικέω. 127

νεᾶνικός ὃ. (νεᾶνί-ας) jinošský ; jino
chům vlastní. a) junácký ; bujný ; hrdý. Pl,
T0 v. T0ŮTOTOĎAóyov junácké, hrdé to slovo
v řeči. Dém. μέγα καὶν. ooóvyua XuBetv ve
likou a (junáckou,) nadšenou myšlénkupo
jati. b) náhlý ; prudký. Eur. 690g.

νεᾶνις, ιδος, Ἡ (νεᾶνί-ας) πι]αᾶάϊσο;ἀξτί
ce; dívčina, trag. —Eur. o nevěstě i o že
nách Bakchovských,

VEGVLONEĎOJLAU(veávícxo-c) mládenecký
věk trávím. Xen. ἐν τοῖς ἐφήβοις mozi ji
nochy.

νεᾶνίσχος, ión. venv-,O(veáví-ac)jinoch
(vyrostlý); mladý muž. Hér., att. —PL.rat
déc Te xai v. pacholata a jinoši,

Né«, ión. Néy) móAtc, 4 (Nové ms.) 1.
v horním Egyptě v župě Thébské nad Νί
lem, blízko Chemmije. 2. na střd. pomoří
vých. Pallény u zát. Torónské.

vewpóc 3. (veFa-, véo-c) 1. a) mladičký;
útlounký ; útlý. Eur. o dítěti. Xen. io zví
řeti mladém. —r0v. mladosť (pacholete). b)
bujarý ; nadšený. Isok. νεχρωτέρως. -- 2.
nový ; náhlý. Sof. ovvrvytat.

věac 1. ión. ace. pl. sl. vys. —2. att.
fem. gen. sg. n. ace. pl. 8]. νέος.

γέατος (veF'-,sup. sl. véog.srv. násl.) 1.
nejmlazší; nejmladší. Sof. yévyyua. 2. a)
poslední. Sof. oéyyog, ódó<. v praed.i: ko
nečně, j. poslední. b) dolní. Hér. Or.πόδες V.
nohy dole.

vewTÓc,ó (srv. předch.) poslední orání;
přeorávka, Xen. při or0p0c.

vehpíce (veBple) srněinou odívám. rivě
někoho. Dém. (dle někt. srněinou odívám se;
srnčinu na sobě mám, ť. za oděv).

veppíc, (806,7 (veBo-6c) jelenice ; srněi
na; kůže jelení, srnčí, obyč. oděvpři slav
nostech Bakchovských. častou Eur. v. dva
στέλλω 1., ἐνδυτός.

νεβρός, Ó(veFpog « vexpóc) mládě ; obzl.
jelínek ; kolouch ; srnče ; srnec. Eur, att.

νόη, τ.νέος.-- Νέη πόλις ν. Νέαπ.
νεηχκονής Ροί. --- νεᾶκονής.
νεήλατα, τά (νέα, ἔλα-ύνω) Dém. čer

stvé (placky medem namazané,) medovníky.

νέηλυς, včos, Ó (véx, čAvů-, V. ἔρχομαι)
nově, právě přišlý ; příchozí. Hér.

V8Y)V-iÓn. v. vsáv-.

vetnětm (km. vetžec-, srv. veřxog) obyč.
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básn. svár, hádku mám. Hér. s ace. os.
(v hádce) tupím, haním někoho.

vetmoc, T6, 1. svár; hádka; spor; roze
pře. trag. (v. duelhoyoc 1.). Tivogněčí, Hér.
περί τινος 0NĚČEM.πρός τινα 5 πόγπι, 2. roz
broj ; zápas; boj. Aischl, pl. —Hér. v. rpóg
τινα 7485 5 πἐκγπι, μέγα, μικρόν. | οὐδὲνἐς
ν. φέρον žádné protivenství (op. eionvařu).
Xen. v. %móXeu.ocrozbroj n, válka.

Νείλεως, so, Ath, ku konci 11. stl., syn
Kodrův, jenž Ióny zavedl do Miléta.

NeřAoc, 6, Níl, ř. Eg. vtékající sedmihl.
rameny do moře Střd.

Νειλῶτις, ιδος, + (NeAo-g) Nílská,
Aischl. vdov o Egyptě.

νειοποιέω (πθοΡ.νειο-ποιό-ς, -ποιέ-ω) π0
vinu, úhor vzdělávám, přeorávám. Xen.

νειός, , V. veóg.srv. předch. —
νεχρο-δέγµων, ονος,ὁ[δέχ-ομαι) Αἰςο]ι].

mrtvé přijímající, uchovávající. "ArOygs.
VEMpÓC,č (« véx-vc,Nex, nec-o)a)mrtvý; |

zemřelý ; nebožtík. Sof. (v. ἔνερθεν1. ϐ) πά
Aa v.dávno zemřelý. b)mrtvý; mrtvola. Sof.,
Eur.— Hér. v. πρόσφατος γυναικός mrtvola
čerstvá ženy. —att. obzl. v bitvě padlý.

γέχταρ, aooc, Ó,T6, a) nektar ; nápoj bo
hů, božský, nebeský (přelahodný). Pl. b)
obr. vůb. nápoj lahodný. Eur. vehucody.

νεχυο-μαντήιον, τό, Hér.věštírna mrt
vých (kde vzývány duše zemřelých, aby
vystoupíce z podzemí dávaly veštby).

VĚMUG,vos, 6 (V. νεκ-ρός) 8) umrlec; U
mrlina; mrtvola. Ρο, (τ. ἀμοιβός).ἐχὃρὸννέ
xvy mrtvolu odpůrcovu. Hér. dvěpocóv.— b)
nebožtík. Sof.v. xaradvýcno f.

Νεχώς n. -x©g,gen. -xa (Necho) kr. Eg.
1. Saidský na zač. 7. stl., otec Psamméti
chův. 2. celého Egypta ku konci7. stl., syn
Psammétichův, vnuk 159Nekóa.

Νεμέα, 9,Řec.krajina lesnatá jihových.
odFliúnta, se svatyní Dia Nemejského, v.
i násl.

Népetoc i Népeoc 3.(Neué«)Nemejský,
Ta Néue« Nemejské hry (národní, konává
ny vždy po dvouletí, ve 2. a 4. roce Olym
pijském) ku poctě Dia'Nemejského.

νεµεσάω (νέµεσ-ις)za přílišné štěstí (ji
nému) mám ; horším se (z přílišného, neza
slouženého stěstí jiného) ; závidím; závi
stivým jsem, Arst., op. čAeetv(při neštěstí
jiného).

VĚLO.

νεμεσητός8. (νεµεσά-ω) ῬοΏοτδθπ{,ne
vole, závisti hodný. obyč. neut. sg. Sof. οὐ
v, sinf.c. ace. nehodno pohoršení, že—.Pl.
οὐδὲνaloypóv ojdě v. sinf, nic hanebno ani
potupno, s inf.

νἔµεσις, ἡ (-ν νεµε- Vvéu.co)básn. 1. pří
lišnost; pohoršení, nevole (z přílišnosti,
obzl. ve štěstí). a) urážka (obal. bohů). Sof,
gl O"čreorí v., 0) Aéyo jest-li v tom urážka
(bohů), odvolávám slovo své. v. ydp vždyt
to urážka ! b) porok ; výčitka ; hana. Aisehl.
TÍgTáĎE v. oTVysď;proč toto hana za hrozné
má? —2. a) pomsta (spravedlivá za příliš
nosť). Sof. $ev bohů. b) NéuecigPomsta (j.
bohyně). Sof, Něusot Tod wavovrog ἀρτίως
Pomsta zemřelého právě (jenž sám už ne
může se pomstitl).

Népeotg, v.νέµεσιςΕ.

VEJLÉTUP, opoc, Ó(VEUE-V VÉ., SIV, VÉVE
σις£.) Aisehl, mstitel (spravedlivý). Zevc.

νόµος, τό (νέµω, « nemus) básn, past
vina; háj. Sof. šraxTtov.

věLO (« num-e-rus. —fut. veu.d; a0r.
ěvetu.x ; prf. od km. veu.e-vevévxx ©) 1.a) u
děluju ; dávám. ©)vovív. někomu něco. trag.,
Hér., att, —Βοᾷ,τέχνοις μ.οῖρανπατρῴας γῆς
διαίρετον νέµειν dětem podíl otcovské země
oddělený(zvláštní)dávati, ustanovovati. Xen.
νεῖυιαιπάντων τὸ µέρος τινὶἀάί ze všeho po
4 πόκοπηι,-- τὰ χρήματα rozděliti peníze
πόκοπια, ΡΙ. (τ, δύναμις 1.Ἀ, «). med. roz
děluju si, Dém. č véuecde co si rozdělujete
(Ροά{1γ). 178. νείμασῦθαι πρός τινα poděliti
se s někým. pass. Xen. «oéx veveumy.évama
so rozděleno, na kusy rozkrájeno. 9)uděluju ;
dávám ; přeju; dopřávám, osubi. bohův i li
dí. Aischl,, Sof. —Hér. (v. fcog2. a). Thůk.
T0foovvýuerrovnost, rovnoprávnost dávati.
5ο. νέμειν αἴρεσινponechávati volbu ; dávati
vůli. Thúk. výre olure mAbovvsluavTEsLYTE
ěrmexelmani útrpnosti více nepovolíce ani
laskavosti. Sof.i: rov úreoxkyň góXovvéuev
Au přebolestnou urputnosť (zlostí jiného
způsobenou) poroučeti Diovi. v) prokazuju.
Aischl. (v. μοῖρα £.). Sof. νέµειν χάριν τιὶ
prokazovati vděk někomu. rořg plhorg Tiu.dc
v. přátelům vážnost prokazovati ; přátely ve

| vážnosti míti. ©)dávám ; přičítám ; vkládám.
Sof. (v. oirix 2. b, a). — b) «) řídím ; spra
vuju. Hér., Thúk. rv róXv— obec (V.xxd
ίστηµιι4. 6, β. -- χράτος 1.8, ϱ). Ταχ. τὰ ἴδια

. „ , v 5 . ,

šGtoou věuerv vlastní své věci ze stejného
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práva spravovati (j.věciobecné). Hér.i med.
TůAha veuov.évyostt. věci svou vůlí řídíc.
pass. TOdr" AuémvodTo dxiBdykov vépera
ěmivode EAXnvas s naší strany (řízení,) po
čínání tak bezelstno jest k Hell. —p) vládnu.

„miněčím ; držím, v držení mám něco. Soí.
XpaTYTEXadWpóvougmoc vládní a trůn. med.
Ἠέν. τὴν Βιμ.μερίην νέµονται Σκύθαι Κἰπι.το
své moci, v držení svém mají Sk. —Thúk.
(v. pořou 1. c, B). —y) nase beru ; mám. Sof.
(v. px). c) «) bydlím ; obývám. Hér. ryv πό

„Awvéuemv městě—. meď. Aischl. Aotoc ἕδος
véu.ovvouv sídle Asie obydlí svá mají. p. m0
Mapa. Hér. ryv rapxXnv—. subi. i: móAegT0v
Ἄθων νέµονται města na Athóu založena
jsou. —B) meď. užívám. vi něčeho. Πότ. πολ
A«švénovro mnohých statků (země) užívali.
uérTaAAa dolů. p. Thúk., i ἐμπόρια. -- ἔδωχκε
νέρ,εσθαιdal k užívání (krajinu). 9. a) «) pasu
(dobytek, stáda). meď. —se. Hér. Úwrotveu.6
uevaskoně pasoucese. ΧθΠ.τὰ ὑποζύγια θ0Ἡ
maři—. PL. i ϱ 08. περιιόντες νέµονται οῦομά
zejíce (pasou,) toulají se—.B)vypásám (do
bytkem). Xen. výzev va Goypásti (dobytek)
na horách. pass. τὸ ὄροςνέµεται αἰξὶκαὶβου
cív pohoří vypásáno jest bravem a skotem;
na pohoří pase se brav a skot. v) meď. ο 08.
Ῥοδίτάπι. ΦοΓ.οὐχ ἄλλων, τῶν νεμόμεῦ ἀνέ
455- nikoli jiných (pokrmů), jichž požíváme
my lidé. —b) sžírati, hubiti dávám. Hér.
πυρὶτὰς χώραςνεῖμαι ohni krajiny dáti zhu
biti, vydati na zhoubu ; ohněm krajiny zhu
biti. meď. sžírám ; rozžírám se. Hér. φῦμα
ἐνέμετο πρόσω vřed rozžíral se dále. - 3.
básn. a) ve vážnosti mám. Sof. ravě' odxém
νεμ.ῶ πόλιν toho už nebudu si vážiti města.
Φᾶ55. οὐδέ μοι ἐμμμελέωςτὸ Πιττάκειον νέµε
Tat ani mi vhod slovo Pittakovo se nezdá.

býv. mia m1.«) uznávám, ve vážnosti mám
někoho za něco. Sof. NwóBx,cč v. 9εόν 1000,
tebe ve vážnosti, v úctě mám j. bohyni. φίλον
Gev.za přítele tě uznávám. p) vůbec: poKlá
dám ; mám. Sof. (v. [úym). i s obi. věci. el m
τήνδ dumoTixvvéuewpokládáš-li nějak toto
za chybu.

VĚVOLALión.. ψ. νοέω.

veo-4AwTog, ó (-FaA-) Hér. čerstvě la
pený, chycený. Hér. pl. iybúec.

ve-vapoc 2. nového zasnoubení,man
želství. 0, Hér., Xen. nedávno ženatý ; novo
manžel. %, nedávno vdaná; novomanželka.
Pur. novozasnoubená.i Aéxrpav.manželství
nové.

Νεοπτόλεμος. 729

νεο-γενής 9.--- νεαγενής.Χεῃ. τὰ ν. πι]ά
data.

νεο-γνός 9. (-Ύν- ν γίγνοµιαι) ΠοΥΟΥΟΖΘΗ/.
Ἠότ. παιδία. Χθῃ. ν. τέκνα novorozeňátka. i

o zvířatech. mládďátka. Enr. v. dovac mla
dičké beránky.

νεο-δᾶμώδης 9. (-δηµώδης) πογοοβόθη
ský. obyč. pl. u Sparťanů : novoobčané (hé
lóti pro zásluhy vojenské na svobodupro
pušťění, nemající mimo svobodujiných práv
občanských). Thúk., Xen. —Thůk. 70 v. no
voobčanství.

γεό-δαρτος 9. (-δέρ-ω) nově, čerstvě se
dřený, stažený. Xen.v. Bóecčerstvé volovice.

νεο-δμιής, T065, (srv. násl.) básn., Eur.
v. ydy.ousvatba nového sňatku.

νεό-δμητος, ἡ (δάµ.-νηνι)básn., Eur.
ν. κόρη novozasnoubená děva.

νεο-ζυγής 2. (-ζυγ- v ζεύγνυμι) nověza
přažený ; novospřežený. Aisehl. ráAoc.

νεό-ζυγος, ἡ (-ζυγό-ν, srv. předch.)Eur.
-vůu.oy)(nového spojení,) nového sňatku ne
věsta.

νεο-) ἁλής 9. (δάλ-λω) Ἐπι. αἰσχύναν.
stud čerstvý (čerstvě kvetoucí.j. růže).

νεόνεν (νέο-ςἆθ-πιο) básn, znova.

νεο-χατάστατος 9. (-καὺ-ί-στη-μι)ποτό
usazený. Thůk. -žvdooro: noví osadníci.

Νεοχλῆς, έους,ἸόΠ.έος, Αἴπ., οθο Τ16
mistokleův.

νεό-ποτος 9. (61. ἀλλό-, παλίγ-κοτος)
Aischl. nového druhu; novotný. mpďyog,
κακά.

νεό-Ἀτιστος 9. (-κτίζω) πονδ založený.
Hér., Thúk. zóAu.

νέοµαι (7 νεσ]ομαι, 8ΙΥ.νίσσοµαι, νόστος)
básn. jen prs., i s význ. fut. ubírám, dosta
vuju se. Sof. inf.

νεο-μηνία, γ. νουμηνία.
Νέον τεῖχος, τό (Νουγ hrad) ms. 1. A

jolské v sev. záp. Lýdii na pravém břehu dol
ního Herma. 2. u Xen. na sev. záp. pomoří
Propontidy v Thrácku.

νεό-πλουτος 2. (ορ. žpyat6-m-)nově,ne
dávno zbohatlý ; mase. boháč nováček. Arst.

νεό-πλυτος 9. (-πλύ-νω) novopraný;
čerstvěvypraný.Hér. eura.

v80-770%0G2. Sof. nově, právě stříhaný.

Νεοπτόλεμος 1. (Πόρρος) syn Achil
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leův a Déidameje dcery Lykomédovy, na
osir. Skýru vychovaný, po smrti otcověvůd
ce Myrmidonů ve válce Trj. (později kr. K
peirský). 2. Ath. za Dém., štědrý boháč
vlastimil.

νθό-ρραντος 9. (-ῥαίνω) 99. novozbro
cený ; nově, čerstvě zbrocený. ξίφος,

νεο-ρρύτος 92.Sof. nově, čerstvě tekoucí,
litý. ryyaů γάλακτος,

νε-ορτος 2. (νέ-ος, ὄρ-νυμι) δοἵ, 8) ποτό,
právě vzniklý ; nový. ví v.; jaká příhoda no
vá? —b) o os. nově, právě přišlý. vuox.

νεος (νεξος, « novus, nov-icius nov-alis,
Nu-per; nový ; neu. —véuT0gv. zvl. !) nový.
1. a) «) 0 živočiších a rostlinách : mladý (u
člověka věkem od narození asi přes dvacátý
rok ku třicátému). trag., Hér.. att. —Thúk.
βασιλέως ὄντος νέου,vewvépovkrále ještě mla
dého, poněkud mladého. att. oivéo:lidé mladí;
Jinoši. Aischl. vém. Te xai maXaxí i mládé i

staré (ženy). Xen. veWTegoLToLÁKOVTAŠTÁV
mladší než třicetiletf. —Xen, v. cřroc letošní
obilí. — Bof. v0 v. mládí ; mladá léta. att. ἐκ
věou,při pl.ičx vémyz, odmládí ; odmladých
let. i okoních (v. dápevnuu1.a).— B)mladý;
nedospělý. Pl. v. Gore s inf. mladý (ještě
k tomu,) aby—. i význ. bujnosti a p. Pl.v.
xi úžúc mladý a prudký. Eur.i vé«ooovric
mladá mysl. —) v mládí, dětinství ; dětský.
Dof. Tpopý (v. Ayo-— f.). b) x) o věku vůb.
(obzl. v comp. a sup. proti věkům starším)
abt. 7pEoBÚTEOG—, veWTEDO<starší —mladší.
Xen. νεώτεροι ἰππεῖςπι]αφᾷί ]οζ46056. νεώτα.:
T0gTtvov nejmladší z některých. —B) před
časný. Sof. véocvémEdyUpe čdavec (mladý, )
předčasný předčasnou smrti zemřel jsi. 2. a)
a)nový ; nedávný. Aischl. obozích, vládcích,
(kteří nastoupili na m. jiných). véov ace.
neut. Aischl. nově; právě (nyní). Sof. (v.
čopo,b). Hér. čx vémcznova. B)nový; nebý
valý (k jiným přibývající). obzl. o věcech.
Alsohl. Xauváτε véx Te čym nové i nebývalé
7817. πόνοι νέοι παλκιοῖσι συμμιγεῖς κακοῖς
strasti novéke starým družící se pohromám.
DOf.véx veóĎevžaxá nové znova pohromy.b)
nový; neobyčejný; nenadálý. obyč. ve sm,
zlém. Sof, onyalvev m1véov oznamovati něco
zlého, novinů zlou. obyč. comp. vzáTEJOVTL.
PL (v. uý I. 1. b). Hér. nehoda nějaká (subi.
při xxTaAuuBůvev). obi. při gowiv vzpouru
začínati,osnovati ; Ρουὔ]{ή68,νεώτερα ἔπρησ
ge monyu.ava zlé obmýšlel obmysly, novoty.
p. Lýs., Isok.

Νέσσος.

νεός, 1+ νέος«„nova-le) novina; úhor;
niva. Xen. (ale gen. ión. vzógv. při vaĎc).

νεο-σπᾶς, άδος, ὁ (-σπά-ω) 898. právě
ἀ{γζοπύ ; ὄετβίτγ. δαλλοί.

νεοσσεύω, νεοττ-, ἸόΠ.dle někt. vocoedo
[νεοσσό-ς)τΥ]εΏ] 11.Ἠόη. 4886. νενεοσσευµένα
(dle někt. vevoocevuéva) ὀρνίθων γένεα VY
lehlá ptačí mláďata.

νεοσσιά, -ττιά, AG,ἢ (νεοσσ-ός) Ἠπίζᾶο
s holátky, s mláďaty. Hér., Xen.

νεοσσός,-ττός, ὁ (7 νεβοχίος, Ξ1Υ.νεοχ
μός, νέος. »νnovicius,novičký) mládě ; mlá-.
ďátko. a) «) holátko; ptáčátko, Sof. pl. —B)
Xen. pl. mladé včely ; roj. —b) o dítěti mase.
mladinký. Eur.

νεο-σφαγής 9. (-σφάζω, σφαγή) Ὀάρδη.,
Sof.a) doví: v.právě čerstvou ranouzabitý.
usmrcený. b) v. oóvogvražda právě, čerstvě
spáchaná.

νεότης, Ἴτος, %(veFo-, véo-c) mládí, a)
mladosť. «) mladý věk (op. yřoxg). att. —B)
nedospělosť (mysli); mladistvánerozváž
nost. FI. vedle ἀχολασία. Ὦ) coll. mládež ;
jinošstvo; mladé mužstvo, obzl.vojenské,
j. Lak., Hér., Thůk.

νεο-τόχος, Ἡ (-τεκ- VTÍxTe) omladnice;
žena po porodu (nedávno porodivši). Eur.

νεό-τομος 9. (-τέμ-νω) trag. a) nově,
čerstvě (zasečený,) zasazený. 5of. TAyuo.
b) právě, čerstvě uřezaný. Eur. 8Xč břečtan
(na hlavě ovinutý. —dle někt.: čerstvě po
ražený zvěr na honě).

-VEOTT-, V. v8060-.

νεο-χάρανχτος 9. (-χαράσσω) Ρο. ἴχνη
v. šlapěje, stopy čerstvě ražené, čerstvé.

νεοχμός 9. (νεβοκ-, 81Υ.νεοσσ-ός,νέο-ς)
8) ἴγασ.ποτύ (ρο/1πύο). 8ο. 11889,(1. τ1ά4
ce, nenadálý nástupce). Aischl., Eur. κακόν.
—v. xaxá nové zločiny. ϐ) Ἠότ. νεοχμ.όν τι
motéetv(novotu,) vzpouru nějakou začínati.

νεοχµόω (νεοχµό-ς) novoty, proměny
(zlé) působím. Hér. veoyuan, vsoyv.ojvT
xATÁTia odpor začíti, začínati nějaký proti
někomu, Thúk.i o subi, zosb.,roAA%vsou
cau mnohé novoty, proměny (odporné) způ
sobiti,

νέρνε(ν), ν. ἔνερθείν).
νέρτερος,γ. ἐνέρτερος.
Něooocmýth. Kentaurdivoký, jenž pře

nášeje Déjaneiru přes Ť. Euénos, od Héra
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klea smrtelně jsa raněn, ošálil Déjaneiru,
dav ji krev zrány své, šípemjedovatým způ
sobené, za vnadidlo k udržení lásky k Hé
rakleovy.

Νέστος, 0, I. Thr., tekoucí ze stř. Thrá
ceka (nyní Karasu) směrem napředjiž., po
tom jihových. do moře Aig., sev. vých. od
Thasa.

Νέστωρ, 000g, stařičký vůdce Dan. ve
válce Trj., kr, Pylský Néleovee, otec Anti
lochův, Peisistratův a jn.

νεῦμα, τό (veů-e)zakývání; pokynutí;
pokyn. Thúk., Xen.

νευρά, i (ovepFu, « vedpo-v)tetiva ;šŤ
(u luku). Sof., Eur., Xen.

Ἀευρίς, ίδος, %(Nevp-ol)Neursko ; Nůr
sko, i% N. vý Neurská—, Hér.

Nevpocí, oi, Neurové, Núřané (Navari),
nár. Slovanský, dle Hér. bydlící mezi pra
meny Tyry a Borystena (Dněstra a Dněpra).
srv. Bovětvor,

νεῦρον,τό (σνερΕον,81. νευρά.« nervus,
Schnur, šňůra. 1. a) svaz. PI. oúyxevratT0
σῶμα ἐξ ὀστέων καὶ νεύρωνsloženo jest tělo
z kostí a svazů. ) šňůra (ze svazů zvíře
cích). Xen. tetiva, u praku a p. v. roXAď. —
2. obr. síla. Dém. vedo' ční Tivy čyev sílu
proti někomu míti.

νευρορραφξω (νευρο-ρράφος, ὁν -ῥαφή.
látal, příštipkář) šňůrou, dratvou se-, při
šívám. Χθῃ. τὰ ὑποδήματα podešve. Pl.
inf, prs.

νευρο-σπαδής 9, (νευρά, ora-w) Sof. v.
úTpAxTOgtetivou (natažený) vymrštěný šíp.

VEVPÓ-0TUSTOC2.(-om4-w) Šňůrou, pro
vázkem (natahovaný,) pohyblivý. Hér. dy4AX
µατα obrazy. Xen. va v. loutky,

vedoat, ν.1. νεύω.-- 9. τ. 1. νέω.
, , . /

γεῦσομαι, V; 1. vém(ale srv i vevo)./
VEVW(x nuo, nů-tus, nů-men. — aor.

ἔνευσα,ale v.i1.věe!), 1. a) kloním, Sof.
šgmédovxdpa v, k zemi hlavu kloním, —veů
ca: —skloniti.oóBe strachem. b) kloním, ký
vám se. 0 subi, věci. Hér. Ti vedovace. něco
kývající, pohybující se. Thúk. —šs+ něco
klonící se k něčemu. 2. a) kývám. Pl, veoní
τινι pokývnouti, pokynouti někomu. b) při
kyvuju; kývaje slibuju. riněco. Sof,νεύσατε
τὸν ἀδόχητονyápi přislibte nenadálou mi
losť, službu milou!

νεφέλη, dór, -Ax, % (« νέφ-ος, πεβι]α,

ůra

νεωστί. 751

Nebel). a) mračno; mrak; oblak. trag. —
Xen. v. Asuxý. b) obr. «) mrak; mrákota (j.
obraz tmy, smutku) Eur., Sof. (v. duréz m
a, B. —aioyůve 1.b) —B) zahalení(j. oblak);
oblek, Sof povíx vepěAXevražedlným oblekem,

Νεφέλη, ν. Ἀθάμας.
νέφος, τό (srv. vepéhy. « nůbe-s, nůbi

lus. nebe, nebesa, Nifl—).a) nebe mračné,
kalné; oblak; mrak, Sof. Guxpov v. malý
mrak, b)obr. «)mrak, mrákota (j. obraz tmy,
smutku). Sof.cxóvou v. tmy mrákota (0 sle
potě). Eur. oppůúovv. obočí mrak (žalný),
B)mrak ; hojné množství, Eur. áoríčev mrak
pavéz, pavézníků. v. TotoUrovore takový
mrak (nepřátel, nehod), že—.Hér, v. rocodro
úvůporov mrak ohromný mužstva.

νεφρῖτις,ιδος, %(vepo-0<)ledvinový "Thůk.
vócog nemoc, bolení—,

νειρός, ὁ, οΏγὸ.pl, ledviny.
1. vém (σνεβω, m vše. —a0r. čvevou, ale

rozd. odveúo !—fut. vsúcou.zr) plavu ; plovu;
pluju. Hér. věetvěre.ovauevorplovati umějíce.
Thúk., Pl, (v. ěmorýum 1. a, «). Xen. prs.,
i fut. ©gvevcou.evovchtíce t. plavati.

2. vém (a0r. ἔνησουprí. pass. νένημ.αι) hr
nu; kupím ; hromadím. Hér. νῆσαςπυρῆνη
kupiv, nahromadiv hranici. Xen. žorwyvve
vyuévov chlebů nakupených, nahromadě
ných.

΄ ς / / ’ v
νεω-χόρος, ὁ(νεώ-ς, 2. xopé-e) v chrámě

čistící, dohlížející; dozorce chrámu. Xen.
Aprén00; Artemidina,

Νέων, ωνος, j, ms. Fóeké sev. záp. pod
Parnásem ν. Τιδορέα.

νε-ώρης 9. (4ϊ6 πόΚ{. «ννέ-ορτος) Sof, ne

dávný. νεώ9%)ῥόστρυχον τετμημένον kadeř ne
dávno, čerstvě ustříženou. v. oóBog náhlý
strach.

νεώριον, τό (νε ὤρ-, ναῦ-ς, ὥρα) πι. Ἰ Ἡπ
schování lodí (obyč při přístavu) ; loděnice;
lodnice, att.

« VSC 1. nom., v. vě6s.— 2. gen. v. vxůs.

γεώσ-οιχοι, οἱ (νεώς 9. --) lodní stany
(v loděnici, obyč., ale ne vždy, jeden stan
pro jednu lod). Hér., att.

veWoTÍ (veF-, véog) neskl. a) «) teprve
nedávno ; nedávno, trag., Hér., att.— Óv.ne
dávný ; odnedávna ; nový právě. Eur. xotoa
vog. PL. vův v. nyní právě, Sof. TXAx. x0) v.
už dávno a ne teprve odedneška,p. Hér.(v.

| eicáva— f.). B) nedávno (i o době delší). Pl.
a
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Tov v. TETEAeVTYxXÓTAnedávno už zemřelého.
—b) znova; potom zase, i—. PI. ěri Kpóvov
καὶ ἔτι ν. τοῦ Διὸς τὴν ἀρχἣν ἔχοντος 78 Κτο
na a ještě potom ina zač. panování Diova.

VĚWTA(veFo- Feru, véo-c, Tos) neut, pl.
ace., jen ve spojení: eigv. na (nový,) druhý,
příští rok; na přesrok. Xen. d

νεώτατος, V.νέος. Pá

νεωτερίζω (νεώτερ-ος,τ. véocÍ.).a) «) no
votařím ; novoty obmýšlím, zavádím. Thúk.
obyč. s obi, neut., zř. s ace, subst. če odéva
οὐδὲν νεωτερίζειν proti nikomu nie nového
(zlého) neobmýšleti, nečiniti. čgviva vt vew
τεριεῖνproti někomu něco (zlého) zamysliti;
k někomu své smýšlení nějak změniti. i mept
m. Thúk. uděv veovevllevmepirův Evuuayt
ov žádné změny nezaváděti ve spojenství.
περί Ttvoc—oněkom. νεωτερίσαι την πολιτείαν
změniti ústavu. —pass. švewrepiCero10x TA
mspiTYVOAyxoyiav strojeny už změny ovlá
dě oligarchické. —B)vzpouru strojím, začí
nám ; odpadám, odstupuju (od dosavadního
závazku). Thúk. οἱ ξύμμαχοι νεωτερίζοντες
- odpadajíce. µ.ἠτι πρὸς τὰ παρόντα νεωτερί
coo. aby dle tehdejších okolností vzpoury
nezačali. p. Xen. ovojínech.b) o subi. neosb.
Thůk. «) xi vůwTecč ἀσθένειαν ἐνεωτέριζον
noci k nemocem nové příčiny poskytovaly.
B)νεωτερίζει τι mění se něco; změna děje se
s něčím, v něčem.

νεωτεροποιία, 1)(veteTEpomoL-66)novotář
ství; touha po novotách, pozměnách. Thúk.

vsWwTEpO-TOLOC,6 (-moté-) strůjce no
vot, obmyslů ; novotář. Thúk.

VEWTEPOG,v. véoc 1. a); 2.b).

1. výj(« vaí)neskl. slůvko dosvědčovacía
dotvrzovací, obyč. s acc. boha n. bohů; nej
častěji v odpovědi. Xen. ole co uxystowat
Tdv AdeAnóv; —výAlx zda myslíš, že s tebou
do boje se pustítvůj bratr? Ano, živ tě Zeus.
P. vý T0ůg HeoÚcAno, živi tě bohové. —i mimo
odpověď (tu č. dno se neklade). Dém. ou.
νη τοὺς θεοὺς 5 40ο, Č. inf. míním,živi tě bo
hové, že—.Xen. )Ad vy Afa—však—. Dém.
i Írón.

2. vý- (« ne, lat. i č., rozd. od předeh.)
jen v někt.slž.j. předsuvkazáporná: ne- (v.
νηλεής, νηµερτής). Ῥτοῦί (τ. νώδυνος).

νηδύς, ύος, Ἡ, básn. a ión. 1. břicho. a)
ve sm.širším : část těla mezi prsoma a no
hama. Eur. b) v užším sm.: žaludek. 5of,
νηδύοςὈρεπτήρια. Ἠότ. Ἡ ν. καὶτὰ σπλάγκνα

νησαϊος.

žaludek i střeva, vnitřnosti. c) život (ma
teřský). Eur. —2. Eur. tělo (mužské),

γηκάς,ν. νᾶίς.
νγιος, Υ.νᾶιος.
Νήισται zýXa:Dolní brána v Thébách

(« νέ-ος).
νηΐτης, ου, ὁ (vyF-. srv. výtog) loďní.

Thúk. στρατός vojsko.
vYAE“< i νηλής 9. (9. νη-, ἔλεο-ς, ἐλεέ-ω)

básn. bez milosrdenství (pass. ); nebohý.
Sof. neut. vyAcéc. pl. vyAé«x.Aischl. adv.
γηλεῶς.

Νηλείδης, ου, ὁ (Νηλεύ-ς) Néleovec.
Hér. pl.

NmAeEde,6oc, mýth. kr. Pylský (v Mes
sénsku), syn Poseidónův a Týrojin, otec Ne
storův.

νηλής, ν. νηλέης.
νηλί-πους, οδος,ὁ, Ἡ, básn. neobutý;bosý.
νηµέρτεια, ἀότ. νᾶμ., ἡ (νηµερτής) ηθ

omylnosť. Sof. vrvoc něčeho.

νηµερτής, dór. vůu- 2. (2. νη-, ἅμαρ
Távo) nepochybný; neomylný. Aisehl. Xóyos.

νηνεµία, ión. -(m,(výveu-oc) bezvětří;
Πδίπα. Ηότ, τῆς θαλάσσης.

νήνεµος 9. (9. νη-, ὄνεμος) básn. bez
větru; tichý. srv. předch.

νηός Ιόπ., . νδός.
νήπιος ὃ. 12. (9. νη-, πυ-, 51Υ.6Ρ. νη-πύ

τιος) básn. a) nedospělý. neut. nemluvně;
dítě. Eur. xXvvyztou i v dětech. b) i 0 vy
rostlých: «) nedospělý ; zpozdilý. Aischl.
(op. čvvoug).Sof. oj v. nenedospělý; rozváž
ný. Eur. neut. výmzpozdilosti. B) necitli
vý; maso. i: necita. Sof.

vyjrtoveí v. násl.

νή-ποινος 9. (9. vy-, mowvý))bez pokuty;
nepokutovaný. adi. básn. —Xen. vyrorvet (j.
lok. způsobu, srv. 4uxxcí) bez pokuty, trestu.

Νηρεύς, és, bůh mořský(syn Pontův
a Gajin, mnž. Dóridin), otec padesáti Néreo
ven. v. násl.

Nmpmíc, -nidoc i 3806 (NypeFig, Nyped-c)
Néreovna. trag. pl. obyč. Nypfjdec, Hér.
Nyomídec,jichž bylo 50, nejznámější Béru.
Enr. Νηρῆδος yévog,t. Achilleus:

vyjsaloc 3. (vňoo-gostrovský. Eur. dro
y. ὀρέων z hor na ostr. (Ithace); z horna
tého ostr.



Νησαζος.

Νγσαζος π. Νισαῖος3. Hér, Νησαϊοι ἵπποι
Nésští ořové(posvátní, náramné velikosti,
jichž v Persku užíváno za spřežení vozu po
svátného, jenž při slavnostech prázdný jel
předkrálem, jsa nejvyššímu bohovi zasvě
cen ; též za spřežení vozu král.) —Νησαΐον
meotovNésská rovina v jihozáp. Médsku, kde
se chovali ořovéNésští (z krajiny Sogdian
ské a Bakterské pocházející—,plemene Tur
komanského).

νησίδιον, T (vycíc)ostrůveček. Thúk.
γησίς, ἴδος, Ἡ (νῆσ-ος)οβἱτιγε]ς. Hér. |
νησιώτης, ου, ὁ (νῆσ-ος) ο58:οσα!. Ἠόι.,

att., obyč. pl.

᾿νησιωτικός8. (νησιώτ-ης) οβίτοναπε]γ.
Thúk. xerď vo v.dle polohy svéj. ostrované.

νγησιῶτις, dór. věG-, 100g,Ἡ (νησιώτ-ης)
ostrovská ; ostrovní, Aischl. πέτρχ. 90Γ.νᾶς.
éaTix ostrovní oltář (obětní na Kénaju). Hér.
«πόλις.

νήσος, ἀότ. νᾶσος, Ἡ (»ν Ἱ.νέ-ω, νά-ω) a)
ostrov ; výspa. trag.. Hér., att.— b) polo
ostrov. Sof. věooc[léXorog (— Iléhoros vý
605)ostr. Pelopův — Peloponnésos.

νῆσσα, Ἡ (νητ]α,« anas, Ente) kachna;
kačena. Hér.

νηστεία, Ἰόπ.νηστηίη,Ἡ (νηστεύ-ωΡοβτη
56. -- νῄστ-ις) Ῥοβ{έπί; ρᾷςί. Πόγ, pl.

νῆστις, ιος, τδος,ὁ, Ἡ (5. νη-, ἐδ- ν ἐσθίω)
básn. a) kdonejí; bezjídla; lačný ; tštitrob

„ný. Eúr. i s gen. v. Boodg zdržuje se, nepo
žívaje pokrmu. b) Aischl. νήστισιν αἰχίχις
s hladovým umořením, zubožením.

vyoÚěptov, T6 (srv. vncídtov) mizerný
ostrůvek. Xen., Isok. pl.

VYJĎGión., V. vxůc.

VYJVOL-TTÉDYJTOGión, . ναυσι-πέρᾶτος.

výpw střízliv jsem (op. μεῦύω, μ.εθύσχο
va). obyč. part prs. střízliv. Soť., att. —
Hér. i vystřízlivělý.

νίζω (vy-je, jen prs. a impf. —ostt. čs.
odvrĎ-,a0r. čux) 1. myju.(att. obyč. Xovo)
2. obr. a) smývám. Eur. φόνοννίζουσα νταζ
du smývajíc (na smířenou). b) omývám ; 0
čišťuju (na smířenou). «) revě někoho, Eur.
ἀγνοῖς xxbxpuoř; víbaí posvátnou očistou

gbaviti viny někoho. 6) ri něco, Sof. víbx
καὺκρυῷ τὴν στέγην͵ ὅσα κεύθει zbaviti oči
stou příbytek všech skvrn, které skrývá.

νίχα dór., V.νίκη.

νικάω. {95

Νέχαια, 9, jm. několika ms., u Dém. ms.
Lokrův Epiknémídských, vých. od Ther
mopyl.

Nimavěpa, ión. -om,jedna z tří kněžek
Dódónských v 5. stl.

Nimavěpoc kr. Spartský v 8. stl., Pro
kleovee, syn Charileův, otec Theopompův.νῖχάω(věxy)1.a)vynikám; vítězím;
vítěz jsem. a) v boji, v zápase. trag. —Hér.
νικῶντες οὐ τὸ ὀπίζω φεύξονταιvítězijsouce,
(budou-li vítězi, ) nazpět se nerozběhnou.
ěvixycxzvítězil jsem; vítězství obdrželjsem,
vevtxmxxzvítězeno mám, ale i prs. často
s význ. prf. (a impf. s význ. plgpf.) Xen.
s ace. vztahu ὡς ἤδη πάντα νικῶντες j. by
už byli veskrze zvítězili, —měli veskrze
zvítězeno. 9) v radě, v soudu, ve hrách a p.,
i: předčím ; předek, vreh mám. Sof. ei u%
xaXác Aya, ců víxa nemluvím-li pravdivě,
ty vrch měj! Xen. 0 wxav, vy vxáv kdovy
hrává, nevyhrává (v soudu). Hér. yvoumot
vxdv míněním, radami (návrhy svými) vítě
ziti, předčiti, vyhrávati. v) o subi, neosb.,
Sof. dedď čvíxmcevu.oXetyzvítězil úmýsl sem
jíti. vadr čvíxx tovítězilo; návrh ten schva

lován. Xen. ἐκτῆς γικώσης(γνώμης) πράττειν
πάντα dle mínění, návrhu schvalovaného
(dle usnesení většiny) konati všechno. b)
s ace. vnitřním: vítězím něčím ; vyhrávám
něco, v něčem. «) att. νίκην νικᾶν, νικῆσαι,
vevxyxévu vítězstvím vítěziti, zvítěziti, (boj,
pole obdržeti,) zvítězeno míti, Pl. 06acudyug
νενῖχήκατε v kolika vítězstvích máte zvítě
zeno; kolik vítězství máte vyhraných. (v. i
vavuxyte). Thůk. Ολύμπια νενικηκώςτ 0
lympských hrách vyhráv, zvítěziv, vítěz
ství obdržev. P) γνώμην v. míněním vítězím,
υγ Ἀτάνόπη, Ῥ]. οἱ νικῶντες τὰς γνώυ.ας περὶ
voúvTeovkteřívreh majísvým míněním otěch
věcech, 2. a) překonávám ; přemáhám ; po
rážím. viva někoho. «) bojem, zápasem. prs.
i s význ. prf. Xen, wxóu.evBxovhé«zvítězili
jsme, vítězství máme nad králem. pass.
Thůk. μάχη τῇ πρώτῃ νικᾶται ὑφ ἡ̓μῶν bit
vou první poraženjest od nás, is pouhým
gen. Aisehl. wxouevogvivocbojem slabší ně
koho; překonán někým. $) hrou a p., Hér.
ἔλεγον τὸν βασιλέκ συγκυβεύειν τῇ Δήμητρι
καὶ τὰ μὲν νικᾶν αὐτὴν, τὰ δὲ ἑσσοῦσθαι ὑπ᾿
αὐτῆς kr. prý v kostky hrál s Démétrou
a někdy překonávalji, někdy překonáván byl
ο πί. ΕΙ. νικᾶν ἐν λόγοις τινὰ překonávati
v řečech někoho. is part., Χεῃ. τὰ μεγάλα
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νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα (αὐτόν) 79 να]]
kou měrou překonával své přátely (dobrodi
ní prokazuje, ) dobrodiními—. v) i o subi.
neosb., Sof. μηδ ἡ βία σε μηδαμῶς νικησάτω
s inf. —ani moc ať nijak tě nepřemůže, ne
strhne,abys—.pass.uxáodal vimpřemahánu
býti, dávati se přemáhati něčím ; oddávati se
něčemu. Sof, jdový radosti. Eur. συμφορᾶνι
xouévy pohromou přemáhána jsouc. b) c)
v moci mám. Tivěněkoho. pass. v mocijsem.
Tivog něčí; povoluju někomu. Sof. κρατεῖς
τοι τῶν φίλων νικώμενοςΡάπειῃ ]εξ, jsa v mo
ci přátel, povoluje přátelům. Eur. xpetcao
vov vxduEsvoLMocnějším podávajíce se. B)
o subi. zosbn., Sof, wxž dpery µε τῆς ἔχὃρας
πολύ ἀο]ίπιάstatečnost (odpůrcova) mě mno
hem více než nenávist (jeho); předčí sta
tečnost u mne nad nenávist mnoho, daleko.

νίχη dór. -κᾶ, , vítězství. «) v boji,v zá
pase. trag.. Hér., att.(v.vxáo 1.b, a). Xen.
τῶν πολεμικῶν ν. τε το]θηβίτί--.ν. καὶσωτη
ρία. ἶ{εὺς σωτὴρ καὶ ν. 7. spásu a vítězství.
B)básn. o vítězství Afrodítině(v lásce). Sof.
pl. —v) vůb.j. zdar; výhra. Sof. ν. καὶκρά
τος τῶν Ooouévov zdar a síla k provádění
činův.

Nex, dór. -xa Níka; bohyněvítězství.
NixýpatToc Ath. 1.v 5. stl., otec Níki

ův. 2. vnuk 1bo, syn Níkiův, od 30 tyranův
usmrcen.

νικητήριος ὃ. (νἴκά-ω) za vítězství da
ný: odměnou za vítězství (ve sm. nejširším).
Xen. T%v. olvňuara —políbení. —subst. Ta
v. «) odměna, dary za vítězství. PI. B) hody
vítězné. Xen., v. čorižo 1. b.—

νικητιχκός 8. (νικά-ω) ν{εόπηύ; k vítěz
ství příslušný, příhodný. Xen. raoxoxevý,

νιχηφορέω (vxmpópo-c)Eur. δάκρυα νι
xmepopeďslzy (zármutku) za vítězství odnáší,

νικγ-φόρος 2.. (-pépw)a) vítězství ob
drževší; vítězosfavný. Eur. δεξιά. Βο, κρά
z0c— síla. —Xen. 0 05. v, Tiv0g—v něčem,

i v zápase, v. r00ůmayxpariou vítězník, pře
bojník ve všesiláctví. b) vítězný. «) přiná
šející vítězství; s vítězstvím (spojený).
Eur. díxmprávo. dópu—. B) vítězstvím, ví
tězně získaný, úhoněný. Eur. ἄγρα.

Ντχίας,ου, ΑΛ, vojevůdce zaválky Pe
loponnéské, syn Níkératy 19, otec Níké
raty 2ho,

Nemódpopog Aigíňan v 5. stl., jenž j.
příznivecAth.bojoval protisvým krajanům.

νιφάς.

Ντκόλεως, εω(Νϊκόλᾶος) δραχίαη 1.οἷς.
r. 500., otecBůliův.— 2. vnuk 1b, syn Bú
liův, ve válce Peloponnésské od Ath. u
smrcen.

vly (« ji v je-ho ©, i-s) enkl,, dór., často
u trag. — uv. ace. 3. 0s.sg., du. i pl. všech
rodů: jej ; ji; je. (0 0s. 1věcech).

Νίνιος 3. (Nív-og2.) Ninivský. Hér. oiN.
Ninivští; Ninivané. αἱ Ἰινίων καλεόμεναι
πύλαι ρτάπα παζγταπά Ninivských, v sev.
Babylóně (k Ninivě).

Nívoc 1. ó,mýth. kr. Assyrský, pravnuk
Héraklea Lýdského ( Assyrského), vnuk
Alkajův, syn Bélův, (mnž. Semiramidin,)
otec Agrónův, zakladatel msta Nívog(Nini
ve). 2., ms. Ninive v Assyrsku na levém
břehu Tigréta, založené od Nína 1., vyvrá
cené r. 606. —

N1ópPy, dór. Ba, mýth. dcera Tantala
Fryžského, sestra Pelopova, mnžk. Amfi
ona Thebského; jsouc šťastnou matkou čet
ných synův adcer, nad Létojí hrdě se vypí
nala a proto od Apollóna a Artemidy všech
dítek dospívajících zbavena byla; přenese
na byvši odDia do vlasti Fryžské, tam 2a
Sipylu proměněna byla v kámen stále slzy
ronící.

νίπτρον, τό (νιβ- ν.νίζω) Κοπρο!; Ιἀποῇ,
jm. 19. zpěvu Od. —Arst. pl.

νίπ-τω, τ. νίζω.
Nipede, éeoc,vůdce Achajůz ostr. Sýmy

ve výpr. Dan. proti Troji, nejkrásnější po
Achilleovi. Rur. ace. Nipř. ©

Níoatw, , přístavMegarský u zát. Sa
rónské (ale Nroařog v. Nnoařog).

νίσσοµαι (νεσ]ομαι,« vou) básn. ode
bírám, vracím se, Eur. ydóva viooeod: do
vlasti své se odeberte.

Ντσῦριος 3. ( Níoup-og) Nisýrský, pl.
mase. Nísýřané.

Niodpog, 4, ostrůvek jihozáp. od Kóa,

Νίτητις, 105,dcera Apriova, mnžk, Kam
býsa kr. ,

νίτρον,γ. λίτρον.
Νίτωκρις, tg, 1.královna Eg. asi v 22.

stl. —2. královna Babylónskáv G.stl., dle
Hér. mnžk.Labynéta St., matkaLabynétaM),

γιφάς, ἆδος, Ἡ {σνιφ-, Srv. vlpo ) obyč.
básn. 1. subst. a) sníh (padajícíve vločkách,
Srv. zuov); sněžení, Aisehl, Asuxómrepoc,b)



νιφετός.

obr. Aisehl. vpddoc upouévac Bpóuockame
ní j. sníh lítajícího rachot. 2. aďz. sněžná;
zasněžená. Sof. mérox.

νιφετός, ὁ (ονιφ-, srv. předch. a vípu)
sněžení ; padání sněhu; metelice. Hér.

νιφό-βολοςο. (νιφ-,νιφά-ς,βάλ-λω) οϱγό.
básn. sněhem zavalený, pokrytý, naplněný.
Eur. 0p0g,νάπος.

νιφόεις, εντος, ὃ. (ονιφ-;, νιφά-ς, 81Υ.
předch.) básn. plný sněhu; zasněžený; sně
žitý. Soť. Π]αρνασός.

νιφρο-στιβής 2. (σνιφ-, νιφά-ς, στιβ- Υθ
στείβω) Ρο, v. yetu.vec sněhem (kráčející,)
fučící bouře zimní; sněhoburné zimy.

νίφω (σνιφ-, 8Υ. νιφ-άς, νιφ-ετός, « NÍV
es, sg. nix, ni-n-g-it. sníh, Schnee) act.
obyč. v 3. 08. sg. vípe (0 de0: bůh) sněží,
pass. a) 0-, zasněžovánjsem ; sněhem po
krýván jsem. Hér. Ta κατύπερῦε ταύτης τῆς
„dpys zisi víperau krajiny nad touto zemí ma
jí stále sníh ; v krajinách—stále sněží,Xen.
vepóuevo: AT7Adov za chumelice odešli. b)
básn., Aisehl., v. vroac 1.b.

Nidořot km. Thr. u mořeEux., již. pod
Haimem.

νοξω (πο γνοεω, »νΎνο,γνω- 7 γιγνώσχω.
80Υ.ἐγόησα ὧν; prf. Πιεά. νενόγαι, ΙόΠ. νένω
ua, plgpf. 3. 0s. pl. švévovro) 1. a) pozoru
ju; znamenám. Xen. ὡς ἐνόησαναὐτῶν τὴν
πορείαν ἐπὶτὸ ἄχκρον|]. zpozorovali jejich po
stupování na vrchol—. b) poznávám. PL. 0
περί τι νόμος νοῆσαι ὁάδιος οῦγδε] ν΄πόδαπι
Ῥοσπα/{παάπο. 9, 8) α) namysli mám ; my
slím ; míním. Sof, πᾶν ὅσοννοεῖς τὸθ 60 (161)
máš na mysli, co myslíš. ývosřgj. myslíš,
Hér. va Tep aÚTOgčvóce COprávě sám na my
5] 161. Ρ. ΡΙ. ἅπερ νοῶ. -- ἃ νοεῖςλέγων 60
na mysli máš, mluvě (upřímně), ταῦτά φα
G1TOVFOLyT7Vvoeřyto prý básník myslí, Xen.
καὶ λέγειν καὶ νοεῖν καὶ πράττειν i mluviti i
mysliti i konati. G)pře-; rozmýšlím; roz-;
uvažuju ; rozjímám.meď. —si. Sof. vooúue
vogTů Aorea uvažuje si—. b) na mysli mám;
ob-; zamýšlím. s nf. ví pe vos δρᾶσαίπο
τε; --σῶσαι καχκοῦ60 881πιῖ πΩΠΗΥδι15 πδϊπ1 3
zachrániti tě z choroby. p. PI, —is ace.obi.,
Ἠότ, ἄλλα νοέοντεςjiné obmýšlejíce. Pl, a
ἂν νεῄσωσιν ŠmvreAetvcokoli si usmyslí, to
vykonávati.Hér.i med. g EvévovToTorst
tak měli zamýšleno, tak hodlali učiniti. i reví
Ti voety někomu něco obmýšleti. xaxóv zlé—.
Xen. —xax«. G)«) myslím; siýšlím; sou

νομίζω. τὸῦ

dím ; uznávám. Sof. 56 ἀτο]ίπι 869, τόδενοῶ
κράτιστον {οΐοπηγε]ήπι, soudím za nejlepší.
19 Ρ81{. ὡς μηκέτ᾽ ὄντα κεῖνον ἐν φάει νόει
mysli o něm tak, že už není na světě. Hér.
ὀρθα νοεῦντες (Ρταπό πιγς]{οοῬ;) dobře, správ
ně soudíce. 9) i se subi. zosbn. ΒΙ. τί σοι ἅλ
AovoeřToDrTov0 dua; který ti jiný smysl
má to slovo? p. 70 νυγί µοι ξυμβεβηκὸς--. Ἡγ
nější má příhoda co asi znamená ?

νόημα,τό (voé-w)pomýšlení, Xen.
νοήµων, ονος, 9.(νοέ-ω) τοὔπιγε]πγ ; Το

umný. Hér.
Nóms, ó, dle Hér. pravý přítok dolního

Istra, jnde neznámý.
νοητός 3. (voé-w) 1. pochopený; pocho

pitelný. Pl.neut,. sg. 2, rozumný ; rozumem
opatřený, Pl. neut. sg.

vódboc3.i 2.lichý ; nepravý ;postranný.
παῖς, syn, dítě; levoboček, Sof, Hér., att.

Νόνων, ὠὤνος,7. Αἰσχίνης Ἱ.
vójLawoc 3. (vóuo-<) zvláštní (obyčeji).

Hér. neut. obyčej ; zvyk. pl. i zákony. 74
τριχ.

νομ-άρχης, ου,ὁ (vou-652. žpye) správ
ce, starosta krajský; župan Eg. n. Skyt.

νοµάς, άδος, ὁ, Ἡ (νοµή, νέµω) 1. básn,
dělící; rozdělující. Sof. s gen, xpvau v. ῥεέ
Wepovprameny rozdělující proudy, toky. 2.
a) popastvě jdoucí, chodící, bloudící, «) Sof.
tro. koně na pastvě bloudící, zabíhající,
zaběhlí. —B) s dobytkem, se stády po past
vách bloudící; kočujicí; kočovný. Aischl.,
Hér. Zxúda:. Hér. AfBuec.—ol v. kočovníci;
nomadové. b) na pastvě (horské). Sof. o dí
těti: na pastvě položené, opuštěné.

νομεύς, étc, Ó(vou.6-)1.pastvec ; pastýř;
pastucha. Šof. v. dvýc. Xen. v. dyadbocpa
stýř dobrý, hodný. 2. Hér. pl. žebra, kleče
lodní (t. dřeva,na nichž přibita byla prkna
poboční).

vo, Ἡ (-νέρω) 1. a) dělení; rozdělení,
PL sg. —Aisehn. v,yonuXrov rozdělení pe
něz. b) Hér. pl. sehopnosti udělované. 2. a)
a) pasení; pastva. Xen. pl. (j. zaměstknání
pod širým nebem). $) pastva; pastvina;
pastviště; pastvisko. Sof, motuvíev vouaí.
Πότ, ἵππων, -- Χθῃ.(5. iso652. a, B,É—). v)
Pl.io pastvě duší. —b) stádo (na pastvě).
Xen. v. xarTaAauBavo 1. a, a.

/ had

νομίζω (νόµ.-ος, {ᾳτ. αἲδ,νομιῶ, 801, ἐνό
UGX, PTĚ. VEVOVUZA,DASS. VEVÓUUGUXL; 80Γ.
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pass. švouícůyv)1. a) )v obyčeji,ve zvyku
mám. Ti něco. -—-i s inf, Ἠότ. ἀπὸ τούτου ἔτι

καὶ ἐς Tóde vouílovrec od oné doby až dosud
v obyčeji majíce (něco). vouíČovotAu duclac
čodsv—obětikonati, vm i: mívám.něco.
οὔτε ἀσπίδα οὔτε δόρυ νουίζουσι απὶ ὅΜΐ11αΏί
dřevce nemívají, nenosívají (v boji) ; —oby
čejně neužívají. —často pass., Hér., Xen.
vouíleraí m. v obyčeji, ve zvyku jest něco,
i s inf. obyčejem, v obyč. jest. Xen, 6000
παραχωρῆσχι τὸν νεώτερονπρεσβυτέρῳπαντα
xOŮvouíČera z cesty aby ustoupil mladší
staršímu, všude obyčejem jest. 6vopuČóu.evoc
obyčejný. iatt., neut.: obyčej; zvyk. va v.
buď: obyčeje ; obyčejné obřady. n.: obyčejné
dávky, daně, platy (v. 4rorehéo 1. b, £.).—
B) v obyčej beru, uvádím. Hér. vi mx9%Tivog
n. 0.776Ttvog Něco od někoho. obzl. v prf. rxow
Σκυδέων ἡμεῖς νενοµίχχυεν οἆ Sk. my to (v
obyčej) přejali, vzali. Tadry "EMnmvecdr
Λἰγυπτίων νενοµίκασι--. 9εῶν ἐπωνυμίας VO
vcas bohů pojmenovánízaříditi, ustanoviti.
Χεῃ. τοῦτο ἐνόμιςε Kd90; s inf, to zařizoval,
ustanovoval K., aby—.pass. voullerní T1v 0
byčej,v řádvchází, přicházíněco. Hér. og xxi
úpymy švoulody j. už ze zač. v obyčej vešlo,
zařízeno bylo. vevóutovat úvň TMYἙλλάδα
s inf, obyčej jest (rozšířen) po Helladě, že—.
OŮTOTZUTZvev—tak zařízeny jsou ty obyčeje.
v) v řád uvádím ; správou zařizuju (obec).
βα58. Ἠότ, τὰς ἄλλας πόλιας μ.ηδὲνἼσσοννο
μίζεσθαι χατά περ εἰ δῆμοι esy ostt. msta
aby seřídila správou ne méně samostatnou,
než j. by právě bylaobcemi (venkovskými,
t. ku hl. mstu nó). b) «) v řádu, řádně,
slušně zachovávám. vou.íČerníT řádně za
chovává se něco.evi někomu; dle řádu sluší,
přísluší něco někomu. Sof. ἐντάφια τοῖςκάτω
hrobní oběti podzemním nebožtíkům. p) Hér.
γλῶσσοῦ οὐ τὴν αὐτὴννενοµίκασι 117γ]α {6ό
hož nezachovali si. ) vouíČe vwzvyklý
jsem něčemu; Adle zvyku) užívám něčeho.,
Hér. pově vopilova: Zxvduxž mluvy užívají
Skythské. vouílovat ὀὐδ ὕ̓ρωσι οὐδένπειια]
ani polobohů vůb. —ůc?-oúděvv. sviň vůb.
nechovají, nemívají. Thůk. vouív.ot νουίζειν
zvykům zvyklý býti. —9vataig obětí (dle 0
byčeje) užívati. e)asBetx—zbožnosti ss říditi.
2. a) «) uznávám(řádně, slušně). Aischl.
δεοὺς νοµέζων οὐδαιιοῦ bohů za nic neuzná
vaje, nic si nevšímaje. PL. θεοὺς νουίσαι, νο- ©
ulČevvbohy uznati, uznávati ; v bohy uvěřiti,
věřiti, Hér. v. s ace. c. inf, věřím, že—, i PL.
pass. νοµίζεται TÍTivoguznává, pokládá se

γόµισμα.

něco za vlastnictví, za panství, za přísluš
nosť něčí, Sof. (v. xparée 1. a.) ὁ χῶρος τοῦ
δεῶν νοµίζεται; πι, kterému zbohůpřísluší,
zasvěceno jest? μεῖζόν π. µείζονά τινα ἀντί
τινος νομίζειν výše někoho nad něco klásti,
pokládati. B)v. vivá T: uznávám, pokládám
někoho za něco. Thúk., Xen. Tous adTodcpí
λους, ἔχΏρουςtytéž (j. jn.) za přátely, za ne
přátely. pass. Hér. "EXmvecfpžavro vouo
dýva: za Hellény počali býti pokládáni (po
čteni). Xen. čoyovreg vouíČovrou za vládce,
správce uznáváni, pokládáni jsou. b) poklá
dám ; mám za to; míním ; myslím.sinf. že-.
trag., Hér , att. —i s part. praed., Xen, vó
vale, ἐὰν ἐμὲἀποχτείνης, ἄνδρά ἀγανὸν ἀπο
xTelvovměj za to, usmrtíš-li mne, že muže
hodného usmreuješ.

νόμιμοςδ. 19. (νόμος) 1.a) obyčejný
(zvykem). Eur pů; v. čvyXvu.ougoheň oby
čejný při svatbě, v0v. obyčej; zvyk. Eur. rů
ško v. díxac obyčeje mimo právo, Hér. (v.čr
άξιος). b) příslušný. Thúk. vóvauot xavTa
oxevzí příslušné přípravy (válečné). 2. a)
uznaný (zvykem) ; právní; zákonný. «) 0vě
ci, obzl, neut., Xen. voóutu.ovETOvýoxT0 Zá
konným učinil. eví s inf, někomu, aby—.(v.
čvou.og). pouhé vóu.u.ov s inf. zákonem dovo
leno, aby—. často pl. nářízení, ustanovení
(zákonná); zákony (pocházející buď od bo
hů n. od lidí). Sof. dbsdvvovuux bohův (od bo
hů pocházející) zákony. Hér., att.— PL. *a
eiodóva v.obyčejné,platné zákony.(v. dux
T06, čAAelre). Pl. Ta v. zai ol voóuorřády
a zákony. i sg. v. xxi vóu.og zákonnosť a zá
kon. —pl i: náboženské obřady. Thúk. (v.
ἐκδιχιτάομαι). ΡΙ. ὅσια. -- β) 1ἵ. ο 08., Βα1.
ol uh v. mařdegnezákonní, nepraví synové.
b) o 05.: zákonný ; (zákonů dbalý, jimi se
řídící); správný; řádný ; zvedený. PL.vou
p.otyfyvovrouzal xócutot zákonnými, správ
nými stávají se a poctivými. Xen. Otxx16
τατός τε Χ.νουιμώτατος ἀνήρ πε]5ρτατεά|1
vější a nejřádnější muž. i adv. Χεη, -- ΕΙ.
xoGu.Loszal v. poctivě a zákonně.

- νόµισις, ἡ(νομίζω) Thúk, Ý ἀγδρωπεία
τῶν ἐς τὸ ὁσῖονv. lidské ustanovení věcí
náboženských.

νόμισμα, τό (νομίζω) ουγόθ]απ, zvykem
uznané. aj «) nařízení (dané); ustanovení,
Sof., Bur. sg., Aischl, pl. zákony (ustano
vené, dané. τν.ἐπευθύνω ϱ). ϱ) πἀρόν (oby
čejný, ustanovený). Aischl. EMAnvzovdu
oT00g Poňs —obětního vzývání. b) peníze.



νομο-γράφος.

Hér. (v. κόπτω {.). Χθη,ν. διαδώσειν Ρ6Π{Π6
rozdati. PI. i pl. —sg.v. ooóv peníz pravý.

νομο-γράφος, ὁ {-γράφω) Ρἱβαίο]záko
nů (který písemní zákony dává). Pl.

νοµοὺεσία, Ý (vov.oděT-Ys)zákonodar
ství, Lýs., Arst.

νομοῦετέω (νοµοθέτη-) πάκοποᾶάτοθ
jsem ; zákony dávám. Hér., att. —Xen. vo
μοὺετῆσαί τινί τι Ζ4]ΚοπεΠῃ,za zákon ustano
viti někomu něco, —pass, νενομ.οὓέτηται ζ84
konem ustanoveno jest. Hér. repi Tadra od
τω σφι--ο ἐδοὮ tak jim—.Pl.i:obyčejem u
staveno jest, Isok. vouoderydbYvatÚTTivog
zákony opatřenu býti od někoho.

νοµο-ν έτης, ου, ὁ (-τί-θη-μι) π6Κοπο
dárce. —V Athénách (po Solónovi)oi v. sbor
zákonodárců, zákonodárný (asi 500—1000
0s.), volený z porotců k prohlížení zákonů,
zda-li třeba změny jaké, Thúk., Dém. —v.
καθίζω 1. α, Υ.--51Υ. Φεσμοδέτης.

νομονυετιχκός 3. (νομοῦέτ-ης) zákono
dárcovský ; zákonodárný ; pravdodatný. Pl,
v. umění zákonodárné, pravdodatné,

νόμος, ὁ (νέµω 1., 81Υ.νομός Πάβ]. 8 νο
uý) 1.a) (oddělenost;)zvláštnost, «) zvlášt
ní způsob; mrav, obyčej, zvyk (o0sb.). Sof.
ὠμοῖς ἐν v. maTpÓgV drsných mravech otco
τύοἩ, Ἠότ, εἰἐξαπατᾶν τοὺς εὖ ποιεῦντας ν.
šoví oi jest-li oklamávati své dobrodince
(zvláštním) zvykem mu—. Sof. i: zásada (v.
šxmooTiuáe). B) zvláštnost ve zpěvu, v hud
bě ;obzl. nápěv (s průvodem citery n. jných
nástrojů). Aischl, 080gv. pronikavý nápěv,
zpěv. Thúk. roAeuxot v.válečné zpěvy. Xen,
ἐχόρευον νόµῳ τινὶ ἄδοντες ΚἴαρδΙ]1πάρόταπι
jakýmsizpívajíce. Arst. rotmoigTv v.bás
nictví písní s průvodem (citery). b)o)obyčej;
způsob; mrav ; řád. Sof. (v. douóvTe II., 2.
a, B). půhxace vópov T0 u% s inf, zachovávej
ΠΙΤΑΣ,4078 Ἠθ--, Ηότ,(τ. 1. ἄπειρὸς {. Ίος
9. 8). πάτριοι ν. οἴθογαΚό(Ρο otcích, po před
cích zděděné) obyčeje, zvyky. oů κατὰ νόμ.ον
ne dle obyčeje. PI. ὁ περὶτὸν ἔρωταν. οϱ}δε]
v lásce. Xen. vóu.e[lepotxé pozpůsobu Pers.
—B)obyčejné mínění, Hér. oů, ei u%vóg.e ne,
leč dle obyčejného mínění. —) vůb. způsob.
Pl. τετράποδος vóuov dle způsobu čtvero
nožce. c) obyčej; obcování. Hér. yerpův v.
dav seči, 2. a)řád ; zákon. Aischl.veoy pot v.

„nové řády. Sof.doyaot. —rot v. ; jakým zá
konem ?—vóuovTrbévauzákon ukládati, dáva
ti. evil někomu, p. att.— Thúk, 0 Velos v.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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božský (srv. δεσμός). Ρ]. πολῖται φύσει, οὐ
vóue spoluobčané přirozeností, nikoli záko
nem. vóv.©čdixov po zákonu nespravedlivé.
κατὰ vóuov dle zákona. Xen. cův TG v. podle
zákona, b) att. návrh zákona. Dém.v. τινὸς'
návrh něčí—.

νομός,ὁ (věno 2. —srv. předch. vópoga
vou2.) a) «) básn. pastva; pastvina; luh
(pastevní). Sof, sg.— B)stan; obydlí ; sídlo.
Ἠόέτ, οἱἄνδρωποι νομοὺς ἔχουσι, ἔξουσι-- ϐί
dla mají —míti budou. — b) Hér. o zemi:
v Egyptě: kraj ; župa. Θηβαῖος,Ῥουβαστίτης
a jn. —v říši Pers.: kraj; skupenina (kra
jin). rpásTog, δεύτερος ὅ, Φρύγιος, Λύδιος,
Ἰωνικός(π8 Dareja bylo jich 20). —iv jn.
zemích a říších.

νομο-φύλαξ, axog, Ó,%,strážce zákonů.
pl. v obcích Hell. zvláštní dozorcové, aby
zákony platné neprávě se nerušily a zákony
nové řádným způsobem se ustanovovaly
(srv. $eouopiAač). Xen, i o ženě v. rv čv
τῇ οἰχίᾳstražce hospodářství domácího.

vó0c, att. voůg,Ó(ze γνο-, ν γι-γνώ-σκω,
SIV.X-yvo-ix) a) «) pozor; pozornost; mysl
(pozorující, ροποτπά). Ρ1. προσέχειν τὸν νοῦν
Tepóg11obraceti, přičiňovati svou pozornost,
mysl k něčemu. Xen. zuviobraceti, vynaklá
dati svou pozornost na někoho; pozorně
všímati si někoho. 3) um; rozum; rozvaha.
Nof. TOUvod xevóg rozumu prázdný (v. i BAx
στάνω 9. 8, γίγνομαι 2. o, v). Hér. vów Au
Bv, ag— rozumem pochopiv, že—. odyvów
motéctyTLS rozumem činitiněco; rozumně si
počínati v něčem. vsv vóovbez rozumu, r0z
vahy. p. Pl. usera, dysu vod s rozvahou— ; bez
rozvahy. vodyj0y šojrmxogrozumu už nabyv
(po blouznění). —b) mysl; vůle. Aischl. č
vvaurTog. Bof,—xaAósooováv rozumná. Hér,
TAŮTY)ÓVó0Gčpeve tam, K tomu mysl směřo
vala. Xen. TÍčvvá čycre; co máte namysli?
co zamýšlíte ? sinf. Hér. čri vóovrivi morava,
modre TLna mysl někomu vpraviti, klásti
něco. čx TavTOcvóov ze vší mysli. κατὰ νοῦν,
vóovpo vůli. zivi někomu. Sof., Hér., att. c)
«) smysl; vědomí. Sof. (v. dsíXutog£.). P)
smysl, rozum(něčeho).Hér. v $uoí< oběti,

νοσερός 3. (vóGo-g,Srv. voGypóc)chura
-vý ; neduživý. Eur. fem. 00s. —Arst. περὶ
ὑγιεινῶν καὶ νοσερῶν ο ΥδοθοΒ ku zdraví a
chorobámpříslušných.

νοσξω (νόσο-ς) 1. a) churav, neduživ, ne
mocen jsem; churavím ; nedužím ; nemoc
ním; chřadnu. trag., Hér. att, «) tělesně.

47



/

138 νοσηλεία.

Sof. voceřvócovdypíxv nemocní nemocí kru
tou; churaví chorobou krutou. νοσεῖςτόδ᾽
dXyog chřadneš tímto neduhem.i s dat. vo
σῶν xdAovraAaž xmplchřadna na noze dáv
ným úrazem. io subi. těla, Hér. T0ůcaux
τος νοῦσον μεγάλην νοσέοντος Πο {δ]ο πεάιι
hem velikým nedužilo—. Pl. T0 vocodycho
robnosť. vocňoouonemocněti ; ochuravěti, B)
duševně. Sof, o šílenosti (v. WoAspócb, a,
ἁλάστωρ 1. 8,{.). vocetyvóce churavěti cho
robou vášně; posedlým býti vášní. Aischl.
ὀργῆς νοσούσης ἰατροὶλόγοι γάδπὃ τοζ]ζγαξθ
né—. v)io subi. věci. Eur. Ó ἄδικος λόγος
νοσῶν ἐν zirT$—. —(nezdráva,) mdlá, slabá
jsouc sama v sobě—,dóč« víra—. b) «) neho
dy, pohromy mám, snáším ;nehodami trpím.
ο, τοῖσιν οἰκείοις χαχκοῖς νοσεῖν domácími
pohromamitrpět, souženu býti. 70 peřČov9
κατἄνθρωπον νοσεῖντδϊδί útrapu snášeti než
síla lidská zmůže (v. i ἅλις 8, 1.). ταῦτα νο
σεῖπόλις (to,) tím trpí, soužena ješt obeč. B)
Xen. vů voceďzemě neúrodna, neplodna jest
(ορ. εὐθηνεϊν). 9. a) Sof., Eur. o subi. země:
morem, ránoů morovou trpěti, souženu býti.

(b)ión., att. o subi. občanův, obcí, zemí : ná
kazu, porušení bráti; klesati (slabostí, j.
πεπιοο/). Πότ, Μίλητος νοσήσασα στάσι --Ρο
ΚΙθεπιν τοπῦτο]θπι, Χεῃ, τὰ πράγματα ἐνό
σησεν πιοο ΚΙθβ]8, Ὠόπι, ὑφ᾽ὧν ἀπόλωλε καὶ
vevocyxevj EAA4 —odnichž (od neřestí) až
na smrť (seslabla) roznemohlz se-Hellas.

νοσηλεία, Ἡ (νοσηλεύ-ω, νοσηλό-ς »ν vo
Gypóc)hnis z boláků. Sof. sg.

νόσημα, τό (vocé-e) 1. a) a) onemoeně
ní; ochuravění; nemoc; choroba; neduh.
Ἐ]. ἀνθρώπιναv.lidské nemoci. io nemocech
zvířat, rostlin. Xen,, Isok, onemocnění ;ne
moc. $) duševní nemoc, choroba. Aischl.,
Pl. (v. šygpoviČe f.). Sof, o šílenosti. b) mu
čení; trápení ; bolest, Sof, —2. a) mor; ná
kaza morová. Thúk. b) obr, nákaza ; neřesť;
zlo, Isok., Dém.

νοσημάτιον, τό (νόσημα) ποπιοοϊόΚκα;
malá nemoc. Arst/s'příhanou,

νοσηβός (νοσέ-ω, 5ΥΥ.VoGEVóc)nezdravý.
Xen. pl. —yeopíx. op. úvisvá.

νόσος, ión. voůcog, % (STV.vocé-©) cho
roba; neduživosť; neduh ; nemoc ;. hlíza.
trag., Hér., att. —Sof, (v. xaracrále £.,$4A
AoL.) Hér. voůcocpí nemoc svatá (padoucí).
PL. i o nemoci zvířat, rostlin. 9) duševní
choroba, nemoc. Sof. o šílenosti. uavác, Auc
cadng. Eur. o šílenosti Bakehovek. Soťf.ο

νότιος.

lásce. Aischl. o zradě, b) pohroma ; nehoda ;
rána. Sof. $elx božská, bohem seslaná, do
puštěná, 2. a) uemoc obecná ; mor; hlíza,
nákaza morová. Thúk. b) obr. hlíza ; nákaza ;
neřesť. Eur. %μεγίστη τῶν ἐν ἀνθρώποις νό
cov dvaíčea největší z nemocí na světě, ne
stoudnosť, Pl. i 0 08. Χτείνεινὡς νόσονπόλεως
zabíjeti, vyhlazovati j. nákazu obce,

νοσσεύω τ. νεοσσεύω.

VOOTÉM(vócTO-c) Na Návratu jsem ; vra
cím se. Φοῇ, μήτε νοστῆσαί ποτε τὸ Ἄρ
yog ani abys se nikdy nenavrátil do Arga.
Eur. oůmo vevóovyx očxovještě (dosud) ne
navrátil se domů. Hér. omíce voorňoounazpět
se navrátiti. čgEjporyv— do Evrópy—.

νόστιµος 9. (νόστ-ος) ὑάβη. návratný.
Aischl. v. φάοςἄθῃ návratu. —GwTYpix78
chránění z návratu.

vóoTOG, č (v. vé-ou.c) básn. a) odehod;
výprava ; cesta. Soťf.©"mioopBř νόστον ἐξ
sAYAudevbuď vydal se na odehod pro potravu.
b) návrat. Aischl. v. 0 BxoíXetosxi στρατιᾶς
návrat králův a vojska. vóovot 6x πολέμων
návraty z válek. Soť,. čg dóuoug v. do do
mova návrat. Eur. yůs marowxc v. do země
otcovské

VÓJOL(= vů-TOc,na-tes) básn. za zády ;
stranou (srv. násl.).

νοσφίζω (vócor)1. act. básn. odstraňuju ;
odklizuju. Aischl, róvde ©"švóceicev tohoto
pak zahubil. Sof. i s gen. Γ]άριν νοσφιεῖςβίου
Parida zbavíš života, sprovodíš se světa. 2.
med. a) básn. odvracím se. Sof. v. Teva(0d
vracuje se) opouštím někoho ; odvracuju se
odněkoho. b)Xen. vocotoaodau y půy.xvastra
nou, po straně vzíti, přivlastniti si peníze.

νοσώδης 9. (νοσο-ειδής, -εἶδος)chorobný ;
k chorobě, k nemocipřispívající ; (zdravosti)
Škodlivý ; nezdravotný ; nezdravý. Pl, obyč.
neut. vedle úytevov. 1pl.

νοτερός 8. (νότο-ς)a) vlhký. Thúk. ya-*
U.dyv. počasí deštivé, b) zvodněný, Eur., v.
ἔχβολος.

νοτία, ν. νότιος.

νοτίζω (vór1-05)zvlhěuju ; zvlažuju. Eur,
κατὰ δάκρυα νοτίζει βλέφαρον 4ο]ᾶ Καποποί
slzy zvlažují zrak.
„ Nómtov, 76, ms. Ajolské na jihozáp. po
břeží v Mýsii Asijské.νότιος8.19.(νότ-ος)1.a)vlhký; vlaž
ný; mokrý. Aischl, o proudech slz. Xen.



νοτίς.

vóriov vlhko (op. Bópetovstudeno). b) vody
plný. Eur. dívaucčvνοτίαις ἄλμας Το Υ{τθοΏ
vodních mořských. 2. jižní. Aisehn. Teřyog.
Ἠότ. Ἡ νοτίη $dAucou již. moře : a) — Eux.
(proti byperborskému, sev, moři).b) již. mo
ře Libyjské (proti moři střednímu. srv. Bo
ρειος).

νοτίς, ίδος, Ἡ (919. νότι-ος 1.) τ]άμα. Βττ,
proud slz; proud vody pramenné. Atpxag (v.
i dpocáons). i proud mořský.

νότος, ὁ, 11, 8) již. vítr, obyč. vlhký,
mlhavý. Sof. očuc,χειµέριος. Hér, vedle Mý.
—Xen. b) již., polední strana. rp0g vóTovTtvog
k jihu, na jih odněčeho. Hér., Thůk. —Hér.
1 Υυ.ἄνεμος.

„ Noúětov, 76, dle Hér. ms. v jihových,
Elidě, založené od Minyjův.

νουνετέω (νοῦ-ς,He-ν τίθημι) na mysl
vkládaje řídím, vedu. vv někoho. 1. a) na
pomínám někoho ; domlouvám (mírně) něko
mu ; varuju někoho. Aischl, vedle rapauvsty.
Sof. va vovderel;čuš čAdova tu (ještě)
s domluvami mně přicházíš !—Pl. Štddoxovot
καὶνουθετοῦσι poučují a napomínají., v. o' ὡς
ἑταῖροντατα/α tě j. svého přítele (v. i 2.
ἀπειλέω {.). Χθ6π.ἐνουθέτει αὐτόν, ὡς 5 οΡί.
varoval πο, ἄθ Ὦγ--. ῥα55. Ἐατ. ἀκούει νου
Θετουμένη φίλων poslouchá jsouc napomí
nána přátel. b) chlácholím ; krotím. Sof.
pass. vii něčím. 2. napravuju; kárám, Pl.
pass. ÓvovdsToVy.EvogKáraný.

νουνέτηµα, τό [νουθετέ-ω)παροπη(πάπ!;
výstraha. trag., PL.v. déxum.

νουὺέτήσις, 7 (vovdeTÉ-m)napomenutí ;
domluva. PL. roXAAaiv, mnohá nap.

νουνετητικός 3. v. násl.
VOVÝETIKOC3. (vovdéT-m6, vouderém ) dle

někt. VoVĎETYTIMÓC3. napominací; vý
stražný. Xen. Aóyor.

νουµηνία, %(veo-u.-, véo-c, 2. pův) novo
luní. buď skutečné, n. nový měsíc (občan
ský, jenž často nesrovnával se s novoluním).
Thúk. vovunvíxxara ceXvyv za skutečného
novoluní. Xen. ἀπὸ νουμηνίαςο prvního no
vého měsíce (občanského),t

νοὺςγ. νόος.
γοῦσος V. νόσος.

, "> ,
γυχτερευτιχΟς 8, (νυκτερεύ-ω)Κποοοτά

ní způsobilý. Xen. xoúvecpsi noční, k nočním
honbám.

νυχτερεύω (νύκτερ-ος)nocuju. Xen. vux
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τερευόντων αὐτῶν ΚάΤὂ ἴ8πι ποΘΟΤΒΙ1,νυχτε
pedcoupřenocovati ; noc probdíti.

νυκτερινός 3. (νύκτερ-ος,« Nocturnus)
za noční doby ; noční, Χθεῃ, φυλακαί, -KÝPVY
μια. 0Ρ. Ἡμερινός.

νυχτερίς, ίδος, Ἡ (νύκτερ-ος) ποδπ{ pták ;
netopýř. Hér., Xen.

νύχτερος 9. (νυκτ- v výč)básn. a) noční;
vnoci. Aischl. %v.uývy, Sof.vůxTEpocdek
Býdy v noci— (v. i četua— f.). b) noční ; pod
zemní temnoty. Aischl. v. věAogcíl temnoty
—=smrt černá. Eur. “AudovnéXauvav. T ἀνάγ
χα Hádova černá a nočnítíseň,

νυκτηγορέω (νύξ, ἀγογά-ομαι) Υ πορί
umlouvám. Aischl. pass. při rpocBoAy,.

νυχτί-φοιτος 9. (νύξ,φοιτά-ω) Aisehl.
ν. φάσματα Vnoci přicházející zjevení.

νυχτι-φρούρητος 9. (νύξ, φρουρέ-ω)
Aischl. v. $Xoaocv noci bdělá smělosť.

VUXTO-VYÝpAG,ov, O (výk, dýpa) noční
lovec. Xen.

νυπτοµαχία, ἰόπ.(η,Ἡ (νύξ,µάχ-η) noční
bitva. Hér., Thúk.

VUXTOTOPĚM (νυκτο-πόρος, vůč, mrelpo)
noční pochody konám ; v noci táhnu. Xen, o
vojínech.

VOVTODVÁRNÉM(vuxTOPŮAUE)v noci hlí
dám. va čče věci vnější (v táboře, které ne
jsou ve stanech). Xen.

VVATO-PĎÁUŠ, 0x06, 6 (výE-)noční hlídač,
strážce. pl. hlídka noční. Xen,

νυχκτ-ωπόςο. (νόξ, HU)nočního pohledu ;
noční ; temný, Bur. Aadocůva.

νύχτωρ (νυκτ-υ vůč,m noctů, noctur
nus) neskl. nocí; v noci; za dobu, v době
noční.

νύμφατ. νύμφη.
νυμφ-αγωγός, ὁ, ἣ, Ρτζγοᾶδί,ἀγοᾶδίπθ

věstin. Eur. o matce nevěstině.

vovpepetoc3. 12. (výuom 1.) básn. nevěstě
příslušný ; svatební. vuu.pečova) svatební
komnata. Sof. i o hrobce nevěsty Antigony
xópmg vou.oetov Audou xořkov nevěstina lož
nice hrobní klenutá. b) pl. «) sňatek ; svat
ba. B) stav nevěstin ; nevěstinství. Sof, vuu
φείων ὄχνος. Υ) πθτδρία, Sof, obi. při xTevey.

νύμφευμα, τό (νυμφεύ-ω)Ράξη. Παίεῖς,
Sof. vivocs někým, Eur. pl. o jednom sňat
ku ; vdavky.

νυμφεύω (νύμφη 1.) Ράβη.1. 8) zasnou
47*



bení, sňatek mám,fem. vvupedet TÍGTIM—NĚ
která s někým ; vdává se některá za někoho.
Φο(,0ΑπΗΡοπξ 1: Ἀχέροντινυμφεύσω s Ache
rontem sňatek slaviti budu ; Acherontovi se
zasnoubím. Eur. pl. o subi. ženy i muže:
νυμφεύετε(Žeňte se ;) berte se v manželství!
—meď. —se. ij. pass., Eur. vvypevoxuévav
zasnoubivší se; zasnoubenou. pass. Eur.
νυμφεύομαι νυμφεύματα πρὸς πατρός Υγάἀνά
na jsem ve τάΦΥΙΥοοἴοθ. νυμφευθεῖσαἔχ
τινος Ρο/θ{8Ὀστδί sňatkem odněkoho. —rxpo4
mivdavši se za někoho. b) sňatek, vdavky
(jiné os.) slavím. Eur. o subi. matky nevě
stiny. 2. o subi. muže: νυμφεύσει τίς τινα
sňatkem pojmeněkdoněkterou. Bur. "Atd

νύμφη, dór, -ou, 7 (« nup-ta zahalená;
zastřená) 1. a) děva (dospělá) ; panna, obzl.
zasnoubená; nevěsta.trág., Hér. b)nevěsta;
vdaná žena (obzl. mladá), Eur, [ToXvvelxeos
νύµφα Polyneikova—.2.iatt, nymfa; vila;
bohyně nižší. obyč. pl., pokládány za dcery
Diovy n. jn.bohův, obývajícína horách i ni
vách, v lesích, potócích, studánkách, a dle!
obydlí i rozeznávány zvláštními jmény. Sof.
v. švuěpot.Xen. Náídogvóu.on Rusalkyvily.
ΡΙ. δεῶν παῖδεςἐκνυυφῶν.-- νύμφχι Ἀχελῴου
vily Achelóovy. —dle PL.vily pokládány za
pův. přirozeného nadšení.

νυμφίδιος 8. Ῥάδη., « násl. Eur. ré
pauva a p.

vuppmóc 3. (výuo-m 1., srv. předch.)
obyč. básn. nevěstě příslušný ; nevěstin;
sňatečný ; svatební. Eur. 061.01.— p. Sof.,
i: Ta v. TéXy dovršení, posvěcení sňatku
(v podzemí).

νύμφιος 3. 1 9. (νύμφ-η) 1x(proparox.)
básn. sňateční, Eur. vupy.plototTagdběvot za
snoubeným, nevěstám děvám. 2. (parox.)
vuu.ploc,O,1att., ženich ; mladý manžel, choť.
i pl: ol vemoTiv. od nedávna, nedávní man
želé; novomanželé.

vvpeptoc v. předch, 2.

Nuppóčmpoc Abdéřanv 5. stl., syn Py
theův, příznivec Athéňanův.

νυμφοχομέω (νυμφοχόμο-ς)Ράβη,πογό
stu zdobím, strojím. Eur. intr. —se(za ne
věstu).

νυμφο-χόμος 9. (νύμφη,ep. xoué-a, att,
xou-iCe) nevěstu zdobící, strojící, Eur.

νυμφό-ληπτος 9. (výu.py2. -AnB-v Axu
Báve) nymfami, vilami nadšený. Pl.

VÓv(srv. násl, vův,« nun-e, nyn-Í, nun)

Noa.

nyní. 1. o čse, a) «) při prs., trag. často při
impt. prs. n. aor., i při coni. —Pl, νῦν ἔχειν
nyní míti, Xun.v.rape nyní jsem tu. —
καὶν. inyní. xai do v.vi dbůro motoUcei ny
ní zajisté to činí. v. dě dý—nyní pak už-.
často jako attrib., Sof., PL. Ἡ ν. Ἡμέρα ἀποδπί
den. Xen. ὁ ν. βασιλεύς, ἄρχων nynější kr.,
vrchní, Pl. ra v.v nynější chvíli; nyní. Xen.
TOvův eivou zatím ; pro tu chvíli, B) při prť.
Aischl. v. xýxoxc nyní jsi uslyšel. Xen. xai
ν. δη νενικήκαμεν μεγάληννίκην ANYNÍuž ZVÍ
tězili jsme velikým vítězstvím, rd.vův OYye
vevyuéva události nyní právě sběhlé. b) při
a0r, a impf. Sof, odóc, mv 0) v. čhyv cestu,
kterou právě nyní jsem vykonal. uoiov
πλείονα % v. čXauBávere mzdu hojnější než
nyní jste dostávali c) s fut. Sof. ToůTov. re
mpáčera to nyní vykonáno bude, Xen. v. δὴ
σὺ δηλώσεις, ei— nyní už ty dokážeš, zda—.
2.nyní; teď; když věci se tak mají; když
tomu tak jest; za nynějších okolností, Sof.
νῦν δέ-- αἱθteď—. Hér, v. dv půaxode "Tovag

' č%ouAovůvncnyní, nuže tedy vytrhněte Tóny
z otroctví! p. att, νῦν δέ-- αἱθἰδᾶ--.

vův (seslabené vův,v. předch. —ep. i vů
« num, nu, nun) enkl, postp. a) při impt.
nu; tedy ; tož. trag., att. —Sof.BR vov pojď
tedy ! oíya v. tož mlč ! Xen.fe v. καὶἐρωτᾶτε
jděte tedy a tažte se! td: v. předjn. impt.
nuže tedy—. p. kyeré v. —b) před ind., n. inf.
n. part.: tedy ; tož. Sof. (v. ixévns f.). Hér.
obzl. pév vuv při stručném opakování toho,
co vypravováno, se spojením s násl. (-δέ-).

νῦνί (v. 1.) důrazné vův:nyníť; zrovna
nyní. obyč. att., Xen. ὥσπερ νυνί 1. Ρτάτό
nyní zrovna.

νύξ, gen. vuxT0g,%(« nox, noc, Nacht)
1. noc. a) (op. ju.éo«). trag., Hér., att, —Sofť.
Όνοφερά.-- ΡΙ. ἡμέρας καὶvůxTag dni a noci.
Χεθῃ.χαὶ Ἠμέρας καὶνυκτός1 Zadne i za noci.
ἐχ,νυκτὸς 78ποοί (οπαδ. ποοί ο Κοποθπος]).,
ἐκνυκτῶν za nocí, b) doba noční, néca vůxTEC
půlnoc. Xen. mepipécac vůxrag ok. půlnoci,
PI. móppeTv vvxTěvpozděv noci. 2.a) noc;
tma ; temnota, Aischl. přiskonání, Sof,Ae
bola v. zhoubná tma. b) noc, temnota pod
zemní, Sof. v. "Audncre.

Noo«, ión. Nůon, , jm. mnohých míst
v krajinách vinných, která oslavována byla.
Ť. domov Dionýsa, k jehož poctě tam koná
vány veselé obřady.Nejhl. jsou: N. v Ai
thiopii (Barkal), dle Hér.; v Euboji, dle
Sof. ; v Indii, dle Eur.



Noodtoc.

Νῦσαῖος ὃ.(Νῦσα, srv. násl.) Nýsajský;
Nýsský. Sof. —0pexv Euboji.

Nůotoc 3. (Nóca, srv. předch.) Nýsský.
Sof. N. opyňvava Nýsské, Bakchovské (j.
v Nýse Eubojské) plesy.

νυστάξω (νυ- ον νεύ-ω) skyvuje se mi
hlava; klímám ; dřímám, obyč. part. prs.,
Xen., Pl. i oi vvoralovrec dřímající.

νύχιος 3. i 2. (výE)obyč. básn. 1.a) noč
ní; vnoci. Sof. odéyuara. Eur. oaopavu,
ἐνοπαί. b) ve spánku, Sof. (v. čxrelvo 1. a).
2. tmavý, noční (v podzemí). Aischl. rAdě,

vý dle někt. vo, nom.a ace., vv gen.a
dat. pron. pers. 1.0s. du. (« no-s, ná-s,ny)
my, nás dva, oba. Pl. 0Ρ. πολλοί.

νώδυνος(9.νή, ddóvy)básn. proti bolesti;
léčivý. Sof. oůXAXov,

νωὺνής 2. (2. -vm,odé-o, dle někt. z ep.
od-oua) a) netečný ; nehbitý; nebybný;
(který sotva sám seboustrká ;) nemotorný;
líný. ΕΙ. ίππος ὑπὸ μεγέθους νωδέστεροςkůň
pro velikosť poněkud nehbitý. b) nejapný;
přihlouplý ; nevtipný; tupý. Aischl., Hér.
comp.

γω ὑρός 3. —=vodýg b. —v. násl.

VWŮpÓTYE,nT06,1 (vodpó-c) nejapnost;
přihlouplosť; tupost. Arst.

νωµάω (.ν νέμω) a) básn. řídím; otáčím,
«) trag. prs. aimpf. sobi. štítu, oštěpu. i:
máchám,č. s instr. —B) Sof. ovyž móda vo
uv na útěku nohou otáčeti, běžeti. —v) obr.
Aisebl. ožuxavoudv veslem vládna (v obci).
b) trag., ión. iatt. pozoruju. Eur. udvret
ἐνώμων--. Ἠότ. νωμῶντες στα ἀναιρεομένους

[r]

m, 6 = ἔϊ (ξεῖ),τό, neskl, — x, ks, čtr
nácté písmě v alfabétě. —Známka čísť. a)
6/ — 60.— b) č = 60.000.

satvw (« čém) češu. Dém. mrskám,v.
věToG 1. a, £. *

Βάνν ης, εω, Τ. Ξάνδος..
Ῥάννιος δ. (Ἐάνδ-ος 9. 9.) ΧαπίβΙ/.

Hér. —nečtovXantská rovina (podle Ť. Xan
tha v Lycku). oi Z. Xantané, obyv, ok. ř.
Xantha i ve ms. Xanthu.

Bavorov), Ath., mnžk. Sókratova.
Βάνύιππος ΑίΠ. 1.τ1. polov. 5. stl.,

syn Arifronův, otec Perikleův, vítěz Mykal
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Toůc Aapelou pozorujíce, j. picují vojínové
Darejovi—.

Νώναχρις, ιδος,1, ms. v sev. Arkadii u
hranic Achajských, kde jest i hrozná říčka
Styx. Hér.

νώνυµος ϱ. (2. νη, ὄνυμια,819. ἀν-ὤνυμος)
básn. bezejména (slavnéhoj; neslavný,trag.

vwTÍČE (věT-0s) trag. 1. vzad, zpět obra
cím. Sof, voTicauviva vzad, zpět obrátiti, za
hnati někoho, 2. na zádech pokrývám, zdo
bím. Eur. xico0g dv čoveoivἐνώτισε |6Πιιᾷ
břečtan ratolístkami záda pokryl,

γῶτος, ὁ,1νῶτον, τό, att. častěji neut.,
pl. obyč. neut. (« nat-es) 1. a) záda. hřbet
(člověka, bohůi zvířat). Aisehl, pl. o zádech
Atlantových. Sof. xat ysooi ai voTotoLI ru
kamai zády ( o Hérakleovi). du.pi vůbrako
lem na záda. Pl. vůTov xai πλευράς Ἠϊροίἃ
žebra. Xen, va v. záda. Dém. Čaíve xavů vd
του moAAXacnamrská jí na záda mnoho ran.
Xen. o hřbetě koňském ó v.—.b) o postavení,
Ρο]οσθ ΚἸπόπιι, Ἠότ, γενέσθαιχατὰ νώτου
Tivógoctnouti se za zády něčími(t. když jný
obrátí se zády). Thůk. nepřát. ervyevóuevot
αὐτοῖς XKTKXVÝTOUVTPOGTÍTTOVGL přirazivše
na ně do zad napadnou. Hér. ἐντρέψαιτὰ ν.
obrátiti záda (v boji). p. při ěmovpému. —2.
básn. a) a) móvrTouvoTa hřbet moře, Eur. 3)
Pl. ční vd odpavoův.na (hřbetě,)obloze nebes.
ϱ) Βπτ, (ἐλάτη) ἔχουσα νώτοις ἐφήῆμενον]θά]θ
držíc na svém hřbetě ho sedícího (j. kůň
jezdce).

VWwTO-CpÓpoc 2. (-pépo) na hřbetě nosící,
Xen. ó v. břemenář ; soumar. κατὰ τὸν ν. Π8
každém soumaru.

ský. —2. vnuk 1b“, syn Perikleův, bratr
Parala 1be, z matčiny strany i Kallie 3ho.

čavioc 9. (« čovdóc)žlutavý; rusý;
plavý. Eur. o ženě: rusá; rusovlasá. PL.č,
τρίχες τηβό--, Αἱδο]]. --ἐλάα.

Hávboc 1.6, jm. několika os., u Hér. ob
chodník Samský do Egypta v 6. stl. (dle
πόκ{. Ξάνθης). -- 9. ὁ, jm. některých řek, u
Hér. ř. v záp. Lycku, tekoucí od sev. hranic
směrem již. domoře Střd. (Lyckého).— 3. Ἡ,
ms. Lycké. sev. vých. nad ústím Ť.Xantha,

ο τσ.Bávůtoc.
Bervoryópr, att. Eevayópac,Halikarná

san v5.stL, syn Préxilův, příznivecPer



142 ξειν-απ-.

Šanův, ochránce Masistův a za to vládce
Kilický.

ξειν-απ-, Ψ.ζεν-απ-.
ξεινι-, ξεινο-, ν. ἔενι-, ἕενο-,

ξενᾶγέω (ζεναγό-ς)vůdce, setník cizího
voje jsem. u Sparťanů vždy jen rozenému
Spartanu příslušno. Xen. dv ččevdye—jimž
(j. cizím) velel—, vůdcem byl-.

ξεν-ἄγός, ὁ (Ἐέν-ος, ἅγ-, 512. ἡγέ-ομαι)
velitel, setník cizích, spojencův ; u Sparta
nů vždy jen rozený Spartan. Thúk., Xen.

ξεν-απάτης, Έτ. ξειν-,ὁ,Πι8ιη1ὅ,δθ]οῦ
ník cizích,

ξένη, γ. ξένος,
ξενηλασ ία, Ἡ (ξέν-ος,ἔλα-ύνω)7 πάπόπί,

vypovídání, vyobcovánícizinců (znedůvěry),
obzl. ve Spartě. Thúk. čevyAuolagrivěv mot
ev, PI. —rotečodaevypovídání některých j.
cizinců zařizovati,

ξενία, Ἡ, ξένια, τά, Υ.ξένιος.
ξενίζω, ión. čety-(čév-06,čév-oc) hostím ;

u- ; pohosťuju; pohostinu mám, přijímám.
riva někoho, Sof., Hér., att. —čevíaau, četvícau
Tia pohostiti někoho, Xen. —moXoig dya
doře poctiti někoho mnohýmidary (hostin
nými). Sof. i obr. Ἄρης οὖκ ččévicevAres ne
pohostil (t. smrtí;« nezahubil). pass. Hér.
ἐξεινίζετο úrÓ Tivoc hostěn byl, j. hosť byl
ctén od někoho,

ξενιχός, ἰόπ.ἔειν-, 3. (év-oc) a) oizinský;
z ciziny. Hér. čerixa vóucx —obyčeje.deol
(z ciziny,) cizí bohové. —ipdoběti (dle způ
sobu cizinského,) cizokrajné, Thúk. čevoxai
výjeccizí lodi. č. dyXog dav cizího, najatého
vojska, T0 č. cizí, námezdné vojsko. Xen. —
Thůk. —ěrixovoróv pomocné. Aisehn. č.
mpeofBečucizí poselstva, —b) Arst. čevrxóv
slovo neobvyklé, nevlastní. op. ἰδιωτικόν.

ζένιος; ión. ζείν-,ὃ. (ξέν-ος2.) hostinný;
pohostinský, Hér., att. čeíwa,čéva hostinné
dary, hostinná jídla. rt čemu,ζείνιακαλεῖν,
xaAécauviva k hostině zváti, pozvati někoho.
—déyecdo:pohostinu přijímati někoho, Hér.
roůT0, TApxXabůvčrnčelux toho přijav po
hostinu, Xen. čéva méurev rividary hostinné
posýlati někomu(v.iýxe 1. b, B.ávrze—Ť.).
též : pohostinství, Hér. (v. xaravavý b, «).—
ἥ ξενία ión,ξεινίη hostinství; hostinnost;
svazek hostinný ; přátelství hostinné (v ro
dinách, v obcích). 906,πρὸς ξενίαςpři hostin
Dosti. Hér, GevíyvAu.4o1ovvedýzavo přátel

ξένος.

ství hostinné s Amasiem si umluvil(v. i dta
λύω 1.8, β). Χεῃ.ξενίαν συνεβάλλοντον Ρζά
telství hostinné spoluvcházeli. Thúk. xarě
τὴν č. podlepřátelství hostinného, Lýs. dyo
νίσασναι τῆς ξενίας při podstoupiti o poho
stinství. — Xen, Zeůc č. Zeus hostinný,
ochránce hostinnosti, hostimil.

gévtotc, 1 (EevíČe) hostění ; u- ; pohostě
ní. Thúk, pl. vrvogněkoho.

ξενισµός,ὁ, PL.— předch.
ζεγοδοχέω ión. etvo- (ξενοδόκο-ς)j. ho

stitel, hostimil přijímám ; pohostinu přijí
mám, chovám. viva někoho. Hér. prs.

Eevo-80%0G ión, červo-, později i čevo-86
χος, ὁ(-δεκ- 7 δέχομαι) hostitel; hostimil.
—v. předch. a násl.

ševodčovím, i (Eevodóy-0g,v. předeh.) při
jímání, hostění přátel (odjinudzavítajících).

ξενόείς, εντος 3. (ξένο-ς) Eur. hojně, val
ně poutnický ; od poutníků valně navštěvo
vaný. póvog v Delfech,

ξενοχτονέω ἰόπ.ξεινο- (ξειφκτόνο-ς) ο
zince, hosti zabíjím. Hér. prs. ΄

ξενο-πτόνος 9. (-κτείνω) ποβσταζαπΥ
Eur. véyvy—úřad, zaměstknání.

gevóopu jón. ξειν- (ξένο-ς) 1. 7 οἱσ]πὸu
sazuju se. prf. v cizinějsem, meškám, Sof.
Oápóvdlouho. Eur. pass. prs. Ševododouróvče
aby do ciziny byl hnán tento. 2. dep. pass.
a) pohostinu jsem. rivi u někoho; hostem
jsem někomu(k jídlu, k bytu). Xen. —Šof.
ξενώσεσθαιpohostěnu býti. b) spřateluju se
(právem hostinným sobě i potomkům). rivi
s někým. Xen. Čevodňvaí Toi spřáteliti se,
spřátelenu býti s někým (v jné obei). oi čEe
vouévoLspřátelení (pohostinstvím). i 0 ob
cích, Hér. móhMecαὗται μάλιστα ἀλλήλῃσι
ἐξεινώθ'ησανπ18. ἴ nejvíce vespolek spřáte
lena byla.

ξένοςΊόπ. ξεῖνος3. (EevFoc) 1. a) «) cizí.
obzl. 00s. Aischl. goAřra—, Gévorobčané—,
cizinci (cizí, nepřát. vojsko). Φοΐ, ξένοι--,
dovol cizinci (z jné obce, ale téhož nár.)—,
měšťané. —Čévorneměli sice nijakých práv
občanských, avšak byli pod ochranou Dio
vou (v. čévo< £f.); ve Spartě z politických
příčin nemívali bydla dlouhého (v. čevnA«

act). V občanských rozbrojích v obcích Rec.
občané strany poražené obyč.bydlívali j. čé
vorv obcích jných.trag. ξένη χθών, γαῖα οἷσί
πεπιδ. --πόλις cizí obec. substt. %čévycizina.
Sof, čmičévycv cizině. p. 15ο]. ΡἩ ἀλᾶσδαι.



ζενό-στασις.

—čévn008.: cizinka. Sof. Ďovylx Fryžská
(krajanka). p. Pl. —i dyno čévocmuž, člověk
cizinec. v praed. Sof. šradevdyv č. vycho
ván jsem byl v cizině. —io bozích, Hér.ipov
čelvyc Agpodirmc svatyně cizí Afr. —B) na
jatý, námezdní (z cizí obce). Thúk. (v. vav
Barnes£.). oi č. najaté vojsko. att., Xen, dtoyí
Morč.2000 námezdníků, vojínů najatých. b)
«) neznalý. Tivocněčeho. Sof. č. τοῦ λόγου,
τοῦ πραχῬέντος ποζπα]ίοί pověsti, činu. —
nezběhlý, nezkušený v něčem. Pl. (v. Aéču),
—B)neobyčejný ; neslýchaný. Aisehl. Aóyot
(v. PAůoxe 1. b, B). —2. obyč. maso. hosť.
čévo. přátelé hostinní, hosté (z rozličných
zemí, obcí, kteří vzájem zavítajíce jeden u
druhého pohostinu přebývali, j. v hostinci;
pohostinství to bývalo dědičné tak, že po
tomci poznávali se vespolek nějakým zna
mením ; poznavše se poctívali se vzájem
dary hostinnými, v. čévtoc).Sof. č. výp pří
tel hostinný. č. raAxwógpřítel dávný. Xen.
č. 8x παλαιοῦ --ᾱ ἀάνπό doby. Thúk. τινὶ πα
Tpixdg če TALÁAMoTač. Ov sněkým od předků
co nejdůvěrněji spřátelen jsa (pohostin
stvím). ἨΠότ.ξείνους σφι ἐόντας τὰ μάλιστα
pohostinstvím s nimi spojené nejdůvěrněj
ším. is gen., Xen. oíhog xui č. Tivoc přítel
a hosť něčí. — i o národech, obcích. Hér.
ξεῖνοι ἀλλήλοισι καὶ σύμμαχοι přátelé sobě
vespolek ο 5ρο]εποί (β1Υ.εὔ-ξεινος, ἄ-ξενος).

ξενό-στασις, Ἡ, Šof. pohostinné stano
viště, útočiště.

ξενοτροφέω (ξενο-τρόφος, -Tpépw)naja
té vojsko živím, vydržuju. Thúk,prs.

Gevopovém ( Ecvopóvo-c) Eur. hostitele
vraždím, usinrcuju. prs,

ξενο-φόνος 9. (-φεν- ν πέφνον) οἰπίποῬ
vraždící. Eur. G.vuxí povolání vražditi, za
bíjeti cizince,

Βενοφῶν, ÓvrTo0g,jm, několika os., obzl.
„ Ath.v5.a 4.stl., syn Gryllův, žák Sókra

tův, výborný spisovatel Att., proslulý ij.
vojevůdce Reckého vojska Kýra ML. při
zpáteční výpravě.

ξενόω, v. ξενόομαι
Βέρξης, ov,lón. eo, kr. Pers. (r.485—465)

syn Dareja I. a Atossin, otec Artaxerxa I.
geoToc 3. (čé-w) otesaný; uhlazený;

hlazený. Eur. *yaAu« obraz vytesaný, vý
tvorný.— babox xAMuxxochladká stupadla ře
Ρίκα, Hér., Xen, At$ov£. z kamenů hlaze
ných, otesaných.

ζύλινος. 743

ξέω (ἔεσ-, .ν čalvo) tesám. srv. předch.
ξηραίνω (čnpó-c)a) suším. Xen. TR Bu

Aavoucdatle, b) vysouším. Thúk. čnpdvouτὴν
διώρυχα vysušiti průplav (odváděje vodu).
Xen. 0 subi. slunce.

SY)póg3. suchý. a) ) Pl. Enpóvsuché
(ορ. ὑγρόν). Έτ. Δημήτηρ (γῆ) ἐνξηροῖσινἐκ
Tpéet Bpovoúcsuchými plody vyživuje smr
telníky (op. Bakchos vínem). 8, yoře suchá
země. Xen. čvv čnpě v suché zemi; v su
chu (op. úypX). Thůk. čgv0 č. na sucho, B)
Aischl. č. ouuar« suché oči (beze slz). b)
suchý ; vyschlý. «) Hér. o řece, Xen, ro č.
T0ů movau.00 suché m, řeky. B) Σεπ. ξηροῦ
JÚAoĎze suchého sena.

STPóTNS,yr06,7 (Énpó-c)suchost; suehota;
vyschlosť. Xen. země, Τπήχ, τῶν νεῶν lodí.

ξιφ-ήρης». (ξίφ-ος, ἀρ- Ἡ ἀραρίσκω) me
čem opatřený. Eur. yetp.

ξιρη-φόρος 2. (ξίφο-ς, φέρω)meč nesou
cí, držící. Eur. díxm právo—.

ξιφίδιον, τό (Eíp-og)mečík; dýka. att.
(Th. Xen.)

„Stpo-mTóvoc 2, (-xrelvo ) básu. mečem
ubíjející, vraždící ; mečebojčí. Sof. «χέρας.

ξίφος,τό[σκίφος) a)meč;končíř. trag.;Hér.,
Xen.b)básn. vražda (mečem).Eur.,v. xotvovoc.

SOUVOV,T6(« čé-o)socha ; obraz(řezaný),
Eur., Xen.

ξουθός δ. 19. (. Eavýóc)žlutý; žluta
σύ. ΒΠ1. μέλισσα,

Hobioc mýth. syn Hellénův, bratr Ajo
lův a Dórův, otec Iónův a Achajův; vypu
zen byv odbratrů svých z Thessalska, na
před odebral se do Attiky za kr. Erechthea,
jenž mu svou dceru (Kreúsu) dal za mnžk.,
po smrti Erechthea stěhoval se se svými
syny do sev. krajiny Peloponnésské, která
po synovi jeho nazvána Achaja.

ξυΥ-Ύ, -Χ-, -χ-, τ. 6VY-Y,-X=, -J-.
ξυήλη, ἡ (. ξύω) Xen. a) struhák; po

říz; skoble (struhací). b) tesák; řezák. Xen.
Λαχωνική.

ξυληγέω (ξυλ-ηγό-ς,ὁ, ἀϊεγαἵ.ξύλ-ον,ᾱ
ye) dřevařím(j. obchodník). Dém. prs.

ξυλίζοµαι (EóX-ov)dříví si sbírám ; pro
dříví si chodím, Xen. prs.

ξύλινος 3. (£óX-ov) dřevěný; ze dřeva.
Hér. x6Augms. (Bůdínů).— or, -vet 0g.—att.,
Xen. olzím, ῆλοι.



744 ξυλ-λ-.

ξυλ-λ-,ν. συλ-λ-.
EVÁ0O-MÓTCOG9,(-kór-To) dřeva porážející,

tesají, Xen, réXexucsekyra kladní : kladnice.,

S0Aov, ró, 1. a) drvo; dřevo (oloupané).
pl. i dříví. «) kláda; trám. ku stavbám,
ku zhotovování strojů rozličných. větší i
menší, j. trámec, hřada, hředa. Hér. (v.
μηχανή 1. ο, β. -- δίπηχυς).. B) dřevce ;
klat ; klacek ; Ισ]. Πότ. μάχονται λίδοισί τεxaičúXorotpotýkajísekameníma (dřevci,)
klacky, kyji, čóAuvxopůvaudřevěné palcáty.
v) obyč. pl. dříví, j. palivo. Xen. čoAuozlou
dříví naštípati. mi čdAa—pro dříví. b) «)
strom. pl. stromoví (srv. βαθύξυλος). β) zvl.
bavlník. Hér. eiuarvx dm0 čúAovoděvyz (ba
vlníků,) z bavlny, v. špovf. —2. nástroj ze
dřeva. obzl. kláda (trestanecká, t. peň vy
dlabaný, do něhožvězeňstrčen býval.za no
hy). Hér. dňowíviva čvěúde vsaditi někoho
do klády, do kozelce. —i: trdlice. —u Dém,
mírnější: klát (obzl. na krk).

SVAoVpYyÉm(EvXovpyó-c) tesařím. Hér.

ξυλουργία, Ἱ (ξυλουργ-ός)tesařství ; te
saření. Aischl.

ξυλουργός, ὁ (ξυλο-ξεργος) z dřevazho
tovující; tesař. v. dvě předch.

ξύλωσις, Ἡ (ξυλό-ω, ξόλο-ν) trámoví (ve
stavbě). Thúk. sg.

SVL, τ. συµ.-.
ξύν,ν. συν.-- ξὐν-α,-δ-, -ε-, V.ovy-©.
ξυν-η-, -Ό-, εἰ-, -ν-, τ. συν-η- E.
ξυν-οδ-, -οι-, -ομ-, -οπ-, . συν-οὸ-©.
ξῦνός, v. κοινός.Aischl., Sof, (v. Šópv2.

ο, «). Hér. Xóyocč. Ἑλλήνων τε καὶβαρβάρων
pověsť společná i Hellénův i barbarů. čvvov
πᾶσι ἀγαθόν společné všem dobro.

0,ο--ὸ uwxpóv,vó (omalé, krátké. —0
neskl., uuxpóvsklonné), patnácté písmě v al
fabétě, — Známka čísl. a):o' — 70. — b)
„o —=10.000.

3 v v 9
Ó-—1, ve s/ž. sluč. — sou-; s- (jen ep.

j. V ὅ-πατρος. srv. d—2.).— 2. předs., beze
zvl. υγ τη., ]. Υ ὄ-νομα, ὀ-μάχλη, ὁ-δούς (511.
ᾱ- 4., ἐ-).

6 c ., c £

„9 M ro (km. dvojí; první: ó, fem. G,
půvd, co-, ga- „ sie-n, sla, sie ; něm. So,
sle.— jen ve tv. enkl. nom. sg.0, %; pl. oi,
ai, —druhý km. T0—pro maso. a neut, Ta

/

ςο.

ζυν-ου-, -τ-, -ὠ-, τ. συν-ου-G.
supátm, v. násl.
ξυρέω (ξυρό-ν) a) stříhám. Hér. ξυρῆσαί

iva TAGvolymcostříhati někomu vlasy. dle
někt. prs.iod ξυράω. ξυρῶντες (ξυρέοντες)
τῶν παιδίων τὴν κεφαλήνο5Ε]πάτα]{ορ hlavu
dítek. neď. apass. ξυρῶνται(ξυρεῦνται) 5 ή
hají se; stříhají si vlasy. šťvpnuévo:stří
háni jsouce. čupávra (EnoéovrTo)TA ὀφρύας,
rv xepaXývstříhají si obrvy, hlavu. (srv.

xetpo 1. a,). b) obr. Nof. 1. ἐνχρῷ τοῦτομὴ χαίρειν τινὰ zatíná to do kůže,do živého,
tak že neveselo člověku.

ξυρ-ήκης 9. (-kx-óvn) 1. Eur. (ξυρ-έω)
do hola, zcela ostříhaný. κάρα. -- 2. Χεῃ.
(vp-óv) břitvoostrý ; břitký. Aóyyouhroty.

ξυρόν, τό (ὁ ξύ-ω) břitva. obyč. obr., Sof.
ppóve βεβὼς αὖ ἐπὶGupodTVyns měj na mysli,
že vězíš opět na ostří (na rozhraní) osudu!
Hér.v. dx 1. 8,α.-τ

ξυρρ-, ξυσκ-, . συρρ-,συσκ-.
ξυστα-, ζυστε-, V.σὐστα-, συστε-.
ξυστόςΑ. ($ú-o) ostrouhaný ; uhlazený.

obyč. 1. r0 č. a) dřevce, ratiště, násada 0
štěpu. Hér. i ypůceov. —b) dřevce, kopé (bo-:
dací ). Xen. uxym δοράτων καὶ ξυστῶν boj
kopími házecími a bodacími. 2. óč. hladká
podlaha ve krytém sloupoví; kryté sloupo
ví; chodba sloupová. Xen.

ξυστο-φόρος 9. (-φέρω) Κορίnosící; ko
pím opatřený. Xen. pl. kopinníci, vojínové
Pers. ok. os. král., obzl. při slavnostech.

ξυστρ-, V. συστρ-.
ξύω (?čí) strouhám; uhlazuju. Xen.

παλτὸν ξὐσασδαι Κορί si uhladiti.

0.
pro fem. ve všech ostt. tv., « te-n, ta, to—.
att. sg. gen. Toů, T76; dat. va, T7, ace. Tóv,
výv, 76; pl. neut. rá ; gen. všech rodů τῶν ;
ἆθῦ. τοῖς, ταῖς; 800, τούς, TAG,TA. du. pro
všechny rody. nom. ace. TW; gen. a dat. Totv
jn. tv.: sg. gen.dór.i ra, pl. nom.j. demnst, ;
trag., ión, někdy τοί, rat ; dat. trag. Tořot(v),
ταῖσι(ν), Ἰόπ. τοῖσι, τῇσι. --Κτάβῖ5 : ἀνήρ, τὰν

ός, τνδρί --- ὁ ἀνήρ,τοῦ ἀνδρός,τῷ ἀνδρί).”
1. půvd. demnst. a) obyč. trag. a ión. ten.
Aischl. xai τοῖσινoddeledvréBarve a tomu ni
kdo neodporoval. Sof. rov oůícov toho zahub!

c

p. Hér. —i att. πρὸ Tod před tím. často: 0





ς
O.uěv—,Ódě—,ten—,onen;jeden—,druhý.i pl.

Aischl. i vol pěv—, Tof d8—jedni— druzí. p.
Sof. τὸ µὲν--, τὸ δὲ--; ΡΙ. τὰ µὲν--, τὰ δὲ-
to-, ono; jedno—,druhé, j. ace.i: jednak—,
jednak; dílem—,dílem ; brzy—,brzy. Hér. vů
μὲν πρῶτα--, τὰ δὲ ὕστερα to první—, ΟΠΟpo
zdější ; řeči začátek—, konec pak—. Dém. τὸ
καὶτὸ ποιῆσαι, καὶτὸ μὴ ποιῆσαι to a to učiniti
8 0Π0πθιδΙΠ1{1. čvvote před sup. mezi všemi;
ze všech, Thúk. švrotgpásroL—první. (V.uď
λα 1.8,α.-- τοῖςμάλιστα --Ὦ, α).-- Ρ. ΓΙ. -
Φεᾷ γεζ., Ἠότ., πόΚκάγ1 αἲδ..ΒΙ. τοῦ, ὃ ἔστιν
toovtoho, co stejno jest osobě, vv, 06a——zto
πο γὅθμο, ο0--. τὰ μὲν ἔπαδεν, ὧν καὶτὰς ὦ
τειλὰς εἶχε, τέλος δὲ-- ἴα Ροταπόπ{ εἶοθ αἱἹιtržil,odnichži jizvyměl,alekonečně-b)
α) opovidací, jež mívá určitější výklad v
násl. (častěji ep.) on. Sof. ó dě méunmetµε,
Ts0xpogon tu mě vysýlá Teukros. B) opra
vovací ku předch.: 70 Óě—a ono; naopak.
ΡΙ. οἴονταί µε αὐτὸν εἶναι σοφόν *TOδὲ χινὸυ
νεύει ὁ δεὸς σοφὸςεἶναι ἀοιππίνα]{ 5ο, ζθ βάπι
moudrý jsem; naopak podobá se, že bůh
moudrý jest. v) on; ten. Aischl. dmdomí00g
TG—od štítu mu—. Hér. T008atuxT0;— jeho
krve—. att. jen. po xxí (ale v nom. xai 05
a on). Xen, xal vov xéAeucau—A on že poru
čil—. Pl. x«i voy tévoua on, ten že vešel. 2.
rel. (jen ve tv. z km. T0-, Ta; ale v nom.
mase. a fem. čc, %,of, ai) jenž; který. básn.
a ión. —Sof. ročeúuxtTa, τῶν θάλπος-- 8116
ly, jejichž pal—. Hér. rorau.of, Tougδικπορ
duedco— řeky, jež přejíti—.Adývac, Táv reg
eťvexa—Athény, pro které právě—. Ta τυγ
χάνω φρονέουσαἄριστα co právě pokládám za
nejprospěšnější. voy dě otdx—, Todrov ale 0
kterém vím-, toho—. 3. člen (grammat.,
articulus, jenž obyč. se nepřekládá č., jen
kde třeba určitějšího vytčení, i č. klade se:
ten) vytýkající určitou os. n. věc. a) Hér.,
att. o deócbůh (určitý). Hér. ryv yvvařzaže
nu (tu, oníž právě Υεό). τὸ τέρας (16η) zá
zrak. Dém. odvůponoc ten člověk (Filip lsti
vý). i při vlastních jm., Hér, ó ZóXov,K pot
Gog.Xen. 0 Kopoc. při aďi. atérib. (nikoli
při praed.), jež bývají bud předpříslušným.
subst. n, za tím subst.,Xen.rd µεγάλας00
vagveliké radosti. τὰ κάλλιστα ἔργαπο]ττόβ
nější činy. Hér. χαταὰ νόμους τοὺς ἐπιχωρί
ougdle obyčejů tamějších. Pl. AAx%40ng 6
καλόςΑς, ἱτάδηγ. Φειδίαντὸν ἈθηναῖονFei
diu Athénského. —(ale často attr. bez členu.
]. Χθη. γεωργός, νομεύς, Baatheůg dyadbócrol
ník,pastýř, kr. dobrý). —připron. demmsť.
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(srv. Ode,οὗτος, αὐτός 1. a, —2.), poss. (V.
ἐμός, Ἡμ.έτερος), zř. při intrr. (v. wořog), při
čislovkách. attrib. (obzl. o rovném čísle.)
Πότ, τὰ ἑθδομήκοντα ἔτεα Τ0 let. Xen. ol pů
prot črervete10.000 jezdců (v. i neurč. KAX0g—
f., moXůc—);při part. attrib. Pl. T7< παρ
eEXdovoysvuxTózpředešlé noci. —subst. gem.
attrib. bývá mezi členem a příslušným
subst. určitým (mívá attrib. postavení, m.);
často bývá pouhý člen bez subst., jehož
snadno lze se domysliti. ΕΙ. Καλλίας ὁ Ἱπ
movíxouKal. (syn) Hipponíkův, —totéž m.
mívá gen. subi. a obi., Xen. %vův βαρβάρων
ěmopxtx křivopřísežnosť barbarů. oi rdv de
Óv opxor přísahy skrze bohy, při bozích (u

- činěné); přísahy božské. —b) «) člen (sklá
něný) přibírái slova nesklonnáza attrib.(v.
νῦν, τότε, ἔμπροσῦεν 2.). Χεῃ. αἱπαραυτίκα
účovaí okamžité (na okamžik krátké) rozko
še, i několik slov vazbouspojených j.attrib.
při členu., Χεῃ. τὰ νῦνἐντῷ παραθείσῳ dypla
zvěř (nynív oboře,)nynější v oboře(gen. váv
—VmpiovG. ale vův čv7x9— při všech pádech
členů zůstává bez proměny). T0y čx ποίας
πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν
z jakého města vůdce očekávám, že to učiní?
(ποπι. ὁ ἐκ π. π. στρατηγός). ἰ6ὔpři slověsi
ce sklonném, ale ve vazbě stálé přiadi., Pl.
Tv TLGopv; v čem zběhlých? (nom. oi ví
cooot). B)člen (skláněný) substantivuje buď
adi. n. delší vazbu spojenou. Hér. ὁ πλούσιος
boháč, 6 učy« mAodotog(velice bohatý ;) ve
liký boháč (gen, To μέγα πλουσίου ©). ale
neut.-r0 xorvovdyadbov společné dobro (gen.
τοῦ κοινοῦἀγανοῦ ὤ) ἀγαθὰ τὰ μεγάλα ΡΤο
spěchy veliké. ravra TRaicypx všechny ha
nebnosti. —i sl. nesklonná. Sof. oi méXag
bližní ; jiní (gen. vdv rěAuc©). neut. substt.
i při gen. (stálém). Hér. v0 T008Σόλωνος τγ
rok Solónův. Dém. vů vs Toym5věci, běhy
osudu ; štěstí. vů vře móAsegvěci (obce,) 0
beení.—i při vazbách předložkových. Hér.
τὸ πρὸςτὴν ἠῶ strana k východu (, východ
ní). τὰ περὶ τὴν yépupav (věci týkající se
mostu;) stavba mostu, mostní. Dém. vů
TCp0gTOŮGWeoVs(C0 se vztahuje na bohy, k bo
hům ;) věci náboženské, božské., —při part.,
Χεῃ,(ν. µανδάνω 1. α --)ὁ ὑμᾶς σώζων (τάβ
chránící ;) váš ochránce. τὰ τεταγυένα παϊ
zení (daná). —při inf, neut. i s vazbou závi
slou. Hér. rd umdéva eivaurěv Čeóvrov GAA
ovto, že nikdo neníz žijících blažen. Dém.
τὸ εἶναι πάντων ἐκεῖνον ἕνα ὄντα κύριον καὶ
ς

ῥητῶν καὶ ἀπόρ ρῄτων καὶ ἅμια στρατηγὸν καὶ
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δεσπότην καὶταµίαν, καὶπανταχ οῦαὐτὸν παρ
εἶναιτῷ στρατεύµατι πρὸς τὸ τὰ τοῦ πολέμου
ταχὺ καὶκατὰ καιρὸνπράττεσῦαι πολλῷ προ
έχει to, že jest všeho on, jsa jediný, pánem
i zjevného i tajného, a zár. vojevůdcem i pa
novníkem i pokladníkem, a že všude sám bý
vá při vojsku, k tomu, aby věci válečné ry
ohleav časse konaly,mnohemvíce prospí
vá, —o)člen ve sm,poss.: svůj (vztahuje-li
se k subi. též věty). Xen. čxworTogooBodu.evos
mEpiTV olxorkaždý obávaje se o své domácí.

0, neut. sl. 1. 6%.
o n., neskl,Aischl.:ach!
᾿Οαξός, dle někt. Ačóc, Ý, ms. upro

střed Kréty.

Ὄάριρος ύ. Μασσάγης.
Όαρος, ó, dle Hér. řveliká tekoucí ze

země Tyssagetů do jezera Majótského (dle
někt. Volha od Hér, mylně prý přivlastněna
jezeru Majótskému).

Ἔασις, Log,%,oasa s ms. téhož jm. vjiho
vých. Sahaře (větší Oasa), dle Hér. ráj bla
žených (nebožtíků, Μακάρων νῆσος).

Ó UĎTOG V. αὐτός 9.

ὀβελίσχος, ὁ (ὀβελ-ός) 3) rožeň, Xen.
βουπόρος,ϐ) Π18ά]ο; Ζθμήσκοτ οαὔκα, τι
didle koňském. Xen,

oBeAdc, č, a) rožeň. Hér pl. βουπόροι,σι
δήρεοι, b) obelisk; jehlanee (čtyrhranný,
vysoký, na nízkém podstavci, nahoře zao
střený ; v Egyptě vytesávaný obyč. z jedi
ného kamene, tedy monolithy. Hér. pl. ue
γάλοι λίδινοι--,

opoAác, 6 (« oBeXóc.—půvd. prut kovo
vý) obol, peníz půvd. stříbrný, později i bron
zový (spěžový). Att. obol, šestina drachmy,
asi 6 kr, —Aigínský obol asi 10 kr. (5 att.
— Jaiginským obolům).Thúk., Xen.

ὄβριμος (41ο πὂΚ{,ὄμβρ- «οβρί-θω)ὐάςη.
obrovský; velikánský. Aisehl. úvopáv66-.

ὀγδοήκοντα, 61 «ὀγδώκοντα(ὄγδοο-ς)
neskl.80.Hér.,att. ο

ὀγδοηχκοστός 3. (ὀγδοήκοντ-α) osm
desátý.

ὄγδοοςὃ. (óxTe) osmý. Xen. ýp.épa dyd0m,.
ὀγδώχοντᾶ, γ. ὀγδοήκοντα.
Ó ye, v. yě. Hér, při opakovánísubi. %6

vs n. on že, jistě-—.

"Ovxa, %, příjmě Athénino v Thébách.
ὀγχηρός δ. (čyx0-g) vznešený; veliko

ὅ-δε.

19ΡΥ; πάάμετηύ. Χεῃ, τῆς βασιλείας ὀγκηρό
τερον διάγων nad král. důstojnosť nádher
něji si veda.

Oymoc, Ó (« šveyxetv) 1. a) «) břímě;
těrcha ; tíže; obsah (v něčem uložený). Sof.
σμικρὸς ὄ. skrovný obsah. Xen. ToúrTov6 č.
µικρότατοςtěch věcí těreha, náklad jest nej
menší. 3) hromada. Hér. ppvydvov chrastí,
v) hojnost; množství. Sof. βραχὺν μῦδον,
οὐκ ὄγκου πλέων krátkou rozmluvu, nepře
plněnou slovy. b) «) vážnost; hodnosť. Sof.
ὅ. ὀνόματος --Ἱππόπα. Έτ. ἔχειν ὄγκον παρά
τινος míti vážnost u někoho. 3) nadýmavost;
pýcha. Sof., Isok.(v. alow—Í., καρτερέω --[.).
2. Arst, a) vnitřní cena; hodnota. T00zorý
u.ovocbásně. b) vznešenost (nádherná). vůg
Mčeec mluvy.

OYNÓM(čyx0-c) vynáším; vypínám. meď.,
pass. —se.Xen, ní viva. V. ovoKw.

ὀγχώδης9. (ὀγκο-ειδής) 1. a) tělnatý ;
hmotný; tlustý. Xen. o údech koňských,
comp. b)vypínavý.; nadutý. Pl. roXírng (vedle
úmeoÝpavog).2. (vnitřní cenou) vážný ; rázný,
vznešený. Arst. sup. o metru hérójském.

ὀγμεύω (ὁ ὄγμο-ς άάκα; Ὀτάσᾶα, Ράρη.,
m ἄγ-ω) Ρτάσᾶα ἀδιάπι ; Ῥτάπαίπι, οϐγ, 8) Β08,
στίβονὀγμεύει stezku brázdí nohou ( chro
mou). b) Xen. dyu.svovajTé řadami nadhá
něli mu (na honě).

ὁδάζω,ν. ὀδάξω.
ὀδάξ (.« δάχ-νω) neskl,, básn, kusmo ;

kousáním. Eur. yxřzy 0. EhóvrTegmireTovatydo
zemězuby (,chrupem)se zaryvše pádem leží.

odačt n, ddalm (6045). štípám ; škrá
bám; drbám, Xen. crep úTOὈηρίουτινὸς δε
δηΥµένοςτὸν ὤμιον ὥδαξον (ὥδαζον) Ρτάτὅ |.
od zvěra nějakého kousnut jsa, své rámě
jsem drbal.

ὅ-δε, ή-δε-, τό-δε (ὄϊθι 6- veskrze sklo
ňuje se. —2 de neskl.—) ten tu; tento, vzta
huje se kos. n. předmětu myšlénkou nej
bližšímu, buď k předch., n. častěji k násl.
(Srv. odTog,xetvoc). a) bez subst. z) o předch.
n. přítomném. Soí, μ.ήδετῆσδέ γε ζώσης ἔτι
a ne, dokud tato aspoň žije ještě, dokud já
aspoň ještě žiju. ču.otraodé re mně a těm tu.

. ἀπήλλαγμαι φόβουmpdcTad čxelvov ve zba
* vena jsem strachu před tou tu i před oním.

εἰτἀὸ ἐν τούτοις (16-11toto v tom;) je-li to
mu takto, Tx δεύτεραἐκ τῶνδε druhé (věci)
po tomto. čx Tojde od této chvíle, čx τῶνὸε,
buď: po tom; n. pro to. ace. 40s tu 40; pro
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fo. ale nom. Xen. vače dý, 4 od čAcyecuž je
to tu, tu to máme, co ty's pravil; neut. s gen.,
Sof. rc čeT6d' dyroAunsčBn; j. by tak da
leko v odvážnosti byl postoupil? —Isok. m
Táde PacýX00c na tuto stranu od Fasélidy.
B) o násl., Aisebl, eů T608"tady s inf. dobře to
to věz, že—. Hér. varu v.ěvČao1 Tořo1Baci
λεῦσι δέδοται, ἀποθανοῦσι δὲτάδε--. γ Ῥοοῦγ
žijícím (za živa) králům uděleny jsou, ze
mřelým pak tyto (následující). Xen. ταῦτα
μὲν σὺλέγεις, παρ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε,
oTi—to ty pravíš, ale odnás ohlašuj toto, že-.
ἐντοῖσδε, 5 πάς]. γάρ-- v těchto věcech, to
tiž—. Hér. dueíBero vorsíde odpovídal těmito
(násl.) slovy. b) se subst. n. substt. adi. n.
adv.,j. attrib.bez členu,alepříslušné subst.
mívá obyč. člen, att.(ne vždy básn. a ión.) x)
Sof. Tad" avěpí tomuto muži (mně). p. Todd
Avopóg(= mne) ; τὸν ἄνδρα τόνδε (»ν Πιηθ).
i Hér. ἀνδρὶτῷδε (.ν ἐμοί). 808, σὺνvýjdeχερί
(m ἐμῇ). χεροῖντοῖνδε (.ν ἐμοῖν).častěji ojn.
08..Π. věci, Sof. dyno Odemuž tento (0 němž
Ρτάτὃ Ταζ). τῷδε τἀνδρί tomuto muži. Ta
παῖδετώδε οό ἰγίο ἀίτ]ςγ. τώδε TO χασιγνή
To obě tyto rodné 5θβ{τ7. τῆσδε χθονὸς ἐξῆλ
dev z této země—.rodoyov vode skutek tento.
(v. ičdpa b, «.) Xen. ἥδε ἡ úuéox tento den.
s násl. rel., Bof. výoov Tůod", ἐφ᾽ ἃς ναίει
z ostr. toho, na němž bydlí, p. Thúůk,—B)o
násl., Xen. στράτευμα αὐτῷ συνελέγετοτόνδε
TovTpórov vojsko jenu sbíráno bylo tímto
(násl.) způsobem—. c) má-li ods při sobě
subst. praeď., řídí se obyč. tímto subst-em
i v rodě a čísle, ale subst. iatt. bývá bez čle
τν. 901, βαρεῖανφάτιν τήνὸelme to vyřkl ja
Κοpříkré slovo; příkré slovo to vyřkl, (to
jest příkré slovo, co vyřkl). PL. $de dpyý to
tu začátek. Xen. Texu.piov Tódedůkazem to
to—.—jenkdyž třeba vytknouti zvláštní ráz
1demnst-a i subst-a, tehdy demnst, bývá sa
mostatné neut., Sof. do' ody ὕθριςτάδε; zda
zpupnosť není toto (jednání)? —Thúk.i při
05b.praed. odx Ίωνες τάδε εἰσίνἸόποτό {ο
hle nejsou! (6.j. my tuhle jsme samostat
ní, chrabří Dórové, nikoli povolní, změkčilí
Iónové). |

O8EÚwW(606-c) cestuju. Υ.ἐφ-οὃ-,

ὁδηγέω (όδ-ηγόςς, ὁ. -ὁδ-ός, Ἡγέ-ομαι)
cestou vedu. τινὰ někoho; cestu ukazuju
někomu. Aischl. —fut.

ÓdL— úče-( (— v. 1. č —)tento hle.

ὅδισμα, τό (ὁδίτ-ης, ὁδ-ός) Αἱδο]]. οἨο
diště, o mostu přes Helléspont.

ὁδός, 747

ὁδίτης, ou, O(00-06) chodec. Sof.

Od, -μᾶ,V. ὀσμ.ή.
ὁδοιπορέω (ὁδοιπόρο-ς)a) cestuju; pu

tuju ; chodím, Sof. prs., impf., fut. (v. oxňm
Tpov). i s aco. cíle w8ormópeu mpdcτί τούσδε:
T0ůc Tóm0vc;chodil jsi k čemu na tato mí
οία 5 -- Ἠόν.ἐς--, ἄο--. 1--πρὸς ἥλιου ἀνίσχοντα
τριῶν Juepéev ódóvputovati k východu slun
ce poutí tří dnů; cestovati— cestou—. b) vy
kračuju, vyšlapuju si. Sof., v. Xxpos1. b, £.

ὁδοιπορία, Ιόπ. --ἴη, Ἡ (ὁδοιπόρ-ος)cesto
vání; putování; cesta; pouť.a) pěšky. Hér,
ὁδοιπορίην ποιήσεχι ἡμερέων τεσσεράκοντα
pěšky cestu 40 dní konati budeš. Xen. pl.—
6) Πότ, οὐχκέτιὁδοιπορίησι διεχ ρᾶτο už (neu
žíval cest po suchu,) svých cest nekonal po
suchu (jeda).

ὁδοι-πόρος, ὁ (ὁδό-ς, melpw) básn. po
cestný. Sof, pl.

"Odóuavrot km. Thr. sev. vých. od po
hoří Pangajského na vých. od Strýmona.

ὄδοντο-φυής 2. (ὁδούς, φύ-ω 9) Ἐπτ, {6
zubů vyrostlý ; zuborodý. yévva.

ὁδοποιέω (ὁδοποιό-ς) 1. 8) οθβία ἀδ]άπι,
razím. Xen. καὶ ὁδοποιήσειέ Υ ἂν αὐτοῖς Ὁ8
(vys)i cestu by jim udělal—.rv ὁδὸνὡδοποί
ovycestu (sohůdnou činili,) klestili. pass.
αἱ ὡδοποιημέναι τινὸς ἔξοδοι τΥοποᾶΥ 7 πΠὂ
čeho (od někud) upravené, i ód0g. b) Pl. o
ποᾶδ. ηιεᾷ. πρός τι ὁδοποιεῖται Ἱςπδδθπια, ἄο
něčeho cestu si razí. 2. obr. Arst. návod dá
vám. 0 subi. neosb. —zivi k něčemu.

ὁδοποίησις, ἡ (ὁδοποιέ-ω) πρίασθηί ϱ6
sty. Arst. obr. uvedení; úvod. vevik něčemu.

odonoum, j (ddoro-óc) dělání, upravo
vání cest.

ὅδο-ποιός, 6(-moté-w)cestu dělající, kle
stící; cestař. Xen. pl.

ὁδός, Ἡ (σοὺ- « so-lum, so-lea, šed- šel,,
chod-ím) 1.a) a) chod; chůze; cesta. Aischl,,
Sof.(v. Poudůvo, xarTepnTůe).veáTa 0. posled
ηί οθβ{ᾶ,ΡΙ. κατὰ τὴν ὁδόνpo cestě (v chůzi).
Thúk. xx" odoóv.B)u vojska: pochod. Thúk.
καθ ὁδόν ἶ κατὰ τὴν ὁ. π8 pochodu. Xen,
σπεύδων τὴν ὁ. πτγομ]α]θ Ῥοσμοά,-- v) od
chod. Sof. veXsurzíx poslední (z domovav.
i eůuvnovoc.). b) «) cesta( po níž se chodí,
jezdí). Sof. oytorm 0. rozcestí, ὁδοῖςna roz
ličných místech cesty. Hér. —č τῆν πόλιν
do msta. (v. i isoó 2. a, v.) Thúk. (τ. σύντο
u.0g). Xen. %790g T10. cesta k něčemu. rapa:
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rýv ó. podle cesty. —i: silnice. Hér. (v.
déuo). v městě: ulice. Hér. (v. xaTaTÉL.VA
1. b.) —B) řečiště; koryto. Xen. T008mo
vauoů řeky. ropevouu.ogprůchodné. 2. obr.
a) cesta (v myšlení, jednání a p. ); směr;
způsob. Sof. zoXAdc ὁδοὺς ἐλθεῖν φροντίδος
πλάνοις na mnohé cesty, směry nastoupiti
ve zmatcích mysli. Eur. yvouns Ó.mysli
směr. Thúk, %0:x0c6. cesta nespravedlivosti,
ὁδοὶπολέμου οθ5{γ, způsoby války. —PL. (v.
ἅπας, 8,). Χθῃ.ὁ. διὰ τοῦ ἐπιορχεῖνο88ἴ8ΕΤ]
πι] ΡἩδαβαπηϊ, ὁ ἐπὶτὸ φιλεῖσῦαιὑπὸ τῶν
ἀρχομένωνοββί8,Ῥτοβίἴεᾶεῖζ{οπιπ, αγ 71
milován od poddaných, ϱ) α) 894. οἰωνῶνὁδοί
ptáků věštních cesty ; umění věštecké. β)
Hér. způsob výkladu ; výklad. regt τινος 0
něčem. —v. Tprodotog.v) způsob určitý, pra
videlný (ve vědě); methoda. Pl. raĎra 606
ovpňodou to aby měl způsobempravidelným
(, methodicky) rozděleno, rozebráno.

OČOC,ión. οὐδός,ὁ (cod-, m 0064)a)práh;
nápraží. Sof. práh do podzemí, v posvátném
háji Kolónském. b) Hér. obr. šmiγήραος οὐδῷ
na prahu stáří (t.j. na zač. stáří, j. na vnitř
ním prahu) ; na sklonku ku stáří (a potom
ve stáří dalším).

ὁδούς, Ἰόπ. 1ὁδών, gen. ὀδόντος,ὁ, [-» ἔδω,
v. čodie. —dens, Zahn) zub, člověčíj zvířecí,
pl. att. —Hér. obzl. přední zuby. v. yoy.píos.

ὅδο-φύλαξ, αχος,ὁ, hlídač, strážce cesty.
ὁδό-ω (ὁδό-ς) 1. cestou vedu, Aischl.

fut. —dovedu.ἐς —„dova.2. obr. a) Aischl. ἐς
τέχνην ὥδωσα Vvyroúc v umění uvedl jsem
smrtelníky ; k umění návodjsem dal smrtel
níkům. b)dle někt.uHér.rK Asopévetodady
τὸ ἐςτὸν Δημάρητον πρῆγμα Κ]δοππθΏθπι(οά
Kleom.) proveden byl ten čin proti Démará
tovi (dle někt. -dpdwdy— zdařil se—).

᾿Οδρύσης, obyč. pl. -Vcxi, mocný nár.
Thr. ok, Hebra střd. ku Propontidě.

ὀδυναω (ὀδύνη) αὔ{τάπι;ἱτάρίπι; πιπδίπι,
Eur. o zosbn. —obyč. meď. a pass. a) trápím
se ; bolest mám. PI. prs. —b) mnčím, rmou
tím 5ο. 5ο/. κὠδυνημένη 8 zarmoucena jsouc.

ὀδύνη, ἡ (.ν ἔδ-ω,v. čadle) a) sžírání;
trápení ; muka. trag., Pl., i pl. (v. dXyndov).
b) muka; zármutek ; žalosť. trag., Xen.

odvvYj?Óc3. (ddůvy)traplivý ; trápný ; bo
lestný. Eur. —Pl, sup. —mády,

ὄδυρμα,τό, trag. — násl. —pl.

ὀδυρμός,ὁ (ὀδύρ-ομαι)obyč.básn. hoře
kování ; bědování ; nářek.pl.

ὄνεν.

ὀδύρομαι, básn. i δύρομαι (αο5, ὠδθρά
uv) a) hořekuju; běduju ; Ikám ; naříkám.
Aischl, vedle xAdetv.Sof. (op. yeAďv).ΕΙ.(τ.
δρηνέω 8). ΑΙβοΒ]. 1ἄχη δυρόµενοι hořem bě
dujíce. (ale srv. dále zde !) —b) s ace. obi.
«) —nadněkým ; nad něčím ; želím někoho,
něčeho; oplakávám někoho, něco. Aischl.
μ.οὶτὰ παρόντα μἩ δύρεσδ᾽ἄχη τη οἩιnyněj
ších pohrom neželte ! (jinak ν α|!). 908,τὴν
παϊῖθδαοἳ ὀδύρεται πόλις nad děvou j. běduje
οὈδαπαίτο.Εν, τί ταῦτα µάτην ὀδ.; Ῥτοῦto
ho marně želím? att. aor., Xen. sos čv Tóvě'
ddúpou.z až bych tohoto muže oplakala, Isok.
τύχην ὠδυράμην.

ὀδυρτιχός 8. (ὀδύρ-ομαι)náchylný k ho
řekování, ku bědování; naříkavý ; plačtivý.
ΑΤΑ{.γέροντες. --τὸ 0. naříkavost; plačtivost,

᾿Οδύσσεια, ἰόπ.Οδυσσείη, Ἱ (Όδυσσεύ-ς)
báseň ep., odHellénů Homérovi připisovaná,
v níž hl. os. jest Odysseus.

"Odvoosůc, 6o:, mýth. kr. Ithacký, syn
Laertův, mnž.Pénelopin, otec Télemachův,
vůdce Dan. proti Troji, vzor důmyslnéholi
šáka a neohroženého dobrodruha.

ὁδών Ἰόῃ,--- ὀδούς.

ÓdWTOG3. (6d6-w) schůdný (cestou). Sof.
ἐμοὶμὲν οὐχ ὁδωτά πιπὸ věru nelze odejíti.

"OčóAau, -čv, oi, v. Aoxpóg 1. £.

ὅζος, ὁ (« Ast) a) výhon; prut; haluz;
větev. Eur. eiXorivor.b)o člověku : potomek;
rozenec; syn. Eur. Apeos. c) v řeči umělé:
vedlejší oddíl j. větev od hl. km., od Arst,
káráno).

ὄξω (ὁδ]ω, »ν οᾱ-ογ. srv. dd-y./) 1.a) vo
ním ; zaváním ; zapáchám, Tuvogněčím, Xen,
Úpou mastí, xpouuúov cibulí. b) obr. ὄζειν
xahoxavadiac vydávati vůni ušlecMtilosti.
Xen.— j. imprs. čČe:vůně jde, vychází. Hér.
m0 xpývncZpramene. Xen. čČe: iyváv trvá
vůně po stopách ; páchneto po stopách (zvě
ře uběhlé).

OU“před ostrým příd. = čre.

ÓWev(1. 6-<) neskl. rel, correl. ku zódev.
a) odkad ; odkud. Xen. éxetce, 0. tam, odkud—.
někdy příslušné demnst. corell. před 0. vy
necháno. Thůk. Tpómatovčovycav (čxet), 0

„dev—vítězný pomník postavili tam, odkud—.
εἰἀπαχλλάζεται(čxeřce), č.—vzdálí-li se tam,
odkud—.i po předch. jn. demnst. n. subst.,
Pl. 70 eůTó,6-. na totéž m., odkud-. Sof.dua

| Tóče, O.—dům zde, odkud—. Thúk. rd Tv
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cvuLuKywY,Ó.—Moc spojencův, odkud—. Xen,
gigyoplov, G.—na m., odkud-. p. εἰςχώµμας, 0.
do vesnic, odkud—.b) při attrakci i: kde;
kam. Thúk, διεχοµζοντο, ὁ,ὑπεζέθεντο παῖ
δας převáželi si dítky tamodtud,kde si je na
ochranu (dříve) uložili. Pl. (v. droXetra £.).
c) zjaké příčiny; z jakého důvodu ; proč.
Pl. 0. jyodua: proč uznávám.

ὅνεν-περ οὔ]καάprávě. att., Thúk.(ἐκεῖ
GE,) 6. περ.

OU(1.8-c)básn. (att, 1. od)kde. Sof., Eur.
ÓU1-mepbásn., i Pl. kde právě.
ὀὐνεῖος, 3.12. zdaleka; přespolní, cizí

(ale téhož nár., srv. čévoc). att. Pl. xaů oi
χεῖοι καὶ ὁ. ἶ ἀοπιάοί 1 přespolní,

OVOVVENU,před samohl.-€%“ , před ostrým

ΡΗᾶ. -οχ (́ὅτου ἕνεχα) trag. a) protože—. b)
(»ν ὅτι) že. Sof, yváce ráde, od—poznáš toto,
že—. Kyyehe, 0. dávej zprávu, že—. p. po
οἴδα, µανδάνω.

᾿Οὐρυάδης, εἰκιπύ βΡατίαη τ 6. stl.

"δρυς, υος,, pohořívjiž. Thessalsku,
sev. od Oity.

ot, Aischl, oř,neskl, výkřik žalu, bolu:
ach; běda;žel.Sof. otvo žel πι],οἳγὼ τάλαινα
ach, já ubohá! —srv. oťpot!

οἳ 1. οπΚ!., ν. 3) ὁ. Ὁ) 9.οἳ. -- 9.οἵ. ν. 1.ὅς,

1. οἱ (1. ὅ-ς) πθβΚΙ, τα]. οοττε], Κα ποῖ
(rozd. od násl.) kam, Sof. při mopeúsodau,uo
λεῖν.i s gen. Sof. očdriuíug kam v nevážnosti;
k jaké nev—. Dém. of dceXycíugkam v buj
nosti; k jaké buj—.

9. Oloi dat, sg. (rozd. od předch.), v. 2. oů.
oč,Aischl. — oťach!

ot, fem. sg., olx neut. pl. sl. ošog.
Ota, , 1:Att, dědina,sev. vých. odEleu

síny (v. ίσιο. 9. Ἰόπ. Οἵηἀξάίπα πα {4Ρ.
οβΐγ,. Αἱρίηδ,

οἰδχίζω Ιόπ. οἵηκ- (οἴαξ) ἰοδίπι; οἰάδίπα,
Ἠότ, ἀσπίδας τελαμιῶσι οὐηκίζοντεςštíty ře
mením—.

Οιάγρος, Ψ.Ορφεύς.
οἰᾶχο-νόμος 9. (οἴαξ,νέµω) Αἱδολ]. kor

midlo, správu řídící ; právomocný.

οἰάχοστροφέω (οἰακοστρόφο-ς)Aischl,
kormidlem točím. obr. opéveg αὐτοῦ θυμὸν
$daxocTpópovyrozum jeho mysl řídil, vedl.

οἰᾶγο-στρόφος 9. (οἵαξ,στρέφω) básn.
a) kormidlem točící. mase. kormidelník,
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Aischl., Eur. vxóg lodi. b) obr. Aischl. Tíg
ἀνάγκης čoviv oi.; kdo má nutnosť ve své
moci?

οἵᾶξ, ἄκος, ὁ, οῦγδ. básn. a) α) držadlo
kormidelní. Eur. pl. —i: kormidlo. p) Eur.
pl. i u koní; držadla; oprať. b) veslo vládní.
Aischl., v. vouda 8, Y.—

Οἰᾶτις,ιδος, ὁ (Oř« 1.) Sof. vouógOiská,
Ojanská pastvina.

OiBápmyc, ovg,Peršan, 1. chytrý podko
ní Darejův. 2. syn Megabaza 15*, Darejův
místodržitel v Daskyleji.

oťyvupu, oťyWwbásn., zř, (Fory-. att.obyč.
dv-otyo. tv. v. tam) otvírám. Aischl. ořyev
oTóu.« otvírati ústa, srdce ; upřímně mlu
viti,

οἶδα (km. Fed- Εοιὸ, Ειὸ- {Έειδε-. 811.
εἶδονΡἩ ὁράω. -- « věděti, viděti, viděre,
wissen, weifB.—prť., tv. att. ind, olda, olodu,
οἶδε; ΡΙ. ἴσμεν, ἴστε, ἴσᾶσι(ν); du. 2. a ὃ. 08.
ἴστον; οοπ], εἰδῶ ᾳ εἰδέω, εἰδῆς ©; opt. ei
δείην G; ἱπιρί, ἴσθι, ἵστω; Ρἱ. ἴστε, ἴστωσαν,
du. forov, lorov; inf. eidévát; part. eidag,
-δυῖα,-δός, 661. -δότος, OutagK. —plapf. ἤδη,
ἤδης 1 ᾖδησθα, ᾖδει(ν); ΡΙ. ᾖδειμεν, ἤδειτε,
ἠδεσαν. -- {πί, εἴσομιχι, 841. Υ6τΡ. ἰστέον. -
vedle tv. těchijné, j. trag. plgpť. fdeuev,
dere. —dóm. prf. ind. oidag, oddaucv 1 Louev,
olddot; coni, eidée €. —plapf. fdex, ᾖδεε,
ndéarTe(ve slž.); fut. obyč. εἰδήσω.) 1. a) u
viděl, poznal jsem ; vím; znám (i neuviděv)
Ti něco, —vivaznám někoho. Hér. rov “EAXn
vec oloxos jehož Hel. znají, ἀνθρώπων, τῶν
čcez lidí, které znal. Thúk. dg dxoň tog.ev
). z doslechu víme, Xen. toxoiv, čp 0ig—zna
jí výminky, za kterých—. b) «) vím. Ómn.
ὡς s ind, (po vedl. čs. i sopt.) že—.i vivď ot
da., Ór1o někom vím, že—. Sof. τοσοῦτόν 1oč
δα κἀμαυτήν,ὅτι dXydtolik aspoň vími o so
bě, že trpím ; —vím,žeijá trpím. Pl, čďvTev«
καὶεἰδῶσιν, ὅτι ἄδιχός ἐστιν-- Ῥγ{ ο ποπι ἵ
věděli, že nespravedliv jest—. Sof. i přiimpt.
olod" dc molnoov; víš,j. učiň? —někdy oto"
or. lze č. přeložitij. adv.: jistě. Sof. raper
ὃ) ἄκων οὐχ ἑκοῦσιν. οἵδ)ὅτι (Μ.πάρειµι ἄκ---)
jsem tu (bezděčný u bezděčných,) ni sobě ni
vám po chuti, jistě (vím to). Dém. zavrav
οἷδὅτι φησάντωνačkoli všichni jistě (, vím
to)by přisvěděili.překlad takový bývá někdy
vhod, i když je tam verb. fint., Dém. oůrdy
úuele oldOTL čraVoxode moXeuoUvrecani vy
byste jistě (,vím to)neustali válčíce—.Thúk.
gů ol0 OrTi—(dobře vím že—;) jistojistě. —i
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Spart. praed. buď v ace, n. nom., Hér. jče«
λόγῳ καὶ ἐνΝίνῳ γενόµενον ἕτεροντοιοῦτο τό
děl jsem z vypravování, že i v Ninivě stala
se věc té podobná. φυλακὰς διεστεώσαχςοἶδας
že stráže jsou rozestaveny, to víš. Xen. oů
ἃ κρείττωνde v nikoli v čemžesilnější
jest, věděl, v čem se za silnějšího uznával,
LodiAvonT0cOyVĚZ,Ženerozumnýjsi.—ineg.
v. Sof. οἶδασε ταῦτα μὴ πείθων vím (obá
vám se), že se mi nedaří tebe 0 tom přesvěd
čiti.—též s nf., jest-li negt., mívá i vý (od
mitací). Sof, —Eur. todu uh Veudag ἐρεῖνvěz,
že lživě mluviti nebudu. —s větou taz. Xen.
ojx ořdei- nevím, zdaž—. 0)x odddy ci čxry
oáuvvnevím, zdali bychsibylzískal— ;sotva
bych si byl získal. 3) zvídám ; vyzvídám. Sof.
ἴσθι πᾶν τὸ δρώμεενονzvěz vše, co se děje.Xen.
εἶπε πρέσβεις πέμπειν καὶ εἰδέναι,ὅ τι- pravil,
aby posly vysýlali i zvěděli, co—.Pl. ioréov
ἤδη, τί ἔστι τὸ πρᾶγμα vyzvěděti třeba už, co
v té věci vězí. 2. a) umím; rozumím. Sof,
ᾖδει τὸ rpooTayděv moretyuměl rozkaz konati.
εἰσόμεσθὃαδεοῖς stuerv chceme uměti bohům
povolnýmibýti. b) «) vím ;vědomí, vědomost
mám, PL. mepíTivoc o něčem, B) v mysli cho
vám ; prokazuju. Xen. ydptv coεἴσομαι γθδὲ
ným ti budu. T0ůTwvZa to,

oldém (« Eite-r) a) botnám ; bubřím;
puchnu. PL.olda: nabotnati ; napuchnouti.
b) obr. kvasím, jitřím, bouřím se. Hér. oi
δεόντωντῶν noyyudrov za jitření toho, Pl.
οἰδεῖἡ πόλις 11Η se obec,

Οἰδιπόδᾶς, -δης, ν. Οἰδίπους.

Οἰδίπους, odoci ov(gen. trag.i Οἰδιπόδᾶ:
τοο. Οἰδιπόδα, Οἰδίπου; αοο, Οἰδίπουν 1 Οἱἰ
dvródav)mýth. kr. Thébský, syn Lajůva Io
kastin, mnž, Iokastin, otec Eteokleův, Po
lyneikův, Antigonin a Isménin.

οἶδμα,τό (οἰδ-έω) básn. bubření ; dmutí.
Sof. vlnobití, pl. (rozčeřené) vlny.

oteoc 3. (ol-c) ovčí. Hér, . διφθέρα £.

διζυρός 9. (ὀιζύ-ς) Ῥάφη,ο ión. žalostný;
ἱταάπγ ; ΡίάπΥ. Πότ. δίαιτα.

διζύς, Ἡ, básn. žalost; trud; bída,
Οζη, v. Ota 9.
οἵηκ-, V. oláx-.

οἴγσις. i) (ol-ou.m) mínění. Pl., Arst.
οὕχα, ν. ἔοικα.
οἴχα-δα, ρῖθά samohl. i olxa 3

(οἶχο-ς,
2. dě) neskl., básn, i att. k domovu; domů. |
Xen. Ἡ οὔ.Ód0ccesta domů.oť, παρασχευάζε

οἰκειότης.

oboudomů (na cestu) připravovati, chystati
56, τὰ οἵ.ποὺεὶν po domově toužiti.

οἰχεῖος Ἰόπ. οἰκήιος ὃ. 1 9. (Ῥοιχεξιος, οἱ
xeÚ-c,oixo-c) 1. domácí. a) «) Sof, révůoc žal.
Hér. xxxóv—pohroma, neštěstí. PL, oi oixeřot
domácí čeleď (op. dAhórvptog).TX oxeřa do
mácí hospodářství. rv oix. du.chelodau(v.i
uádyua 1. a, a, f.). Thůk. domácí jmění. —
B) rodinný. Eur. éntonu« znak—, Sof. —ybav
otecká, otcovská půda, země (j. ku pohřbení).
Xen. eigoixeluxuvayscůa: do rodinných, do
mácích, svých příbytků přicházeti.— v) pří
buzný, Hér. dvňp 0ix. muž—. úTO T0Ů 0ixm10
rárTov od nejbližšího příbuzného. oi oixýzot
příbuzní, Pl. ve sm. širším oixetogTou4 xaTů
τὴν φυχὴν κατά τιτῆς ψυχῆςΊθος Ἡ τρόπους
ἢ εἶδος Ῥϊ(ρασπγ πόζοπια Ριά Ῥοᾶ]ο ἀπδο π.
dle některé zvláštnosti duševní n. dle pova
hy n. dle podoby. ὑμᾶς συγγενεὶςτε καὶοἰχεί
ους χαὶ πολίτας εἶναι φύσει, οὐ νόµω υΥ Ζθ
sourodní i příbuzní i spoluobčané jste řádem
přirozeným, nikoli zákonem. φύσειπη οἰχεῖός
τινι povahounějak příbuznýněkomu.i neut.
τοῦ οἰκείουὁ ἔρως καὶ Ἡ φιλία τυγχάνει οὖσα
ku příbuznémuláskaa přátelství právě Ine.
b) «) přátelský ; důvěrný. Xen. oixstóTav6:
Timšyévevonejdůvěrnějším v obcování něko
mu stal se. oixetec přátelsky. Dém, při cvy
αγωνίζεσδαι. Thúk, --θικλέγεσδαί τινι --Ίοἆ
πη]οπγα{16 πόκύπι. Χεη --χρῆσθαί τινι —ob
covati s někým. čyevrivi přátelsky, důvěrně
se míti, chovati k někomu (v. {διάχειµαι1.
b).— B)příslušný; Πόπι, λόγοιοἰκεῖοίτινι Υθ
či s něčím souvislé. c) domácí v obci, v zemi.
Χθῃ,εἰ μἩ ἔσται οἶκ. ἵππικὸν [lépoag nedo
stane-li se domácíhojezdectva—.Dém.zapa
delyuaru—příklady, vzory (op. dAórp).
οἰκεία ἀρχἩ καὶ δύναμις domácí říše a moc. %
οἰχεία domácí země. 2. vlastní, ají (osobě
vlastní, příslušné). ) Sof.p0g olxetacppsvog
z vlastní mysli. olxeťog(rade) "č =Xou T106;
zda vlastní (dítě), či od jiného kobos..? Hér.
οὔτε οἶδε χαλὸν οὐδὲν οἰκήιον απί Πθζπά πίο
krásného z vlastního důmyslu. B) vlastní
vinou způsobený ; zaviněný. Sof. žty, rády.
b) (obci) «) Thúk. τὸ φανερῶςοἰκ. ἀγαθόν ο0
patrně jest vlastním, obecním(ne cizím) do
brem (t. svoboda). oddšv oixetóTEpóvTÍ τινος

„9 nic vlastnější není něconad něco, než něco.
B) obci prospěšný. Thúk. olxeloc T. φράζειν
ku prospěchu obce něco hlásati, pronášeti.

οἴχειότης, ἱόη.οἰκηιότης, Ὠτος, Ἡ (οἰκεῖο-ς)
a) příbuznost (domácí); příbuzenství. Hér.
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κατ οἰκηιότητα co do příbuzenství. b) přá
telské, důvěrné obcování; přátelství ;důvěr
nost; družnosť. Xen. —Pl. vivog s někým.
(ορ. ἀλλοτριότης). 6) v obci «) příbuznost
národní. Thúk. Tůgoix. mpopáce za zámin
kou příbuznosti. $) přátelství v obcování,
Thúk. čs AXXýXovevzájem ; vespolek.

olmetóm jón. oixmióm (oixeto-c) 1. příbuz
ným činím. Thúk. č<vv čvyyévev olxevodv
Te v příbuzenství, v příslušnost příbuzen
skou uvádějíce (obec jnou, dle předků pří
buznou). meď. Tivě, Tivc. za příbuzného, za
příbuzné si pokládám —Hér. 2. a) přivlast
ňuju. Hér. med. si. Acínv. b) vštěpuju. Pl.
pl. v. dpuovím2.b.

οἴχείωσις,ἡ (oixetó-o)přivlastnění Thúk.
οἰχείωσιντινος ποιεῖσθαι το τιαβίπ]οίτί πόσο
sl bráti.

οἴχέτής, ου, ὁ (οἴκο-ς,STV.οἰκητής) a) do
mácí(obyvatel); příslušník domácí,buďz ro
diny n. častěji čeledín, sluha. Sof., Hér. (v.
ἔχω 1. d, B), att.— pl, i: čeleď, b) v Athé
nách za Dém, oixéro: i dělníci (z chudých
občanů najatí). Dém.

OLMEĎC,Ec, Ó (0lxo-c, srv. předeh.) do
mácí sluha. Sof, oi. T1gsluha kterýsi.

οἴχξω (Έοικ-, οἶκο-ς) 1. ὑπέγ. 8) α) ἆοπιο
vem, bydlem jsem; příbytek, sídlo mám ;

bydlím, sídlím. Hér. xorvý LETÁ τινος 5Ρ0
lečně s někým, Sof. i o manželství. %g ©xer
LÉTA s kterou obýval,žil. onár. Aischl ἁἆμφί
v. ok. něčeho. Pl. περὶ την δάλατταν Κοἱθπι
moře.Xen.oi παρὰν ηνὈάλατταν οἰκοῦντες0
byvatelé přímořští. olxetv KVATa opybydleti
po horách. τοῖςὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσιἹ
dem nad Hellespontem bydlícím. Hér, oixé
ouGt7UPÓGvórTovbydlí k jihu, na jih. prf. Sof,
ěvů ©xyxev kde (se usídlil,) sídlí, příbytek
má. aor. buď: usaditi se; n. pobyti. Dém.

% 3 e <= 2} b) , . . ,

καὶ παρ΄ ἡμῖν ποτ᾽ ἐνθάδ᾽ οἰκήσας 16ἨΣ 1α nás
kdysi zde pobyl. —vůb. ; ζ]]α. ῬΙ. ὅσοι ὑπὸ
BooBapouolxodat co jich pod vládou barbarů
žije. B)osubi.m.: prostírati se; ležeti; bý
ti, Hér. oůTogÓvoudg čvvýce olxče ten kraj
na ostrově prostírá se. —Xen. mAetovauπό
λεις περὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν οἰκοῦσι ΡΊΘΠΙΠΟ
há ms. ok. vašeho ms, leži. b) «) mám se.
obyč. o obcích, domácnosti, Xen, Týgdpsrňs,
Ἡ πόλεις τε καὶ οἶχοι εὐ οἰκοῦσι οπος/1, při níž
1 obcím i domácnostem dobře se daří, na níž
zdar obcí i domácností se zakládá. Dém. ᾱ
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σφαλῶςοἰχεῖν. ΧεΠ.ποῖχι πόλεις νομίμωςἂν οἱ
χήσειαν; ]ακό ο,ος πιοΏ]γ by při zákonném
zřízení obstáti? β) Φος. τὸ τὴν φροντίδ ἔξω
xaxdv olxečyVAvxu(míra mysli prázdné ne
hod líbezna jest;) mysl prázdnou nehod mí
ti líbezno jest, v) Thúk. 8; πλείονας οἰκεῖδη
μ,οκρατία v moci většího počtu záleží lido
vláda, 2. fr. a) «) za domov, za obydlí mám,
Hér. yův, ydoyv, róJuv zemi, krajinu, ms.;
obývám v zemi, v krajině, v ms., (v. i éoví«
2. a, «)., Thúk, oixodotTyv ZxeMav obývají
v Sic., Xen. $xovv rýv rodu obývali, bydleli
7 ms. —mókv oixňce. v městě usaditi se.
Hér., att. —pass. Sof. vy 00x olxovy.évyze
mě prázdná lidí. 4xrn— břeh—.Hér. šoyáry
Tův olxeouévov nejkrajnější ze zemí ohýva
ných (majících obyvatele). Xen. 70Xugoixou
v.évy ms. lidné, lidnaté. att. %obxovpy.évyze
mě známá(dosud obyvatelstvem). —aor.Dém.
πόλεις εἰπώποτ᾽ oxýdnoxv města byla-li kdy
obyvatelstvem osazena. —B)pass. 0 m. po
loženu býti; ležeti. Xen. výv πόλιν ἐπὶ τῇ
VaAarry οἰκουμένηνms. při moři ležící. b)
«) zakládám. s obi. ms.; obyč. pass. prf.,
Ἠότ. Μαγνησίῃ τῇ ὑπὲρΜαιάνδρου οἰκημένη
v Mag. nad Majandrem založené.i sace. πό
Megvýjsoucolxéxrau msta na ostrovech zalo
žena jsou. 8) usazuju (srv. oixíČe). Hér, rův
χώρην σφι ἔδοσαν οἰκῆσαι Κτα]ΐπτι {πι ἆ]]
Κπβαζθπί, 007ζ. ρα55. Ηόν. οἱἐντῇ ἠπείρῳ
οἰχημένοιἝλληνες Ἡοι]όπὶ πα ροση]πό πβᾶ
zení. oi čvrogAAvog oixnuévo. před Halyem
usazení, bydlící. { 8 80ο. πι. τοῖσι τὰς νήσους
οἰχημένοισι"Ioc. [ónům usazeným ná, po 0
strovech, kteří měli ostrovy osazeny. c)spra
vuju; řídím. Thůk. Tag móAe; ©xovymsta
spravovali. ]5οἷς,καλῶς οἰχεῖντὴν πόλιν ἀο
bře spravovati obec. ρᾳ55. ΕΙ. ὑπὸ σωφροσύ
νης οἰία οἰκουμένη rozvážností domácnost
spravována jsouc—. Ta TĎg mÓAcec—věci 0
becní—. fut. meď. ve význ. pass. Óočx0g00
τος οἰκήσεται-- 5 hospodářstvím tak hospo
dařeno bude. —Thúk. %T0X.

οἵχγιο-, . οἰχειο--.

οἴχημα, τὀ (oixé-w) 1. a) «) bydliště ; 0
bydlí; příbytek ; dům. Xen. ἕκαστον--Καζάγ
dům. p) domek. Hér. (v. LovóXudboc.—b) stan
ρομᾶτ; ομτάπι,Πότ, τῶν θεῶν τὰ ἀγάλματα
zal va oix—bohů sochy a příbytky, chrámy.
2. zvl. a) x) pokoj; komnata; komora. Hér.
λίδινος. -- ΕΙ. (τ. ἀνίστημ.ι 9. Ὀ., ἐκκενόω a).
B)hampejs. Hér.att. —vy)sklepení; krypta.
Ηότ, (τ. δησαυρίζω 1. b). ©) klec. Hér.—b)
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stavba. «) věž. Hér. (v. vovoxeAog).srub (ve
stroji válečném). Xen. pl. přijednom stroji.
SE. TOXATWTÁTOolx. nejspodnější srub.

oC4Y)01G,%(olxé-w, srv. předch.) bydlení;
obydlí. a) «) Sof. (v. dotmxoc,delppoupoc).
Thůk, pl. dopaxror. —B) i zvěře. Hér. úmo
vv pod zemí. PI. zardysoc Xen. b) stanek;
svatyně. Hér, (v. ičpůo 2. a.). PL

οἵχητήρ, Ἶρος,ὁ (οἰκέ-ω, 51. násl. a oi
κήτωρ) básn. bydlitel. Sof, rómeovv místech,
Aischl. i občan,

oluYJTŮS,05, 6 (oixé-e, srv. předch., v.i
oixérys) obyvatel; obyvač ; bydlitel. Sof. —
Ῥ]. ἐν-- τ--.

οἴχητός 3. (oixée, obydlený. Sof.om.

οἵκήτωρ, ορος, ὁ (οἰκέω, 51Υ. οἰκητήρ) ϐ)
obyvatel ; občan, Aisehl,, Sof. pl. ywovoc—
země.i “Audouobyv. v Hádu. —Hér., Thůk.
—pl. i obyvatelstvo (v. uerahoXý 2.a, v). b)
osadník. Hér. —ó čv LéhXyjenž se usadil
v Gele.

οἰχία, Ἰόπ. -ίη, Ἡ (οἶκ-ος, 81Υ. οἰκίον) 1. a)
příbytek; stan; dům, i malý, j.chýže, iveli
ký : budova; palác. Hér. vag oixíxg0) xaTÉ
PaAAechýší (venkovanů) nebořil. oixía Tpt
ώροφοι, τετρώροφοι. (v. čče 1. b, «).— att,,
j. PL. xaT' oixtav doma. Xen. wap οἰκίανΥθ
dle domu. oixlot čóXwvoudomy dřevěné (v. i
ἀναβαίνω 1. 8, α). τὰ ἐκ.τῶν οἰκιῶν Υὅ61,πά
řadí z příbytků, z domů; nářadí domovní. b)
domácnost; hospodářsví. Pl. (v. dtotxée 2.
a). Xen. domácí hospodářství, —2. dům, «
rod, rodina. Hér. oixímgdyadbňc z domu, rodu
dobrého, hodného. Pl. (v. ejzíuov, £.) %
Περικλέους--,Τή]ς. -- Ὠόπι. ἡ τυραννικ]--.

οἴχίζω (οἰχί-α, οἶκ-ος,517. οἰχέω, ος]. 9.
b). a) «) usazuju (bydlem). ivě někoho. Sof,
οἰχίσαι usaditi; usídliti. Eur. čc ZAXAx0ú
µατα οἰχίζειν ἆο jn. domu (k bydlení) uvá
děti. čGybóva obxioaudo země usídliti. pass.
oxioda usídlenu, usazenu býti. P) osazuju;
za obydlíberu. Hér. yápyvAny oixilenkra
jinujn. osazovati,zaobidlíbráti, voliti. Thůk,
νῆσον ὤχισαν adrol ostrov osadili sami (1,
svými občany). ryv πόλιν ξυμμίκτων ἀνθρά
mov oixicac ms. smíšeným obyvatelstvem 0
sadiv. —v) Pl. meď. obr. Ἔρως οἰκίζεται-
usazuje se, za bydlo, za stanek volí si (vduši).
ἐπὶ γῆς olxiCecba: nad zemí bydla docházeti.
b) «) zakládám (j. osadu). Thúk, olxíoot za

ložiti. pass. ZáyxXy dr0 Kůu.ng,"μέρα ἀπὸZayxMmgoxiody— zKúmy—, —zZankly zalo

οἴχοδομιχός.

žena byla. ú7r0Tevogod někoho. 3) znova (za
kládám,) stavím. Dém. pass. Beomag xat
ara o ixmodbýceoda:že Thespijea Plat.
znova budou vystavěny.

οἴχίον, τό (οἶκ-ος, srv. oixio) obyč. pl.,
Hér. příbytky; obydlí; dům (větší,) král.
(v. μελεδωνός).

οἴχισις, Ἡ (οἰκίζω)πα]οζεπί(οβαάγ]. ΤΠήϊς,
οἰχίσχος, ὁ (οἰκί-ον, οἴκ-ος)příbyteček;

komůrka. Dém.sg.
οἴχιστήρ, Ἶρος, ὁ (οἰκίζω; srv. obuorýg)

básn. osadník. Hér.or.

οἴπιστής, οὔ,ὁ (οἰκίζω)zakladatel (osa
dy) ; první, půvd. osadník. Hér., Thůk.i na
ostrově.

OimAsloys, ov, (v. násl.) Oikleovec.
Οἰκλῆς, éouc, mýth. věštec Argejský,

vnuk Melampodův (syn Antifatův), otec
Amfiaráův.

οἴκο-γενής 9. (-yévog, yev- v γίγνομαι)
domorodý. Pl. otrok, verna,

οἴκοδομέῳ (οἰκοδόμιο-ς)1. 8) πᾶpříbytky
stavím, buduju; vůb.: stavím. Hér, oixíxc
oixodouéervbudovy budovati; domy stavěti
(srv. aedifico). s obi. Tetyoc—p. att., Xen.
mrůpyove.—a0r. Hér. vnoůg, mupanídac oix0
δομῆσαιohrámy, pyr. vystavěti, dáti vysta
věti. i bez obi, oixodouetvdomy stavěti, Xen,
—meď.— si. Hér. olxnu« komnatu. Xen,oi
xtxv. Thúk. τὰ veíym. —pass. Hér., att. (v
χαταπαύω 1. Ὀ.α.). ΔΟΥ.οἰκοδομηθῆναι--. Χθπ.
ὁ ᾠκοδομημένος υγβίανόπύ. Ηότ, οἰκ--ἵνΥ
zděný. b) opevňuju. Xen. τὰ βασίλειαhrad
král. —2. obr. zakládám ; vzdělávám. Xen.
ἐπὶ ταῦτα οἰκοδομεῖτε ἄλλα φιλικὰ ἔργα πᾶ
tom zakládejte jn. přátelské skutky.

οἴκοδόμημα, τό (οἰκοδομέ-ω) Ραᾶοτᾶ ;
stavba, obzl. většího rozměru, král. n. obec
ní n. i soukromá. Hér. ἐπὶTa oix, ve stavbě
(dokonané). pl. i památky stavební. —att.

οἴκοδόμησις, i (oixodoué-o)stavění; bu
dování; zřizování(stavbou). Thúk.i vystavění
(zdi). PL Tevydv, Iup.évov,veoplev zřizování—.

οἴκοδομία, i (olxodóu-oc)stavba domu,
budovy, adi. Thůk.ipl.— Xen. sg. —PL.sta
vění; stavitelství.

οἴκοδομικός 3. (oixodóu-og)stavitelský;
ku stavbě, ku stavitelství příslušný. Pl. 70.
oix. věc ku stavbě příslušná. va oix.díla sta
vební, stavitelská. %oix.umění stavitelské;
stavitelství; i: tesařství.



οἴἵχο-δόμος.

οἴχο-δόμος,ὁ (-- déuo) stavitel (domů).
Hér., att., Xen. pl. i zedníci,

οἴχοῦεν (οἶκο-ς) 1. z domu; z domova.
Xen. pépovra olx. Zprov přinášejí si z domu
chléb.2. a) z rodu ; zdomova, Xen. —ovvýdns
z domova zvyklý. b) z domova; z vlasti (0
odchodu, útěku a p.). Φοξ; Χθῃ. οἱ οἴκοῦεν
domácí (z též obce, země).

οἴχοι (loe. sl. ořxo-c) doma. 1. v domě
(svém). 2. v domácnosti. Xen. zepi τῶν οἴχοι
o své vlastní jmění, 3. doma ; v domově ; ve
své obci, vlasti, zemi. Xen. ἀντὶ τῶν οἴκ.Τη.
věcí domácích. To%otx. ζηλωτός krajanům.
v očích krajanů —.Dém. τοῖςοἵχ. µένουσι ἄο
ma meškajícím. Tx oťx.kraje domácí.

olmovopéth (oixovóu.o-<) 1. hospodařím
(v domácnosti, buď samostatně n. j. sluha).
Sof. oix. WaAduovc mavpóc služby konám v
příbytku otcově, PL.výv oixíxv oixovoustvho
spodářstvím hospodařiti; domácnost, domácí
jmění spravovati. 2. spravuju, zařizuju. a)
Isok. rov Bíov svůj život, své živobytí —.b)
i v umění. Arst. v drámatě, ci xxi T%ŽAA«
μ.] εὖ οἰκονομεῖαὅ, třeba osttní věci nedobře
upravuje. Pl. i při subi. oixetórngpřátelství.

οἰχονομία, ἡ (oixovóu.-oc) 1. hospodář
ství; hospodaření; správa domácnosti, jmě
ní domácího. Pl., Xen. 2. spravování ;Ťízení;
správa. Xen. mepíT. v něčem,

οἰκονομιχός d. (οἰκονομή-α, οἰκονόμ.-ος)
hospodářský. a) v hospodářství zběhlý. Xen.
oXrixot xd 0i%.statníci a hospodáři (dobří,
hodní ), comp. zběhlejší v hospodářství. b)
k hospodářství příslušný. Xen. i o hospo
ἀάῑείνί ορθοπόπῃ,αἱ οἰκ.πράξεις hospodářské
správy, řízení. va oix. hospodářství (1 obec
πό). ὁ οἰκ. (λόγος) spis hospodářský (Xeno
fóntův) ; kniha o hospodářství.

οἴχο-νόμος, ὁ (-νέμω) dům spravující;
hospodář. Xen. dyadoi— v. i δεινόςἕ,

οἴχο-πέδον, τό, a) plocha domovní, sta
vební ; staveniště (domovní). Xen. b) základ,
stavba domu.Thůk.pl.

οἴχο-ποιός 9. (-moté-e) Sof,bytotvorný;
-strojný; v příbytek u-, přestrojující. τρυφή.

οἶκος, ὁ (Βοικ-, « vicus. —oťxotparox.,
olxade, ofxotdevv. zvl. —srv. olxíx. 1.4) «) 0
bydlí; příbytek ; bydliště ; dům (malý n. ve
liký) ; sídlo (domácí). Sof. i ojeskyni. xv
očzovv domě; doma, Eur. (v. μένω 1. Ρ. α.).
Ἠότ. βίον τέ µοι καὶ οἶκονἔδωχε ἶἄϊτουπα1.
ουγά]ί μη ἀα]. Χθη, ἴδιοι οἶκοιτ]αςἰπί ἆοπαγ

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský
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(mnohé mnohých. ale srv. B!) ϱ) síň ; jizba;
komnata (v domě). očxo.síně, komnaty, byty
(v jednom domě). pl. síně; dům (se všemi
částmi, srv. aedes). Hér. xar' olxoug(v jiz
bách;)v domě;doma.—v) stan bohův; chrám.
Hér. τούς τε οἴχουςχαὶ τὰ ἀγάλματα ἶ οΏτά
my i sochy. b) domácnost; hospodářství;
jmění domácí. Βο8,,αἲζ. (τ. αὔξησις, µειόω Ὁ,
οἰκέω {.). Ῥ].. οἶκος Ó movpóg jmění otcovo.
καταλείψω τὸν ἐμιὸνοἶκον78Πθοπάπι οτό jmě
ní. 2. a) dům ; rod; rodina. Eur. (v. Bxívo 1.
b. $.) Hér. O BuorXéocoix. králův dům, rod,
Thúk. TařgxaT' obxovzaxomowyluc utrpení
mi (v domě, v rodě, doma,) domácími. Xen,
οἴκον ὅλον τρέφειν rod celý živiti, b) dům;
domov (j. obec, kraj a p.) Thúk. ámřAdovčr
ofzou odešli k domovu, domů. ar οἴκουεἶναι
(vzdálenu,) vdáli býti od domova(j. ve válce).
Xen. eic očxovdriéva: k domovu odejíti.

οἵκός (rozd. od předch.), ión., v. εἰχός.
οἴκουμένη, ἡ, τ. οἰκέω9. 8, α.
οἴκουρέω (οἰκουρό-ς)4) 5ἰχάζοθ ΡἩΡγίχκα

jsem. Sof. oixovpdvj. strážce. b) (doma,) v
koutě sedám. Sof. xaT' otxovοἰχουροῦσινdoma
v koutě sedají.

οἴκούρη WLW,T6 (oixoupě-e) trag. domovní
stráž, ochrana. Sof. Tó T' šAniĎov KroTov
οἰχ.τῶνδε τῶν ξένωνα τ οὔθικάτάπί nenadálá
ochrana od ἐδο]ιίο οἰπίποί, Βασ, πικρὸν τόδ
οἰκ. δεσπόταις ἐμ.οῖςἰγρΚά {ο tu služba stráž
ná panstvu mému.

οἴχούριος 3. (οἰκουρ-ός) Sof. neut. pl.
οἰκούρια τοῦ μακροῦ χρόνου οἀπιόπα τα Ἠ]ή
dání, opatrování domu po dlouhoudobu.

οἴχουρός 9. (Έοιχο-βορος, οἶχο-ς, ὁρά-ω;
Srv. ep. 0 oúoogdozorce) domovní strážný (v.
tři předch.)

otmopiopěm (oixopbó00-<) v hospodář
ství hubím ; na mizinu přivádím.Hér. pass.
oixopdooýdycav ojmění připraveni byli; na
mizinu přišli. oizopdbopyuévogohospodářství,
ojmění připravený ; svého jmění zbavený ;
na mizinu přišlý.

otmogiopím, Ý (oix0gWop-0c)zkáza, zá
huba v hospodářství ; pozbytí, ztráta jmění,

olmo-pibópoc 2. (-pdelpo) hospodářství,
jmění hubicí, utrácející. srv. dvěpředch.

οἰχτείρω 1 οἰπτίρω (οἶκτ-ος. -- 8ο. ὦ
xTerpa, $xTtpx) lituju. Tiva někoho ; líto, žel
mi někoho; lítost mám nad někým, k něko
mu; útrpnosť mám s někým,trag., att. —
οἰκτῖραίτινα slitovati se nad někým;politovati

48
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někoho. (v.išhcém). — Šof. olxrTipe sinf,:
líto, žel mi—s inf. i s dvojím ace. č 11 xču/
oixrtperelitujete-li i mneněco, trochu. pass.
οὐχ. ἐκ σέθεν AxTiped odToc nedocházel od
tebe lítosti, útrpnosti ten,

olurice (očer-og, srv. předeh.) lítost,
útrpnosť mám. rivá s někým ; lituju, želím
někoho. Aisehl. fut. odxmieře.Φ0Ι,80Υ,οἴχτισόν
coag slituj se nad nimi !átog oixrTioautr
pení ku politování. Eur. k oželení; k opla
kání.— πιεᾷ. ἀγπ. ΤΠή]ς. ἐπὶπλέον οἰκτίζεσ
da Tia většíměrouútrpnost (cítiti,) míti s
někým.

οἴχτίρω, 7. οἰκτείρω.
οἴπτισμός, 6 (oixriČe) želení; naříkání,
οἴχτος,ὁ {.ν ὀιζ-ύς) a) trag. žal; nářek.

(v. διά 11. Β, 1. b, κήδειος). Φ0, οἴκτῳ τῷδε
žalem tímto. —Oervóg—hrozný. Eur. olxrov
Aysw.—b) i ión.,att, žel; lítost; slitování;
útrpnosť. Aisehl. $yyrouc čvolxTe Véuevoc
(smrtelníky v lítosťpojati;) nad smrt, lítost
pojati, očxrou vuyedv lítosti dojíti. Sof. očx.
δεινόςTwvocútrpnost náramná s někým, šyev
otxrvovmíti lítost, Hér., Pl. slitování. Thúk.
v. ἐνδίδωμι 2. a, B. —véno 1. a, β.

οἴχτρό-γοος 2. Pl, žalně naříkavý; ža
lostivý ; plačtivý. Aóyot.

oluTpóc 3. (otxT-05)a) žalný ; žalostný.
«) Aisehl. škyoc— bolest. rmp.ovai oix. ἰδεῖν
pohromy žalostné na pohled, žalostného po
hledu. oixrpóv s inf, žalostno—. Soť. —0
—hlas, zpráva. Eur. oixvpóvarTovdyémv nej
žalostnější hoře. Hér. oixrpóTepxvěci žalost
nější. Pl. oixvpov TOradog, ei—žalostná to
zkušenost—. —β) Eur. oix. Aóyot žalostné,
žalostivé řeči. Pl. —pýceg —výklady. Xen.
οἰχτρὰ λογοποιοῦντες Ζ8]οβίπό věci rozhla
imjíce—.b) básn. «) hoden slitování, polito
vání. Sof. 00s. roAAořotyobxTpógmnohým (na
politování,) hoden politování. Eur. i neut,
οἵχτιρε ἡμᾶς ' οἰκτρὰγὰρ reróvdav.ev měj sli
tování nad námi ;hodnozajisté slitováníjest
utrpení naše !B)Sof. —opwsžalozpěvný, žalo
stivý pták.

οἴχώς, V.šotxa. neut, v. eixóc.

Οἰλεύς, 8oc, mýth. kr. Lokerský, otec
Ajanta Menšího. Eur.

οἶμα, τό (.ν εἷ-μι) básn. náběh; útok,
Aischl- zodaxec. —dle někt dupa:

ol- před samohl.= otuot,
οἶμαι, V. οἴομαι,

οἶνος.

οἰμάω (7olun, « otu.0g)básn,těkám, Hér.
0. οἰμήσουσι,

ot-Lot (srv. d-uor) obyč. básn, a) běda,
žel mi! Sof. při nom, raAxwv«žel mi, já ubo
há ! s gen. příčiny —TaAxivngτῆσδε συμφορᾶς
žel mi nešťastné této příhody (pro nešť.—)!
i ofinoup.o. běda mi, běda ! —b) ach, Sof, οἴμ'
©g—,ach jak—!

οἶμος, ὁ 1 ἡ (« el-puw)obyč. básn. a) chod
ník; dráha. Aischl., i PLz Aischl. ei;“Audou
do Háda. b) kraj. Aischl. Zxúdng Skythský.

oluwY“, 7 (oiuóle) bědování; lkání;
vzdýchání ; nářek, Sof. (v. dvsvomuém, čEor
µώζω). ΤΠή], οἰμωγῇ τε καὶ στόνῳ 5 Ὀδάο
váním a stenáním. Xen.

οἴμωγμα, τό (οἰμώζω)Αἰβοβ!.,Βατ. νύ
křik bědovací, žalný. obyč. pl.

otpuňČe (oiyoy-4) a)běduju ; Ikám ; vzdý
chám; naříkám. Sof., Hér. oiudĚa: zabědo
vati; zalkati; zaúpěti. fut. meď. Xen. ojx
oluodčovounebudu bědovati, b) s ace. «) Sof.
Bavóvy' dv oludkenv po zemřelém by zabědo
vali, hlasitě (nářkem) by si zasteskli. B)Sof,
οἰμῶξαι τὴν σὴνξυμφοράνΤ80δἀοναί!,{8.11
nad tvou nehodou. Eur. ᾧμωξα τόλµαν už
zalkám nad odvážným činem.

otvů, dór. = olvy.
οἶν-αννη, 7 (očv-n—)básn.vinná ratolest;

úponka; popínka. Eur.
otvapov, ró (oťvy)obyč. pl. vinné listí,

Otveúc, 6oc,mýth. kr. Kalydónský aPle
rónský, otec Týdeův, Déjaneiřin.

oťvy),i (For-, olvo-c)réva ; keř vinný. Eur.
nom. 1 otvá.

otvyjpóc 3. vinný ; na víno, Hér, xepánov.

Oimáščat, oi (Oiňovice) ms. Akarnánské
u ústí ř. Achelóa.

Οἰνόη, %,dědina Atf. 1. na hranicích Bo
jótských u silnice k Thébám. 2. sev. záp.
od Marathóna.

Oivópaoc mýth. kr. v Píse Élejské, otec
Hippodamejin. v. Mvpriho.

otvoc, 0 (For-, srv. oťvy.« vinum, víno,
Wein) 1. víno, a) nejčastěji : révové (v. du
mé)uvoc).trag., Hér., att. (pokládáno za dar
Dionýsův, Bakchův). —čistéhovína užíva
lo se přiobětech, pívalo se smíšené s vodou,
i pl. Xen. —aAatot vína stará. b) palmové,
Ἠότ, ἐκ φοινίκων 7 ἀαΐθ]. φοινικήις (τ. διη
de). p. Xen. —c)z lótu, lótové. Hér. x T008
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καρποῦ τοῦ λωτοῦ (Σ. λωτός 1. α). -- 4) 1εὅ
menné (pivo). Hér.čx κριδέων--. Χ6Π.χρίθι
vog.—2. a) pití vína ; pitka. Sof. xao' olva přivíně; vpitce.b)opilství,Thúk.μετὰ--οἴνου
v opilství.

Oivodocat, ai, pět ostrůvků mezi sev.
Chiem a pobřežím Lýdským.

οἰνοφλυγία, Ἡ [οἰνόφλυξ)Ρερίτάπ{τ{παπα,
pitím vína; pijáctví ; pijanství. Xen, ipl.

οἰνό-φλυξ, υγος, 0, vínem se přebírající,
opíjející ; piják, pijan (přílišný ; bratr z mo
kré čtvrti). Xen,

obvooÉm (o0ivoy60-6)číšníkem jsem ; číš
nictví zastávám. Xen. prs.

olvo-Yó1, %(-yée, srv. násl.) nálevka
(vinná, opatřená hubičkou ajedním uchem);
konvice.Thůk,pl.

οἶνο-χόος, ὁ (-χέω) πα]όγαὸ (πίπα) ; číš
ník. Xen.

olvo-YvToc 2. Sof. nalitého vína, —rav.«
nápoj vinného moku.olvótm(ořvo-c)opíjím(vínem); obyč.pass.
a med. prf, Sof, ovouévoc opitý. delrvow při
hostině. Hér. rAcóvec oivauévorvíce napilí.
Ῥπγ. ὶ ὠνωμένας χκρατῆρικαὶ λιωτοῦ ψόφῳ οΡ0
jené konví vína a zvukem píšťaly.

OLvWY,(vos, Ó(olvo-c) vinný sklep. Xen.

Οἰνώνη, 4, staré jm, ostr. Aigíny,
οἵν-ωπός9. básn., v. olivy.
Otvorpím, ión. -(m,4, jihozáp. Italie (poz

dější Lukánsko a Bruttsko.

οἵν-ώφ, ὥὤπος,ὃ, ji οἷν-ωπός 9. (οἶν-ος,
srv. ep. otv-oy)básn, (Eur. obyč. oiveoró) a)
a) vínobarevný ; vínorudý. Eur. vévvvlíce
(obi. při 4AAdčau).B) temnobarvý. Sof. x.0606.
b) «).(vinného,)ohnivéhozraku ;jiskrozraký,
Eur. dpáxov. B) roznícený (v obličeji). Sof.
Ῥάκχος.

Οἰόβαζος Ῥοτξαπ 1. v 6. stl. otec tří sy
nův, kteří od Dareja byli usmrceni. 2. v též
době, otec Širomitrův. 3. za Xerxa, bydlící
v Kardii a Séstu.

οἵο-βώτᾶς, ὁ (οἴο-ς,βό-σκω) Sof. o samo
tě pasoucí; —gpevó<stranou bloudící myslí
svou (srv. slovinské: samopaš, samopašen
„ svévolný).

oló-Cwvoc 2. (οἵο-ς,Čovy) Sof, sám opá
saný (na cestě); samotný poutník.

οἴομαι1 οἶμαι(9.05.56. οἴει; ἵπιρε,1. 05.
sg. vedle ᾠόμην ἶὤμην.-- ἀθρ. pass., od km.
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ole- fut. ojfcop.au, a0r. oňdmv) a) za své mí
nění mám(pravén, nepravé) ; uznávám; my
slím si; míním.s obi, inf,, č, též inf., n.: že
(obzl. při ace. ©.inf.). Aischl, xpeřocovodyau
λατρεύειν-- Ἱ-- τα lepší věc uznávám slou
žiti— než—. Nof. olouo δεῖν οὐδέν (t. vadely)
myslím, že nic netřeba (vyzvěděti). Xen. ὡς
οἴονταιčety(ypňodau)j. uznávají za potřebné,
že třeba jest(chovati se). oču.zuoúvBEXrroTov
εἶναιἡμῖν εἰπεῖντὸν μέλλοντα ἐξιέναι(πιγβ]ίπι
tedy, že jest nejlépe,) uznávám tedy za nej
lepší, aby nám tořekl, kdochce vyjíti. často
s inf, s dv (jenž zastupuje opt. pot.) Xen,
ὅπλα ἔχοντες οἰόμεθα ἂν καὶτῇ ἀρετῇ χρῆσθαι
zbraň majíce, myslíme (důvěru máme), že
bychom i statečnosti užili. p. Pl., i s ace. bez
ΙΠῇ,,τρόπος ἄλλος,ὃν ἐγὼ αὖ odyouzpůsob jný,
jejž já zase (naproti tomu) uznávám. i pouhé
oču.cu(bez závislé vazby), č.: myslím ; jistě,
Ῥ]. ταῦτα, οἶμαι,ἴσασι,Ori—to, myslím, jistě
vědí, že—. Xen. ojděv, odu.ou,$xuyuaaTóv—nic,
myslím, divno—.ἡμῖν, οἶμαι, πάντα ποιητέα,
nám, myslím, vše třeba činiti—, i v odpovědi,
ῬΙ. ἡ οὐδέν ἐστι τοῦτο; οἶμαι šyoys či nic
není toho (takového)? ba myslím já aspoň
(žejest); bajistě jestdle méhomínění.Thůk,
ὥσπερ οὐχ. οἴομαι|. právě (nemyslím, nevě
řím,) pochybuju. b) α) πηήπίπι; domnívám,
domýšlím se. Sof. Tíg dv ποτ ᾧεθ' ὥδε--;
s inf, kdo by se kdy byl domníval, že takto— ?
Eur. σὲ γαμβρὸν οἱηδεῖσ᾽ἔχειν ἀοπαγ 5111815ο
(nepravě), že tebe zetěm mám. Xen. T%4xov
Tx drédyxe, Ómou$ETOTOVπάππον ὄψεσθαι
oštěpy odložil tam, kde myslil, že dědje u
vidí. Pl. um οἶδα, ο)δὲ οἴομαι εἰδέναι 90 Πθ
vím, ani nedomýšlím se věděti (, že vím).
Avažaryópouole: xarnyopety na Anaxagoru že
žaluješ, domníváš se. Xen. ol δ) ἄλλοι στρα
τιῶται ὥοντο dva. Osttnívojínovédomní
vali se, že odejdou. $) tuším. Sof. οἶμαι μ.ὲν
otua s inf. tuším sice, tuším, že—.Xen. Bo
ἔάζειν τε καὶοἴεσθαιytyvácxew domnívati se
a tušiti, že poznává—.

olovotovim“), (od Pl. žertovně utvořeno
Z OL-mG1G,νοῦ-ς, ἵστ-ορία) Υ. οἰωνιστικός.

olóp, skyt. — dvýp.
Οἰόρ-πατα skyt. ai — ἀνδροκτόνοι,t.

Ἀμαζόνες.
otoc 3. (oiFoc) básn. jedinký; samoten.
otoc 3. (0-106,1. 0-6, « ja-ký. —básn.1.

slabika někdy ikrátká,j.ojoc) jaký (0vlast
nosti jakékoli). 1. s podivením.a) ve A/.vtě

.

zvolací. Sof. οἷονἔργον εἴργασαιjaký čin jsi
48*
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učinil! očogov oťotgčye:jaký jsa jakými po
hromami jsi stíhán! (v. i ščuvevpícxo.)Pl.
οἷα ποιεῖς ο0 to činíš | Xen. olov merotyxac co
jsito učinil! b) ve vtě závislé (nikoliv nepř.
ot.!) trag., Hér., att. α) Φοξ,λεύσσετε--, οἷα
Tpdgolov dvdpůvrácye hleďte, jaká trápení
od jakých mužů snáším! Eur. dxovéů“očoc
εἰςúv.čeraTýo; zda slyšíte, jaký k vám jest
otec? PL,op, otoleioevvidím, znám,jací jsou.
Xen. ὕνεἰδῆ, οἷοί τε ὑμεῖς ἐστε καὶ οἷοιἡμεῖς
aby veděl, i jací vy jste i jací my (ale v jn.
význ. otóg Te v. zde dále !). —B) (« Ór1TotoĎ
τος). 504, στρατὸς ἀνωλόλυξε τὸν νεανίαν, οἵ
ἔργα δράσαςolx Anyyáva xaxx zástup zaúpěl
nad tím junákem, jaké činy vykonavjakých
dochází nehod! (« že takové činy vyk.ta
kovýchdoch.—). p. Xen. poxaroxripov. Hér.
ἐμακάριζον (αἱ Ἀργεῖαι) τὴν μητέρα αὐτῶν,
olov Téxvav čxúpyceblahoslavily matkuje
jich, jakých dítek se jí dostalo! (že tako
vých—). —2. rel. correl. (ku oťog, TotobTog
ap.)a)jaký.c)č.někdy imaso.afem.: jako.
trag., Hér., att. —Xen. ovAxx? TOrxúTY,ofa—
stráž taková, jako—.is correl. demnst, oůro0c.
Xen. olx yepla—, čv ToúrTou—jaká místa—,
v těch—.ibezdemnst. Χέρασι,οἵοιςσηµαίνουσι
na rohy (takové), jakými dávají znamení.
Ὠόπα, οὕπω Φίλιππός ἐστιν,οἷοίποτ σαν Λα
xedxiuóvio:ještě Fil. není tak moený, jako
někdy byji Lak. —Pl. οὐδὲν οἷοντὸ αὐτὸν
ἐρωτᾶν πὶοπαπί (Ἰδ[οτό,) {δίςν]οᾶ, ]α]ςοjeho
se ptáti; není (lepšíhoprostředku,) lepšíra
dy, než jeho se ptáti. —otogzp jaký, jako
právě. —B) neut. ořov:jako; příkladem ; na
příklad. att. —Pl. črsox τῶν τεχνῶν,οἷον ᾱ
ριδρητικὴ καὶλογιστικἡ καὶγεωµετρική-- ἀτᾶ
Πά 7 απιδπί, ], δΐς]οτδάα.--. οἷονγραφική-- 1.
(Κα Ρἵ:) πια]χᾳαίτί. Χθη. τἆλλα ζῷα, οἷονὁ
βοῦς--, ὁ ἵππος-- ]. ΌΥ]ς,ΚὐΙ---. ---ΡΙ. οἷοντοι
όνδε λέγω na př. takovou tu věe pronáším.
—ve přirovnání. Pl. δεῖντοὺς λόγους αὐτοῦ
λέγεσδαιοἵον υἱεῖςže třeba, aby řeči jeho na
zývány byly jako dítkamijeho. i neut. pl. —
Xen. olx O eixócjak právě slušno, podobno.—
olov při sup.: co (p. j. c). Xen, yeoptovočov
yaAerdrarvovkraj conejobtížnější (k chůzi),
nejnepohodlnější, —x4AMorovm. co nejkrás
nější. b)s?nf. «)oloc—aby (svou vlastností)—;
že—. Xen, TotoĎrot, oloL FovYP0Ů Ttvog ἔργου
šotesda: takovými, aby po špatném nějakém
činu dychtili. Sof. $éxux TotoĎrov,olovxx
στυγοῦντčrotxTica divadlotakové, nadnímž
l vrah se ustrne.— i bez T0:05r0g:způsobný;
způsobilý ; vhodný. PL.,Xen. ologčpyev způ

οἷς.

sobilý vládnouti, αἲγ τ]όά]. Χθη, οὐκἦν pa
οἵκτὸ πεδίον ἄρδεινnebylo počasí(takové, aby
půdu zavlažovalo,) vhodné, pohodlné k zavla
žování půdy. vAGTrTavTův Tv Žvůporov
ἐποίησαν(οἱ 9εοὶ) οἵαν σηµ.αίνειν πάντα 1917]ς
lidský učinili způsobilým, aby oznamoval
všechno (v.iAsxívo 1. 4). B)ológτετ. οἴόστε-
schopný (vlastnostmi svými) ku— s verbálnímsubst.; sto,aby—.trag.,Hér.,att.—
Φ0Ε,τὰ κακὰ ológ Te pýpemws to, aby zla sná
Šel. očóvTemožno ; lze. oby—nemožno ; nelze.
Hér. ořóvτέ τι ἔσται něco dovede (v. ἐξεργά
Čouauf,).—i při sup., Xen. ὡςοἷόν τε μάλιστα
co možná nejvíce. —v) otógTe i: volný ; 0
chotný. Hér, g ajrol obolve slevἀποῦνήῄσκειν
oni že volni, hotovi jsou smrti se poddávati—.
οὐχ οἷός τε komu není volno, dovoleno—. i
neut. očóvvevolno. c)a)otogj.praeď.kjnému
slovu příslušné, připodobuje se onomu slovu
v pádě, jestli už v témž rodě a čísle. Xen.
χαρίζεσδαι οἵῳ σοὶἀνδρί {--- τοιούτῳ ἀνδρί,
ologcu) zavděčovati se muži (takovému, jako
jsi ty,) tobě rovnému (vlastnostmi). Thúk.
πρὸς ἄνδρας τολμηροὺς οἵους καὶ Α9ηναίους
(Ξ-οἷοὶ καὶ Ἀθηναϊοί eioiv) proti mužům od
vážlivým, jakými jsou 1 Athéňané. —bez
subst. mívá otocněkdy ičlen příslušný, Xen.
τοῖς οἵοιςἡμῖν τε καὶ ὑμῖν χαλεπὴν πολιτείαν
εἶναιδημ.οκρατίαν že lidem rovným nám i vám
(takovým, jakými jsme my a vy) obtížnou
ústavou jest lidovláda. —B) ace. neut. očov,
olx při part. n. adi. n. subst. k vytčení pří
činy skutečné (vlastnosti, p. j. úre, rozd. od
<) Hér. oč δὲἐόνταλόγου οὐσμικοοῦ-- Ροπῦ
vadž pak skutečně byl ve vážnosti nemalé—.
někdy č.: totiž při part., jakožto při subst,
n. adi., Thúk. olx drpoodoxýr0u xxx05 yevo
wévouponěvadž totiž nenadále nehoda se při
hodila—.očx07 varan ovšem jakožto námoř
níci. Pl. οἷονδἡ εὐωχίας odays jakožto právě
při hodech; poněvadž totiž právě byly hody—.

olóc, gen.sl. ole.

οἵόσ-περ i οἷόςπερ 18 právě. att. —
Xen.ol aš οἴοίπερὑμ.εῖςἄν oss tl pak, mužové
takoví právě jako my—.

οἴόσ-τε 1 οἷός τε. Τ.οἷος 2. b, B, y. —ale
srv.11.b, «!

ot-mtep kam právě. Pl. — Sof. i $ gen.
—ódoůkam cestou (na které m. cesty—). ale
οἵ-περ Ρ]. 5]. ὅσ-περ.

οἷς, 6ε1.οἷός, ión, du gen. 010g(OF, «
ovis, 0v-ce. —ace, ΡΙ. οἷς, ión. 015),0, %ovce.
Hér. 01g$úouor ovce, beránky obětují. ófov



οἴσπη.

ἀπέχεῦαι οτοί, οτεο ζάτζοτα se. Xen. oič
γριοι οἷεςdivocí berani.

μιά 3 P e ,

otoTTY)n. oLodTTY),j, výčesek zvlny ; ne
švarná, Špinavá vlna (j. u zadku oveo). Hér.

οἴστέος 3. (srv. οἴσω) 1. ΒοΗ,ἐμοὶ οἰστέα
τάδε πηπόsnášeti jest toto, 2. Arst. ai einóves
oloTéat OaTEpai ueTOpopaÍpřirovnání (v mlu
vě) užívati třeba právě j. přenůšek (slov
obrazných).

OLOTO-ČEVLWY,ονος 2.[- δέχ-ομαι) Aischl.
šípochranný. o toulu.

1. ÓtoTÓóc,att. oloTóc, ὁ, střela ; šíp. (srv.
1. ióg).Eur.. att.

2. oloTóc 3. (srv. oloe, rozd. předch.)
snesitelný. Thúk, neut. sg.

οἰστράω! -pém(oioTpo-g)básn. 1. čr. ži
hadlem bodám ; dráždím ; vztekle plaším,
honím. Eur. viv αὐτὰς ἐκ δόµων ὥστρήησαµκ
vlatcje samy zdomů vyplašil jsem šíleností
rozdrážděné. pass. oiovpybeic Atovůce roz
drážděn, rozlícen byv Dionýsem.Sof. "Apnc—.
2. čnír. plaším, vztekám se, Aischl, olovp?
σασα šíleností posedlá —.Eur. xad" 'EAAx0'
olovpýcac Opóue po Helladě vztekle se roz
běhnuv —.Pl, bvyň olovpžduše vztekáse.

οἴστρ-ήλατος 9. ( οἵστρ-ος, ἐλα-ύνω))
Aischl. —deřu«vztekem vzbuzený (odjinud)
postrach.

οἴστρημα, τό (οἰστρά-ω) básn, bodení;
bod. Sof, xévrpeov—ostnů ; bodeův ostrost,

οἴστρο-δίνητος, ň (-δινέ-ω) ΑἱδοΠ],stře
čkem, (šíleností) poháněná (po zemích). t.
Ió. srv. násl.

οἴστρο-πλήξ, Ἴγος, ἡ (πλήσσω) trag.
střečkem bodaná. Aiscehl., Sof. o Ioji, Eur.
pl. o Bakchovkách : vztekem pojaté.

oloTpoc, 0 (oestrus) 1. a) střeček, b) 0
sten ;pud, obzl. pud lásky a vášně ; rozdráž
děnosť;náruživosť. Eur. γυναικός.1. Hér,
u živočichů vůbec. 2. a) píchání, pass. pro
nikavá, ostrá bolest. Sof. τεᾶ]θ σπαραγµός.
b)a) trag. šílenost; běsnost. B)uptáků :střek.
Sof., v. βαρβαρόω.

οἰσύα, ἡ (Έισ-, αν ἴτυ-ς, ἰτέα) Ιένα; vrba.
v. násl,

οἰσύινος 8. (oicú-a) jivový; vrboví; vrbí,
Thúk., Xen, danídes, črA« štíty z proutí vrbo
vého (pletené).

οἰσύπη, v. οἴσπη.

οἴσω, Υ. φέρω.

οἴχομαι. 151

Otročog 3. (Otrn) Oitský, Hér. pl. mase.
Oiťané.

Οἴτη, , pohořína již. hranicích Thessal
ska, prostírající se od jihových. Pinda k
zát. Málské, vybíhající k jihudo stř. Řecka.

οἴτος, ὁ {.« el-u) básn. pout (živobytím);
osud. Sof.—xaxv osud, míra (osudemusta
novená) zla.

OiTóovpog, u Skythů — ArxóXMov.Hér.

Οἰχαλία, 4, jm. několika mst. std. (v. Eč
ouvoc), brzy zašlých. 1. v Thessalsku záp,
(Hestiajótském) nad Pénejem. 2. v Euboji
záp. u Eretrie n. Chalkidy. 3. ve vých. Mes
sénsku blízko hranic Arkadských (pozdější
Ἀνδανία).

οἴχνέω (οἴχ-ομιαι)básn. chodím ; vychá
zím, Sof. dupatov obyvetvven vycházeti. blou
dím ; ἰδκάπι, Φ0ῇ,τηλωπός, αἰέν.

οἴχομαι (ρ61 891, --, {αῦ. οἰχήσομιαι. Ρ11.
161. Υο51ὔ.οἴχημαι, ἰΤταρ.ὤχωχα, Ιόπ. οἴχωκα)
1.prs.svýzn. prf.a) odebraljsem se (pryč);
odešel jsem. Aisehl, Ileoov Táv oiyop.évav
'EXAd0"če «čavPeršanův odebravších sedo—.
Sof. viv obysrau oTEAdvpro něho odešel. Hér,
μετὰ Σόλωνα οἰχόμενονΡο οἄομοᾶι Βο]όποσα,
Χεῃ.οἶδα, ὅπη οἴχονται σίπι͵ Καπη50 οἀθρτα]1.
— impf. s význ. plgpf. i aor., Dém. $spag
εὐτρεπίσας $ysT' cigOpžuyv Fery vhod upra
viv, spořádav, odebral se do Thrácka. i po
moři. P]. ἐνπλοίῳ ῴχετο ἄγωντινά ν Κοταρα
odplul veza někoho.parť. praeď.. jež č. se
překládá j. verb. fint. a řecké verb. int, j.
adv.: pryč. Xen. peúyov ᾧχετο utekl pryč.
—ale při part. appost. i č. překládá se ot
xouxj. verb. fint,, $ysrToWmoacovodebral
se na hon. b) «) často o úmrtí. Sof. %yoúTog
οἴχεταιPavov; zdaži ten odešel smrtí? Eur.
ἐκ γυναικὸς οἴχεται σφαγείς 56ξθἱο ζθηυ Ὀσν
zabit. tak i pouhé otyeodau, ἶαἰθ.οἱοἰχόμ.ενοι
zemřelí. Sof. op. čmípavrog. — PL. ὅπως μη
οἰχήσομαιabych nezahynul. B)i oživých;
zničenu býti. Sof, —Xen, 0 u.čvěm ču.otol
χοµαι, τὸ ὃἐπὶ σοὶσέσωσµιαιCOjest na mně,
zničen jsem, copak na tobě,zachráněn jsem;
(svým přičiněním sice—, ale tvým přičině
ním-—.). v) 1 ο věci. Sof. οἴχεται δὴ πόντα
TXT čpptuuéva zašlo všechno to, povrženo
jsouc! 2. s význ. prs.a) a) odebírám se;
odoházím. Sof. οἴχεται ἀποσπάσαςτινός τινα
odbírá se, má se k odchodu odtrhnuv od ně
koho někoho. Pl. %VvymobgeT:udyov.évy du
še odebírá se vedena jsouc; —pryčvedena
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jest. rd 0' ἀδάνατον οἴχεται ἀπιόν 8ἱ9 část
nesmrtelná pryč odchází (při smrti těla).
οἰχήσεσθαι ἐπί τινα odebrati se za jiným.
ompf., Hér. obyovvorAčovrecpryč pluli. Xen,
©dysTomAčev eig—pryč (odtud) plul do-.
αὐτὸν ὤχετο ἄγων πρός VIVAjeho odtud pro
vázel k někomu, prf. aplapf. Hér. 0 xýpuě
olyoxec dyyehtov Tadra hlasatel na cestu
se vydal, (na cestě byl,) maje zvěstovati to.
—P) o zosbn. Hér. 0 ποταμιὸς τὸν ἵππον οἰχώ
xe£ gépavŤ. koně (pryč uvhvátila,) uchvá
tivši odnášela, b) o záhubě. «) Aischl, πᾶσα
ἰσχὺς Oywoxeveškero vojsko zahynulo. $) o
os. živé. Sof. $yox', OXoXa,Oixmeróobnux
veta po mně, to záhuba, to zkáza má hotová!

οἵωνίξομαι (οἰων-ός)8) za znamenísivy
kládám, mám. zi něco. Xen. s inf. že—.b) na
znameníčekám.Xen. ojděvčio čníolovo
u.evorna žádné jiné znamení už nečekajíce—.

οἰώνισμα, τό (οἰωνίζομχι) znamení zje
vené Eur..

OL VLOTYJPLOVrá (oiovílou.z) prostředek,
znamení věštní. Xen.

οωνιστικός 8. (οἰωνίζομαι) Ρίβκορτα
vecký ; věštecký,PL, olovotorix— οἰωνιστική
pozorovánídůmyslné— pozorování věštecké.

olwvo-WbérTYyg,ἀότ. θέτᾶς, ὁ (-τί-θη-μι)
Sef. vykladač, znalec věštby, věštecký,

oLwvó-|LavTc, 6,Eur.ptačný věštec; pta
kopraveo.

οωνός, ὁ {όΒι-,« avi-s básn.1. slabika
i krátká: Ojovós.)1. pták (veliký, srv. ὄρνις);
pták dravý ; dravec. básn. (v, čdsoT6g).2. a)
pták věští; pták; obyč,dravec. Sof. amoi
ováv uxdeřyod ptáků poučiti se. b) iión. a
att. α) znamení (věští) z ptáků. Xen, —aioiou.
P) znamení věští vůb.,j. slovo, jméno, kých
nutí ©. Hér. (v. ἡγησίστρατος). ΧεπΠ.πτάρ
νυταίτις--, οἰωνὸςτοῦ Διὸςτοῦ σωτῆρος Κύο4
někdo (zařŤečio spáse)—, znamení od Dia spa
sitele. Thůk, T008čxrAov oi—na lodní výpravu
znamení (zlé, omen).

OLWVOONOTÉM(οἰωνοσκόπο-ς) Βι1.α) Ρί8
čí znamení pozoruju.$) znamení věští vyklá
dám. Teviněkomu,

οἰωνο-σλχόπος, ὁ (-σκέπ-τομιχι) ΡΟΠΟΤΟ
vatel ptačích znamení ; ptakopraveo.

oméAAu 1. a) strkám. s obi. lodi: ženu
ku břehu. Hér. (v. ávaxo00wb.). Thúk. oxet
λαι τὴν ναῦνpřiraziti, pohnatí loď ku břehu.
b) Eur. »Aúdov ὄκειλε ναῦν πρὸς vův zvlnění
přirazilo loď k zemi. 2. (mtr. 0 subi. lodi:

ὄχνος.

na—; vraziti. Thůk. č Bodyex na mělčiny.
Χθη. τ. ἐκπίπτω ὁ.8.α. -

ὅκῃ, ἴόπ--- ὅπη.
omAalu a)čapám ;(nabobku posedávám).

Sof. aor. čapnouti si. (v. Aéyot0g).Xen. impf.
—b) o koni, Xen. oxXála. τὰ oníodx ohýbá
zadní hnáty. op. alogv.

3 / / 2/

Οννξω (κοχνέω, ὄχνο-ς, © GUnctor) 1. a)
váhám ; zdráhám se. trag., Hér., att. —Sof.
Op. ToAu.ňžoa. —oiAeřoxvsty rád váhá. s inf.,
ič.inf., Pl. oxvelgdmoxpivacdaí; zda váháš
odpověděti? b) ostýchám, štítím se. s inf,,
Aisehl., Sof., att. — Xen, ózvotmyἂν εἰςτὰ
mAoťačuBxivev ostýchal bych se na koráby
vstupovati, Isok. o)x oxvyréovuvyzd vou mrspi
aúrTovnetřeba ostýchati se zmínkuučiniti 0
nich.—isace.,č.s gen., Dém. vyv 7905úu%g
Ami,baxv xvoJvr:; nenávisti se strany vaší
se ostýchajíce. 2. starost, strach. mám. Xen.
TespíTivos0 někoho.is ace. strachuju, lekám,
hrozím se něčeho, Sof. — Xen. 79 uXkov
oxveřybudoucnosti se strachovati. Dém. oů

δένα κίνδυνον ὀχνῆσας Vovovžádného nebezpe
čenství nezaleknuv, nezhroziv se vlastního.
—l1se závislou vtou obavnou, po hl. čse s
Goni., po vedl, čse obyč. s opt., Dém, 0xvá,
μι] µιαταιος ὑμῖν | oToXTSÍXvévaTU: Strach
mám, aby marnou vám výprava se nestala.
Χεῃ, ὀκνοῦντες,υ.ηἀφχιρεδεῖενmajíce strach,
aby nebyli zbaveni (kořisti).

O%vYjpoc3. (óxvé-w) 1. 00s. váhavý; zdrá
havý ; liknavý. hůk. čsT%roAsuuxx dxvy
póTEp0Lčyčvovvok přípravám válečným vá
havějšími (nežjindy) se stali, s větší nechu
tí se odhodlali. Xen. 0xvy9; s nechutí, s ne
volí. oxvypóTs00vs menší chutí, ochotou, 2.
o věci: strašný; hrozný. Sof. ἠνῖν ταῦτ
oxvno%nám to hrozné,

ὄχνος, ὁ (κοκ-, 815. ὀχνέ-ω) 1.a) rozpak;
rozpaky; váhavost; váhání. Aischl., 9ο,
ojx oxvo bez rozpaků; bez váhání, T008zróvov
οὐκ. O. v práci není váhání; s prací nelze
meškati, Eur. Ó Aóyog č(eu OxvovTivď Ťeč má
rozpaky jakési. Thúk. hoy15u.05óxvov pípau
rozvaha váhání přináší (op. 420605). ὄ. τις
xx uéhinoi; váhání jakési a meškání, Dém.
βρχουτῆτας,ὄχνουςοιιάατοβί, průtahy. Xen.
TOAŮg0. úv dvlovaodm velmi rozpakovali se
vstávati. b) ostýchavost, Sof. rů Osivarg00
Tidyo OxvovmoXAdyvěci děsné dodávají ostý
obavosti veliké, 2, strach ; bázeň, Sof, oxvo,
θεῖσαί τινα strachem uleknouti se někoho.
(v. ičálovyu 9 ο, λύω 1. 6, γ)). τοῦ μάλιστα



ς
OMXO-.

o. G čye; čeho tak náramně strach tě
pojímá ?

Ó%0-, ión. — ὁπο--,

ὀχρί-βας, αντος, ὁ {ὀκρί-ς, βα-ίνω) Συύ
šený stupeň ; lešení, j. jeviště, Pl,

ὀχριόεις, εντος ὃ. (ὀχρί-ς)Ράβη. a) ostro
hranný. Aisehl, yepudc. b) vrcholatý.
Aischl. vdov.

ὀχρίς, (dog,Ἡ (« ἄχρ-ος, 511. předch. )
Aischl. příkrá, pšoryč.

OMTAMIG(óxrw) neskl. osmkrát.
OMTA%XLO-YlÁLot3. osm tisíc, att, —Hér.

186. --χιλίη. Υ. ἀσπίς b, B., ἵππος-- ἴ.
ὄχτα-κόσιοι 9. (ὀκτώ, χωτιοι, 517. δια

x0Gtor)osm set. Hér., att,

'OxTapaoděrc, ov,kr. Skyt. v 5. stl.,
syn Ariapeithův, bratr Skyla, jehož usmrtil.

ὀχτα-μηνος 9. (--9 μήν) οβπιἰπιδβ(ὅπή.
ὀκτα-ρρΌμος 9. (Έρυμος) οβπιἰο]πύ; ο

osmi ojích, vojích. Xen. ἅρμα.
OXTŮ (« octo, osm, acht) osm.
ὄχτω-χαί-δεχα ποςχ]. οβπιπάοῦ,

OMTWNAĎENATOC3. (od předch.) osm
náctý.

ὀχτώ-πους, 7700042. osmistopý. Pl. 0x
τώπουν ytolov Osmistopá plocha (čtverečná).

ὅχως Ιόπ.--- ὅπως.

"OAbla, 4 (u Hér. Ῥορυσθενεϊτέων ἐμπό
prov,v. Ῥορυσὺενείτης) ms. obchodní velmi
hlučné a bohaté, blízko ústí Hypania, odMi
létanů v 7.stl. založené, (zříceniny u ves
nice Iljinskoje, nedal, Oděsy.

oABiCm (8XB1-0g)básn. a) «) obihem, bo
hatstvím opatřuju. Eur. pass. οἱτὰ πρῶτ'
©Xou.évo. nejpřednější boháči; nejzámož
nější, nejmocnější bohatýrové, 3) hojně udě
luju. Eur. 0A9íaachojnou měrou; hustě (při
vorTíCeo).b) blahoslavím. Sof. riva někoho.

Ὄλβιο-πολῖται, οἱ(Ολβία-) Olbijštíob- |
čané ; Olbijané. Hér.

OABtoc3. (0AB-oc) a) «) obih mající; obi
hem požehnaný ; bohatý ; zámožný. 0 08.,
obcích i domech. Hér, rov dj šroínce vp
μιασιὄλβιον ἴοπο právě (učinil jměním boha
tým,) jměním obohatil. Eur. 6 0—, 0 yetpov
bohatý, —nuznější. — Pl. 0 pčytoTog καὶ 0A
BroTaTog otxog nejvzácnější a nejbohatší
dům. B) hojný. Hér. mavra šóvra usyďhu Te
xai OABrxvšechno v nádhernosti a v hojno
sti. b) blahem žehnaný, požehnaný; blaže
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ný ; blahý. trag,, 990Μ.18ἀγ.ὀλβίως ἔλυσεντὸ
Téhog bílou blaženě—. Hér, ei dě πρὸς τούτοι
σι ἔτι τελευτήσει τὸν βίονεὖ, οὗτος ὄ. κεχλη
σθαι ἄξιός ἐστι" πρὶν ὃ ἂν τελευτήση, ἐπι
σχεῖν, μηδὲ καλέειν χω ὄλβιον, ἀλλ’ εὐτυχέα
pakli kromě toho (štěstí) ještě skončí ži
vot slušně, ten aby blaženým byl nazván,
hoden jest; ale než skončí, třeba vyčkati
a nenazývati ho nijak blaženým, nýbrž šťast
ným. i comp. a sup. —ineut. r% 0ARoTaT«
největší blaho.

ὀλβο-δότειρα, ň (-δοτήρ) Eur. Eioývy —
Mír (dárce požehnání, blaha,) blahodárce.

ὄλβο-δότης,ἀόγ.-ᾱς, ὁ (-δί-δω-μι) Βατ.
τὸν εὐδαιμόνίας βροτοῖς OAdodórav hojného
požehnání smrtelníkům blahodárce, štědré
ho dárce.

OABoc,6 (00XFoc, = salvus) a) «) obih ;
bohatství; požehnání (vezdejší). trag. (v.
καταφθείρω {., --βάρος 1. 8, β. --, ἐπιρρέω 8).
Ἠόν, πᾶς τινος ὄλβοςτοξκθτο něčíbohatství,
B)blahobyt. Xen. oXůc hojný (vedle súdau
„ovía). b) blaho ; blaženost, Sof. ó mávr' €ů

οίκων č. ve všem blažené štěstí. Xen, ὄ, ὅ
λος blaho úplné.

ὀλβο-φόρος 9. (-φέρω) Βαν, $zol 0. bo
hové (blahonosní,) blahem štědří.

oAédpLoc 3.12. (čXedo-0<) 1. zhoubný ;
záhubný. Aischl. přpoc (V.dtapépo 2. a. «).
Sof, šťodoc, výč. — ace, neut. zhoubně (v.ai
xiČo). Hér. uavín—pošetilost—. 2, zahubený.
Sof. TaXav oXedolaubohá nebožka!

OAstpoc, ó (6Xe-,7 ὄλλυμι) 1.α) zhouba;
záhuba (pass.) Sof. č.o OAcbpovmně záhu
bu. č. vtvog záhuba něčí (od jného). Eur. —
Χοη. τῶν συστρατιωτῶν βΡρο]ιτοῄπϊ. Isok.
b) Thúk. 0. yonuárov zkáza, poplenění zbo
ží, statků. 2. a) m. záhuby, zkázy. Sof. οὐκ
eig0.; (ne do pekla horoucího ?) jdeš mi do
pekla, ke všem všudy ! b) 00s. «) záhuba;
zkáza (hotová), Sof. měTovo. učyav mě zhou
bu nesmírnou, zhoubce ohromného. ) zlo
syn; padouch ; ničemník ; ničema. Hér. ye
Ὑονώς τε καχκῶςκαὶ ἐῶν O.i z rodu pocházeje
špatného i jsa padouch, zlosyn. Dém. j.
attrib. 0. Maxedov ničema, zatracenec Ma
kedon (t. Filip). 6. yoxu.uxTs0;ničema písá
lek (t. Aischines).

OAÁExW(-0Xe- v OXXuw) básn. jen prs.
a impf. pořád (ránou za ránou) hubím, mu
čím. Sof. ví u. oAéxet; co mě (ránou za rá
nou) umučuješ ? πιο. ὠλεκόμᾶν ὁ τάλας
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zmíral já ubohý. Aischl. is ace. Tívogdu
mAaxlacmowac0Acxe; za které provinění po
kutami umučuješ (stále mučíš) se ?

OAEGEa J., v. ὄλλυμι,

ὀλεσί-ὃηρ, ὁ, ἡ (όλε-ν ὄλλυμι--)Ετ, ὁ
Aecídn00gAXévaczvěrohubného ramene.

ὀλέσσαςγ. ὄλλυμι.
"OAtaroc, ok. r. 500. panovník Mylas

ský v Kárii, syn Ibanólliův, bratr Héra
kleidův.

OAVYÁNUG(8Myo-4) neskl. málokdy; zříd
ka. att.

ὀλιγανδρέω (ὀλίγ-ος, ἀνήρ) málo muž
stva, lidstva mám, Thúk.

ὀλιγανρωπία, ἡ (ὀλιγάνθρωπ-ος)Ἠθ
dostatek, úbytek lidstva, obyvatelstva, att.

oAvy-ávůpwrroc málolidný ; chudý lid
stvem, obyvatelstvem. Xen. Yopadě- i sup.
πόλεις.

ὀλιγαρχέομαι (ὀλίγ-ος,ἀρχή) ἄθρ.Ραβ8.
pod vládou oligarchickou jsem ; zřízeníoli
garchické mám,přijímám. Thúk. —oMyap
xYdňva vládu oligarchickou přijati, si za
říditi.

ὁλιγαρχία, ión. -(m,Ἡ (ὀλίγ-ος, ἀρχ-ή) ο
ligarchie; vláda několika osob n. rodin;
vláda velmožův ; ústava, zřízení oligarchi
cké. Hér., att. — PI. 0, čyévero—nastala.
Της, ν. ἰσόνομος.

ὁλιγαρχιχός Ὀ. (ὀλιγαρχί-α)oligarchi
cký ; oligarchii příslušný. att, —Thúk,o.
x0cy.ogoligarchický řád ; —ckézřízení. 00s,
oligarchii, velmožům nakloněný ; oligarchi
ckého smýšlení. Isok.

ὁλιγαχόνεν (ὀλίγο-ς,srv. násl.) z málo
kterých míst; jen odněkud.Hér.

ὀλιγαχοῦ (ὀλίγο-ς, ειτ. předch.) málo
kde ; v málokterých místech, případech.

ὀλίγιστος, η.ὀλίγος.
ὀλιγογονία, Ἡ (ὁλιγόγον-ος) πιά]ορ]οά

nosť. PL.

ὀλιγό-γονοςο. (-yvvý))máloplodný.Hér.

ὀλιγοδρανία, ἡ (ὀλιγο-δρανής9. --δρά:ω
málo čilý) malá, mdlá, slabá čilosť, hbitosť;
ochablost (v činnosti). Aisohl.

ὀλιγοετία, Ἡ (-Εετία,ἔτ-ος)máloletí; mla
dá léta ; nezletilost. Xen.

ὀλίγος ὃ. (54Ρ. ὀλίγιστος. -- οΡ.πολύς) 8)
skrovný (počtem); málokterý; jen někte
TÝ; nemnohý. pl. č. málo s gen. Aischl. oX(

ὄλιγο-χῤρόνιος.

vy%xaxa málo nehod, «) Hér. čx τῶν ἄλλων
συμμάχων ἐξελέγετοκατὀλίγους z ostt. spo
jenců vybíral si po několika, po skrovném
počtu (z každého πάγ,). οὗτοι κατ ὀλίγους
ytvóuevotčuxyovTo ti po skrovných zástu
pech potýkali se—. Thúk. oAtyotep0g r0A
Roúg málo jich proti mnohým. Toůg 0Atyous
immémšreudavsvých několik jezdců vyslali.
Χθη, ὀλίγους Tivagněkteré počtem skrovné;
jen málo které. 0Afyotčysúcavro málokteří
okusili—. ravu 0Xtyo.velmi málo jich—. 0M
γας παϊσαί τινα málo ran dáti někomu, —1i
s dní., Hér. dg šóvrov aůTÁV0AfywvoToaTov
τὸν Μήδων dAéčacda: poněvadž jest jich
málo k odvrácení vojska Médského, aby voj
sko M. odvrátili. Xen. jueřg 0Ayot čonevac
šyxpameleclvouzůváv nás málo jest, abychom
je své moci podrobili. — meut. Thůk. záv
πλὴν ὀλίγου τὸ στρατόπεδον všechen tábor,
všechno vojsko kromě malé části. xar' OA(
yov po malé části. $) v nár. oi 0Alyot(t. Ouva
rot) několik mužů mocných ; velmožové,
Πιή]ς, οἱμὲν ὀλίγοι--, ὁ δὲ dřu.og velmožové
(j. strana politická) —,lid, useraTV 0. s vel
moži ; se stranou velmožů. —v) o vážnosti,
obyč. neut. Thúk, ὀλίγον ἐπενόουνοὐδέν Π6
patrného neobmýšleli nic ; nebyla to věc ne
patrná, kterou obmýšleli. Xen. rxo' 0Aiyou
motetobaiviva málo, nevalně si vážiti něko
ho. Hér. o mzdě (v. utobóo f.). b) x) 0 pro
stoře; malý, Hér., Thúk, čyAyo na malém,
skrovnémm.(v. droXauBávo1.b,). Thúk.
δι ὀλίγου καὶἐς ὀλίγον Ρο πια]ό πιθζοῖθ a na
malou Ῥτορίοχα.Χθπ. Ἱ χώρα ὀλίγη πεηιδ πι
lá. B) o míře. obyč.neut. Thůk. (v. douxvéo
wo2. a, B,£.). ohíyou ethovmálem, bez mála
dobyli. PI. oAyou 4ravrTe; skoro veškeři(v.
1ἐπιλανθάνω, ἂ--). i při čísle, Thúk. img oi
mavvegÓAyoučz ytAlovcJezdci všichni skoro
dotisíce. y)o způsobu. Thúk. xav 6Atyovya
podoty E74ToUgméXacpomalu, znanáhla na
stupují na své sousedy. —c) o čse, obyč.
neut. —PL. 0Atyovypóvov krátkou dobu. Sof.
oAytoTovxp. nejkratší d. Thúk. δὺ ὀλίγουη
vyoáuevo: po krátkou dobu—. ἐξ ὀλίγου ππά
hla. ag čí 0. co možná zrychla, rychle. i j.
stupňování. PL ὀλίγῳ τι πρότεροντούτων Πὲ
co málo před tím. PL., Xen. 0AfyovúoTepovne
mnoho později.

ὀλιγο-χρόνιος 9. (-χρόν-ος) krátkého
času, trvání, žití, Hér. č 0Aryoypóvtovčas
odot že na mále bude tvého žití. PL, v0 0Aryo
χρονιώτερον čásť méně trvanlivá, Xen. 0.0
rAoJTo; na krátký čas-—.



ὀλιγωρέω.

ὁλιγωρέω (ὀλίγωρο-ς) ππό]οἀρα]ή jsem ;
málo dbám ; zanedbávám, att. τινὸς πόδεπο,
Pl. (v. fdtog1. a). Xen. rov oíhov přátel. 6
AvyopslyTExat ducheřy Tivognevšímati sla
zanedbávati někoho. pass. 0AvywostodatTe
χαὶἀμελῶςδιατίθεσθαι zanedbávánu býti bez
opatrování.

ὀλιγωρία, ἱόη.-ίη, ἡ (ὀλίγωρ-ος) ποᾶραη
livosť ; zlehčování; pohrdání ; pohrdlivost.
Ἠότ. ὄβρις τε καὶ ὁ. zpupnosť a pohrdlivost.
Arst. —Thúk.0. ieodivxi dotovnedbanlivost
věcí posvátných a obecných. ἐν ὁλιγωρίᾳ
motelodatnevšímati si.

oAly-wpoc?2. (-dpa.)málo dbalý ; nedbalý ;
nevšímavý ; pohrdlivý. Hér, —Pl. 0Ayópeg
čysivnevšímavě se míti, Isok, comp. méně
dbalý. Tevógněkoho.

ὅλισ9 ἄνω {8ο9Υ,ὤλισδον) ΚΙουχάπα;sme
Κάπη5ο, 908. κἀξ ἀντύγων ὤλισδε a z obruby
(vozu) sklouzl. Χεη. ὥστε μὴ ὀλισθάνειν-
aby se nesmekali—.

oAtoWypóc 3. (čMo$4-vo)okluzký; kluz
ký ; hladký. Xen. Aídor.

ὀλχάς, ἆδος, ἡ (Έο-, ἕλκ-ω) lodice, loď
vlečná ; koráb nákladní, kupecký. Hér., att.

ÓAmóc,č (Fo-, ŠAxo, srv. předch.) vleče
ní. 1. a) Hér. 0AxoiTv vedv stanoviště, do
pravy lodí (na suchu, kam bývaly vyvleče
ny, dopraveny z moře za doby neplavné). b)
Thůk. pl. stroje vlačecí, tahací (jimiž po
suchu převláčeny, přepravovány byly lodi
od moře k moři přes úžinu zemskou, j. přes
Isthmos Korinthský). 2. a) Sof.pl. řemeny,
řemení vlečné, tahací (v. čyxupém). -—-b)(věc
vlečením vzniklá ;) brázda. Xen. —r00 čúXov
stopa dřeva vlečného.

OAAVMu(z čA-vuu. — od km. 6X- kromě
prs. aimpf. jen prf. act. intr, ὅλωλα a a0r.
med. ©AXoumv,dor. -uav. — od km. 0Ae- fut.
ὀλέόω οϱγὅ. ὀλῶ, πηθά. ὁλοῦμιχι, 890. αοὖ, ὤλε
cx, básn. i GAeoa,part. i oXécoac; prť. tr, 0
λώλεχα Το β]ᾷ: -- ὀλόμενος 8 ὀλέκω τ. zvl.).
básn. (att. obyč.dr-0A-) 1. acť. (bezprf.)hu
bím. s obi. 0s. «) o život připravuju. trag.
oAčoa:viva Zahubiti někoho, Sof, oXéooac Bx
ovAňczahubě krále. —ise subi. bohův i zosbn,
Aisehl. Eowvůeg—.lot .AXAucav šípy hubily,
β) 1 Ῥοσάδίςγ. Αἱ56Π1.ναυτικὸς στρατὸς κακω
δεὶς πεζὀν ὤλεσε στρατὸν Ἰοᾶπίγο]]ο άγατ
vzavši i pěší vojsko strhlo v záhubu. Sof.
δανοῦσ᾽0Aeďviva zemrouc zahubí někoho.)
v záhubu přivádím (neubíjeje). viva někoho;
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záhubu strojím někomu. dot ceπρόσὺενὤλ
λυσαν bohovéti dříve záhubu strojili (op. 0p
dody, ač d"dAco"úpyd tebe pak zahubila hor
livost (tvá). —2, medď. (s prť. act. Awa)
hynu. «) života pozbývám; o život, 0 hrdlo
přicházím. často aor., trag. OXovrokéž zhyne!
Sof. oXolučvaťzhynu! prf. čes zahynul;
mrtev jest. óAwAeczhynulý ; zabitý ; usmr
cený. B)hynu: mučím se ; mučen jsem. Sof.
ὤλλυὺδ'de hynul takto (bídněžije). OhoXa
veta po mně ; to má záhuba. v. ofyopu.c L.—

ÓALoG,6 (Fo-, « čXÚ-o) moždíř, Hér:

ὀλόεις, εντος ὃ.(όὀλο-ός)9ο. zhouby plný;
zhoubný. xévvo«bodce. rAjypava rány.

ὁλοί-τροχος, ἴθη. ὃλ-, ὁ (Έολξοι-, κ ἐλύ
w, Tpéye) balvan (valící, koulející se). Hér.
oAorrpóyougamiecavbalvany spouštěli na ně.
Xen.0.

OAonavTÉM (6Xó-xxvTo-c) Xen, celou 0
běťspaluju. i s obi. oXoxaúrTeχοίρους 5Ρ810
val celé vepříky obětní.

OA0-mAr)pog2. zcela zachovaný; nepo
rušený. Pl.

OAoAVy“, 1 (čXoXÚCe)a) výskot; výská
ní. Hér. žen. Thúk. b) úp; úpot; úpění. Eur.

ὀλολυγμός, č,výskání. Aischl, žalozpěv
(žen). v. eůp.evýc.

oAoAdCo(m ulula, ululare, ululatus) vý
skám.obyč.o ženách, Enr.aA0Avészavýskla,
Dém.io Aischinovi

oAópevoc i 0dÁ- 3. (čX-Xugu)básn. adi,
zhoubný ; ukrutný ; krutý. Aischl, 0)A.Tůy«
ukrutný osud. Eur. 0A—čpivýg—zhouba, v. i
αἴκισμα.

λοοί-τροχος ep.,Hér.or.ὁλοίτροχος.
ὁλοός δ. (-ν ὄλ-λυμι) básn. 1. zhoubný;

krutý. 00s. i τδοϊ, ΑἰδοβΒ].τύχαι, νιφάς. 905,
oXoa zhoubná žena. i neut. pl. 0Aoaoréve
krutými žaly stená. 2. zhoubě vydaný ; hy
noucí. Aischl. 0 08. 0Aoo0c.

ÓAo-r0ppupoc?2. celý šarlatový. Xen.
"OAopog 1. kr. Thr. ku konci 6.stl.,

otec Hégésipylin, tehán Miltiada ML.—2.
Thrák v Athénách zdomácnělý, otec Thú
kydida 3bo,

OA0c 3. (ze σολβος, 6Ρ. οὖλος) celý (co do
prostoru, čsu, míry, mocia p.) Sof. fuépag
ojy ὅλης μιᾶς dne ne celého jediného. att.
mívá člen, má-li protivou myšlenoujednotli
vé části ; nemívá člen při subst. se členem,
má-li protivou jednu čásť, ΓΡ].τὸ ὅλον πρόσ
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omov celý obličej (proti částem, j.jsou :ústa,
nos, oči £). Xen. ὅληντὴν νύχτα, δι ὅλης τῆς
vuxTógcelou noc; po celou noc (proti části
ποο1). τῆς Ἡμέρας ὅλης π8 dne celého (proti
části dne). 0X ἢ φάλαγξ οδΙύ δ]κ. i při pl.
καὶ ὅλαις ταῖς τάξεσικαὶ ὅλοις τοῖς λόχοις ἶce
lým setninám i celým četám. att. bezčlenu,
PL. móXeugčXug cale, obce celé zachovává.
subsit vů čhwvesmír. Xen.oi 9εοὶτήνδε τὴν
τῶν ὅλων τάξιν συνέχουσινdTp1Břbohové ten
to všeho míra řádudržují neporušený(ale v.
i b!) ace. 70 8XovXen. celkem ; vůbec. 76
oAe celou mocí; veskrze, χκχτὰ ὅλου Pl, po
všechně ; všeobecně. εἰπεῖν περί τινος ΡΙΟΠΠ]Η
viti o něčem (nikoli zevrubně). Arst. i xx
óXou. i substt. Těv καθ’ ἕκαστόν τι πρὸς τὸ
καθόλου ze zvláštních případů (a p.) někte
rý ku povšechnosti (všeobecnosti).τῶν κχὺό
XovTrze všeobecných věcí některá; ze vše
obecného něco—. 0Aos buď: vcelku ; vůbec.
Xen., Dém., n.: zcela; zhola; naprosto, Pl.
—b) celku příslušný ; obecný ; hlavní ; pod
statný. Xen, rx 0Axobecné věci, dobro, obec ;
Ťíše./ Tv OAovcarnpta zachránění obce,říše,
Dém. Ta 0Xumpdyu.ara celá, veškerá moc 0
becná(proti jednotlivým částem mociobecné),

ÓA0-oyotvoc, ó, pevné, tlusté sití.
Aisehn. 0, 4Boóyw obr, při droppdyýevcTóua.

"OAóvvčoc, pom. ms. nasev. vých. úpa
tí Athoa u zát. Strýmonské,

ὁλοφυρμός, ὁ (ὀλοφύρ-ομιαι)Ῥτο]ογοτάπί
žalu ; kvílení. Thúk. 0., Boýkv., křik.0., ot
xT06 kv., nářek,

ὁλοφύρομαι 1. a) žal projevuju ;kvílím.
Sof. viva 0, želím (pláčem, nářkem) někoho,
b) želím, lituju. viva někoho, 2, k žalu roz
něouju. Thúk. pass. OhopvodývaíTimk žaln
roznícenu býti něčím.

OAOoVodIE,1 (čXopůp-op.zu)želení ; kví
lení. Thůk. někoho, něčeho.

Ολυμπία, Ἡ, krajina ok. Dísy Élejské
s posvátným místem ustanoveným k národ
ním hrám a slavnostem společným všem
Hellénům, se slavným ehrámem Diovým.
ὈΟλυμπίᾶσιν ν Olympii. Ὀλυμπίαζε ἀο 01.
(srv. násl.).

Ολύμπια, T4 (srv. předch.)«) Olym
pijské hry národní, nejslavnější v Recku,
provozovány v Olympii ku poctě Diově ve
lhůtách čtyrletních (v. wx4w 1. b, «).— B)
vítězství ve hrách Olympijských (v. dvou
vém 2. 8).

ὅμ-αιμος.

Ὀλυμπίαζε, τ. Ὀλυμπία.
Ολυμπιακός 3. (*OXvuri«)Olympijský.

Thůk. dyov, σπονδαί.
᾿Ολυμπιας,άδος, ἡ 1.(Ὄλυμπ-ος 9.) 89.

τίς Ὀλυμπιάδων θεᾶν; Κἰθτάἆ bohyň Olym
pijských? (t. z nymf na Olympu Mýsském
sídlících, n. na Idě Trojské, odbásníků trag.
s Olympem sousedním“ zaměňované). — 2.
(OXvuni«) Olympijská. obyč.substt. a) (srv.
'OXduma) «) slavnost Olympijská ; hry OL,
Hér. —B)gitězství OL. (v. dvampém2. a). b)
čtyrletí Olympijské, dle něhož Helléni od
r. 776. počítali pořadí let (1.—4. rok první,
druhé Olympiady ©).

Ολυμπίασιν, v. Ολυμπία.
Ὀλυμπιηνοί (Όλυμπος 9,) ΟΙψιπραπό,

dle Hér, Mýsové obývající ok. Olympa Mýs
ského,

Ολυμπιχόςδ.(Ὄλυμπ-ος 1.)Olympský.
Hér.čaBoXnj'OA.— průsmyk OL.v Thessalii.

"OAbpmóčepoc statný Ath.v 5.stl.syn
Lampóna 19,

"Ολυμπιο-νίκῆς, ου, ὁ, τ{ιόσ Olympij
ský, v Olympii. Ἠόν, ἶἀνὴρ Ο.

"OAóprioc 3. ("OXvu.z-os1.) Olympský
(v Thessalii). příjměbohů hlavních, sídlí
cích obzl, na Olympu. Zsds 0 'O0.—dle Hér.
ἰἩρακλέης Ὁ. ἀδάνατος (1. hl. bůh ctěný
od některých Rekův, ale obyčejnýHo. jen
j. héros). "O. dsot Olympští bohové. někdy
básn, i pouhé ᾿Ολύμπιοι Ο]Υπιραπό. (neut.
"OXúuma rozd, v. zvl. !)

"OAvpmog, 0 (lesklý vrch) jm. několika
hor, pohoří. obzl. 1. Olymp Thes. na sev.
vých. hranicích, pokládán za sídlo bohů hl.
(v. "OXúu.z10g).2. OL Mýsský, vých. od sev.
Idy Trojské (v. 'OXvu.m4s 1.).

"OAvvdtamóc 3. COXvsho<) Olyntan
ský ; Olyntský.

"OAúvdtoc3. ("OXuv9-0<)Olyntský. maso.
1 Olynťan.

oAvytoc, o, fík nedozralý (jenz teprve
v zimě vyrůstaje nedozpívá). Hér, '

"OAuviog, %,ms. Ohalkidické nad zát.
Torónskou.

ὄλῦρα, Ἡ, ὅρα]άα(jednozrná). pl. dle Hér.
i Cerxínazývána. —u Dém. dle někt.pohanka.

ÓL- ve slž, před samohl. = óuo-.
ὅμ-αιμος 9. (-αἶμ-α)9) stejné, též krve;

pokrevný ; krví příbuzný. «) v rodě, maso,



ὃμ-αίμων.

i: bratr; fem.: sestra, Aischl., Φοἱ.ὅμαιμιε
sestro!(v.etu: 1. b,y). B)vnár. téhož, stejné
ho kmene ; soukmenný. Hér. . ὁμόγλωσσος.

ς 7 e/

ὁμ-αἴμων, ονος, 2. ῥάεη. 8) --- ὅμαιμος.
Sof. ču.xi ó. mé sestřičky. —εἴτ ἀδελφῆς εἴθ'
ὁμαιμονεστέρας τοῦ παντὸς Ἠμῖν Zyv0g čoxetou
xupeř—ať si z mé sestry, at z příbuznější nad
veškero nám příbuzenstvo rodinné pochází—.
b) obr. io věci. Aischl. ou.utp.óvT1Tivogspří
buzněno, sbratřeno něco s něčím.

ὁμαιχμία, Ἰόπ. -ίη, 9 (čuawyu.-05)společ
nictví, spolek (v boji,)válečný. Hér., hůk.

ὅμ-αιχμος, č (-xiyuý2.)společník, druh
(v boji, ve válce,) bratr válečný. Thúk. pl.
γεᾶιο ξύμμαχοι.

ὁμαλής 2. (ču.xXóg)rovný. Ken. duxXt;
lévaupo rovinějíti. op. Gothov.

ouaAtCe (óu.xX-65)rovným činím, «) Xen.
pass. 0TOgduxMeřra10dAogvogaby se mlatba
rovně konala; aby rovným způsobem se mlá
tilo. —B) Arst. auaAicdbau TA móAsg že jsou
srovnána (s půdou) města— (dle někt. ávo
uahicda vyrovnána).

ὁμαλός (ὁμό-ς) τοτηΨ. 8) α) (ορ. τραχύς)
Xen. ὀδόςrovná (nekostrbatá) cesta. Thůk.,
Xen.čy TG óu.xA©na rovině. Thúk. óuzAo
ravov nejrovnější (půdou). p) měrou. Thúk.,
Xen. duxhá; Bxlvev, potéva, rovným Kro
kem—. b) rovný. «) stavem. Aischl, yapoc.
G)povahou, jednáním: rovný ; srovnalý; pří
měrný ; důsledný, lsok. óuxA©; příměrně
(ani ne zpupně, ani ne poníženě). Arst, 70 0.
důslednosť (v povaze),

ὁμαρτέω (51Υ. ὁμ-αρτῇ) Ράξη. α) spolu
kráčím, jdu. obyč. přát., zř. nepřát., Aischl.
ὠμάρτει 78 ΤΩΠΟΙšel; mne stíhal. Sof. σύν
vw s někým. —průvodce jsem. Trviněkomu;
provázím někoho. Eur, ouxovnce. —i 0 δεὸς
ὁμορτεῖ. b) Aischl, i se subi. neosb. ouxprsč
Tudostává se něčeho (někomu).

ὁὃμ-αρτῆ (π6οΡ. -ἀρ-τός, ἆρ-αρ-ίσχω, 6Ρ.
ἁμ,-αρτῇ) Βατ. 5ουϊαἀπό; βρο]θόπό; zár.—

ὅμ-αυλος 9, οἱ, souzvučný.
΄Ὀμβρικοί, ot(Umbri)nár. Italský ;dříve

než Etruskové přišli do Italie, přebývající
v sev. a střední Italii, potom obmezeni na
krajinu ve střodozáp. Italii. Hér.

ὄμβριος 9. (ὄμβρ-ος) ἀεβίονύ. Ἠέτ, ὕδωρ.
Sof. j4XaČa— krupobití s lijákem.

oubBpoc,6(„ imber)a)liják ; příval ; déšť.
+4rag.,Hér.— Sof. 0. ie90gdéšť nebeský (,sne

ὁμιλέω. τθῦ

bes). i pl., Sof. roAXoter0. častými dešti. —
b) obr. příval (něčeho). Sof. krve—.

ÓJL-EVVÉTYS,ou, 6 (-e)vý) Eur. manžel,

ὁμ-ευνέτις, τδος, 7 (srv. předch.) Sof.
manželka,

ὁμ-ήγυρις, τος,1 (-Zyvpu) básn. průvod
shromážděný, shluklý, Eur. φίλων Ἠλίκων
přátel spoluvěkých.

OLL-ÝAtS,1x04,O,básn. roveň, rovný vě
kem. Eur. pl. u.ot óu. mi rovní věkem.io
věcech.

ὀμηρεία, 7 (dumpsú-e)zaručení ; zaruče
ná, Thúk. čzóu. na zaruč—.

Ὅμγρειος ὃ. (Ὅμηοο-ς) Ποπιέτᾶτ, Ἡο
πιότοτςΚύ. Πότ, ἔπεχ-- Ράδιδὅ.

ὁμηρεύω (ὅμηρο-ς)zástavou, rukojmím
jsem. Eur. aor. za rukojmě dánu býti.
Aisehn. prs.

Ὁμηρίδης, ου,ὁ(Ὅμηο-ος) Homérovec.
pl. o pěvcích a napodobovatelích básní Ho
mérovi přivlastňovaných,

ὅὃμ-ηρος 9. (-ἀρ- Υ ἀραρίσκω) zár. (s tím,
při tom) daný ; zastavený ; v zástavě, v zá
kladědaný.o0s.i:zástavec; zástavník; ru
kojmě. Eur. —Hér. o! ἐνἈθήνῃσι ὅμ.ηροιἐχό
v.evouzástavníci, rukojmové v Athénách dr
žení (v. λόγος1. 8, α). ὁμ.ήρουςπαῖδας ἐλάμβα
νον za rukojmě, do zástavy dítky brali. Thůk,
—ěAaĎov—vzali, Xen. (v, čyxarxAcírTo). neut.
pl.io0s..Lýs. Ouox δοῦναιτακο]ιηὸdáti. —
fem. Thúk. τὴν γην ὅμ.ηρον ἔχειν 261ηἱζ4918
vou, za zástavu míti.

"Op mpog,mýth. básník ep., jemuž Hel
léni přivlastňovali Iliadu, Odysseji a mno
hé jné básně std.

OLÁÉM(6utXo-6) a) z) obcuju ; zacházím.
τινὶ s někým. Thúk. i zpóg Tivx (v. loog 1. £.)
Eur. 0. úuAoůvrec společníci; soudruhové.
Ῥ]. πρὸς χάρύνὁμιλεῖνΙ zalíbení obcovati (ve
řejně s lidem, aby si přízeň jeho získal). G)
Sof. óurXeiy cóv vim obcovati, žíti s někým
manželsky. b) «) obeuju ; dlím. Hér. s dat.
země, aulXnoxv vý Povyty octli se ve Fry
gii ; přišli v zástupech do Wrygie. εἰτῇ χώρη
TOMAouAmxas sín kdyby v zemi často byl
prodlel. 3) Sof. duševně: Ex705ÓuAetz cesty
(rozumu) bloudí. c) «) 0. rov obcuju něčemu;
zacházím s něčím ; obírám se—. prf. zběhlý,
zkušený jsem v něčem. T'hůk. ToďgčAďyLora
moléve ouudmxócinejměně zběhlým, zkuše
ným ve válce. rozyuxTi— ve věci—. β) ὁμι-.
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λῆσαί τι provésti něco ; dovésti něco,něčeho.
Thúk. TxůrTaἩ ἐμη νεότης ὡμέλησε.

ὁμιλητής, οὔ, ὁ (ὀμιλέ-ω) 5Ρο]οδπί]ς; u
čedník. Xen, roviyevécďo: učedníkem něko
mu, něčím státi se.

OptAvuxóc 3. (uXer-0c) společenský;
vw? Υ

družný ; přívětivý (v obcování), Isok.
ὁμιλητός ὃ. (dv.Ač-o) snadný v obcování.,

Aischl, oby óu. nesnesitelný (v obc.).

ὁμιλία,Ιόη, -έη, ἣ (ὅμιλ-ος)1. a)společnost;
družina ; tovaryšstvo. Aisohl. xaxý— zlé.
Φ0Η,(Σ. κοινόπλοος). ἀστῶν ὁμιλίαι πιδδίαπ ἃ
společnosti, Eur. (v. Bpórvetoc).Ὁ) sbor. Hér,
(v. šmAéye 1. a, «). 2."obcování. a) «) přá
telské ; přátelství, Aisehl. δεινὸνἡ ὁμ..πὅοο
mocného jest přátelství. Sof., PI. 796griva
obcování s někým, 3) manželské, Sof., Hér.
—v) ohování (společenské. v. xó0utos £.). —
b) rozmlouvání ( poučovací ); vyučování...
Xen. oi Axufbavovrec Tňg Óvu..uiodov Kteří be
rou mzdu za vyučování.

ὅμ-ἴλος, ὁ (-ἴλη) 1. a) «) hluk; dav; tlu
pa; zástup. Aischl, Zxodmcu., oi—tlupa
Skythů, kteří—,. Hér. z0AA0:.0.četný dav.
Thúk. τὸν φιλὸν ὅμ. lehkou tlupu; tlupu
lehkozbrojných vojínů, B)vůb. množství če
hokoli. Aischl. o loďstvu. —b) hluk; hřýmot.
Ἠόν, βοῇ τε καὶ ὁμίλῳ ἐπήισαν 5 Εἴῑκεπι ἃ
hlukem doráželi. 2. sběř; chátra; 1178,
Hér. dypůtog ničemná.

ὀμίχλη, ἀόπ, 1ὀμίχλα, ἡ (ὁ Ρΐθάς., «
mhla) a) mhla ; mlha. att. —b) obr. Aischl,
du. Ooxpůwvoblak, mračno slz.

ὄμμα, τό (-ὀπ- ν ὄψομαι, 51Υ.ὄψις). 1. 8)
ΡοΏ]εά, α) αεἲ.ἰτας., ΒΗΥ,οἶδατοὺς μὲν ὁμ
µάτων ἄπο τοὺς ὃἐν Ὀυραίοις 7πάπι πδ]ίθτό
z pohledů, některé pak z doslechu (mézi
vzdálenými). Xen. Ouuxat xai pový pohledy
i hlasem. B)pass. pohled ; vidění ; podíva
ná; zjev; obraz. Sof. (v, dvodéxTog,ἐμπαίω).
Pl. šperixov. —b) x) často: oko; zrak. trag.,
att, —50Η. ἁλαστόροισιν ὀμμάτων χύχλοις Ὑ
dutinách očí (vypíchnutých) za pomstu vo
lajících. (V. i xpamioreve). Eur. Obi ὀμμά- '
rov pohled očí. Xen. čuu.x vodyudvČávros. (V.
i dovodnvvo). B) obr. Aiseh], 6. dóy.ov deorá
του παρουσία Οἷο domu jest pánova přítom
nost. 2. básn, a) tvář. Sof, rotoy 0. raTpl δη
Ace ; jakou tvář otci ukážu? —b) 10-08.,
Sof. a olXraT' Alag, © čúvaunovGu. čuol ty
rozmilý Ajante, ty bratrská mně tvářičko
(umrlá)!

C

ὁμό-γνιος.

ὄμματο-στερής 9. (ὄμμα, στέρ-οµαι)
trag. očí, zraku zbavený; bezoký; bezezraký.

Opvopu i ÓLvVŮw(fut, ouodyou. —ostt, čs,
od km. Óu.o-,ΔΟΥ.Au.0Gz, prf. ὀμώμοκα, Ρ888.
ὀμώμοται Ώ. -σται, Ρ8Τύ. ὁμιωμοσμένος; 80Υ.
pass. ouódyv) 1. a) přisáhám, att. rivi něko
mu. Hér., Thúk, dgxovop.vůvoupřísahu při
sáhati. pass. Xen. čmi ToúTOt ὠμ,όθήσαν οἱ
pxovna to učiněny, vykonány byly přísahy.
Arst. ououoorTat úTó T:vogodpřisáhnuto by
lo, přísaha učiněna byla od někoho, ἐὰν δὲ
τῷ ἀντιδίκῳ Ů duwuoopéÉvog(69x06)pak-li od
půrcem jest přísaha učiněna—.b) přisáhám;
přísahou potvrzuju, zaručuju. ΤΩή]ς,ὀμόσαι
orovo4cpřísahoupotvrditi smlouvy. Dém.
Ovócauev Gojsme přísahou potvrdili; na co
jsme přisáhli. eioývnvoueu.óxe mír přísa
hou zaručil. —s inf. že—,při neg. bývá u,
zř. od. —Hér. ouvůvreg, u% čysiv—přisáhají
ο8, 79 πεπια]{--, ΕΙ. ὁ δικαστῆς ὀμώμ.οχεν οὐ
χαριεῖσθαιsoudce přisáhl, jest podpřísahou,
že nebude milosti prokazovati.— (následuje
úMa—). Xen. (v. uýre a, B,) 2. přisáhaje
vzývám, za svědka beru. vevě n. Ti někoho,
něco ; přisáhám skrze někoho, něco; —při
někom, něčem.Aischl. duvvově'abypův 7 uův
s inf. fut. a přisáhá při kopí, že věru jistě—.
Soť. —At0g x4pa— při hlavě Diově—. Eur. —
Ἄρτεμιν--. Χθη. i s násl. ind. ouvůe úu.čyVe
οὓς πάντας καὶπάσας, Ἡ μὴν ἐγὼ ἐδυόμην Ρἵ]
sáhám vám skrze bohy a bohyně všechny,
věru skutečně já oběťkonal!

ÓjLo-ve slž., v. Óuóc.
ÓLo-Pwptoc 2. společného oltáře. Thúk.

deol ol óu. —otěnína společných oltářích.
opó-vapoc, 6, Eur. druh manželský ;

manžel,

ὅμο-γενέτωρ, ορος. ὁ, Eur. sourozenec.

ὁμο-γενής ϱ. (γένος) 1. Ρά5η.sourodný.a)
o) sourozený; bratr, fem. sestra. B) sestře
nec, Eur. (dvejnóc). v) vůb. —příbuzný. —b)
sourodnému, příbuznému vlastní. Eur, (v.
víxoua, a). 2. stejného druhu. Arst, neut, o
slovech.

ὁμό-γλωσσος, -Ίλωττος 2. (-γλῶσσα)
stejno-; jednojazyčný. Hér."Xen. rivi s ně
kým. Ἠόν. ὁμ. τινι γενέσθαι 1.7} s někým
společný přijati. neut, rd EAXnvixovšovout
uóv Te xa u. Hellénstva stejnokměnnost
i stejnojazyčnost.

ὁμό-γνιος 9. (-Ύενιος, -yév-0g) společný
rodu. Sof, $gol óv.. bohové rodinní.



ὁμογνωμονέω.

ὁμογνωμονέω (ὁμογνώμων)ἠθἀποιαγ]πή,
svorný /5απι, Τπή]ς. Σχύδαις ὁμογνωμ.ονοῦσι
πᾶσιν Skythům, byli-li by svorni všichni.
Xen.u. Timsrovnávám se (myslí) s někým.
Ti v něčem.

ÓLLO-VVÓLWY,ovoc 2. (-γνώμη) ἠεάποπιγ
slný; stejného smýšlení. Thúk.— Xen. Axu
βάνεινTivěÓuovvouova zÍskávati někoho své
mu smýšlení. mAetorouc ὁμ.ιογνώμ.ονάς τινι
ποιῆσαι πο]γίορ lidí někomu (smýšlením)
nakloniti.

opodočsm (du.6-80£0-62. -Š6Ex)stejné mí
nění mám ; stejně smýšlím, vevis někým. Pl.

ÓLÓ-dovAoc, ó, spoluslužebník. Pl. m
vogněčí, s někým.

opo-ebvýc 2. (-aFed-, šdvoc) stejno- ;
jednorodý. Hér. o)x óu.. různorodý,

ὅμο-ειδής 2. (-Fed-, etdo<)stejného, jed
noho způsobu, druhu. Arst. Aóyocřeč sou
měrná.

ὅμο-ζυξ, υγος, ὁ (-ζυγ-όν) souspřežník,
OLO-ÚVNS2. (-oFnd-, doc) stejných

mravů ; stejné povahy. Pl.
ὁμόνεν (ὁμό-ς) a) ze společného místa;

zblízka. Xen .0. παίεσθαι, διώχειν, μάχην ποι
ečedat. —b) obr. z jednoho, téhož místa, pů
vodu, rodu. Sof. oig O.ečs nimiž ztéhož pův.
jsi (3. sestra). p. Eur. —Xen.0 0. ysvóu.evog
z téhož pův., rodu pošlý. (rodný bratr).

ὅμο- δυμαδόν (-δυμιό-ς)αρᾶδοβαπι]θάπο
myslným, svorným. Xen.

ὁμοῖος ὅμιοιος 3., básn. zř. 2. (0u.0-c) 1.
a)o.) rovnému, stejnému příslušný ; podobný
(vlastnostmi) TETru—něco něčemu podobné,
Tíg Timw—někdo někomu. trag., Hér., att. —
Dof.0. vote xaxořepodobný špatným, Xen.
πορεία ὁμοία φυγῇ ἐγένετο Ῥοοποᾶ Ῥοάοβηἕτη
útěku se stal. PI, 4x0 vav óu.. od p. (V. dva
μιμνῄσκω). τὰ ὁμοιότατα πρὸς ἄλληλα νξοί
nejpodobnějšísoběvespolek, b)rovný ;stejný.
Χθη,ὁμοίαν ταῖςδούλαις εἶχετῆν ἐσδῆτα τοΥ!γ
služkám svým měla oděv. Sof.neut. 0 0s. %
πάνὺ: ὁμιοῖχκνότα všechno stejno; všichni
lidé jsou stejní (povahou). Pl. 70 ὅμ. τῷ
ὁμρίῳ PŮGEL GVYYEVÉCČGTIV Tovné rovnému
přirozeností sourodéjest. Xen. xxi Taůra
ὅμοιος εἰ, οἵοσπερκαὶ τᾶλλα 1v těch věcech
stejný jsi, právě tak j. i v osttních. —óuotx
ἔπραττον ἅπερ-- 5ἱθ]πόsi počínali, právě j.—.
Thúk. čg70 du—. na stejno (v. ueraAxufbávo
f.). Dém. duotac xat TxpamTAnsie; rovně n.
podobně. Xen. oby du.otog nikoli stejně. Sof,

ὁμοιόω. 765

Hér. du.otog xai— stejně j.—. i ouotog xai—,
stejný jako—.v) rovný, stejný (měrou, ce
nou, platností). Hér, MiXmotorot0)x dmédooav
T?v ouobyvMiléťanům nesplatili stejnou mě
rou. Thůk. neut. pl. (v.důve, 2.c,«,). Xen.
Tv óuolov úuly ážiododa podílů rovných
nám za hodna uznávánu býti. Hér. ὅμιοιατοῖσι
µάλιστα(ν. µάλα 1. Ὀ, α). ὅ8βίο ὁμιοίως5ἰθ6]πὸ,
obzl. při adi. Thúk, óu. xotvogἅπασιν 5ἰθ]πὸ
(rovnou měrou) společný všem. —oůxčvTG
óvote nikoli se stejným prospěchem. (v. i
xadbtovyuu 4. b, y.). odxéTi čx T0U du.. čoTat
už nebude to jednostejné—. Hér. du.otovfuč
čavatjednostejné nám to bude. šv uole Trot
εἴσθαιve stejné vážnosti míti (v. čvII. 1.b,
B). Thúk. xpívetvčvὁμιοίῳ posuzovati, poklá
dati za stejné. b) «) polohou: rovný. neut.
ΧθΠ. ἐντῷ ὁμοίῳ ἐπὶτῶν ἄκρων Π8 τοτπό υΥ
Šině na horách (j. jiní), $) podstatou Pl.
u.otóv m1rovnostejné (v sobě) těleso nějaké.
—irozlohou : ὁμοίως ἔχον ἀχλινὲς μ,ενεῖv rovné
rozloze, mířejsouc nenáklonným zůstane. c)
rovný. «) mocí, silou. Hér. oů yůe čdóxcov
ὅμοιοι cívaunedomnívali se totiž mocí býti
rovnými (nepřátelům). Xen, č. rtv 7p0; Opó
uov tovný někomu (vytrvalostí) k běhu. —
Thúk.i: dúvxvuic.odyóuolx moc (válečná)
nerovná, nedostatečná. $) právem; rovno
právný. Thúk. díxxg loag xal óuolxg soudy
po právu a rovnosti. fem. sg. a neut. pl. (v.
ἴσος1.6--).-- 008. Ηόν. ὅμοιοί τε καὶἐξὁμοίων
ἡμῖνεἶναιŽei rovníi z rovného nám rodujsou.
Xen. ol u. rovnoprávní; stavem rovní, —v
Kyrp.u Peršanů, v An. ajnde : občanérovno
právní ve Spartě. 2. zř. společný ; obecný.
Arst. obyčejný ; všední (v básniotví a p.),
pl. proti BeXriouclepší a χείρους ὅραίη ϐ/δί.

Opoto-TÉAevToG 2. (-reXevrý) stejného
zakončení. Arst. v0 óu. stejné zakončení
(slov.).

ὁμοιότης, τος, Ἡ (ὁμιοῖο-ς)a) a) podob
nost. Pl. κατὰ τὴν ὁμ.. 90 do podobnosti. B)
rovnosť; stejnosť. b) rovnostejnosť. PL. 00

| οὐρανοῦ.

ὁμοιό-τροπος 9. ΡοᾶοΡΥ,rovný způsoby,
povahou. Thúk. pl. 005.: xxi TXAXxÓuoto
Toomoriv ostt. věcech.—móAer;obce podobně,
stejně zařízené (ústavou). adv. spůsobem
podobným. u%Aora Tiu nejvíce něčemu.

ὁμοιόω (ὁμοῖο-ς) a) podobným, rovným
činím ;rovnám ; vyrovnávám. TÍTivrněco ně
čemu, někomu. Thůk. —Tagὀργὰς πρός τι
—vášně s něčím ; vášně řídímdle něčeho.
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med. Eur. —rivi vášně své vyrovnávám ně
komu; vášněmi svými rovnám se někomu,
med. refl. rovnám se. Hér, 0ůx Ouotdconau
duv nechci se rovnati vám. Thůk.čs rí Tm
ὁμοιοῦσῦαι co do něčeho někomu—. pass.
ὁμοιωὺῆναι τινι γΥτονπαί{ se, rovným státi
se někomu. b) za rovné uznávám. Hér. med.
—si, TLTIL Něco něčemu.

ὁμοίωμα, τό (óu.otó-w)vypodobení; vy
obrazení ; obraz.

ὁμοίωσις, Ἡ (ὁμοιόω) zpodobování.Arst.
ὁμοχλέω (όμο-κλή,Ἡ, Ρά8π.pokřik, -xxA

Éw)básn. po—; zkřikuju. Sof. teror ouoxXý
oavrec na koně zkrikše-—.

opó-xAtvoc 2. (-xXivn) spolu, vedle le
žící, sedící (u jídla). Hér.

ὅμο-λεχής, οὓς,ὁ (-λέχος) 898.společník
lože ; choť.

ὁμολογέω (όψόλογο-ς) 1. 8) α) stejně
shodně mluvím. vi něco; u-; přiznávám, po
tvrzuju něco ; přiznávám se, přisvěděuju
k něčemu. Sof.d.r4de. Hér., att. (v. 2. Zxov,
γενναῖος{., šáxoxém a, a). Tovshoduju, srovnávámsesněkým; zapravdudávámněko
mu. Hér. de ἔλεγονὁμολογέοντες σφίσι{αΚ{ο
vyprávěli shodnjíce se vespolek. Pl. čavu.0t
ὀμιολογήσης--dáš-li mi za pravdu. vi v něčem.
isdnf.,Pl.óu. σοφιστῆςεἶναι Ρϊπηάτόπι (56),
7ο δοβρίοι Ίδεπι. Πόπη, ἕως ἂν ἡμῖν ὁμολογή
ση πολεμ.εῖναὖby (veřejně)se přiznal, že s ná
mi válčí, Thúk. óuoXovňcmšvTG dýLe s inf.
—veřejně vyznati, ohlásiti ve sněmu, že-—.
pass. č. překládá se i vazbou neosb.,n.i
substt, PI. oy óu.oXovodyratmapa Goůεὐδαί
v.ovecetvouneuznává se od tebe, že blaženi
jsou. Xen. ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτισ
τος ὙενέσῦθαιÚepamedsiv (uznává se ode
všech, že—,)dle obecného hlasu stal se nej
obratnějším ke službám. óu.oAovyrTéovs inf.
uznati třeba, že-, Tx pěvKA duoAoyyToxů
vořev osttních sice věcech byla shoda mezi
nimi. ouokoyyuévoc uznaný ; přisvědčením
potvrzený, dokázaný. Pl. (v. Čyrée 2.). óp.o
λογουμένωςΡαά: dle obecného uznání, hlasu;
j. se obecně, veřejně uznává. Thúk., Pl. —n..
ὤμ, --τινὶdle shody s něčím, Xen. užAa ou.
dn—zcela shodně právě-—,3) io subi. zosbn,
Τπήχ, οὐχ ἔφητοὺς λόγουςτοῖς ἔργοιςὁμολο
vetypravil, že se neshodují řeči se skutky,
Pl. aor. (v. διαφέρω 3. a). —b) přisvěděuju.
«) svoluju. Hér. óuoXovňomuční rm svoliti
k něčemu; uvoliti se v něco, 3) připovídám;
slibuju. Xen, čdéovro, ὁ ὃ ὡμολόγει prosili;

ὁμόνοια.

on pak připovídal, sliboval, ΒΙ, κἂν μὴ νῦν
ὁμολογήσητε třeba neslíbili jste nyní. —2.
a) smlouvu, úmluvu činím; vyjednávám
(smlouvou). Hér. gwwis někým. óuohovůom
s-, umluviti se. ifut. fuméxsὁμ.ολογήσειντῷ
[léo0y že smlouvu učiníme, se smluvíme
s Peršanem.i s dat. věci uto Óu.oAovýoxv
reg o cenu smluvivše se. —i sonf. opohóvy
σχν ἑκατὸν τάλαντα ἐκτίσαντες ἀζήμιοι εἶναι
smluvili se, že sto hřiven vyplatíce budou
bez trestu. Thúk. ouoAdyycavAVyvaloupři
jali smlouvu, podrobili se smlouvě s Ath. b)
Hér. pl. i: shodovati se jazykem, národno
5, ἃ Ρ., ὁμολογέεινκατὰ γλῶσσάντινι οὐδέν
neshodovati, nesrovnáváti se co -dojazyka
s někým nic. zav oixnórTyrTa— co do příbu
zenství nemíti nic společného s někým. i
ΡοιιΏό οὐδὲνὁμ., αὐτοῖσι 76 πειιδ] πο 8ΡοΙ.
s nimi (v obyčejích obřadech a p.).

OLOAÓVYLA,Td(dy ohové-o) shodně při-,
uznané, stvrzené. Pl. τὸ ἐμὸνὁμ. σο já při

znal, v. i névo 1.0, B,f.
ὁμολογία, ἰόπ. -ἔη,ἢ (ὁμόλογ-ος) 1. κ) α)

shoda vřeči; přiznání; přisvědčení; potvr
zení. PL, ἐχ ταύτης τῆς ὁμ.. Ἰ 19ο Ρϊ15Υ. -
κατὰ τὴν ἐμὴν ὁμ..ἀ6 πιό]ο--. (5. {ἐχχέω {,).
B) PL cvupoviz Óu..Ticsouzvučnost (je) sou
hlasnosť jakási, —b) přípověď ; slib, PL. ξυν
dýxau xai óu.. smlouvy a sliby. 2. a) smlou
vání; vyjednávání. Thúk. š$00Xoyiz τινὸς
záminkou vyjednávání. rsot ὀμολογίης ο
smlouvání. b) «) smluvení ; smlouva ; úmlu
va. Hér, 7905viva yevouévys někým učiněná,
B)vyrovnání. Thúk, čniexg slušné, mírné.

opÓ-Aovog 2. shodný v řeči. Xen. pl. u..
yevécdou mepí Tivog shodnouti se vespolek o
něčem.

ÓpoAovovpévme v. óuohovém 1. a, u, £.
ὅμο-μήτριος ὃ. (-μήτηρ) z jedné, též

matky. Hér ,att.o bratrovi: životný; vlast
ní, rodný po matce.

ÓjLovoém(óu.óvoo-g)jednomyslný, svor
ný jsem. obyč. pl. att,, obzl.v obci, Isok. rs
ol τινος 0 ηδόθπι, ἄθῃ. ὁμονοοῦμενταῦτα |εᾶ
nomyslně uznáváme to, Pl. o soukroméroz
mluvě —óT.srovnáváme se v tom, že.

ὁμονοητικός 9. (ὁμονοέ-ω)jednomysl-t
nosti, svornosti příslušný. ΡΙ. βίος Σἱτοῦπιῖ
1οηγ 5γογηοβ{1. περὶ ἔνια ὁμ.ονοητικῶς ἔχο
uev o některých věcech svorně smýšlíme.

ὀμόνοια, Ἱ (ὁμόνο-ος) jednomyslnost,
svornosť (občanská), Thúk., Xen. —Dém. ἣ



ς /
ὁμό-νοος.

πρὸς ἀλλήλους ὁμ. svornosť vespolek, spo
lečná.

ÓjLó-vooc2, jednomyslný ; svorný. adv.
att. ὁμ.ονόως, ὁμόνως.

ὅμο-πάτριος,ὁ, Ἡ (πατήρ) π]εάποᾗο,té
hož otce ; vlastní, rodný Ῥο οἱοῖ,ΑἱΒοΠ1.τὰν
ὁμοπάτριον Ίπποιvlastní po otci sestru. PL,
Lýs. 4deXpocóu.

ὁμό-πτερος 2. básn. 1. stejnoperutný;
stejného perutí. PL.pl. oduších. 2. a)Aisohl,
óu. včeglodi stejnoperutné, stejnoplachetné,
b) Eur. drývac y.ozvépou dvojice souspřež
né (bratrů sourodných).

ὁμό-πτολις, ὁ, Φοξ --λεώς lid v obec
spolčený ; občanstvo.

ὁμόργνὺμι(πα, ὀμοργ,ὁ ρζθᾶς.)stírám.
Υ. ἐξ-ομόργνυμι.

ὁμορέω 1όπ,ὁμουρέω (ὅμορο-ς) 516]πό
meze, hranice mám ; mezuju; hraničím. jen
prs. Hér. riví s někým, s něčím. Θεσπρωτοί
εἰσιÓp.ovpéovTEcAurpaxWTyc -mezují sAm-,
mezemi sousedé jsou Ambračanům. ἐχπολίων
ὁμ.ουρευσέωνκόλπῳ- změst mezujících se zát,

ὅμ-ορος Ιόπ. ὃμ-ουρος9. (-ὅρος)5οπιθή
nÍ; pomezní; mezemi sousední. ozemii nár.,
Ἠότ, Αἴγυπτοςδὅμ..τῇ A boy—soumeznís Li
Ὀγ/{. Ώόπι. χώρα ὅμ.. -- οἱὅμ. pomezní sou
sedé, rivi někomu. Hér.. att. Thúk. 7p0g 0
μόρους τοὺς GEETÉPOVEproti sousedům svým,
neut. xard v0 u.. dle zvyku sousedského.

Ópoppobém (-$ó680-c)spolu hučím, zvu
čím. Sof, souhlasím ; přisvědčuju,

ὁμός8. (σοµ.-, ν ἅμα) Ράβη. 5ἴθ]Ππγ;του
ný. často ve slž. óuo-, předsamohl. óu- sou-,
βΡο]:-ἃ Ρ. --τ. {ὁμοῦ, ὁμόθεν, ὁμόσε, ὁμ.ῶς,
ὅμως.

ὀμόσαι 8 Ρ., Υ. ὄμνυμιι,
ὁμόσε (ὁμό-ς) α) na též m.: najedno m.;

na blízko. att. často 0. iéva. naproti, vstříc,
v půtku jíti (v boji). Thůk. —r0%čy+potg
proti nepřátelům jíti (útokem); s nepřáte
ly se sraziti. Xen, čdcov ó. běželi útokem.
ἐχώρουν-- Ροβίαροτα[]--.ἰ ὁ, ταῖς λόγχαιςἰέναι
kopím vstříc jíti. i o zvěři. ὁ, péocodau vstříc
hnáti, řítiti se. Θηρίοντὸ ὁ. γιγνόμενον šelma
(blízko,) útokem dorážející, b) obr. PL. dy
δρειόταταὁ, ἤτην τοῖςἐρωτήμιασινvelmi zmu
žile oba odpor činili otázkám.

ὁμοσῖτέω (ὁμόσιτο-ς) 8Ρο]ι jídám. Hér.
ὁμοσιτῆσαίτινι společně s někým pojísti, jí
dla požiti,

ὁμοῦ. 167

ὁμό- σῖτος,ὁ, spolu stolující. Hér. ver%
Ttvogs někým.

ὁμό-σχευος 9. (-oxevý) stejnozbrojný.
ὁμό-σπλαγχνος ο. ἴτας. a) z též útro

by ; z téhož života, Sof.Toůgóu.,rodné, vlast
ní bratry. $) Aischl. rodnému bratru vlast
ní; rodného bratra. --πλευρώμιατα.

ὁμόσπονδος, ὁ (-σπονδή) společník (při
litbě,) v pití; spolu pijící. Hér., Dém.

ὁμό-σπορος, 9. (-σπείρω) 1. ΡΙΟΡΒΤΟΣ.
trag, společného setí, a) spolu obsetý. 904,
fem. společná mnžk. (prvnímu mužia ovdo
věvši druhému muži). —b) «) spolu zasetý,
zplozený. o dětech týchž rodičů, u Eur. ijen
téhož otce. mase. rodný, vlastní bratr. fem.
o sestře. —3) rodnému bratru vlastní; brat
rův. Aischl, yetpec.2. ÓjLo-o7t0pog (parox.
ὁ. spolu sející. Soť. společný, druhý muž.
τινὸςponěkom; něčí nástupce v manželství.

Óp.o-o76poc v. předeh. —2.
ὁμό-στολος 2. (-oToXý)básn. společné

výpravy. Sof. maso, průvodce.,

Ópó-Teyvoc 2. (-réyvn) jednoho, téhož
řemesla. mase. druh, společník v řemesle;
spoluřemeslník; cechovník. Tuvogněčí.

opó-TijLoG 2. (-mw%) stejné, rovné cti,
hodnosti; rovný ctí, hodností. dle Xen. otou.
u Peršanů: šlechtici (otí a právem vespo
lek rovní); vladykové. (v. xaAčo 1. a, a. —
op. ἄνδρες δηµόται, ὁ δημος).

ὅμο-τράπεζος, ὁ (-τράπεζα) 5Ρο]αβἰο]α
jící; společník při stole; soustolník; spo
lustololovník, veviněkomu. Hér., Xen. —Pl,
vedle ovvécr1oc.u Peršanů obzvl. pl.: nej
věrnějšíspolečníci královi, jsouce jemuzár.
i spolustolovníky, Hér., Xen.; zř.sg.

OLLÓ-TpoTtoc2. a) společný způsobem.
Ἠότ, ὁμότροπα ἂν ἣν τοῖσιἝλλησι způsobem
spoločno by bylo Hellénům (všem). b) podob
ný (způsobem). Hér. ἴθεα óu. mravy p.;
podobnost mravů. Pl. o duši: óu. TEx%xiÓy.6
T90p0.podobná, rovná i mravem i chovem.

ὁμό-τροφος 9. (-τροφή).společný cho
vem, žitím. Hér. rů Ὀηρία ὁμ..τοῖσιἀνθρώ
ποισι zvířata společně žijící s lidmi, PL.o du
ši, v. předch.

ÓLOŮ (6u.6-g. na ot, 7700;) adv. 1. spolu.
a) «) na jednom m. ; pohromadě; v hromadě.
Eur. (v. čxowpeúe). společně. Sof. (V. dva
pLyvuua,a). Xen. 0. dvreg roXAol pohromadě
jsouce ve množství. mžy0. ἐγένετοτὸ Έλλη.
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νικόνveškero shromáždilo se vojsko Hell. —
P) spolu ; pospolu; společně. Xen. 0. ἐπορεύ
ovro společně ubírali se (pochodem). s dať.
90Η.οὕποτ εἶμι τοῖςφυτεύσασίΥ΄ ὁ. nikdy ne
sejdu se s τοάἱόθπια(ροβΡοΙπ). ὁ. πόλει νχίειν
spolu v ms. bydleti. b) «) blízko. Soťf.ὁρῷ
Esovdíxny 6. vidím Euryd. blízko, na blízku.
i s 064. νξὼς ὁ. ἂν v blízko, u lodi bych byl.
οϱγὅ. 5 ὤαί. Χεη. ὁ. τοῖςἝλλλησι στρατοπε
devoáu.evotblízko, podle Hellénů táborem se
položivše. obyč. v půtce. zavu 6. εἶναιzcela,
velmi blízko býti (nepříteli). šrrel Ó.čyévovro
když blízko (k sobě)přišli—.i: setkati se (v
boji). 0. čmí Twvxdysodou k půtee proti něko
mu vedenu býti. 2) a) spolu; zár. Aischl.
maoňv 0. xAúsiv—bylo lze zár. slyšeti—. Sof.
ἔν τ’ ὀδύναις ὁ. λιμῷ τε spolu, zár. i v bole
stechi ve hladu—. 6. učv—,6. dě—,zár.—, zár.
Χθη.,τὸν χωμάρχην καὶτὰ τέκνα αὐτοῦ ὁ, Υες
ního starostu i dítky jeho spolu-—.b) ὁ. »ei—
spolu i—, rovně.j.—. Xen. špóvevov čvopac 6.
xai Úrerovcubíjeli muže rovně j. koně.

ὅμουρ- ión., v. όμ.ορ-.
opoppovém (du.ópowv)jednomyslný, jed

nosvorný, svorný jsem. Hér. prs. a) 00s. pl.
οὔτε ἀλλήλοισι ὁμιοφρονέουσιani mezi sebou
vespolek nejsou svorni. b) o zosbn. πόλεμος
úu.oopovémvválka jednosvorná.

ὁμό-φρων, ονος9. (-φρήν)jednomyslný,
v. předch.

Opo-pvÝc 2. (-pý-e 2.) rovný povahou,
podstatou. PL. r4vosněčemu.

ὁμό- φῦλος 9, (-φῦλο-ν) 1. a) «) sourodý;
příbuzný. Eur. $oju- příbuzenstvo. B) sou
kmenný (v nár.) Thůk. pl. Xen. oi p.. sou
kmenovei. b) o ptácích : téhož druhu. Xen.
2. o věci stejného druhu. Xen. neut.

ὁμοφωνέω (ὁμόφωνο-ς) Ἠότ. σφίσιὁμο
pwvéouc, mezi sebou, společně stejnou řeč
mají.

„oj1ó-pmvoc (-pavý) společné, stejné mlu
vy, řeči; stejného jazyka. Hér. šdvsxojx ou.
kmeny nestejného jazyká mezi sebou. Thůk.
ὁμιόφωνοι τοῖς Λακεδαιμονίοις πιβ]ήοί βἴε]πΥ
jazyk s Lak.

OL- potu, ión. -ypoln,j 1. hladká kůže
svrchní. Hér. 2. stejnosť barvy; jednobarev
nost. Xen.
, ὁμό-ψηφος 2. rovný hlasem, právem
(hlasovacím). Ἠότ, τινὶπδ]οπιἩ. Ἱμετά τινος
sněkým.

Ὄμφαλη mýth. královnaLýdská,dcera

=

ὀνειδίζω.

Iardanova, u níž Hérakles po nějaký časbyl
ve službě.

ὀμφαλός, ὁ (-ν umbilicus, umbo, Nabel)
1. a) pupek (na těle). Eur., PL.b) pás (těla).
Ἠότ, ἐςτὸν ὀμ.., Χθῃ, πρὸς τὸν Ou..po pás. 2)
střed; prostředek. Soť., Bur. γᾶς, γῆς Ou.
střed země, t. Delfy, pokládané za střed
země.

ὀμφή (ὀμπ-η, »ν ὄψ) básn. a) hlas, Sof.
(τν.ἐπαισθάνομαι1. 8.). ΕΤ. μόδων--, zvuk—.
b) hlas, výrok (božský). Sof. AxoMovoc—.

ὁμωνυμία, 7 (Óu.dvuu-os)stejnojmennost
(různých věcí) ; dvojsmyslnosť. Arst.

ὃμ-ώνυμος 9. (-ὄνυμα ajol, — ovouxsrv.
συν-ώνυμος.) stejnojmenný. Aischl. neut. —
att. 9 05. ὅ τινος ὁμών-- πᾶδί jmenovec, jmě
cek. Isok. o ms.: stejnojmenné s něčím.

ν Υ)

ὃμ-ωρόφιος, ὁ(-ὀροφή) Ιεάποπια přístřeší,
domu příslušný ; společník domovní. Dém.,

ὁμῶς (adv. sl. u.6-c, ale srv. násl. !)básn.
stejně ; rovně, obzl. při adi.

OLE (« Óu.dc) obyč. při význ. připšt.:
stejně; jednak; však; přece. trag., Hér.,
att. —Sof, κἂν ὄποπτος ἧς, ou—bys inebyla
viděna, přece—(t. stejně j. bys byla viděna).
Χεῃ. τὸ πλῆθος ἄωετρονὁρῶντες,ὅψ.. ἐτολμή
GarTe—množství nesmírné vidouce (ačkoli
jste viděli—) přece odhodlali jste se—.Dém.
(v. zxírsof.). att. du..dě-ale přece-; —xzi—i—.

OLWYÉTAL,oi, Thůk., sl. bojótské (6u0
εχεται, ἔχ-ω). δαίμονεςῬο]οτό společní(etění
ve společných chrámech).

ὄναρ, τό (51Υ.ὄνειρος) A)jen nom.a ace.
SS. sen; zjevení ve snu. trag., att., PL0.
čočvzjevení viděti; sen míti. b) neskl.: ve
snu ; ve snách. Dém. umď' 6. ani—.v.i úrap.

ovaotat, v. ovívypu2.
ὄνᾶσις, ἆότ., v. ὄνησις.
"Ovečrau, ot, Oslovičtí (čvo-), Km. Dó

riův Sikyónskýchza Kleisthena.
ovaěCm (čved-os) 1. vyčítám; vytýkám.

obyč. viví 7 někomu něco. trag., 1ón., att. —
Sof. i ὄνειδοςὀνειδίσαι ele vivx výčitku uvaliti
na někoho. Hér. ἔςτι ὀνειθίζωνπᾶ něco výčit
Κοιαπατάζε]ο ἶπερί τινός τινι úvetdiCervstrany

|

"něčeho někomu výčitky činiti. Thůk. τινός
Tiw— z něčeho někomu—. Eůr. A ©"eig ydu.oug
μοι βασιλικοὺςὠνείδισχς co pak strany sňat
ku s rodinou král. ml jsi vyčetla—. 2. 0. Ttv%
haním, tupím někoho. Sof. ἐπειδὴ καὶτυφλόν
u. aveloicag když už i slepeů jsi mi nadal—.



ὄνειδος.

pass. s fut. medď.τοιχῦτ ὀνειδιεῖσθεtako
vých han, potup dožijete se!

ὄνειδος, τό (5 dvo-uo) 1. výčitka ; výt
ka. Aischl. x Tivocὀνείδηχλύειν 7 úst něčích
výčitky slyšeti. Sof. vedle A0y0g xax06. —
Eur. xaXóv vé pou vody. ščeovstdtoxckrásná
věru mi výčitka, již jsi za zlou vyčetl. —xaA
MorTov.—s gen. Zpryydc 0. o Sfinze výčitka
(ochvalná). Hér. dvsídsxxxvióvra výčitky do
γάζε]{οί. 2. 8) α) hana; hanba; potupa. Sof.
aioypov 0. sinf. mrzká—. 0, od xahóv hana ne
pěkná (op. εὔχλειχ), κακῶν χρησμῶν ὀνείδη
zlých věšteb potupy. Eur. (v. dáxvo 2. b,
«). Hér.čorí 0. Léyiorov sinf. hanou nej
větší jest- Pl. c čvoveída—j. na potupu.
(σ. 1 ἔργον 1. 8, α). -- ϱ) Βοξ,10 08. τοιχῦτ 6.
λαμβάνωνἰα]κοτό potupy si bráti (za mnžky),
ohavnosť; skutek ohavný ; ohava. Dém.pl.

ὀνείρατα, τά, V. ὄνειρος.

ὄνειρον, τό, Υ. ὄνειρος.

ὀνειροπολέω (ὀνειρο-πόλος,Ó,snovid; sno
pravce, ep. -réAw) sny obírám se; snívám.
Dém. čxetvov πολλὰ τοιχῦτα ὀνειροπολεῖν ἐν
τῇ γνώνη že on o mnohém takovém snívá ve
své mysli,

ὄνειρος, 6, i Ovetpov, Tó (« čvap. neut.
pl.i oveloxTx,dat. ὀνείρασι) a) sen; vidění,
zjevení ve snách, sg. obyč. mase., Hér. ča
stěji neut., někdy i trag. ; pl. mase. i neut.i
oveloxvx, též att. —sny pokládány obyč. za
zjevení božské, v sg. často zosbn., Hér. ovet
ρός οἱτὴν ἀληθδείην ἔφχινε Tdv LEAlóvrov ye
voor sen mu pravdivost zjevoval toho, c0—.
τὠυτὸ ὄνειρονἔλεγε týž sen pravil, —trag.
i att. čv oveloxoeve snách. Her. ojteg ovetoX
των, τά τις Ἱμ.έρηςφροντίζει vidění věcí sno
vých, na které kdo zadne myslí. b)sen ; tuše
ní. Šof. To)u.0vopeváv Ovetsovmé tušení v my
sli. Eur, Gaudeteὄνειροιlživí snové (v mysli).

OVEÚM(čyo-c,2. a.) hřídelem vytáčím, vy
tahuju. Thůk. ©vevov.

ὀνῆσαι, ν. ὀνίνημι,
"OvýotAoc za doby Darejovy kr. Sala

mínský, syn Chersiův. v. Dóoyo«.

ὀνήσιμος 2. (vx v ovívyu:)nazdar; zdár
ný. Sof. pl. neut, gezovba; ovýstux že zaku
sil jsem zdaru. 069% oůx 6. dary nezdárné,
na zmar.

ὀνῃησί-πολις, Ἡ, π básn, u PI, —d(xxprá
vo blahodárné obci.

ὄνησις, ἀπ, ovácus, 7 (dvx- V ovivyuu) 8)

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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zdar; blaho; prospěch. Sof. roi někomu.
s gen. věci: z něčeho. Eur. δῶρ᾽ ὄνησινοὐκ
ěxe: dary zdaru nemají. b) přispění. Sof. dv
Ὀρώπων Πά. Ἐτχ, χακονυμφοτάτᾶν ὄνᾶσιν
k nejneblaženějšímu sňatku přispění,

"Ovývns, ov, Hellén Karystan na zač.
5. stL,, syn Fanagorův.2.

OV©vVYJE(0-v-vyu.. Opředs., v redupl. prs.,
km. ovy, ovx, « nůtzen, ge-niessen, —fut.
ὀνήσω, πιεᾶ -σομιαι; 80ΟΥ,ὤνησα, πιθά. ὠνήμην
s opt. ὀναίμην, ὄναιοK, Inf. ovaadau; a0r, pass.
ὠνήθην. -- impf. act. neob., v. ὠφελέω.-- Ρ11,
vůb. neob.) 1. acť. zdarem zvelebuju; ku
zdaru vedu. Tiv« někoho; (ku zdaru) pomá
hám, prospívám někomu. i se subi. zosbn.,
Hér. or. Tet 03,TOcč véxva T' ovýcezed, jež
tobě i dětem tvým prospěje ; —tebe i děti za
chrání. is ace. vnitřním, Xen, odděvὤνησαν
nic neprospěli. se dvojím acc. ToůcoiAoveTt
ὀνῆσαι přátelům něčím prospěti. —TiT0ůgot
κοι nějak potěšiti své domácí. pass. τὴν
στρατιὰν úvydňval T. aby vojsko nějakého
prospěchu nabylo (—nějakým prospěchem
bylo opatřeno). 2. meď. zdaru, prospěchu
užívám ; zdar, prospěch mám. Sof. u%vův0
vatumyv,ei—ať od té chvíle nedožiju se blaha,
jestliže—, óvato na zdar tobě! T00 γενναίου
Xp za tvoušlechetnost, is gen. ovacůuí
Ttvogzdaru, prospěchu nabyti z něčeho, za
něco, Eur. ovaucdevůdov kéž zdaru se vám
dostane za upřímná slova! díky s přáním
υτοποίπι τάπῃ {8 {8 51078 ! πρὶνσφῷν ὄνασθαι
dříve než z obou vás se potěším, is ace., Sof.
ToGóvo"ovýce, Tivógtak velikého prospěchu
nabudeš z něčeho. Pl.i: ei μηδὲν ὀνήσειἀπὸ
TŽ5 GW4o20GŮvycnebudeš-li nijakého prospě
chu miti z—.

ὀνοβατέω (ὄνο-ς,βα- τ θχίνω 11.) Κο8]ο
vi vedu, připouštím kobylu. Xen.

ὄνομα, jón. oVVOjLU,TÓ (ajol, Ovuy.z ve
slž. ]. ἄν-, ὁμ.-, συν-ώνυμος. ΚΙΠ. ὀνομν ΏΟΒΟ
vé, ux-, x no-men, Na-me, jmě, jméno) 1.
jmě; jméno.a)os., země, místa a p. trag.,Hér.,
att. —0.čarí Ti. jm. jest někomu, něčemu.
často ace. sg. vztahu. Xen. móXi;DáYxxog

. 0. ms. Thaps. jménem, —b) věcí všelikých.
Τί]. ἡ πολιτείκ ὄ. δημοκρατία κέκληται ἴ8
ústava (Ath.) jménem lidovláda nazvána
195. ΡΙ. (ν. εὔθυνα1.a).2.jm.; pověst, Soť.
(v. drze, £.). Thůk. xxrxAunstyὄ. og—zane
chati jm., pověst, že—. Pl. ojd' Av čyévero
Πρωταγόρουὄ. ἐντοῖς Ἕλλησιν απὶῦΡΥΡΥ]ο
do hlasu přišlo jm. Prótagorovo mezi Hellé

49
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η, Χθῃη,παρὰ Σεύθῃ τὸν σὸν ὄ. µέγιστον
u Seutha tvé jm. největší, nejvzácnější. 470
τῆς µάχῆς τὸ τούτου ὄ, μέγιστον ηὔξητο od té
bitvy jeho jm. nejvíce bylo povzneseno, 3.
a)slovo.—Eur. op. čpyov.(v. iuedtoryu, 1.c).
att.(v.črrvyyovaf,, ἀξίωσις,διαίρεσις{χαλ
λιεπέω, ἀποχοπή). 1β9Κ. τὰ τεταγµένα, τὰ
moXrixx 0. ustanovená, obyčejná, obecná
slova. Dém. čx vův 0. uďhkov 1 Tav rpryu4
rov dle slov více než dle skutků. b) jméno;
zástěra; klobouček. Hér.ý oroxryAaoty oův,
μὲν εἶχεὡς ἐπ᾽Ἀδήνας ἐλαύνει, κατίετο δὲ ἐς
mácav EXA4d« výprava jméno sice měla,že
proti Athénám směřuje, hnala se však na
celé Hellénsko. Thúk., v. εὐπρεπής2. b.

ὀνομάζω Ιόπ, dle někt. odv—(ὄνομα) 1.4)«) jmenuju.aor. pojmenovati.Thúk, ovdauod
T0ůGčúu.mavTadvóuace nikdy veškeren nár.
nepojmenoval (jednímjménem Homér). Hér.
δύο Χόρας,τὰς ὀνομάζουσι Δήλιοι εἶναιὙπερό
χην τε χαὶΛαοδίκην dvě děvy, jež Délští
jmenují Hyp. a Láod. —pass. Sof. pévovat
τοὔνομια τὸ τοῦδε κοινὸνπάντες ὠνομασμένοι
mají jm., jímž dle něho společně jsou po
jmenováni, nazváni. pass. Sof. avoukodyg
č%TŮY7<—pojmenovánjsi byl dle nehody. B)
jmenuju ; jménem volám. Hér. č τρὶς ὀνο
μιάσαι „Zókov“ do třetice že zvolal: Solóne!
b) jmenuju; nazývám. vivo v. někohoněčím.
Sof. meď. παῖδα μ ὠνομάζετο synem svým
mě nazýval. att. act. sinf, elvau,Pl. coprovyv
ὀνομάζουσί γε τὸν ἄνδρα εἶνχι βοβείοι παπ{
vají toho muže (žejest). 2. pověstí oslavuju.
Thúk. ovovacbývaíTiu oslavy, slavné pově
sti nabyti něčím. 3. vyslovuju; povídám;
mluvím. Dém, uáXu osu.vácdvouáČev velmi
vážně mluvě. ,

ὄνομαι (km. óvo- « Ovstdog.prs. dle verb
na -u) básn. a ión, (s hanou) pohrdám. τινὰ
někým. Hér. ἥκιστα ὄνονται --πθιπιόπό Ῥο
hrdají.

ὀνομαίνω (ὄνομα, 51ν. ὀννμάζω) ο,γὸ.
básn. -a ión. jmenuju; jménem vytýkám.
Ἠότ, τούτους ὀνουιάνέωty (řeky) vyjmenuju.

"Ovopaupitoc Ath. učeneczaPeisistra
tovců, jenž zařizovalsbírky starých věšteb,
vypouštěje a vkládaje, co se mu líbilo ; též
upravil Iliadu a Odysseji, jež po onu dobu
v částkách byly uchovány ústním podáním,

ὀνομασία, 4 (dvoua3.) pronášeníslov ;
pronášená slova. Arst., v. čoumyvelu.

ὀνομαστί(ὄνομα, srv, násl.) neskl, jmé

ὀξύ-ποινος.

nem (vlastním ; jmenovitě ;) zejména. Hér.
ov.(dle někt, odv—).λέγων vyslovováním jmen
(každého zvolaných). Thúk., Xen., v. xaXée
1. b, «.—

OVOLROTÓCión. dle někt. odv—. 3. (όνο
udČe 2.) často jmenovaný ; na slovo vzatý
slovutný; znamenitý. Hér. o mužích, ře
kách, m. —i sup., Thúk. neut. pl. odějích.

ὄνοματο-ὐέτης, ου, ὁ (ὄνομα,τί-θη-μι)
kdojméno dal, ustanovil ;pojmenovatel. Pl.

ὄνος,ὁ (όσνος ον Δ5ἱΠ18,8861115,osel, E
sel) 1. osel. Xen. dypiog. att. j. soumar (v.
xavůýAoc). i j. vzor necitelnosti azpup
nosti, Xen. 2. io strojích. a) Hér. 0. čXuvos
oslík dřevěný ; hřídel. b) Xen. č. dAérng bě
houn, kámen mlýnský.

Ὀνουφίτής vouós, č, Onáfitský kraj;
-ská župa v sev. Deltě Eg.

ovo-popBóc, d (-pépBo) krmitel oslů ;
oslař (j. čeledín), Hér.

᾿Ονόχωνος, ó,dle Hér. přítokjakýsi Pé
neja Thes,

ÓvTwc,adv. k part. prs.sl.siui: skuteč
ně. Eur., att.

ὄνυξ, Vyog,Ó(6předs., « unguis, neh-et,
Nag-el) a) nehet. trag., Hér., att. —b) pa
zneht; pazour; dráp. Hér. pl. -xxorepot. u
koně : kopyto. Xen.

ὄξος, τό (-ν ὀξ-ύς) ocet, Xen,
ὀξύ-γοος 9. Αἰςοβ. pl. 66.Arai nářkem

pronikající, ostrozvuké prosby.
ὄξυ-δερχγς9. (ČEpx-opa)ostro-; bystro

zraký. Hér. sup.
OS0-WYxT0G2. (-4y-w) ostře broušený;

břitký. Sof. čípoc.
očú-VVpL0G2. prudké mysli; prchlivý;

popudlivý. Eur., Arst. o 08,—Eur. roděvý—
prchlivosť.

ὄξυ-κάρδιος 9. Aischl, rozlícený,
ὄξυ-κώχῦτος ο, 998,ριοπἰκατόΠοἀρόπί ;

pronikavým nářkem želený, ratog.
ὀξυλαβέω (ὀξυ-λαβή-ς2. -λαβή) Κταρπὸ

se chytám. Xen. aor. kvapně si pospíšiti,
ὀξύ-μολπος 9. (-μολπή) ΑΙΒοΒΙ. οβ/το

hlučný ; -zvuký. —oiuoyuara.
ὀξύνω (655) ostřím, obr. dráždím ; popu

zuju. Sof. oSova:rozdrážditi; popuditi. Hér.
dčuvdcícrozdráždiv, roznitiv se.

ogú-motvoc2. (-mowý)Aisehl, rychlé od
platy ; rychle trestaný. raobacíx.



ὀξύ-πρῳρος.

ὀξύ-πρφρος 9, (-πρῶρα) 5 οβαύπι Ρϊθ
dem ; ostrohrotý. Aisehl. aiyumí.

ὀξύς,έος ὃ. (α ἀκ-μή, 1 ἄκ-ων, ἀκ-όνη,
acu-s, a0u-0, ost-rý) 1.a) ostrý. «) břitký.
Eur. ožcyavov. B) ostře zakončitý. Hér. ἐς
τὸ ὀξὺ τοῦ Δέλτα k ostré končině Delty. —
ϱ) iatt. ostrý. «) o světle, zraku: bystrý.
PL. ó2ů ópův bystře vida; bystrý zrak maje
(ορ. ἀμῤλύ). 1ἀαδενπδ, τῆς δικνοίας ὄψιςἄρ
evo 0g0BXéxevduševní zrak počíná ostře,
bystře hleděti. ) často o zvuku a sluchu.
Aisehl. (v. duTée). Sof. odóvyoc (V. ἀνακω
κύω, ἀκοή 1. b). PL dčděv pový ostré, vyso
ké ve hlase. (op. βαρύς 1. Ὁ,) τὸ ὀξύ γή ὄκα
ΒΙ8β1,χοοδη ὀξυτάτη 5ἴτιπα πε]οςχε] δή,πο
vyšší (zvukem) y,0 chuti. ostrý; perný.
Xen. olvog.—Oba očén xai Ooruéu příkusky
perné a trpké. —2.a) bystrý; čerstvý ; hbi
tý; prudký ; rychlý. «) Hér. Úno: oEúrTarvot
—velmi hbití, rychlí. Sof. očurépo yaduvá
hbitější uzdou. B) „ ochotný; horlivý.
'Thúk. obzl, o2émechbitě; ochotně; horlivě,
ΡΥϊπείθεσθαι, δέχεσθαι(τ. Ιἀντιλαμβάνω 9.
b). Xen. úgaxodsiv. —v) prohavý. Xen. aw
ὀξύτεροι οἱΚαιροί τινος ὄΐπι Ῥτο]Ώατξ]δί ᾖδοι
příhodné doby k něčemu. —b) prudký; ná
hlý. o) Sof. vóTog.—onemoci: pol dkeřapot
TŽxal ταχεῖ ἀπέρχεται τη Ρτιᾶσοθnapadá
a rychle odchází. ϱ) Βοῇ,θυμὸς ὁξ. γάδοῦ
prudká. Pl. o 08.gfoc xai 06. mladý a prud
ký, náhlý, kvapný. c) bystrý (duchem).
'Thúk. v. čnivoéo £.

OCÚ-0T0|L0G2.(-oTóu-x) básn. ostrohubý;
ostrozobý.

ὀξύτης, ητος, ἡ (ὀξύ-ς) 1. ostrost. Arst.
o hlase: výška. (op. Bupuryg).2. bystrost;
hbitosť; čerstvost. PL, při Tayo«.

ὀξύ-τονος 9. Sof. a) ostře, vysoko napia
tý; pronikavý. odal, yóou.b) zvedya—dýmání
šumné.

ὀξύ-φρων,ονος, ὁ, 1 (-epýv)ur. bystro
myslný ; s rozumnou myslí.

ὀξύ-φωνος 2. (-pový) ostro-; jasnohlasý,
Ρο, ὀξ. ὡς ἀηδών,

ὀξύ-χολος 2. prudký hněvem; zuřivý.

00V,76, (0F'-, « av-is) jeřabina (j.jahůd
ka, bobek); oskeruše, Pl. ©

OTA, dór. — ὅπη.
ὁπᾶδός, ὁ, Ἡ {-, drá-ov) a) průvodčí ;

průvodce ; společník. Eur. —rivocprůvodce,
sluha něčí. Téxvov07. pěstoun dítek. Pl. oi

ὄπισὺε(ν). 771

Avógór. společníci Diovi (na cestě). b) Sof.
oArtemidě or, čAžpovpronásledovnice, lov
kyně jelenů.

OTA(dmá-wv, « Čr-e 2.) básn, a) při
družuju. Aischl. w Zzů, γυναικῶν οἷονὤπα
σαςγένος --]8ΙΥ ἴοτο ἄθῃjsi (nám) přidru
žil, přitvořil! —b) obyč. aor. se subi. bohů.
Orac vit veuděliti, propůjčiti někomuně
60. ΑἰΒΟΒΙ.τιμήν hodnosť (král.), Eur. rex
uýpix znamení, známky (k rozeznávání).
o můsách : čvyvoux dorddyúe—domysli dar
zpěvu vštípiti, vložiti. —se dvojím ace. w
Óm.Vépxcněco uděliti za zvláštní poctu.

ὁπᾶων, ονος,ἰόΠ.ὀπξων, ωνος,ὁ (v ἕπ-ω
2., srv. ὀπᾶδός) Ρτᾶνοᾶος; βρο]θόπίς; ε]ι
ha (svobodný). Sof. pl. i družina (králova).
Hér. služebník. vivocněčí. u králei: panoš.

ὅ-περ, γ. ὅσ-περ.
ὀπέων, γ. ὀπάων.

ὅ-πῃ, ἀότ, -πα, ión. -%Y)(dle někt. i bez
Lsubsor. ó-rm-) 1. rel. tndef. a) «) kadykoli;
kudykoli; kamkoli. Sof. ἐωβαλοῦu. ὅπη dé
λεις vhoď si mě, kamkoli chceš. Xen. ἀναβαί
νοντας ὅπη ἐδύνατο ἕκαστος vystupující
(vzhůru), kudykoli mohl každý. —při stup
ňované neurčitosti i coni. s dv po hl. čs.,
opt. (bez dv) obyč. po vedl. čs. (ale opt. s dv
]εδί ροῦ.|) Χθη. ὑμῖνἔξεστι πορεύεσῦχι, ὅπη
dv čAnodevám jest volno ubírati se, kudy
koli byste sizvolili (—sizvolíte). B)kdekoli ;
kde (asi). Xen. úbog čxy ἐλάχιστον výška
kde nejmenší, Pl. s gen. čr AvTdyWatTS

ň<kdekoli na zemi (by seňaskytly,) se na
skytnou. b) jakkoli. Xen. ó7y— OvvaTov—
možno. is coni. sáv, n. po vedl. čs. opt.:
jakkoli by; jakkoli s ind, fut. att. oTy—,
vary jakkoli—, tak. 2. zř. v of. nepř. 8)
kady, kudy, kam (asi. —na někt. m. čteno m.
ὅποι). -- ϐ) jak (asi). PI. rodro 07ἀποβήσε
Tau,čdnlov to (kam asi vyjde,) j. asi konec
vezme, nezjevno.

ὁ-πηνίκα γε]. indef. neskl.: kterou
koli dobu; kdykoli; pokudkoli. i pouhé:
Κάγ. 998, τήν αὐτίχ) ἡμέραν, ὁπ--. Ἀπθά ἴθπ
den, kdy—. i s coni, 5 ἄν, τ. εἴκω {,

oTY)-00vatt.jakkolivěk,
OmWEv, básn. — Omodev.

OTUG,I (« Ox- v ὄψομαι) πχοπί; Ροπο;.
Hér. jen ace. 56. ὄπιν οὐχ ἔχεινδεῶν, Ἱρώων-
nemíti zření k bohům—; nedbati bohův,—..

ὄπισνε(ν), Ράρη. { ὄπινεν (817. ὀπίσω,
op. ču.rpocdev)neskl. 1.a)ze, od zadu; (s jn.

49*



172 ὀπίσῦιος.

stanoviska i:) vzadu; zadu; zad. «) za jn.
os.n. věcí. Aischl. omudevémouevo:vzadu ná
sledujíce. p. att., i při dxoAovdely a p. —τὸ
ὅπ., τοὔπ--: zadní čásť; zad. Xen. č« τοῦ
Óm.čmioxécůa ze zadu udeřiti (na nepřát).
oč0m.zadní; za někým, vzadu jdoucí. Pl, čv
τοῖς 0x. mezi zadními (vzadu jdoucími) u voj
ska: zadní voj. Xen. vodeow. črudéc+ar na
zadní voj doraziti (alev.i dale B!)—is gem.
Ἡόπ. σὲ ὅπ. τῆς důong orňce tebe (ze zadu
dveří,) vzadu za dvéře postavím. Pl. ὄ. τινος
vzadu za někým. —$) (za touž os. n. věcí) ze
zadu ; na zad; vzad; za sebou ; za sebe. €ig
τοῦπ. Eur. nazpět (v. dpvém). Xen. na zad
(σ. µεταβάλλω 1. 9,) εἰςτοῦπ. τοξεύοντες na
zad, za sebe (zpět) střílejíce. ol or. u voj
ska: nepřátelé, voj nepřát. vzadu následu
jící (i v řadách prvních, srv. !) Xen. úno
τῶν ὄπ. πάσχειν κακόν ὅ8 περϊά(ο] πάε]οάτ
jících bráti škodu. roehoxoda ὄπ. τὸν Ίοτα
póv dostati vzad (za sebe) řeku (svým. po
stavením). —b) obr. (op. přednosti). Sof.
τοὺς ὄπ.εἰς τὸ Tpócbev děes muže zadní (ze
zadu) v popředí uvésti. —s gen. yvdumg 7X
τρῴας πόντ Om.čoTávA:aby za míněním ot
covým vše v pozadí bylo. 2. o čse. později.
ὁ ὅπ. pozdější. Hér. čyvolat ὅπ. λόγοισι ΥΡο
zdějších vypravováních ; v pozd. knihách.

ὀπίσνιος 9. [ὄπισθ-εν, οΡ. ἐμπρόσθιος)
zadnímu příslušný ; παᾶπί, σκέλη Χεη.

ὀπισὺο-νόμος 9. (-νένω 2.) zpátkem,
nazpátek pasoucí se. Hér. Bóec.

ὀπισὺό-ποὺς, ποδος, 9. 8 πόκγπι (no
hou kráčeje,) v patách. Eur.

ὀπισὺοφυλαχέω (ὀπισθοφύλαξ)Χεῃ.α)
zadního voje chráním ; zadnímu voji velím,
b) v zadním voji jsem (na ochranu). οἱἱππεῖς-,

ὀπισδοφυλαχία, ἡ (ὀπισθοφύλαξ)veli
telství zadního voje. Xen.

ὀπισὺο-φύλαξ, ὁ, Xen.pl. posleda vojů;
zadní voj.

ὀπίσω (519.ὄπισθεν-- οΡ.mpóce) neskl.
1. a) vzad.) nazpět; zpět. Hér. iévat, dva
πλῶσαι a p. —PL --σπάσαι. ἶ εἰςτοὐπίσω ἑλ
χύσχι πιΣρά{εχ zatáhnouti, 9)při též os., Hér,
τὰ ὀπ. τῆς κεφχλῆς ἴγ]α hlavy (v. xou.že L.
a —).Xen. ow. τὼ χεῖρε δεδεµένον majícího
obě ruce na zad svázány. b) «) zpět; nazpět
(kam co patří). Hér, AxodovTog07x.T0Trdlov
když odevzdal zpět (matce) chlapečka. p)na
zpět; opět; znova. Hér. (v. dvaxrZoum1.
a). čovégcu Óm.zahrabal jsem opět (j. by lo

ὁπλο-μάχης.

dříve). Eur. Aúeigor. rozkládáš opět, znova.
2. o čse. a) zpět do minulosti. Sof. oův' šv
Jad" pův oT 07. ani nynějších věcí nepo
znávaje ani dřívějších (dle někt. i zde om.).
b) dobou po něčem ; později. Ἠότ, αὖτις ὀπ.
zase později (v. xadiornu: 3. b, y,). 6 Óm.po
zdější. v. Xóyo<2. d, d.

ὁπλή, ἡ (-«νὅπλον) Κοργίο. αἴξ. ὁπλαί--,
ὄνυχεςΚοργίᾶ--, paznehty.

"OnmAmg,ros, dle báje jeden ze 4 synův
Iónových, po němž prý nazváni Ὅπλητες,
jeden ze 4 std. km. Att., Hér.

óTAtCe (č7A-ov)1. a) strojím ; hotovím;
upravuju. Aischl. pass. λαμιπὰςὡπλισμένη
pochodeň upravena. b) ví Timvystrojuju ně
60 NĚČÍM. pass. Xen. ZpuxTx čyovTEgOTAOG
véva vozy majíce vystrojeny, upraveny. 2.
zbrojím; odívám zbrojí. T045č7BATAg ÓTAowu
vojíny lodní ozbrojiti; jim rozkázati, aby
se ozbrojili. Xen. častopass. oxAiady vod
rou ozbrojilse zbrojí. orMouévo. Bópxži
ozbrojenijsouce brněním. act. is obi. koní,
s dat. mvoueromoioa p. vyzbrojovati,
opatřovati koně náhlavníky. pass. Úrr0vs
ὠπλισμένους koně vyzbrojené.

ὅπλισις, i (dre-MCe)vy-; ozbrojení. Thúk.
(v. ἀναγκαῖος 1. c). Xen.

ὅπλισμα, τό (ὁπλίζω, srv. předch.) vy
zbrojené, Eur. vyzbrojené vojsko lodní, ná
mofnictvo.

ὁπλῖτ-αγωγός 9. (ὁπλίτ-ης,ἀγωγή])Kdo
pravování zbrojného lidu. Thůk. výsg lodi
dopravné vojsku.

ὁπλιτεύω (ὁπλίτη-ς) το zbrojné pěchotě
jsem, sloužím. Thúk., Xen.

ὁπλίτης, ου, ὁ (ὅπλ-ον,81Υ.ὁπλί-ζω) το
jín zbrojný (plným brněním, silným kopím,
δόρυ, a velikým štítem, črhov, odtud jméno);
oděnec (pěší s těžkou zbrojí). pl. oděnci
(těžkooděnci) ; zbrojné vojsko pěší ; zbrojní,
těžká pěchota, Hér., att. τοξόται, γυμνῆτες
(dihol), órAřrou, iremeřzstřeloi (lučištníci) ;
Jehkozbrojní, oděnci (pěší), koňáci. srv.id
κοντιστής ἃ πελταστής.

ὁπλιτιχός 3. (drXir-m:) a) zbrojnický ;
oděncům příslušný. att. vo 0x. zbrojné voj
sko; zbrojná pěchota (v. ἀπανχλίσχω 1.1).
b) šermířský ; šermovní. Pl. T%OTA.rr
deůcx šermířským kouskům, šermířství
oddati se.

ÓTAO-LÁYYS, ov, č, obratný bojovník
v plné zbroji. PL, 81Υ.ὁπλομάχος,



ὁπλομαχία.

ὁπλομαχία, ἡ (ὁπλομάχ-ος) Ὀο]οτάηίν
odění, v plné zbroji: šermířství. Xen.

ὁπλο-μάχος, ὁ (-μάχο-μαι) Ὀο]ονπίκτ
odění,plné zbroji. Xen.

OTAOV,T6 (« Ér-e 2.) 1. stroj ; nástroj;
obzl. pl. náčiní; nářadí; oruží (všelijaké).
a) a) v domácnosti. Xen. (v. $otvyrixósf.).
9) Hér. 0. iox náčiní svaté, posvátné (ve
chrámě). b) lana; provazy. Hér. omAuč Tag
γεφύρας βύβλινα Ἰάπ8 na mgsty byblová. c)
nejčastěji: «) zbroj; zbraň ; oruží. Aischl.,
Hér. čoex, doýta zbroj ——válečná, Sof. πολ
Ady veď ozAov s hojnou zbrojí. —Hér., att.
obzl. plná, těžká zbraň (štít veliký, brnění,
kopí ©). šv OmXoror,att. čv (rořg) OrAotg etvau
ve zbrani (ozbrojenu) býti. v omAoi uďys
obouv plné zbrani(j. oděnec)potýkati se, bo
jovati. (V. διδάσκω). ἶpouhé ra č. boj, bojo
vání v plné zbrani ; šermířství (v. vádnot).
va 0. Vécdar zbraň svou spustiti si; za-, po
staviti se (se zbraní spuštěnou). va 6.xara
θεῖναι, zaTabéchou zbraň složiti, složiti si.
B) sg. att. i štít (veliký, doníc, srv. omAlrYs).
2. a) «) stanoviště; stražiště (kde vojsko
nebojujíc má složenou zatím zbraň). Xen,
rů 0. čonua—prázdná, opuštěná (odvojínů).
B)tábor; ležení (kde zbraň bývala slože
na). att. čr TX©.do tábora, rajráv 0. před
táborem. b)pl. «) obrana(vojenská). Eur.
(v. ἐξοιστέον). β) j. orAřrou. oděnci ; zbrojná
pěchota. Thúk., Toůgγυμνῆτας χατέχλεισαν
slow Těv orAov lehkou pěchotu zatlačili
dovnitř za těžkou pěchotu.

ómAopopémzbraň nosím. Xen. fut. rat
xepoív rukou, rukama. srv. násl.

ÓmAo-gópoc 2. (-pépe) a) zbroj nosící;
zbrojný ; ozbrojený. Xen. 008., ἶὁπ. τάξις
služba zbrojná (t. vojenská ve zbrani). b)
Eur. xXAotouúrhopópo stany zbrojenců. p.
χουια--.

o-modwTtóc3. v ot. nepř. odkud pošlý;
z které země; jaký krajan, Hér.

ó-módev neskl. 1. rel. indef. odkudkoli ;
odkud (asi). att. —PL. 0x čari pot ypýuaTu,
ὁπ. ἐκτίσω Není mi peněz, odkud bych zapla
til. —2. v oť. nepř. odkud (asi). Eur. yévovg

τν ramódev rodu jakého a odkud.Pl. poοἶδα.

ὁπον.εν- οὖν οὔ]τιά]κο]]νξ]ς,ΡΙ.

Ó-mot(srv. čr) 1. rel. indef. kamkoli;
kam (asi). Sof. šxeřo, 0. tam, kam—. Xen. č,
ὑμῖνWuy.ógkamkoli vám libo. často při stup

”
ὁ-πόσος. 113

ňované neurčitosti po hl. čs. s coni. s žv, po
vedl. čs. obyč. s opt. (bez kv). ΕΙ. ὅ. ἂν ἔλδω
kamkoli bych přišel—, Sof. deo σῴώζοιεν4
udig,mot BouAotuebamAety—kamkoli bychom
zamýšleli plouti. Xen, rec Zyeu.Óvegslev,
črot déoraby průvodci byli, kamkoli by třeba
bylo. PL véym 6.až.kam, až pokud asi by-.
i s ind, fut., 8οᾷ,ὅποι πλέων ἐξεμπολήσει κέρ
dogkam asi pluje utrží zisk (obchodem), 2.
vot.nepř. kam (asi). is gen., Aischl. cý
μΊνον, ὅ. γῆς πεπλάνημαι ομπὰπι, Καπι αθὶτο
světě jsem zabloudila. 0ůx oto, or01—nevím,
kam—. Sof. oúx otod“, 0. ve o0W 6. vváums
oépy nevíš, kam ve světě, ani kam v mysli
se děješ. po vedl. čs. s opt. (m. coni. deli
ber.). Aisehl, ÓoT ἀμηχανεῖν, ὅ. τράποιντο
tak že nevěděli si rady, kam (by se měli)
obrátiti (dir. roi Toxraueda ;).

"OmotY, mnžk. Skyt. kr. Ariapeitha,
matka Orikova.

ὁ-ποῖος Ηότ.-κο- 3.— 1. a) (s podivením
ve vtě hl.) jaký jen! Lýs. orotav rův dpymv
κατεστήσατο jaký jen, jak jen svůj úřad si
zařídil! —b) rel.čmdef. jakýkoli; jaký asi.
Soť.eirv, úmota čuupopa řekna, jaké asi
věcijsou prospěšny—(řekna věci, které jsou
prospěšny, ať jsou jakékoli). Xen. ἵμάτια,
κἂν ὁποῖα oděvy, byt byly jakékoli. i s vic.
Ἠότ. -- ΕΙ. ὁποῖόςτις šTvyejakýchkoli vlast
ností nabyl. i s oúv. Xen. ózotou τινὸς οὖν
(drotovTivocody) TpXyu%XTOGVe věci jakékoli
věk.i s členem, Dém. Toůg oTpamWTAGTOŮG
ὁποίους τινὰς οὖν (ÓToLoVaTLVAGOUV)VOjÍNYja
kékolivěk, aťjsou jacíkolivěk, -—s coni. s dv.
Sof. col, ὁποῖονἄν σοι ξυμφέρη,γενήσεται ἰοῬό
dostane se, jakákoli věc by ti prospívala.
ὁπ. ἄντις ©jakýkoli povahou jsem ; aťjsem

„povahou jakýkoli. —někdy or. překládá se
č.j. adv., Pl. omořocvi ἐδύνατο čxxoTosjak
jen každý svou silou stačil. —2. v of. nepř.
jaký (asi). Aischl. eúpeřymolo oxpuxnou
ἰάσιμοςnalézti, jakými (asi) léky zhojitelný.
PL.rořudyada zal noty xaxa jaké věci jsou
dobré ajaké asi škodlivé. Xen. ὁποῖόντί ἔστι-
s infjakou věc, co asi znamená—.

oTroLoG-T1G-0Úv,lépe odděl.,v.předch.1.b.

omot-Tep Sof.kamkoli, jakkoli právě.

ὁποσάχις (ὁπόσο-ς)neskl. kolikrátkoli.
Ó-m000ción. -xo-, 3.— 1. rel. indef. ko

likkoli ;jakkoli mnoho(č.s gen.); kolik (asi).
se stupňováním zvětšovacím i zmenšovacím,
Sof, yWT0c0t ζῶμεν a kolikkoli nás žije; a
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(všichni,) kteříkoli žijeme. Xen. voůgKAXoug
πλὴν ὁπόσοι ἰχχγοὶἼσαν-- osttní kromě těch
toliko, kteří stačili—, Aischl. s inf. χθόνα,
ὁπόσαν καὶ φθιμιένοις RATĚVELV—ZEMĚ jen to
lik, coi zahynulým stačí v držení, —často
s coni. s dy po hl. čs., s opt. (bez v) po vedl.
čs., Xen. zdat, Ó70601Avsw všem, kolik
koli by jich bylo. vžv, dmóony Avpovkovrau
země tolik, kolikkoli by chtěli; zemi tak
velikou, jakkoli by chtěli, ómóoxAuufávor
πλοῖα, κατγεν kolikkolivěk jímal korábů,
(všechny)dopravoval—, neut. dmó0v—,T006
odvovkolikkoli—, tolik.i: pokudkoli—, po
tud ; (jakkoli,) jak daleko—,tak daleko.io
opakování óm. otWčstav, Tocobrov—j. daleko
pokaždé je zahnali, tak daleko—. —2. v of.
nepř. kolik (asi). j. (asi) četný, mnohý. Hér.
τούτων Óxócat Z těch kolik—. Xen. otobu,
ὁπόσα αὐτῷ ἔστι χρήματα; Σ88ν{δ, Κο] αβὶ
má peněz? ὁπόσοι ἀπέθνησκον, λέγξι-- ΚδιΙς
(asi) bylo mrtvých, praví—. po vedl,.čs. i s
opt. při stupňované neurčitosti. jowTEVZ
TOVTO oTEATEVUA, ÓTÓGOVelm tázali se ho na
vojsko,j. asi veliké, četné (by bylo,) jest.

ὁποσοσ-οῦν jakkolivěk mnohý,veliký.
obyč. ve sm. připšt., Xen. xdv ómocovodvy pó
νον ἄρχοντες διαγένωνται byť i jakkolivěk
dlouhou dobu ve vládě vytrvali—. Thůk. το
sm. zmenšovacím xai órocorodvijakkolivék
málo jich ; i sebe méně jich—. zxi ogocovody
μᾶλλον 1jen trošinku více, dále,

ÓTÓT-XYs coni., v. násl.
ὁ-πότε spojka rel. indef a) kdykoli;kdy

(asi, snad, už) ; když (srv. ore) zř. s ind., Sof.
Thúk. čdďnlovdv, 0x. T6—ἀφαιρήσεται Ροπξ
vadž nezjevno bylo, kdy asi kdo—. Xen. vův
a', Óm.περὶ τῆς σωτηρίας ὁ ἀγών ἔστι-- nyní
pak, kdy už ozachráněníboj jest—. fv ds καὶ
ór. (bylo pak ikdy— ;) leckdy paki—. s com.
s ŽV po hl. ὅρ. (ὁπότε ἄν --- ὁπόταν), 5 ογί.
(bez dv) po vedl. čs. (vřečinepř.) buď: když
by—; až by. n..o opakování: kdykoli (by).
Sof. dmóvav uóXm když, až by přišel—; až
ΡΠ]]ἀ6--. ορῦ, (Τ. ἐκφέρω {,). Χεῃ, ὁπότε ἔχοιεν
τὰ ἄχρα, TVPÁZÁEyAŽbyty moci měli vrchy,
že ohně budou páliti. —o opak., Sof. omorav .
vč úmoXeodýkdykoli noc pomine. opt. často
u Ἀθη, ὁπότε πρὸς Ju.Xe ἔλδοις ηὐλίζου παρ
ýp.čykdykoli k nám jsi přišel, noclehovaljsi
u nás. ÓmóTsčAxúvotsyτὰ Ὀηρία εἰςτὰ πεδία,
ἐπέτρεπε-- ΚάΥΙΚοΙΙῬομάπδι zvěř na roviny,
poroučel—. b) z) když; dle (případu) toho,
Že—. Xen. zavrvx προσδοχκᾶν δεῖ, ὁπ. γε καὶ
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ἐγὼ ὑφ ὑ̓μῶν αἰτίας ἔχω τᾶδ Ποοὔε]κάναί! tře
ba, když uži já odvás snáším obvinění—.vé
γας σύ γε, ὁπ. γεκαὶjuty Tážes— veliký tys,
když už—(dle toho, že už—). B) opříčině:
když ; poněvadž ; jelikož. Thůk., Xen. χαλε
πὰ τὸ παρόντα, ὁπ. στρατηγῶν στερόµεῦα οἳ
tížny jsou nynější věci, když, poněvadž—.

c / ο .

ὁ-ποτερος ión, -x0-, 3. —1. rel. indef.
a) kterýkoli z obou. často s coni. sv po hl.
čs., sopt. (bez žv) po vedl. čs., Ε]. ὁπότερ'
dy mot, du.povépug—cokoli z obého by činil,
(ať si jedná tak n. onak,) obojím způsobem,
činem—. Xen. úrórepo Avlwai—, kterákoli
z obou stran by šla—,PL. aúTá úTéAaov, Óz0
τέρως βούλοιτο, οὕτω διξξιέναι Ίθιηα rychle
odpověděli, kterýmkoli z obou způsobů by
chtěl, tak aby to vykládal, rozbíral. b)někte
rý, jeden z obou; ten n. onen—. Xen. xáv 4
δικῶσιν ὑμιῶν ὁπότεροι-- 8 Ριάοιι-11 z nás obo
jích někteří, tin. oni křivditi—.2.v of. nepř.
který (asi) z obou. Hér. čBovAeúovromzoiGa
τηρίας, ὁχότερα, ἢ--, Ἱ--, ἄμ,ξινονπρήξουσι ra
dili seo svém zachránění, kterýmasi způ
sobem, zda—, či—, lépe-pochodí, Xen. ómórs
« oúv, elre— elre—, ždyAov co tedy z obojího

(je pravda), zdaž—,či—,nejasno. Isok. nó
τερον,εἴτε--, εἴτε--, οὐκ ἔχω λέγειν 0 7 ορόβο,
zda—,či—,nemohutvrditi. Xen. i: ὁπότερα-
1 zda, či (utrum-an),

ὁποτεροσ-οῦν kterýkolivěk z obou; ať
ten n. onen zobou; některý, jeden z obou.
Thúk. úmorepoodv kteříkolivěk, někteří, ti
n. oni z obojích. PL, neut. sg.

ὁποτέρωὺι (ὁπότερο-ς) πθβ]Ι. Χθη, πᾶ
kterékoli z obou stran.

ὁποτέρωσε (ὁπότερο-ς) neskl. 1. rel.
indef. na kteroukoli z obou stran. Thúk.
S coni, s ďy— by, PL. po vedl. čs, s opt. —2.
Vot. nepř. na kterou (asi) zobou stran. %-,
n- zda—, či—.

ὅ-που, Ἰόπ.-που 1. a) rel. indef. kde
Κο, Πότ, 5Ρεῃ. τῆς χώρης οἰκῆσαιὅκουβού

λονται aby v zemise usadili, kdekoli chtí,
(PL č. čt kdekoli třeba. —s coni, s ἄν Ρο hl.

ὅρ., ΕΙ. ὅ. ἂν τύχη TV Aeyou.évovkdekoli by
se nahodilo v rozmluvě. Xen. 00%%v6. 0)
s ind. nebylo, kde by ne—,Kur. čar ydnov—
(jesti i kde by—) někde. Sof. 03 ydp šat 0.
(není zajisté, kde by—;) nikde, nikdy, nijak
zajisté. —b) o příčině: když ; jelikož. Hér. —
Xen. 0. vekdežto ; poněvadž. 2. v of. nepř.
kde (asi). Sof. po µανθάνειν, μαὺεῖν, εἰδένχι
a p. —po vedl. čs, i s opt. kde by—. p. Xen.
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᾿Οπούντιος.

᾿Οπούντιος 3. *Omoúe)Opůntský.
ÓTOL-00Vkdekolivěk, Xen.

OT0W-TEpkdekoli právě, Xen.
᾿Οποῦς; odvTog, Ó, ms. ve střd, Řecku

nedal. pobřeží Eubojského, sev. vých. od
Fócka, hl. ms. Lokrův Opúntských.

ὁπτάω (ποπ-, ὁπτό-ς) 8) Ῥεκα. Hér., att.
vedle čho. obzl, 6 οά; ἄρτους, ]επῦ πό]κᾶθ96
υγπεο]λάτά, Ηόγ, ὅκως ὀπτώῴηΚάπο] Ρε]ε]α
(chléb). i s obi. masa. Xen, oervčypéci. Ηότ,
ὀπτῆσαι upéci. b) pálím. «) Ηότ, ἑλκύσαντες
mAvdovgomrycav—nadělavše cihel vypálili
je. B) o subi. slunce, Xen. ᾖᾳ56. ὁπτᾶσδαι
úmoTod fAlovvypražovánu býti, ppahnouti,
vysychatiod slunce.

ὁπτήρ, Ἶρος, ὁ (ὀπ- Υ ὄψομαι) ΡΟπΟΙΟΥΔ
tel; zvěd. Sof., Xen.

ὁπτός 8. (ποπ-τος, »ν πέσσω, ἕψω) 3) Ρ6
ὅθπύ. Πόν.ἄρτοι. --ἶ νθᾶ]ε ἐφδός.-- ϐ) α) pá
ΙθηΥ. Χθπ, πλίνδοι. Ρ0Ε.σίδηρος-- Ζθ]θπο pá
lené, svařené. β) vypražený ; vyschlý. Xen.
πρὸς τὸν ÚAovna slunci,

ὅπωπα(ὁὀπ- V čbop.au,v. ὁράω).

ὅπ-ώρα, ἰόπ. -ώρη, 1 (ĎTt-íce, dle někt.
ὁπ-τός, ὥρα) 1.a) poletí; pozdní léto; pod
Jeseň; podzim. Xen. go drwwpxgpřed kon
cem podzimu. b) jeseň (úrodou svou, obzl.
hrozny). Sof. yAxvxm 0. lesklá—. 2. úroda
poletní (sklizovaná); sklizeň. Hér, doba
sklizně. v. révy o 2. b, B.

ὀπωρίζω (ὀπώρ-α2.) sklizuju. s obi.ovo
6: δθβόπη,Ηόν, {16. ὀπωριεῦντες τοὺς φοίνι
xag povréovaučesat datlí chodívají.

ÓTTWP-ÚVYS,oV, 6 (ὀπώρ-α, ὠνή) 9106
nář. Dém.

O-TWG,ión, -%Wc1. a) rel. indef. «) jak
koli ;jak (jen). Aisehl. σεχυτὸνσῷςζὅ. ἐπίστα
oa sám sebe zachraňuj, jakkoli umíš. Sof.
ὧδε, ὅ, χχὶ σοὶ φίλον, καὶ τούμὸν ἔσται τῆδε
takto, jakkoli i tobě milo, i mé chování bude
takovým způsobem. ὅ, ἔχω jak jsem ; ihned.
i s coni. s dv. PL. διαλέγεσδαι ὅ. ἂν βούλῃ Το
mlouvati, jakkoli bys chtěl. Sofi s opt. Cv
ὅ, δύναιτό τις Žíti, jakkoli by kdo mohl. is
66η. 161, κατὰ τὠυτὸ, ὅκως ἂν αὐτὸν ὁρῶσι
σπουδῆς ἔχοντα Ὁήπαᾷzpůsobem, jak by jeho
ve spěchu (spěchajícího) viděli; —vjakém
spěchu jeho budouviděli. B)vpřirovnání:
jako (asi). Aisehl. ně xdy. 0. měj. asi vlnu.
Sof. 0. δρῦν ὑλοτόμοι, σχίζουσι z4o0x).asidub
drvoštěpové, rozštípí hlavu. —y)přisup. jak

ὅ-πως. 115

(jen) ; co, 908, οὕτως, ὅ. ἥδιστα ἰαΐς,jak nej
příjemněji. 6, τάχιστα,-- ἄριστα 1. 60 πε]
rychleji, nejlépe—.b) «) po verb. snahy, pé
če, usilování, č. sind. fut.: jak by—; aby—:
záporkou bývá vý. —někdy bývá po hl. čs.
coni. (zř. s žv), po vedl. opt. (j. ve vt. účel
ných). Sof. óox, 8. vývno GeU ᾿πιγνώσεται
φαιδρῷ προσώπῳ Ἠ]θά, ΑΡΥ πηθίκα ΡΙἱ ἰομό
nic nepoznala z jasné tváři (v. i čruueAéouat
a, BovAcúo2. a, meo%e). s opt. pot. jen tehdy,
když by byl v též vtěij. hl. B) i bez závis

. losti opobídce, n, sneg. u“ 0výstraze. s ind.
fut., zř, s coni. aor. (jen) ať, aby—. Xen, č.
ἔσεσυὺεἄνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας αὖ 56 Ἱζά
žete muži hodnými svobody ! G.oúvum dTOXet

μαστιγούμενος Ίθη αἲ 56 {4nedostane mrsku
tu do ubití! Ι, δὅ.γε μὴ ἑξαπατήσῃ ἡμᾶς
jen aby neoklamal nás! v) Sof. ojx čaď0.
s ind. fut. (není způsobu, jakým by—;) není
možná, jak by—,aby—.oůx ča" 0. 0)—isiní,
prs. není možná, aby ne—. oůx dv yévorro
TOdW,G.0) pav— nemůže se to státi, abych
neobjevil—, Xen. v of. T0ŮT' oúv ĚGTIV,0. TIG

ἂν ὑμᾶς ἐξαπατήσαι; πὰ8 1647 {ο πιοζπο, aby
kdo nás oklamal? (« οὐκ ἔστιν,ὅ.--). ϱ) α) ο

-„účelu, s ind. fut., často, obzl. u Sof. s coni.
(někdy i s dv), po vedl. čs. i s opt. (bez dv, —
s dvjen jest-li pot.) ; záporkou bývá vý (ale
nikoli při opt. pot.). Xen. ojdě ot čv ἄλλο
τρέφονται Ἱ ὅ. µ.«χοὔνται ὑπὲρτῶν τρεφόντων
ani z jedné příčiny jiné nejsou Živeni, než
aby bojovali za. živitele své. Aischl. 0. dv
εἰδῇϱΥ--. 9ο. ἶ5 οὗ.ὅ. πάθης τί χρημα;-- ὅ.
oůyo abys zkusila které příhody? abych u
běhla—. Hér. oxws s coni. i s žv.— Xen. Ίγε
μόνα πέρπει, ὅ. ἄγοι αὐτούς ργἠγοᾶσθ Ροβ]81,
aby vedl je. 9) zř. o pobádce, s ind, fut. Sof.
κείνῳ τ᾽ ἀγγείλατ᾽ ἐντολήν,ὅ. τὸν παῖδα δείξει
vTpt a jemu ohlaste příkaz, aby mé dítě u
kázal matce mé. (ať —ukáže). v) o obavě.
s ind, fut. n, s coni., po vedl. čs. i s opt. (bez
ἄν) 6. ý— aby ne ; že (č. sind.). Sof. δέδοιχ᾽
O.umdvxppýče xaxá bojím se, aby nevyra
zilo, náhle nevzniklo neštěstí. Thúk, po go
βοῦμιχι, Χεη. εἰ uň poBotumy, 0. u TEXTOLTO
kdybych se neobával, že (snad) se obrátí. —
d)a)očse. jakmile; jak; když.sind., Aischl.,
Sof, č. op jakmile vidí—. Hér. 6x. 1)ovyBoXý
čyívero—jakmile srážka nastávala—.i s a0r.
čx. aúrov fyxye jakmile ho tam dovedl—.zř.
s coni. s čv, někdy po vedl, čs. opt. (bez dv)
buď: jakmile (jen); hned jak. —n. 0 opako
vání :kdykoli. Hér. 8x.cůry rondcm jakmile
ta byla prodána— (v. ovrTao). $) zŤ.ve vt. vy
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světlovacích a vyjadřovacích, s ind. že—,
č.is coni.—obyč.závislé na negt. verb, rčení
a myšlení, Hér. voĎro 0)0evogδύναμιαιἀκοῦ
σαι, ὃχ. Ῥάλασσά ἐστι τὰ ἐπέχεινα τῆς Εὐρώ
mmstoho od nikoho nemohu doslechnouti, že
mořejest s oné strany (sev.) Evrópy, Xen.
ὅ. ἄχθομαι ὑυᾶς τρέφων, μηδ ὑπονοεῖτε že
bych se mrzel vás živě, toho ani se nedo
mýšlejte! Pl, 8.0) mávrx ἐπίσταμιαι--6 ΡΥΘΠἨ
všemu nerozuměl. y)oůy 6. sind.neřku, ne
dím, aby—. Sof. πεπαύμεὺ' ἡμεῖς, οὐ} ὅ. σε
moÚúcouevzmaření jsme my, neřku, abychom
tebe, tvé štěstí zmařili. Xen. oůxovy 8. uvn
σὺναι ἄν τις ἐτόλυησε περὶΚύρου φλαῦρόν
Tu,GAX—tedy nejen nebyl by se nikdo odvá
žil, (neřku, aby se byl kdo odvážil,) zmíniti
se o Kýrovi něčím špatným, nýbrž—.οὐχ ὅ.-
ἀλλὸ καὶ πθ]θπ že ne—, ale i—. p, Pl. —Xen.
i: uh č.—,ANojdě— ať nedím, že ne-, ale
ani ne—,2. v oč.nepř. jak (asi). Aischl. ob
olo 6.—nevím, j.--. 6. děχώπη, ταῦτα εἰπεῖν.
alej. a kde, to Ťíci—.Sof.,Hér.. att. oůxčr
o. nevím, j., kterak (asi). i s coni. deliber.,
po vedl. čs. s opt. (bez dv). Pl. oůx čyw, 6. σοι
ekr, Ovo©nevím,j. ti mám říci, co myslím.
ο, οὐκ.εἴχομιεν,ὅ. ὁρῶντες χχλῶς πράξαιµεν
nevěděli jsme, j. jednajíce s dobrou bychom
se potázali, dobřebychom pochodili, Pl. oůx
oldx, O. čyet s gen., v. ἔχω-- {.

ὁπωσ-δή-ποτε αἲuž jakkolivěk. Dém.

ÓTwo-0Ův jakkolivěk. att. —Isok. odě"6,
ani žádným způsobem; už docela ne.

Ómwo-78Pjakkoli, jak právě. Sof,

ὅπωσ-τι-οῦν jakkoli, čímkolivěk. att.
obyč. oůo' 6. ani dost málo ; ani nejmenší mě
rou. při oni. umd'č.

OPůLA, T6 (čo4-e) vidění; divadlo, Xen.
pl., δεινὰ ὁ, hrozná—,

ὁρᾶτός ὃ. (č04-w)viděný, vidilelný. Pl.,
Xen, neut,, v. derdýc.

ὁράω (Fo-, « ver-eor, ge-, be-wahr-en,
wahr-nehmen, War-te,ión. prs. idpém,básn,
prs. i med. dyn. ὀρῶμαι, -- impf. act. čúpov
z iFopxov, lón. úpov n. ὥρεψ, prf. ἑωρᾶκα,
2ř. čóoáx«. —od km, Ftd- « vid-eo, vid-ím —
805. εἶδον, οοπ], ἴδω «, impt. ἰδέ ©—, básn, a
ión, i med, eidóumv, impt. idod, —ale idoý v.
zvl.! — od km. 0x- « ὀφ-θαλμός, οὐ-Ί118,
ok-o, Aug-e —fut. čbop.x, prf. Ororx, pass,
WU, Oo K, 801,pass, dodyv, fut. pass.
dpbýcouou. —ve význ. srv. i Bhéro, déoxouat,
λεύσσω, θεάομιαι) 1. a)x)zírám ; zřím ; vidím.

ὁραω.

ΦοΓ,ὀφδαλμοῖς ὁρᾷ οὔἶπια π]τά, β) τινὰ η. τὶ
zřím, vidím někoho, něco. idstv—uzříti, uvi
děti, spatřiti někoho, něco. Sof. 4 y' eidov
ἐμφανῶς οοὔ uviděla, viděla jsem zřejmě.
Χεῃ. ὁρῶν τὰ ὁρατά vida viditelné, Thúk.
ἰδόντεςναῦς 5ρ8{119δε ]οά1.ὡς ἑώρων τὰ γιγνό
ueva j. viděli, co se děje—. Hér, ὃς τούτους
u%Omwmekdo těch dosud neviděl, nespatřil.
Χοπ. βλέψον πρὸς τὰ ὄρη καὶ ἰδέ, ὡς-- pohleď
k horám a viz, j.— PL. Čyrav ce oby olóov%
idstyhledaje tě nemohl jsem tě spatřiti, na
lézti. Xen. voůs olxetous—své domácí. Sof. i
o subi, očí, světla slunečního (v. Asooco 2.
ϐ), -- ασο. Ῥγαεᾶ. Ἠότ.εἶδε τὸν χῶρον ἔρη
μον uzřel m. prázdno. TádE úpůvre: čpnua—
vidouce—.často s ace. part. praed., trag.,
Hér., att.; č. buď ace. adi. verb., n. inf., n.
jak, že sind., ve 3.0s.i: an s ind., Hér. 090
μιενδιχδράντας vidíme, že se rozprohli (v.i
ἀνατρέχω Ὀ, ἐπιτρέφω 1. a). PL. (V. perTaméu
πω-- 1.). Χεῃ, ὑμᾶς ἑώρωντοῖς σώμχοι σφαλ
λομνους vás viděl jsem tělem se viklající,
viklati, j. jste se tělem viklali. zř. nom.
part. ϱγαεᾶ., 1 άῑς. τοῖς ἐπιχειρήμιασινἑώ

ov 0) xarTogbobvTecv dílech předsevžatých
viděli (, že se jim nedaří,) svůj nezdar. pass.
viděn jsem ; jevím se zraku; na donlednou
přicházím. Eur. dýdyri vor objev se zraku
mému ! Thúk, eidóTeg,čr: Hodnoxv vědouce,
že byli spatření. rořzKezxupatouody čepy
Tovez Kerkyřanům nejevily se, nepřichá
zely na dohlednou. TRdodueva co jest před
očima ; věci přítomné. Dém. δρασὺς ὠψαι ὑφ᾽
úmávrov bezpečným, v bezpečnosti jsi (spa
třen ode všech,) j. všem zjevno.—y)ive
snu. Aischl. ag yo ᾿δόκουνὁρᾶν 1. πιπῷ 56
zdálo ve snách. Xen. (v. vo). b) «) zírám ;
hledím ; pohlížím. riv na někoho. Xen. (v.
dvéyo I. 1.c, y). xaXXMovgLdstykrásnější na
Ροβ]εᾶ.1 ἀντία πρὸς τὸ στράτευμχ ὁρῶντες
zpříma, upřeně na vojsko hledíce. i dvríu TA
ἵππῳ ὁρῶν do očí koni hledě. smeď Aischl.
ἴδεσδέμ., οἷᾳπρὸςBedvrdcy pohleďte (si)
na mne, vizte mě, jaké muky od bohů sná
ším. Sof,tdzoberád: ra xacvyvýro(pohleďte
na—,)vizte tyto dvě rodné sestry ! Hér. jbé
λήσε ἰδέσθαι πάντα τὸν ovparvóvzachtělo se
mu přehlednouti si všechno vojsko. —$) zí
rám, vidím (žije). Soť.umdňr' Lot Taúryv
fuépav aťuž neuzřím, se nedožiju toho dne!
2.a) vidím ; pozoruju ; poznávám(srv. oida).
Sof dě výv číxmvidetypozdě pravdu poznati.
Hér. (v. čxBxivo. 1. b, B). ΡΙ. ὁρῶ, οἷοίεἰσιν
vidím, jací jsou, Xen. ὁρῶντες, ὅτι-- Ροσοτι



"Ὄρβηλως.

96, ἄθ--, ὁρῶμενπάντα ἀληθἢ ὄντα, ἃ λέγετε
vidíme, že pravda jest všechno, co pravíte.
b) «) hledím, pohlížím (důvěrně, s nadějí);
obracím se póg,elg viva n, m k někomu, k ně
čemu. Φο04,μ.ηδὲν ἐς χεϊνόν y' px nie k němu
aspoň nepohlížej, zření neměj (že by nám po
mohl)! Xen, e006 Teva.mávra ópěyk někomu
ve všem pohlížeti, se obraceti. eig T0vcov
ÚnaxupovTAVTESÓpu.cv ku tvému pokladu
9)ispouhým ace. něcona očíchmám ; kně
čemu přihlížím. Xen. voůro µόνονs inf, toje
diné na očích mám, abych—. 70 díxatov spra
vedlivost—. ©)«) vidím ; pozoruju; ohledá
vám. Aischl. 09x, ci sind. viz, pozoruj, zda—.
Pl. oa, et T1KXXoAčyeugviz, máš-li co jiného
na mysli (v. il). Ti něco, Hér. ví vimněco
dle něčeho (v. čnsí 2. a, med.). Dém. τοῦν’
ὁρᾶν καὶ πρὸς ἐκεῖνο τὸ δεινὸν OAémewto ohle
dávati a k onéhrůze přihlížeti.pass. Aischl,
oTeTatTádE (v. BovXedo 1. a, f.). β) hledím;
na pozoru se mám. óp« u“ s coni. hled, aby
ně—.Hér., Xen. —ale w4s ind. fut, viz, zdaž
ne—(dle «).— 3. 0 subi. neosbd. a) o) Soť.výv
στέγην ἰδεῖντά τ’ ὄντα καὶμέλλοντα κακά ΑΡΥ
tento dům spatřil i přítomné i budoucí po
hromy. 06' v λέγωμεν. πάνυ’ ὁρῶντα λέξομεν,
cokoli bychom pravili, všechno (j. vidoucí,)
zřetelně povíme. P) Sof. ač OrwTe Aryvůc(na
tebeupřerjest,) tebe vídá dým. b) «) Thúk.
Ópž Ti TepógTLhledí, obráceno jest něco k ně
ὅθπιῃ. γη, ἀκρωτήριον (51Υ. βλέπω ο. Β).-- β)
Aischl. χείρ- v. δράσιµος,

„

"OppByAoc,č, pohoří v jihozáp. Thrácku.
po vých. straně střd. Strymona.

dpydče (Fopy-,m čoyáloua:)vydělávám
(hněta). Hér. s obi. kůže,

ὀργαίνω (« Fopyn) básn. 1. popuzuju;
po-, vzbuřuju. Sof. opyčvouvzbouřiti. 2. čnér.
pobuřuju, zlobím se, Sof. prs.

ὄργανον, τό (Fopy- « čoyd-Čouou, SIV,
varhany, Orge-l) 1. a) «) nástroj; obyč. pl.
nářadí. buď domácí n. řemeslnické n, umě
lecké. Sof., Xen., PI. ἶπαιδιᾶς ὄρ. πάς ἰτο]ε ζ4
bavy;hračky, B)obzl. vojenské, Eur. zbraň. b)
«)prostředek. vivo k něčemu.Xen. čAcvdeplag
καὶεὐδαιμονίας. β) ΒΙ, pl.i: smysly (j. pro
středky duševní. v. ďuvěs0s). 2. a) dílo (stroj
πό). ΕΥ. λαϊνέοισιν ὀργάνοις vebyeog(o zdech
Thébských). b) Sof. 908. κακῶν ὄρ.zla stroj,
strůjce.

ὀργας, άδος,Ἡ (Έοργα-ω)bujné lesí; luh;
lužina (hustě porostlá). Eur., Xen. pl.

ὀργά-ω (Fopym,srv. předch.) 1. bujím;

ὀργίζω. 707

bujně dospívám. Hér. o obilí s inf. duďodaí
TExXiTouyďodouku požínánía sklízení, Xen,
T0 ópyáv úcí bujnost stálá (v plodnosti rév).
2. dychtím (vášnivě, náruživě); horlím,
Thúk. opydvreg vášnivě při xpíverv.—v boji:
horliví ; prudcí. meď. ἀκροᾶσθαι ἕκχστος dp
vyTo poslouchati každý žádal si dychtivě.

ὀργή, ἡ (Βοργ- 817. ὀργά-ω, ὀργά-ς. <
virga, virg-o) 1. a) pud; vášeň, 9ο, ὀργαὶ
úoruvou.o. pudy-—.b) vášeň; vlastnost du
ševní; povaha. Hér. «3rav 7 Teἀνδραγαδίη
καὶἩ ὁ. καὶπαίδευσίς τε καὶTpóroc jejich sta
tečnost i vášeň a vzdělanost i způsob. Thůk.
0. yxAerý povaha prudká. «i opyal Táv moh
Aáv vášně, povahy lidu obecného (v. 1 čr
péce 1. b).— 2. a) vášeň; horlivost; snaha
horlivá. Sof. (v. wdTóyvarog). Thúk. horli
vost(vroucná) v řečnění, b) «) vášeň ; náru
živost; prudkosť. Sof. μ.ηδὲνπρὸς ὀργήν jen
nic s vášní, vášnivě! pl. náruživosti, Sof,i:
projevy vášně (v. xeoT0u0c). B)obzl. popud
livosť. Isok. (v. dvu.óg 1. c, B). rozhorlenost.
ΤΙ ή]ς, δι ὀργῆςrozhorleností.— hněv. Thúk.
οὐ δι ὀργῆς τὸν πέλας ἔχοντες (αθπιβ]ίοο ve
hněvu souseda;) nehoršíce se nad sousedem.
Πέν. ο)κἐποιήσατο ὀργῆνoddeulav nerozhně
val, nerozhoršil se nijak. Dém, T096VGT4T0V
zimóvvagEv00V orstode na posledních řeč
nících hněv si vyléváte, Thůk. ὀργῇ, ἐνὁ,
ἔχεινviva v nenávisti míti někoho. Xen. 09yj
xoXáČerv hněvutrestati. Pl, r" 9y6 zhně
vu. Xen. 9 wpógTeva.0. hněv na někoho. i pl.,
Aisehl, —v. dpímvu2. a. B.

᾿Οργίς, οὓς, ΙόΠ.έος. Υ. Ἀντίπατρος.

ὄρχια, τά (Fopy-, « čoy-ov, STV.ἕρδω2.)
a) služby posvátné, boží. Aisehl. o Xódvra.
—Eur. obzl.: Bakchovské (slavnostní) ob
řady (v. dvxyopsůw). Hér. tajné obřady. va
Καβείρωνὄ. (7. µυέω),-- Δήμητρος.-- ϱ) ζτί
vy ; oběti. Soťf.v. žamy.og a, B.

ὀργιάζω (Έοργια) služby posvátné ko
nám. Eur., Pl., Isok, s obi, (slavně) konám,
vykonávám. Pl. i: oslavuju.

Ὀργιεμπαῖοι, dle někt, m, Apyverařo.
óoyílCe (Fopyn, 2.) a) prudce, vášnivě

pudím. pass. Thůk. ó ὀργισθεὶςπερὶπόλεμ.ον
prudce rozehnaný, rozohněný do války. b)
popuzuju ; rozhorluju ; hněvám. viva něko
ho. Pl. opyícx. popuditi; rozhněvati často
dep. pass. rozhorluju, horším, hněvám se.
Sof,, Eur., att. —Sof. xAúov, Dém. odpov.Pl.
rivi na někoho, ooyuodvat rozhorliti, rozhně
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vati se, dpytouévocrozhněván jsa. Thúk. τὸ
dpytloóuevovTe yváumc rozhorlenost mysli.

ὀργίλος 3. (Fopyn, 2.) popudlivý ; preh
livý; hněvivý. Xen, —Ὠόπι, ὀργίλουςκαὶτρα
χεῖς úuLKEčaeodau že rozhorleni a rozdrážděni
budete.

Ópytov, jen pl.. v. ὄργια.
ὀργυιά, Ιόη. -ή, Ἡ (ὀρόγυια, ν ὀρέγω) 5ᾱ

ha; sáh (síha; míra délky vytčené oběma
rukama v šířku roztaženýma; obsahovala 6
stop; 100 sahů — oradiov). Hér. πυραμίδες
gici ÉxoT0vopyutémv—jsou vysoky 100 sahů.
Xen. Tápo0g TO uv £Ůpoc úpyvimů méVTE,TOdě
Padog 09.Tpeřepříkopa zšíře 5, zhloubi 3 sá
hy. —j. měřidloi: sáhovka, Hér. (τ. µ.ετρέω
1. a, B.).

5 ,
Ορδησσός, ὁ, dle Hér. přítok dolního

Istra ze Skythska (Ardžiš)
ὄρεγμα, vó(d,6y-e) vztažení,Eur. πάρη

(čov G.vztažená, podávanálíce.
ÓpĚVw(č předs,, « rego, por-rigo, reeke,

recht 6.) 1. act. a) sahám. yetox rukou; vzta
huju, podávám ruku, Sof. 09841 y€0x,ystouc
podati ruku, ruce. evi někomu. b) «) podá
vám. ΓΕ].τῆν κόλικα ὀρέξαιτινὶ čÍŠÍ podati ně
komu. Xen. xéow<roh (s nápojem). Ď) posky
tuju. Ρο, εὐχός τινι ὀρέξαιῬϊάπί někomu na
plniti. 2. zeď. sahám si. att. obr. snažím se;
usiluju ; toužím; dychtím, a)00s.s inf. D.
s gen., PL. Vu ὁ ποῖς ὀρέγηται τοιοῦτοςεἶναι
aby chlapec se snažil takovým se státi. Xen.
i To0 s inf, usiluju 0 to, abych—. dei mAetó
νων ὀρέγεσθαινζὰγ více si žádati, Isok. rs
δόξης —po slávě {οιζ]Η. τῶν καλῶν ἔργων Ρο
stkvělých skutcích. b)o subi. věci, PI. ὁρέ
Ύεταιπάντα ταῦτ᾽ εἶναι touží všechny věci
tím býti.

ὄρει-βατῆς, ου, ὁ (ὄρος, βα-ίνω) básn.
horský chodec. Sof. dp 6. zvěr horský. 00s.
boral, dle někt. u Sof, —v. ὀρξσσι-βάτης.

ὄρει-δρόµος 2, (8905, ὃραμ.-εἴν)básn po
horách běhající, potulný. Eur. čAu00g.dle
někt, iKoduesto 0. (při slavnostech Bak
chovských). Ν

Ópetvóc 3. (6006) horský. a) hornatý.
Hér., Zen. you, -px. —b) po, v horách, Sof,
dýpes— zvěř. — Xen. 9 0. (t. ὁδός).

ὄρειος básn. i οὔρ- 3.12 ( 0906,sry.
předch.) a) horský ; na, v horách. Sof. x06
vg— strminy horské, Eur, dovu.óg.—Sof.
motuwo. Xen. o πα]ίοίοΠ. οΡ. πεδινοί. pl. 0
obyv. horští; pohorští. Opžxes. —b) hor

Op W106.

ský; hor milovný; na horách si libující.
Eur. néMoca. —Alxrvvy odpslu. —pLaTp0s0
ocíugmatky horské, t. Kybely.

ὄρεξις, 7 (0,8y-o) dychtění; snaha, Arst.
Υ. βούλῆσις |.a. --“λογιστικός{.

ὄρεο-χόμος ἶὄρεω-χόμος, ὁ (ὀρεύς,κομ
(Co)opatrovník mezků ; mezkař.att.

Ὀρέσθειον η, -στειον, T6,std. m. (brzy
zašlé) v jihových. Arkadii.

ὀρέσ-χοος 9. (ὄρος, χε, « χεῖμαχι,6Ρ. ὀρεσ
x005) básn. v horách dlející; horský ; po
horský, Eur, cxuAxxsgšelny—. Aischl, o A
talantě: horská lovkyně.

ὀρεσσι-βάτης,ὁ, --- ὀρειβάτης.Sof.jen
gen. sg, OpecatBává V100; horského zvěra. —
[lovós 09. Pána horala,

᾿Ορέστειον, γ. Ὀρέσδειον.

Ορέστειος 8. (Όρέστη-ς) Οιοβ(ᾷτ. Sof.
τὶΌρειστείων κακῶν πἔοοᾖOrestova neštěstí.

ὀρέστερος 8.(ὄρος) básn. a) horský ; po
horský. Eur. Aéov.b) hornatý. Sof. G, mat
ka bohův i Diova, j. Rhea, Kybele.

Ορέστης, ου, 57ΗAgamemnonův a Kly,

taimnéstřin, bratr Ifigenejin, Elektřin a
Chrýsothemidin, jenž, mstě smrti otce své
ho, zabil vlastní svou matku a Aigistha. v.
Ἐλρυνύς.

ÓpEÚG,čas, 6 (890:) horský tahoun; me
zek, v. 0980x0u.0g.

ÓpĚw ión., 7. ὁράω.
ὄρεω-όμος, γ. ὀρεοχόμος.
"Opdayvópac, ov,Théban, znamenitý hu

debník píštěc ku konci 5. stl.

ὀρδιάδε (ὅρδιο-ς) zpříma na horu ; do
kopce. Xen. βαίνειν.

ὀρθιάζω (ὅρθιο-ς) povznáším hlasu.
Aischl. yóou nářkem.

ὄρῦιος 8.1 9. (ὁρθ-ός) 1.4) vzhůru pří
mý. «) příkrý ; příkře vysoký ; strmý. Eur.
ἀπ᾿ ὁρδίου σταθεὶς πύργου na kraj strmé vě
že se postaviv. ὅρθιον ἰένα,do kopce (příkré
ho) jíti. dobu vpéyev do kopců běhati. ὁδὸς
dodix ioyuodz cesta příkrá silně. iobr. 9 4
ρετὴ πρὸς ὅρδιον ἄγουσα-- πο cestu příkrou
οᾶοπο--, $) Sof, ὀρδίας τρίχας στῆσαι(2Ρἵ{
ma) zježiti vlasy. Aischl. rovy0gpda vla
sů zježených. Hér. Πέρσῃσιὅρδια ἣντὰ γὲρ
o%Peršanům (vzpřímeny byly terče,) hrad
ba z terčů stála. b) o hlase, zvuku a p.) vy
soký ; ostrý ; jasný. Aischl. dodtov ostrým
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zvukem. Sof., Eur. ——x%pvyu«jasné, hla
sité provolání, Sof. xoxúuaxrTaostrozvučná, |
ostře pronikavá úpění, Hér. —vóuogjasno
zvučný nápěv. —2. a) přímý (směrem). Hér.
TS Únudxůe TXGodnaSkyt. země strany pří
mé—. Xen, opůtov oeúysiv zpříma, zrovna—,
b) přímý řadou (na délku). Xen. Aóyotdpůtot
setniny v proudech (v kolonnách, tak že me
zi setninami zbývaly mezery, op. páAxys).
παύσαντας τὴν φάλαγγα λόχους ὀρθίουςποιῆ
oa.aby, upustíce odšiku (souvislého), prou
dy setnin učinili. opWiou TořgAóyou setni
nami v proudech. —(v Kýrop.) opůtougmor
GXu.evog TOUEAóxyovgV proudech seřadiv si
čety (po 24 mužích).

opWó-BovAoc 2. (-BouX) básn. pravý,
rozvážný radou. Aischl. Béuug.

dpbodpojtém (-Opóu.oc) v přímém běhu
jsem ; zpříma běžím. Xen.

ὀρὺοέπεια, ἡ (-ἔπος) správná mluva;
správnost mluvy. Pl.

Ορὺοκορυβάντιοι dle Hér. nár. jakýsi
v sev. záp. Médii.

dpbo-xpůvoc 2. (-xody-oc)Sof.vzpříme
ného předu ; vysokostrmý. výu.Pos.

OpÝO-m0VG,7080: 2. básn. příkronohý;
příkročnělý. Sof. mayos.

ἐρνόᾳδ. (Food-) 1. a) přímý (vzhůru)
adi. praed, často se překládá č. j. adv. «)
dvůZovópbal vyskočily zpříma, vzhůru. p.
Axóg zdvihl se, Xen. úpWog οὐδεὶς ἐδύνατο
ἵστασυαι zpřímanikdo nemohl se stavěti. Pl.
ἐπὶτῶν ἵππων ὀρῦὸς ἑστηκῶς πᾶ ΚοηίοΏπρϊή
mnastoje. Hér. ἵπποςὁ. ἵσταται Κἀἄ (σργίπια
se postaví,) vztyčí se. 3)Eur. opidv xodvč
στήσαν οὓς τ΄ ἐς οὐρανὸν ἵπποι (τν.ἵστημι 1. a,
6). Hér,, Xen. o turbanech : vzpřímené,pří
mo vzhůru. 9of. δρόµρυς ὡρμᾶτ᾽ ἀρθὸς ἐξ ὁρ
θῶν δίφρων οῦδμσ (π ζάποάδ) řídil zpříma
stoje z přímých vozů (nepřevrácených). b)
obr. zpříma stojící ; (neviklající se ; neklesa
jící). «) stálý ; pevný. Sof. politicky (v.
ἵστημι 3. a, B). PL. 008) dv uv Ἡἢπόλις ἣν
pevně by naše obec stála (op. meosiv). B)
pevný; jistý. Sof. δίκης ἐςdodýv na jistou,
skutečnou pravdu. voúrog ὀρὺὸν ἦνυσας510
vo své jistě, skutečně jsi vykonal. idetv 6p
dov črog uzříti splněno slovo, šXmic0. naděje
pevná, jistá. v) zachovaný; v řádném, do
brém, dosavadním stavu. Thúk. Ilávaxrov
dpddv dmododva— odevzdati. 2. a) přímý (v
před). Sof, Boůg 6. εἰς ὁδὸν moveúsTu, vůl pří

dpbów. 779

mo (v před) na cestu pohání se, Xen. ropeú
sodou výv 0. ódóvbráti se přímou cestou. 10
Lx.voc0. stopa přímá. b) pravý; «) Sof. κατ
opwov čGEAJeTyna pravou cestu nastoupit,
(v. ččéproum 2. b, Υ). δι’ ὀρὺῆς Ῥο Ῥϊπιό,
pravé, dobré cestě ; zdárně; šťastně., 3) prav
divý ; řádný ; příslušný. Sof. dobů uxorupety
pravdivě svěděiti. Πότ, πατὴρ ὀρῦῷ λόγῳ ο
tec dle pravdivé řeči, vskutku, skutečný.
PL. 0. Adyog pravý pojem. (v. Zxovou«) —
adv. Aischl. 6, žvdíxeg Te po pravdě a právu.
att, 0940přiadi. skutečně; (pravdivě). DL.
—oiAhovabeč.v) pravý; správný; dobrý.
Eur. opovstzdod%rozum máš dobrý. Eur. 00
da vozivreg (pravé myslíce ;) správně, dobře
soudíce. často adv. právě; správně; dobře
(v. Aéyo. 2. b, $). i v odpovědi. Pl. opbůg
γε 8 {0Ῥγάτδ. Ὠόπι, ὀρθῶς λέγεται to svatá
pravda! PI. ὡς οὐκ ὁ. ὠμιολόγησαζθ ποργάτό
jsem přiznal—. Xen, vovíČev 0. čyev s inf.
uznávaje, že slušno jest, aby—. Pl. sup. τὸ
dpdóTaTóvčar s inf. vče nejlepší jest—.

ὀρΌο-στάδην (-στα- v foryu.) neskl,
zpřímapostaven, připoutánjsa. Aischl,

ὀρνότης, τος, Ἡ (ὀρδό-ς) 1. přímost;
přímá postava. Xen. 2. pravost. a) pravý vý
znam. Pl. ovoudvov slov. —3) správnosť. PL.
Ó.roáčeme správnost jednání, 6. καὶεὐτυχία
správnost a úspěch. (op. duxorTix). Arst.

ὀρδόω (ὀρθό-ς) 1. a) přímím ; vzpřimu
ju; vztyčuju; zpřímarovnám ; narovnávám.
0)d' opbodoba: čdúvacde ani narovnávati se
(tělem) nemohli jste. T008cau.xT0g dpbovy.évou
když tělo se narovnává (dovýše). —b) «) sta
vím ; zřizuju (dovýše). Eur. Zmvosopbdaat Ppé
T% T9óm%t0vpostaviti Diův obraz za znamení
vítězné. Hér. veř/ocvystavěti zed, Thůk. —é
pou%—hradbu. $) vzpřimuju ; zpříma udr
žuju ; chráním ; zachraňuju, Šof. Ta móAe
ὣς 9εοὶ ὤρθωσαν πάλιν γδοί ορθοπό bohové
(vzpřímili,) narovnali opět (j. loď dřívezmí
tanou). 4uiv opdácau(lov Ženám jsi zachrá
nil (zpříma udržel) život. opdodvTwx chrá
niti někoho (op. 0XXÓvar).Aischl, iěx d0x4
ὀρθοῦν π trýzně vyváděti, povznášeti. Pl.
πολλὰ πολλοῖςπρολέγοντεςεἰς τὸ μέλλον dp
Όωσαν πιποΏό πιποΏύπι Ρἵεάρονίάθ/{ορῬἀο Ρι
doucna, uchránili je poklesků. v) stálým,
pevným činím.Hár. pass. oobudýva obstů
ti, o subi. řeči. γ) povyšuju ; zvelebuju. Hér.
ὀρθώσεις μ.ὲν σεωυτόν, σώσεις δὲ καὶ ἐμέ Zve
lebíš sebe—. Pl. ὀρῦοῦντὸν πατέρα, τὴν πα
Tplda. —2. a) přímo řídím. Sof, pass. %v76
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ὃε opbodij BéXoc(bude-li přímě řízena k cíli,)
dosáhne-li cíle tato střela—.b)) (pravou
cestou ) řídím, spravuju. Sof. πόλιν οΡοο,
pass. Sof. Tův oodouuévovtěch, kteří se dá
vají říditi; mužů kázni se poddávajících, pod
robujících. Eur. meď. 0 ὀρδοῦσθαιvváu.av
(pravou cestou říditi sirozum ; )rozumným
býti. B) pravdou řídím. Sof. dp' 0) κρίνων ὂν
opdo(n Aóyov;zdaž soudě (neřídil by pravdou
řeč.) neměl by pravdu? v) právě, zdárně,
šťastně řídím.pass. óododrauzdar má. 0 subi.
os.i věci. Thúk. mAsřovdv dpbořro největší
zdar by měl; nejvíce by pořídil. góXc čýu
maca opibovpyévyobec celkem majíc zdar, bla
hobyt—. τὸ ὀρθούμενονπολέμου ἠδρξολ vál
ky. όν, ἣνἩ διάβασιςμὴ ὁρδωδῇ ποπᾶαϊ-]
se přechod (do cizí země), výprava. —v. i
ὁδόω {. -

dpdptog 3. :(8pdpo-c),jitřní ; ranní, Hér,
τὸ Opdptov za ranní doby. Pl. dodpiog ŽKov
časně ráno přicházeje,

pů-poc, 6, jitro; ráno; úsvit. Hér., att,
ἅμα ὄρθρῳ za úsvitu; na úsvitě. PL v.
βαθύς 2. a.

Ὀρνωσία, Ἰόπ.-ἴη, příjmě Artemidy
Dór., etěné krutými obětmi.

ὁριγνάομαι(. dpéy-o)básn, zasáhuju;
mířím. Eur. $ygáv na zvěř mířím.

ὁρίζω jón. odpíCm (65-06) 1. a) hrani
čím ; mezuju. Hér. ojpíCe:vi 790g 11 hraničí
něco s něčím. b) častěji fr. «) 1].hranice dě
lím; obmezuju. Hér, Aíuvy ojpíle: rýv Te
Σκυδικὴν καὶ τὴν Νευρίδα γῆν ]θ7610 οάπιθ
zuje, hranicí ἀδ]ί---, Χθπ. ποταμὸς ὁρίζει--.
τί τινος. Ηότ, Ἀσίην τῆς Λιβύης-- ΑΞ1{ο 1]
byje. οί. ὡς ὑμιᾶς πολὺ πέλαγος ὁρίζῃ τῆς
"Odvocéec veóc aby vás veliký pruh moře
odděloval od—.$)ohraničuju; omezuju. Xen.
τὴν ἀρχὴν ὥριζεν αὐτῷ πρὸςἕωἡ Ἐιουὺρὰ δά
Aarra— říši omezovalo mu na vých. Červe
né moře.pass. Thůk. oů agllero 7 doyů TA
mpogIuiovag kde.omezovala se, hranice mě
la jeho říše na straně k Pajonům. v) za hra
nici vytýkám; hranicí dělám. med. —si.Xen.
oTýkac Optoáévo sloupy %-svou hranici
vytkše, postavivše si; sloupy učinivše si
hranicí—. ©)j. hranicí, středem projíždím,
Eur. διδύμιας ὀρίσασα πόντου πέτρας 5ἱθάθπα
dvojitých skal mořských propluvši—. (pro
plutím je oddělivši, t. Συμπληγάδας). 9. 8)
vyměřuju, ustanovuju (j. hranicemi). «) mí
stem. imed., Sof. Buuoůg ὁρίζει, ὀρίζεται Διί
oltáře (místem) ustanovuje, zařizuje Diovi.

ὄρχιον.

Eur. igodvὠρίσαντ᾽ ἔχειν (5, Ερινύες) svatyni
siustanovili, vybrali zavlastnictví, b) vjed

| nání. ) Sof. odd" 4 Alxy Totoúod' ἐν ἀνδρώ
ποισιν pucev vóp.oucani D. takových zákonů
mezi lidmi neustanovila. B) ob-; omezuju.
Thúk. reuolxs čeTeopiČesvtresty dle něče
ho vyměřovati, om-.pass. µέχρι τοῦδε ὡρίσ
Όω ὑμῶν Ἡ Boxodvrýcaž potud obmezenabudižvašeloudavosť.c)pojmem:vymezuju; vy.
týkám ; určuju. obyč. meď. —si.PL τίνα ὅρον
opíče; kterou mezi vymezuješ si? kterou
hranici vytýkáš, určuješ si? oploxodaučpw
v« vytknouti si pojem lásky. Dém. τῆνεἰρή
γηνταύτην ὁρίζονταιmírtak (dle těchzásad)
vyměřují, vykládají si. Xen. i s aco. os.
s praed. pokládají (pojmem) někoho za něco.
βα55. Ατεζ. ὡρίσδω λέξεως ἀρετὴ σαφῆ εἶναι
vytčena budiž dokonalost mluvy tím, aby
byla (mluva) jasná.

ὀρικός 8. (ὁρ-εύς) πιοζδ{. αἲθ.ζεῦγος.
"Optxoc Skytha v 5. stl., syn kr. Aria

peitha a Opojin.
ὅριον, τό (ὅρ-ος) Ἠταπίος; meze. att.

obyč. pl.

ὅριος 9. (00-04,neut. srv. předch.) hranič
ní; mezní; pomezní, —att.

ὅρισμα, Ἰόπ. οὔρ-, τό (ὁρίζω) a) oddělení
hraniční; rozhraní. Hér. b) ohraničení; 0
hradění; hradba. Eur.

Optojtóc, 6 (dolča, srv. předeh.) omezení.
Arst. výměr (pojmu).

ὅρχάνη, ἀόπ.νᾶ, Ἡ (Ῥορκ-, « čox-0c) a)
ohrada; hradba, Aischl, b) žalář. Eur. pl.

pulce (80x-0c)přísahou zavazuju.%wa
někoho; ku přísaze vybízím někoho; přísa
hu přijímám od někoho. Xen., Dém.

ὅρχιον, τό (ὄρκ-ος)a) přísaha ; slib daný
přísahou. Sof, rarowov doxíov μεμνημένος
přísahy otei dané pamětliv jsa.Eur. (v. ζεύγ
νυυα 1. ο, α).-- ϱ) α) přísaha při smlouvách.
Ἠόν. ὅρκιαποιέεταιταῦτα τὰ ἔθνεχ,τά πέρτε
"EAXnvespřísahy konají, skládají při smlou
vách ty kmeny právě tak j. Hell. —čni Toú
τοισι ἔταμ.ονὅρχιον ΡΤΟΙΙtěm spřisáhli se (při
oběti zabité), τὸ ὅ. ὧδε εἶχετοῖσιΕιλλησι ΡΗ
saha taková byla Hellénům (Hellény učině
ná. v. ixarvaAxuBávo £.). p) smlouva (s přísa
hou). Hér. 700; Toúrovg ὅρχκίονἀῦΌροςἐποιή
σατο ἐπ᾽ οἷσίπερ ὁ Avdóc s těmi smlouvu K.
si učinil s těmi výminkami j. kr. Lýdský.
Thúk. Ačyovres celot vů č. stvou—s Inf. pra
více, že jim smlouvajest, aby—.
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ὅρχιος 3. (00x-0g.srv. předch. neut.) a)
básn, přísežný ; s přísahou. Sof. č. δέ σοι λέ
yo s přísahou tu ti pravím. —s inf. fut. že—.
b)iatt. obozích: strážce, ochránce přísah,
smluv. Sof., Eur. Zeúg. Eur. Bévig (v. deo
xXuTée). Thúk. θεοὶ οἱ Op.

Opm06,6 (« čpx-0c)1.přísaha.trag., att.,
obzl. při smlouvách. 9:av 00x06, Opx01—při
bozích; přísahy skrze bohy učiněné. ale
s gen.os.: někomu činěné,dané. Eur. ὅρκους
παλαιοὺς Τυνδάρεω µαρτύρεται, ὡς-- Ρϊίδα]
dávných Tyndareovi učiněných dosvěděuje
se, že—.Thůk, oi Tv ξυμμάχων doxotpřísa
hy spojencům učiněné. čoxousOuvůvoupřísa
hy přisahati. rivi někomu. i doxovdodvaívi
přísahou slib dáti někomu. Eur. s inf. fut.
že—. AxĎelvvodg 69, přijati přísahy ; dátisi
přisáhati (v. i dxoAxubivo 2. a, «. —χατα
Xaupxva I, —ἐπελαύνω {:). Ηότ. ὅρκους προσ
aysiv Toi přísahy vnucovati někomu ; k pří
sahám dobáněti někoho, 2. zosb, “Og. bůh
přísahy, společník Diův, přísný mstitel po
rušených přísah.

"Opxoc, v. předch. f.
Opxáw (č7x0-c)přísahou zavazuju.Thúk,,

Xen. aor. act. s inf, fut. že—, um— Že ne.
Τη ή], 196 ἀγο]ίπι ας0. ὥρχωσαν τοὺς στρατη
Ὑοὺςτοὺς µεγίστους ὅρχους ζ8γάσδι! νο]ετ ᾖὰ
ce nejpřísnějšími přísahami.

ς r / , v .
ὀρχωμοσιον, τό(βιν. πάς].) ΡγάδαΏα510

ná. PL. pl.

δρχωμοτέω (ὁρχωμότη-ς, ὅρχο-ς, ὀμο
Υ ὄμνυμι) οϱγὸ. básn. přísahu přisahám.
Aisehl, "Apy ooxwuóracav s inf, fut. skrze
Area zapřisáhli (se), že—.Sof. deoůs ὁρχω
uorTetyv0 um s inf. skrze bohy přísahy přisa
hati, že ne—.

ÓPxwTY<, 05, d (69x6-w) Xen. vyslanec
k zavazování přísahou, k ukládání přísah.

Óppotbác, o (1. čou.o-<)pořadí ; řada (sou
vislá j. řetěz). Xen, pl, duxčův.

oppalvw (č,u.4-w) básn. přemítám. dle
někt. u Aischl. ἠπέγ. ἵππος ὁρμιαίνειkůň se
vzpíná.

ὅρμαω (ὁρυή) 1. a) hrnu; ženu; pohá
ním. iva někoho, Sof. σὲ Ἄρτεμις ὥρμᾶσεν
črPoJs tebe Art. pohnala, poštvala na do
bytek.Eur.dua T čgyovpohnatik činu.
Thůk. č; Tov móXeuov ὥρωιχ τοὺς Ἀθηναίους
k válce ροπάπδ]--, Ηόν. τὸ στράτευμα Gum
βασιλεὺς ἐπὶτὰς Ἀνῆνας το]ς]κοηπα], νεα] Ἐν.

. ο „%* ; c u

na Ath.— i s inf. mglyšGekúvaw ὁρμ.ῆσαιτὸν
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oTparov dříve než k odehodu pohnal vojsko.
Soť.imeď.tr. (poháním,) řídím si. (v. ὀρθός
1. a, B). —pass. Sof. mp0g θεῶν ὡρυ.ημένος
od bohů pohnán, vypraven jsa. —b) «) sobi.
neosb. Xen. ὥρμα ταύτην τὴν στρατείχν Ρο
háněl, podnikal tu výpravu. nékovrag ἤδη
ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὁδόν Κάγζ hodlali už podni

kati cestu, vydávati se nacestu, na pochod
do vnitř říše. 9) se subi. neosb,, Pl. 70 x4A
λους pedux Apumce meTso0oveřyproud krásy
popudí k opeřování, způsobí opeřování,— 9.
med., 2Ť.dep. pass. a) «) hrnu, ženu, řítím
se. elgTu,mí Tuna něco, Aischl., Hér. o0u.6
ατο (ὥρμηντο) ἐπὶ τὸ ἱρόν(rozehnáni byli,)
τοζεΏπα]1 86 πᾶ βυαἰγΠ], Χθη. ὠρμᾶτο ἐπὶτὴν
στρατείαν Ἠπβ], vydával se na výpravu. B)
spěchám. Aischl. —Sof. óouwued ἐς ναῦν
spěchejme na loď! ooučďod' cig Tómov spě
chejtenam.!y)vyhrnuju se; vypadám;vy
cházím. Hér, ex T0ů0980z pohoří. Xen. šro

ἐμιειὲκἈερρονήσου ὁρμώμενοςτοῖςθραξίτἀ]
čil, z Cherson, vypadaje,vycházeje, s hrá
ky. dpužTo dno Σάρδεως hnal se ze Sard.
ἐξ Ἠφέσου z Efesa ubíral se, odcházel. ὥρ
umu vytrhl, vyrazil jsem (v.čvůsv2.). 0)
vycházím ; začínám. Hér. čvůsůrTev09uwu.evor
ὥρυσσονοὐ ιά vycházejíce kopali, č6"Avopov
ὁρμώμενοςχρήµ.χτα ἐκτᾶτο οἳ Απάνα začína
je—. b) x) ženu, chystám se; toužím. Hér.
ÓoumdcyaxorTivvoda zatouživ pomstu vyko
návati—.ooumuo uchystal jsem se; v úmy
slu mám ; hodlám. Hér. douyTo rotésev—měl
v úmyslu—. óouéxrToἐχδιδόναι měliv úmyslu,
hodlali—. B) dospívám. Xen. čx παίδωνεἰς
HbyvopučrTo, čvý— z pacholetství do jinoš
ství dospíval, do věku, v němž-. o) o subi.
neosb, «) Sof. ἐχδρῶν ὕβριςὁρμ.ᾶται οἀρήτοῦ
zpupnosťtřádí, zuří. 6)prf. Pl. %robnou πρὸς
τὴν ἡδονὴνμᾶλλον ὥρυηται básnictví k roz
koši (více rozehnánojest,) s větším úsilím
se žene. Hér, ag φάτις, λόγος ὥρυηται Jj. po
ζδῖ 56 τοζηθβ]ᾶ--. γ) Ρ]. ὥρμηταί τι ἔκτινος
povstalo, vzniklo, pochází něco z něčeho. —
9. act. tntr. a) 00s. o) hrnu, ženu, Ťítím se.
Aisehl. čs udymy do boje. Ἠόν. ὁρυῆσχι ἐπ
cůrás že vyřítili se naně. Xen, dpuyoxv 0p6
uw če aúTOVsVyhrnuli se úprkem na ně, cig
τὸ διώκειν ὁρμήσαντες na stíhání se vyří
ἠτόθ--, Ὠόπι, ἐκ τῆς ἀμελείας τῆς ἄγαν ἴσως
ἂν Óouúoxve ze své nedbalosti přílišné snad
byste se vytrhli, vzchopili, p)spěchám. Eur,
ὁρμ.ῆσαιεἰς δόµους, πρός τινα ΡοβΡρί{δΙ{1do do
mu, kněkomu. v) vycházím ; vyrážím. Hér.
πρότερον ἢ περ ὁρμῆσαι στρατεύεσθαι ἐπὶτην
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Ἑλλάδα dřívenež právě vyrazil na výpravu
proti Hell. —hodlám. Sof. (v. dXaXdCo f.).
pouštím, dávám se, PI, cpodo0; če8 TLdou
gets prudký, več koli se dal. Óor8p Opuňoa
EV, Čou.EVj. právě jsme se vypravili, jděme,
b) o subi. neosb, Pl. δόξης ἐπὶτὸ ὀρῦὸν ὁρμώ
ongmínění ku pravdě se nesoucího.

ὁρμέω (0. ὅρμ.ο-ς. -- 8ἱ6Ἰόπ. ὁρμέαται v.
při doude, též ὥρμησα α Ρ.) a) z) upevněn,
na stanovišti, v přístavě jsem. o loděch.Eur.,

Hér. αἱμὲν πρῶται ὅρμεον πρὸς γῇ, ἄλλαιὃ᾽
ἐπ᾽ἐκείνῃσιἔπ᾽ἀγκυρέωνῬτνηί αρενηξηΥ Ρ7Ι7
ku břehu, jiné za nimi na Κοἰτάο]. ἐνἘλλοι
οὔντι Óou.covTomoeic v EL, na stanovišti byly
trojřadovky—: Thůk, rů mAořxὥρμει. Χθῃ.
vřes, ὀλκάδες Óguovy—na kotvách stály. b)
o 0s., Hér, BooBaporotoouéovat barbarům ma
jícím lodi zakotveny, v přístavě. c) obr. «)
Ῥέπη. οὐκ ἐπὶτῆς αὐτῆς ὁρμιεῖτοῖς πολλοῖς ηθ
ní v témž přístavěs lidem. 3) 9οἐπὶ σµιφβοῖς
oou.eťyo skrovné podpoře udržovati se.

čppÝ, j (srv. opuá-e) 1. a) «) útok;
úprk. Hér. éx T080yoplov z místa—. výprava.
Xen. 4 čmiPxovhé« 0. výprava proti kr. —B)
vytržení; odchod. o vojsku. Xen. čydou. ὄν
rov když byli na odchodu,důcoum črvý ὁ.
obětovati budu o (zdaru) odchodu. b) dílo
předsevzaté, vykonané; podnik. Φοἳ,τῇ νῦν
ó. nynějším podnikem. 2. a) popud. «) po
bídnutí ; ponuknutí. Hér. dxwovímTi 6. bož
ské jakési pon, Pl. 0. Βειοτέρα popud více
z řízení božského, (b)ráz. Xen. uuž dou? jed
ním rázem ; na jednou. b) pud; vášeň. Sof.
(V.uziva 2. a, $).—x) snaha ; horlivost, Sof.
zů" douňv OoZys horlivostí konati. B)chuť;
οσποία, ΤΩήΚ, τοῖς. στρατιώταις ὁ. ἐνέπεσε
s inf. vojíny napadla chut—. 0. zoteďyochota
konati—.

ὅρμητήριον; τό(όρμά-ω) 9)ΡιιάΙ81ο;Ροᾶ
nět; draždidlo. Xen., Isok, pl. —b)m. (opev
něné) k výpadům, k útokům ; pevnost útoč
ná. Dém. pl. črvíTax proti někomu.

ὁρμίξω (2. ὅρμ.-ος,517.douée) do přísta
vu vháním ; zastavuju; zakotvůju. Hér, Tag
νέχς ὅρμιζε lodi zakotvoval. den. i óoutoac
donóv zakotvě kůži. —Thúk. douiom ἔζω το
geúuovocTAhořx zakotviti koráby na ne
dostřelenou. zeď. na kotvách zastavuju.
Ἠόν, αὐτοῦ ὁρμισάμιενοι ἴ8πι παβίανἰνᾷο,78
Κοἰν]νδο. ΤΗή], ὁρμίσασθαι ἔξζωτινὸς νχυσίν
přistati vně něčeho s loďmi. oouuodbňvarpři
hnánubýti ; přiraziti. Sof.00; médovku bře

ὄρνυμι.

i elgr. do-. Eur, o subi, lodi. oů Ἡν ὡρμισμένη
kde byla zakotvena.

1. ὄρμος, 0 (600-, « 1. slow) řetez ; řetí
zek. v. ὁρμαθός.

9. OopLoc,ó (rozd. od předch.) stanoviště
a přístaviště; přístav. Sof, vadgččevoc6. lodi
nepohodlný přístav. 4óGevog douwovnepoho
stinný přístavy. Eur.— b) vůb. stanoviště,
Xen. pl.

"Ooveaí, ai, ms. v záp. Argejsku, sev.
vých.od Arga. v. násl,

᾿Ορνεᾶται ión. -Ἠται, οἱ(Ὄρνεαί) 01Π6
jané. a) obyv. města Ornejí, od Argejských
podrobení. b) v Argejsku poddaní občané
(svou os.volní, ale bez jn. práv občanských,
J. asi eolorxo v Lakónsku), právě tak j. a).

ὄρνεον, τό (« Opw-c)pták. att., pl. i
ptacivo.

dpvidetoc 2. (čpwc)ptačí. Xen. xpéx 00
maso kuřecí; drůbež,j. pokrm.ὀρνινεύω(ὄρνις)ptákychytám; naptá
ky číhám. Xen aor. ptáky vyčíhati.

ὀρνίνιον, τό (ὄρνις)ptáče; ptáček, Hér.

opvtwo-oxómoc 2. ptáky pozorující, Sof.
Včxoc<—sídlo ptakopravčí, -pravecké.

OpviG, čdbog, 6 1 Ἡ (5 or-el, Aar, —km.
| kromě ὀρνιὺ- ἶὀρνε-. 809. 56. ὄρνί θα, 1ᾷ. δρνῖν,
ΡΙ. ὄρνϊὃες, 2.ὄρνεις, 661.ὀρνί Θων, 11. ὄρνεων)
1. pták a) vůb., iveliký i malý. Sof. 0ow
dog dndodc ptáka slavíka. Xen, ἐπὶτὰς ὄρνι
ὃας na ptáky. b) zvl. Xen. dowdecdrůbež,
Dém. 8 cig voůg dpvibac siorov kdo přichází
k zápasům kohoutím. 2.a) pták věští. trag.,
Hér., att. (v. αρσέω 1. 81Υ.οἰωνός). b) zna
mení věštní, Sof, alatog. —i zlé, nepříznivé.

ὄρνυμι (m or-ior. —fut. ὅρσω, 80Υ,ὥρσα,
med. opóumy, prť. intr. Oowox)básn. 1. act.
a) zdvíhám; vzbuzuju. Aischl. deo0gyeuv
ἄωρον ὦρσε bůh bouři nevčasnou zdvihl. b)
pudím ; popuzuju. Sof. ὅρσειςµε 1Π1. popu
díš mě, abych—. 2. meď. a) zdvíhám, ženu,
hrnu, valím se. Aisehl. dovurouAzóc hrne,
valí se lid. κὔμα-- ἀνδρῶν καχλάζει πνοαῖς
A peocopóuevovvlnění mužstva hlučně do
ráží, dechem Areovým se dmouc. Eur, eic
ἔριν Opvuu.évado zápasu se ženouc. ὀρομένά
rozběhši se. b) o subi. neosb., Aischl. ὁρό
ψ.ενονχχκὸν ἀλεύατε přivalivší se zlo odvrat
te. 3.prf.act. zdvihljsem se: povstaljsem.
Sof. plapf. odd"čr" dgpe Bof) a už nerozlé

hu. Xen. πρὸςrův vůvpřiraziti k zemi(břehu), | hal se křik, nářek.



ὀροθύνω.

ὁροῦύνω (ὅὄρ-νυμι) Ῥάβπ. pozdvihuju.
ΑΙΒΟΠΙ. στάσις © ἐν ἀλλήλοισιν ὠροθύνετο a
rozbroj mezi nimi vespolek pozdvihovalse,
povstával.

"OpolTYs,ov, ión. ee, ukrutný náměstek
Pers. v Sardech v 6. stl., zhoubce Poly
kratův.

ὀρόμενοςα Ρ.,τ. ὄρνυμιι,
Ópog, ión. dle někt, oůpoc. 76 (Fop-) a)

hora. pl. hory. Xen, úva ga dom po horách
(ορ. πεδίου). b) pohoří. Hér. Apuévov Armen
ské, —att., v. dvýxo, b, «.

ὄρος, ión. oůpoc,6, 1. a) hranice ; meze
(kraje a p.) trag.; Hér., att. (v. šuBalvo 1.
a,) Hér. 0 00pog τῆς ἀρχῆς ἨὨταπίοςříše. is
Ρθη, πάγ., τοὺς Αἰγυπτίων οὔρουςhranice E
gyptťanův, Egyptské. b) konec; končina.
Aischl, vůsém čayaTomwpou v nejzazších
končinách světa. 2. a) «) meze (v jednání a
Ῥ.). ΕΙ. ὅ. τοῦ βελτίονος καὶ τοῦ κρείττονος
meze lepšího a mocnějšího. 9) konec. Dém,
(v.-xavav Í.), b) Arst. výměr (pojmu, j. ὁρισ
μιός). εἴρηται ἐντῷ ὅρῳ řečeno jest ve vým.

ὀροσάγγαι, οἱ,ν Ροταῖτα: král. dobrodě
jové, zapisování do zvl. seznamů. Hér.

"OpoTáA n.-T4AT, dle Hér. arabské jm.
boha podobného Hellénskému Dionýsovi
(vlastně zosbnění ohně, slunce; srv. AXAar).

ὄρο-τύπος 9. (890-6, τύπ-τω) ΑἱδοΠ].ὕ
čep 6. voda (horybijící, trhající,) horodravá.

ὁρούω (.ν ὄρ-νυυι) Ράβπ. pádím ; vrážím ;
řítím se, Sof. a) 0 0s. (obzl. nenadále). λαὺ
oaŤovG ὀρούσηπρὸς δίκας ἀγῶνα aby bez tu
šení vrazil do zápasu pomsty. ϱ) ὄβριςὥρου
Gezpupnosť žene se-—.

ὀροφή, ἡ (ἐρέφω, srv. dpopoc) krytba;
krov; strop; klenba. Hér., Thůk., Xen.

Opooc, ó, (srv. předeh.) krytba ; stře
cha. Thůk. τοῦ οἰκήματος.

ὅρπαξ, ἄχος Ἱ. «πηξ, Ὥχος, ὁ (.ν ἕρπ-ω)
prut; hůl. —Fur. oštěp. WecaxA0c—.

oppwěkmión. po- trnu (bázní) ; obávám
se, Hér, vi něčeho. Ἰ ἀροώδεον,ότι αὐτοὶµέλ
Aotev—obávali se, že sami hodlají—. Thúk.
s ace. —Pl. 0. u% s coni. —aby ne—.

ὀρρωδία Ἰόη, ἀρρωδίη, ἡ (81Υ. ὀρρωδέω)
trnutí (bázní); obava. Eur. 09-uo. u%sconi.
obavami jest, aby ne—, že sind. p. Hér.;i
δέος τε καὶ úp- strach a obava. Thúk. Ev00
TLěgetyv obavě něco míti ; něčeho se obávati.

ὅρσαι, ὄρσειν, γ. ὄρνυμι.

ὀρφανεύω. 183

(Opcípavrog, v. AXosós2.
ὁρσολοπέω (básn. ὁρσό-λοπος;ὁ, vzbou

řený. opo-vvu.) básn, vzbouřeným: činím,
Aisehl, opcoAXomeřrauHuu.óc vzbouřena, po
bouřena,rosčilena jest mysl (strachem).

ὅρσω, V. dpvupu.

ÓPT-, ión.v. ἑορτ-.
Ὀρτυγία, 4, příjměArtemidyotěnéobzl.

na ostr. Délu (jenž mělstd. jm. "Opr-), ro
dišti svém, u Efesa (kdež jí byl zasvěcen
zvláštní okres též Oor. zvaný s proslulým
chrámem, jihozáp. odměsta)a na mnohém m.
jn. —též ostr. u Syrakús Naoognazýván Opr.

pTVYy0-VMpAG, ov, 6 (čprvě, θήρα) Ιαραῦ,
lovec křepel. Pl.

ὄρτυγο-τρόφος, 0 (dpruč-)pěstoun, cvi
čitel křepelek (k závodním hrám).

OPTVĚ,vyog, ó (Wopr-) křepel; křepelka;
křepelák. Hér., att.— v Recku křepelky bý
valy cvičeny ku hrám kratochvilným, zá
vodním, j. kohouti. v. předch.

ὄρυγμα, τό (ὀρύσσω) a) α) průkop. Hér.
(v. καταρρήγνυμι 1. 9). Τί]. B) podkop.
Ἠότ. ὑπόγαιον Ρτὔ]κορΡοάπειηπ{.-- b) jáma.

ὀρυκτός 8. (690cce) kopaný; vykopaný ;
vyházený. Xen. τάφρος.

ὄρυξ, υγος, π. ὄρυς,υος, 6, veliká gaze
la (druh gazely velikosti volí). Hér. pl.

ὀρύσσω, --πτω(ριῖ, Ρ858,ὀρώρυγμαι, 801,
pass. dpúyůyv) a) e)ryju; kopám. Hér., Xen.
(γ. ἔλυτρον, δήκη {.)τάφρον, βόθρον. Ἐπήχ.
(ν. ὑπόνομος). Χθῃ. ὄνους ἀλέτας ὀρύττοντες
kameny mlýnské vykopávajíce,vylamujíce,
med. Hér. Mbovg opúčacha: kameny, bal
vany dáti vylámati. pass. Xen. Táppotpw
ρυγµέναι Žaav —vykopány byly. Hér. v0 ye
plovogdpuxTo m. vykopáno, vyházeno bylo.
B) prorývám; Ῥιοκοράνάπι, Ηόν, ἰσθιὸν
dovocov úžinu prokopávali. PL. T0 opůrrew
τὴν γῆν τγή, kopání v zemi. pass, €ú00g
ὠρύχθη ὥστε 5 inf, na šířku prokopáno bylo,
tak že—.opdpuxra τὰ πρὸς Ἀραβίην ἔχοντοα
prokopána jest částka k Arabii směřující.
b)zarývám ; zakopávám ; zahrabávám. Sof.
ἔγχος Valac opůčac, čvdx— meč v zemi za
hrabaje (tam), kde—. Xen. dmócov Bxdog
ὀρύττειν τὸ φυτὸν dečvjak veliké hloubce
třeba zarývati sazenici.

ὀρφανεύω (ὀρφανό-ς) v sirobě chovám.
Eur. pass. véxv' oppavedsta:dítky (v sirobě
chovány,) sirotky jsou.



184 ὀρφανία.

ὀρφανία, ἢ (ὀρφαν-ός, -ν 0101-88) ο8176
lost; siroba. PL., Πόπη, ἓνὀρφανίαις,--νία
sirobě,

ὀρφανίζω (ὀρφαν-ός, 51Υ. předch., αν
orbo) sirým činím ; do siroby přivádím. Sof.
ἐκ δυοῖν ὠρφανισμένος βίον Ίο ἄτοι 5ἱΤαῃ
(otcovy i matčiny) osiřelý životem.

ὀρφανιστής, οῦ, ὁ (ὀρφανίζω) Sof. sirot
ník ; sirobník ; pěstoun, poručník (sirotků).

ὀρφανός δ. 1 9. (αν orbus, srv. čtyři
předch.) a) sirý; osiřelý, subst. sirotek,
04, (σ. λείπω 1. ο, P). b) sirý ; zbavený, Sof.
νεοσσῶν Ἠο]ά{εῖς,ΒΙ, φιλτάτων κτημάτων.

oppavo-pÚAaš, 6,dozorce,opatrovník si
rotků (po občanech padlých v bitvě). Xen.

"Oppsbc, 6o<, mýth. hudebník a básník
Thr., syn Oiagrův, mnž. Eurydičin.

Ópovy, 1 (« čpeB-os)tma. Xen, tmanoční;dobatmynoční,op.ju.épa.| *
ὄρφνινοςὃ. (ὄρφν-η)tmavočervený, Xen.

ὄρχαμος, ὁ (-ν ἀρχό-ς) básn. přední, hl.
vůdce. Aisehl. orpaToŮ.

opyčouou hopeuju si; křepčím ; tančím;
rej, ples provádím (u Reků vždy způsobem ©
mimickým). Hér. apywoarTojal se křepějti,
Λακωνικὰ σχημ.άτια Lakónskými posuňky.
Χεπ. ὀρχεῖσθαι πρὸς τὸν αὐλὸν σχήματα Κα
zvukům píšťaly prováděti skoky, pohyby
taneční. —rv0[lepoixóv tančiti tanec Perský
(čapáním a vyskakováním). —Pl. yopeúew
περί τινα XaLOpycioda: rejem točiti se ok,
někoho a křepčiti,

ὀρχηδόν (ὄρχο-ς) πδβΚ]., Ἠότ. Ρο řadě;
pořadím., ὁ. ἕχαστος--.

ὄρχημα, τό (ὀρχέ-ομαι) εΚοὔπύ ples,
tanec, skočná (s posuňky). pl. Šof. (v.
ἰάπτω), Χεη.

ὄρχήσις, Ἡ(ὀρχέ-ομαι) ποροοτάπ{,křep
čení, tančení (mimické) Hér., Arst.—taneo.

3 / „ / ,
OPYYSTYS,08 (doyé-ouou) tanečník; re

jovník. Pl.pl. ©

ὀρχηστικός ὃ.(ὀρχήστ-ἆς)tanečnický; ta
neční; tanci příslušný.,Arst. τετραµετρον.-
comp. —ποίησις.

opymaTo-didáonaAoc, ó,učitel, mistr
tanečnický, taneční. Xen.

ὀρχγήστρα, Ἡ (ὀρχέ-ομαι) a) orchéstra;
ehorobor. m. choru, sboru divadelnímuur
čené (v řec. divadle prostřed mezi sedadly ©
diváků (divadlem v užším sm.) a jevištěm

1. ὃς.

(herci); jsouc okrouhlé, mělo uprostřed
oltářík $uuékm, ok. něhož chor v dobách
příslušných konal vážné tance, pronášeje
zár. své zpěvy). b) vůb. divadlo. PL, čx vs
Óp. (z choroboru ;) z divadla.

ὀρχηστρίς, (dos, ἡ (ὀρχήστ-ης, 1.
předch.) tanečnice, Pl., Xen.

ὄρχις, eg, ión. 1og, Ó, moud. obyč. pl.
varlata, Hér. —bobří(castoreum ). Xen,
koňská.

"Opyopévtoc 3. (Opxopev-óc 1, 2.) Or
chomenský. mase. pl. Orchomeňan.1, v Bo
jótsku.— 2. v Arkadii.

"Opyopevóc, o, Thúk. i%, ms. 1. std.
Minyjů Bojótských u ústí Kéfisa do jezera
Kópského. 2. ve vých. Arkadii.

ὄρχος, ὁ, řada stromů; zahrada, Xen.
ÓPWPA a p., V. ὄρνυμι.

1. Šg, %,č, gen. oů, < © (z jog,« ji, ja,
je, je-ho €,je-nž.— og v. zvl.; srv. j— zcela
rozd. od 2. 05) I. demmsť. 1. on; ten a) ve
spoj. xx; a on. Xen. ΡΕ ἔφη, εἶπεν, ἐδαύ
µαζεν, διώχει. ΡΙ. καὶ čen a ona pravila, Pl.
ý © 65, —ý děl tu on, ona.— b) «) zř. 85uěv—,
0; dě—některý—, jiný £; jeden—, druhý (j.
ὁ μὲν--, ὁ δὲ) Ώότη. τὰς πόλεις ἃς μὲν ἀνχιρῶν,
εἰςὃς δὲ φυγάδας xaTavev ms. některá vy
hlazuje, do jn. vyhnance zpět přiváděje—.
B)Hér. dg xxi d3—ten neb onen—.2. 85j. spo
jidlo s vtou předch. (ne tak časté, j. lat.
gui ve sm. p.) a) «) (a) on, ten, Sof. oůOra
ποικίλως αὐθωμένου δέχου τὰ συμφέροντατῶν
ἀεὶ λόγων ten tedy už kdy zchytrale bude
mluviti—. Hér. ὃς τότε fie ἐςΘερμοπύλας ten
tehdy šel—. Xen. av ei; xxi Zsvopův jv a z
těch, z nich jeden i X. byl.imeut: Sof. šč oů
βασιλεὺς χκλεῖτ du.0za od té chvíle králem
nazýván jest mým. p) o (s ind.), s násl. vy
světlovacím čr. sind., Xen. 8 Txožrra ae,
ὅτι ὁρᾶς-- ἴο pak mate tě, že pozoruješ— (co
tě mate, jest, že poz—).PL.8 δὲ πάντων ἆλο
γώτατον, ὅτι οὐδὲτὰ ὀνόματα οἴόντε αὐτῶν
εἰδέναι καὶ εἰπεῖν-- {ο Ῥαῖς τθ všeho má nej
Špatnější základ, že nelze ani jmen jejich
vyzvěděti a pověděti. (copak má nejšp.zákl.,
jest, že nelze—), b) ve sm. příčinném: ne
boť. Ἠότ. --βασιλέα ἐξηπατηκώς' ὃς Σχρδὼ
ὑποδεξάμενος κατεργάσεσθχι, ὑπέουνε τῶν
Tovov rv ysvu.ovímv—krále oklamav ; neboť
uvoliv se, že mu Sardinii podrobí, uvazoval
se ve velitelství Iónův—. att. obyč. při of,
neboť, vždyť on—. Isok. viva £09G0uev Tot



1. ὃς.

αὔτα διαπεπραγµένον; ὃς αὑτὸν ἐξ ἰδιώτου
Tůpavvov xaATĚGTYGE—.O kom shledáme, že
takové věci vykonal? vždyť on sebe z muže
sprostého za panovníka povýšil! (v.ἴδιος).
II. rel. jenž ; kdo (neut. co) ; který. ij. rel.
zástupné s význ. časovým (05 « ÓreTu), i
podm. (m sí Tug.ve sm. negt. dg uh m el Tu
U—), příčinným, výsledným a p—. HL.vta
buď následuje n. předchází. 1. V correl.
vzájemnosti k demnst. rozeznávají se způ
soby čtyři: a) rel. i demnst. má každé svou
zvláštná constr. (která v obojímněkdyná
hodou jest stejná). «) nejčastější demst,
correl. bývá οὗτος, ἰ ὅδε, ἐκεῖνος, τοιοῦτος,
někdy i τοσοῦτος.-- ΡΙ. τί ἐστι τοῦτο, περὶοὗ
οὗτοι οἱλόγοιεἰσίν, οἷςἡ ῥητορικὴ χρῆται; co
jest to, očemjsou ty řeči, kterých řečniotví
αὔ[πό Ὦ οὐ τοῦτο βούλεται, ὃ ποάττει, ἀλλ
ἐχεῖνο,οὗ ἕνεκα πράττει πθο]ςεθ {6 τδοϊ, Κ/ε
rou koná, ale oné, pro kterou ji koná, Sof.
τοιαθὺ’, ἃ-- takové věci, které—. ΒΙ. τὰς τοι
αύτας (τέχνας) µοι δοχεῖς λέγειν, περὶἃς οὐ
φῆς τὴν ῥητορικὴν εἶναιtaková to umění zdáš
se mina mysli míti, ku kterým, j. pravíš,
řečnictví se nevztahuje. —přísluší-li rel
k jinému subst. než correl. demst., v češtině
třeba užiti volnějšího překladu, Χθῃ. πατρὸς
δύναμιν ἔχοντος τοσαύτην, ὃς τικωρεῖται Οἱοθ8
majícího moc tak velikou, (jenž,)že pomstou
trestá -. B)často 0; vztahuje se k subst. bez
demnst., při čemž v rodě n. čísle vyskytá
se někdy rozdílnost dle sm. (xaT% cúvestv)
správná. Sof. oxŽvTpa xat Ῥρόνεως ἔχων, ἃ
νῦν ὁ σὸς Zúvatuoc čye žezlo a trůn maje, jež
nyní—. PL. Téyva, Óv čv— umění, z nichž
některá—. Aischl., Hér. du..Xo<—,o— zástup,
lid—, kteří—. Sof. moluvav, av T μὲν--, τὰ
dě—stádo, z něhož jedny kusy—, druhé-.
yívog, dg—plémě, jež (jenž)—.Thúk, 0 rv
Adyvalov vavrimóv, oč—námořnictvo Athén
ské, kteří—. Sof, rupavvídu, 0—panovniotví,
kterážto věc—.Dém. úvdnizaXTE zdyadě, čv
oig—muži hodnémua statečnému, mezi ja
kými-, rel. někdysvémupříslušnému prae
dikátu assimiluje se číslem n. rodem. Hér.
τῆν ἄκρην, αἳ καλεῦνται Κληϊδες předhoří,
jež se nazývá Branami. [leoouxov ξίφος, τὸν
(ὃν) ἀκινάκην καλέουσι Ρ618. πιθό, 16]ᾷ dx.
nazývají. v) někdy příslušné subst. bývá
při rel., Aisehl. ὃς ἔχεις ὀργάς, ἄφες Κετό
máš hněvy, (těch) zanech ! Ρο8,ὃν ἐπιστεί
βεις τόπον, χ δονὸς χαλεῖται τῆσδε χαλκόπους
900gna které stoupáš m., (to) nazýváse ze
mě této kovostupným prahem. b) =)demnst,
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ani se neklade, byt i mělo se doplňovativ jn.
pádě než rel., Sof. © VÝT ὁρῶντι τάρβος,
(τοῦτον) οὐδ) ἔπος φοβεῖ Κοπια ποπί τ ὅΐπι
hrůzy, (toho) ani slovo nezastraší. —rméAac
dpěe (ToUTov),0g č dmoorTEAána blízku vidíš
(toho, zde), jenž tě odvedu. —4ydp čkelonxas,
(roúTov)dyvotxuče neboťco jsi vypově
děl, (toho) nepoznávám. Xen. švyκαὶ (οὗτοι)
ὧν κρατῶ μενοῦμεν]ὰ 8 1, jimž velím—, čoviv
οἳ-- ᾖ5οι, kteří;) někteří (v. eiut 1. b, v).
ϱ) neut, 0, 4 někdy k celé větě se vztahuje.
Aischl. ei d' αὖθ', ὃ μὴ γένοιτο, συμφορὰ τύ
χοι-- ΡαΚΙΙ ΡΥ πᾳ586, οοᾷ αἲ 59 Πθβί8ΠΘ, Ῥο
hroma přirazila—. Xen. A dě jmelXyca—,
ἡμεῖς δὲ πολεμήσομεν co pak (jsi nám pohro
zil,) se týče hrozeb tvých—, tož my (přece)
válčiti budeme—.v) přísluší-li rel. ke dvě
ma vtám po sobě následujícím, ve. druhé
vtě se vynechávázř., má-li býti v pádě jn.,
Hér., Thúk. —Xen. Aprorčog,ὃνἠδέλομεν βα
σιλέα καδιστάναι καὶ (ᾧ) ἐδώκαμεν καὶ(παρα
οὗ) ἐλάβομεν πιστά, καὶ οὗτος Ἡμ.ᾶς κακῶς
motelymepórou Ar., jehož chtěli jsme králem
ustanovovati a (jemuž) jsme dali a (od ně
hož) přijali jsme sliby jisté, i ten—.c) Sou
visí-li rei. velmi těsně smyslem s demnst.
(n. subst.,) užívá se tužšího spojení correl.
tím způsobem, že rel. připodobuje se pří
slušnému demonstrativu n. substtivu pá
dem: assimilace correl., obzl.když demnst.
(n. subst.), jest v gen. n. dat. a rel. půvd.
má býti v acc. (zř.když má býti v jn. pádě).
οοῇ, τῶν δεαμάτων ἐμοὶἄλγιστον, ὧν προσεῖ
δονἆ divadel mi nejbolestnější, která jsem
ρΏ{χ11.Χεη,ἄξιοι τῆς ἐλευδερίας,Ἶς κέκτησθε
hodni té svobody,kterou máte. i bez subst.,
Ῥ]. τούτου. οὗ (ὃν) Φεραπεύει, καὶ την φύσιν
ἔσκεπται toho, jehož ošetřuje, i povahu má
vyzkoumanou.d)«)aftracce correl. vzniká
z assimilace, když demnst. n. člen vůbec
ani se nepřidává. Sof. ἀνάπαυλαν ὧν πάροιθεν
εἶχεςκακῶν sproštění těch bíd, jež před tím
jsi měla (T0úTov Tv xxxáv, 4 eiyeg). PL.
οὐδὲν εἰδέναι ὧν τότε εἶπον Že nic nevím z to
ho, co tenkráte jsem řekl (roúrov, A—). čč
ὧν εἴρηκενz toho, co řekl. Xen. pyovrac s
κατεστρέφετο χώρας (ταύτης τῆς χώρας, ἣν
xaTe—)za vládce (té) země, kterou si podro
boval. (v. i ἀποτυγχάνω {.). σὺν οἷς μάλιστα
φιλεῖς(σὺν τούτοις, οὓς--) 5 ἐδπι, Ἐίοιό πιάξ
Πθ]Γαβό]1.-ἐπαινῶ σε ἐφ ὀἷςλέγειςτε καὶπράτ
τεις chválím tě za to, co i mluvíš i konáš.
(ἐπὶτούτοις, ἃ--). --ᾱ]6 1: ὧν ἠπίστει πολλούς
(τούτων, οἷς 2x—) z těch, kterým nedůvě
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řoval, mnohé, Xen. —ΒΙ, ὅμοιον ᾧ ἐλέγετο
(τούτῳ, ὃ- ποπ !) rovno tomu, co bylo mlu
veno. —p. Hér.— 8)o čse trag., Hér., att. : ἐξ
od (« x TOTOV,©, OTE—)od té chvíle, co—.
p' ododtédoby, co—.Sof.i: potom, když-.
ἐν ©—zatím, co— (ale rozd. jest čv ©: v, při
δειηζ--). Ἠότ. 1: ἐνᾧ ἡ ἀγγελίη παρὰ βασιλέα
ἀνήιε, ἐντούτῳ παντὶ τῷ χρόνῳἐγίνετο τόδε
zatím co poselství ku králi docházelo, za
tuto celou dobu dělo se toto. 2. Způsobů
verbalnícha záporekvevtáchrel. přesných
užívá se týchž, které by měly, jsouce vtami
hlavními, ave vtách zástupných zase týchž,
které by měly věty vedl., jimi dle smyslu
zastupované. a) nd. bývá při určitosti;
avšak «) ind. řeč. ve výsledných vtách rel.,
závislý na hl.vtě dle sm. negtvné, překládá
se č. obyč. coni-em, Sof. odx čaTivοὕτω μῶ
006,05Wavetvěpžnení člověka tak bláhového,
jenž (posmrtitouží,) by smrti si žádal,Dém.
οὐ γὰρ οὕτω Υεὐήθης ἐστὶνοὐδείς, ὃςὑπολαμ.
Báve s ace. c. inf.není zajisté tak pošetilý
nikdo, aby se domníval, že—.B)v rel. vtách,
smyslem příčinmých a p., řec. rel. překlá
dá se č. i spojkou : že—; když—. Sof. ras otλος,ὅςγετοῖςἐχθροῖσίµ.ἐχδοῦναιθέλεις; Ἱ.
přítelem, když odpůrcům mě vydati chceš?
—Xen. αυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν οὐδὲν δίδως
podivně jednáš, že nám nic nedáváš, v) ind.
fut. v rel. vtách účelných překládá se č.i
coni-em. Xen. Toržxovrau ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ
τοὺς πατρίους νόµ.ους συγγράψουσι, χαῦ’ οὓς
πολιτεύσουσι třicet mužů vyvoliti, kteří by
zákony národní (pootcích) sepsali, dle nichž
by správu obecní zařídili. b) com?.«) v rel.
vtách účelných bezv. Xen. —oie0 kterým
bych dal. B)v rel. vtách $odm. 0gdv—buď
o případě jednotném, n. obecném, opětova
ném (srv. ei II., 1. b.—1. dvÍII. 2, a). Xen,
οὓς ἂν βελτίους τινὲς ἑαυτῶν Ἱγήσωνται, τού:
τοὶς ἐθέλουσι πείδεσῦαι Κἰετό ΡΥ πα ποάηξ]δ{
«ο0θ πζηβ]η,--.οὓς ἂν ὁρῶ τὰ χαλὰ καὶτἀγαδα
ἐπιτηδεύοντας, τούτους τιμ.ήσω. Ἰλετό ΡΥΦἨ
viděl, kterékoli budu viděti, ani skutky po
ctivé a šlechetné provádějí, ty budu ctíti
(po každé), zř.básn, Ὦ67 ἄν:Βοί, μῖσοςὧν τέκη
nenávist k těm, které zrodí. c) opť. «) bez
WVzř. přací. Aischl. —obyč. po vedl. čs. bý
vá střídný (j. coni. s v po hl. čs.)apředkládá
ο Ἰ. οοπῖ,, Χεπ. οὓς ἴδοι εὐτάχτους ἰόντας,
ěryva které (kdykoli) spatřil v dobrém po
řádku při pochodu, (ty) chválil. B) opt. s
ŽV jest pot. —d) inf.) v nepř. řeči (což
vyložiti 1πο 1. 2. 8). Χεῃ. τὰ μέγιστα, ἔφη,
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τοὺς θεοὺς ἑαυτοῖς καταλείπεσθαι, ὧν οὐδὲν
Čřdovelvatvoe dvůporor; věci nejdůležitější,
pravil, že bohové sobě ponechávají, z nichž
prý nic není zjevno lidem. B)při čo ©s tou vý
minkou, aby—.Xen. T0ůgvexp0ůcἔφασαν ἀπο
δώσει, ἐφ᾽ᾧ μὴ κάειν τὰς οἰκίαςΡταπ{1, že
mrtvoly vydají s tou vým., aby Helléni ne
vypalovali (jim, barbarům) příbytků. —3.
zř. v ot. nepř. (avšak přece rozd. od doru).
Sof. elde uýmore yvotng dgečkéž nikdy ne
poznáš svého stavu (původu) ! —Hér, yevo
µένης λέσχήης,ὃς γένοιτο αὐτῶνἄριστος-- Κάὰγζ
nastala porada, který asi z nich prokázal se
nejstatečnějším—. (o tom znich, který—).
Xen. réume eimov,0 v poslal zprávu, kdo
(on) jest; (—osvém stavu). Lýs ivεἰδῆτε,
ᾧ τρόπῳ ὑμῖνἢ δημοκρατία κατελύθη καὶὑφ'
ὅτου α0γβίθ poznali způsob, kterým vám li
dovláda byla zrušena a odkoho. Dém. ἃ χρή
σεται καὶ πότε τῇ δυνάμει, βουλεύσεται-- k
čemu užije vojska a kdy, to rozhodne—.

9, ὃς, ἥ, ὃν (σΈος «£,« suus, svůj, sein.
srv. 2. oů. —zcela rozd, od 1.065) básn.,
dle někt. i Hér., pron. poss.3. os. sg. 1. rejl.
k subi. též vty : svůj. Sof. Tv oTAovTv av
meépixpívevyo zbrani své uznávati, přisuzovati.
τοῖς οἶσιναὐτοῦ svým vlastním (dětem);
svému vlastnímu synovi.2.nerefl. v závislé
constr. s jn. subi.: jeho. Aischl, při inf,

ὁσάχις (ὅσο-ξ517.πολλά-κις) πθςΚΙ. rel.
kolikráte. Pl., Lýs.

Óo-v)épat den coden ; každý den.Thúk.
(v. 0605 2. c, a).

ὁσία,Ιόπ. --ἴη,Ἡ (ὅσιο-ς) Ράβπ. a) bohem,
řízením božským dovoleno; zbožno. Hér.
τοῖσι οὐδὲ κτήνεχ ὁσίη δύειν ἐστὶ ἐδτηαπί do
bytčata obětovati dovoleno, zbožno není, b)
zbožná služba, pocta. Eur. dotac čxx7: pro
zbožnou poctu ; pro zachování zbožného zvy
Κα (ροοίγ Ροζ/). ὁσίᾳ δίδωµι ἔπος Tódezbožné
službě, posvátnémuobřadu věnuju slovototo.
ϱ) Ὁσία Zbožnosť(j. bohyně).

"Ootu, v. předeh. f.
ὅσιος 3. (substt. óoíxv. zvl.) 1.a)bohem,

řízením n. právem božským dovolený; zbožný,
trag.. Hér., att, —Sof. oů oot Béuuc odd" čatov
s inf. není ti (po právu božském)přísiušno
anidovoleno—. Hér. 0ax zrotéew,Aéyewzbožné
konati, mluviti. Pl. zepi pěv ἀνθρώπους τὰ
TEPOGÝKOVTAπράττων δίκαι ἂν πράττοι, περὶ
δὲΦεοὺςὅσιαk lidem příslušné konaje, spra
vedlivé by konal, k bohům— zbožné, Xen.
Δ84γ.ὁσίως ἂν ἔχοι τινὶ zbožně slušelo by ně

/
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Κοπιῖ--, 50{, 1ΟΧΥΠΙόΤΟΠ: ὅσια πανουργήσασα
zbožného zločinu dopustivši se (t. j. činu
světskou vrchností zapověděného,božským
řízením pochvalného). b) božský ; posvátný.
obzl. v obřadech obětních. PL. 0a14 Ts xai vó
vx posvátné aobvyklé obřady.Xen. comp.
0 m. OGLWTEpOVposvátnější. c)veřejný ; obecný
(dle zřízení božského). Thúk., Isok, xai iepa
xai Octx věci i posvátné i obecné ; —ibožské
i světské. 2. 3) z—; po—; nábožný. Thúk.
ÓotoL779060Ů Otxaioug zbožní proti nesprave
dlivým ; (bedliví zbožnosti proti nebedlivým
spravedlnosti). Pl. δίκαιος.ὅ.-- Χοη,b)čistý;
neposkvrněný, Sof. yeřoec.v. dryyávo 1. b. —

ὁσιότης, T705, % (0010-g) zbožnosť. u Pl,
a Xen.. cnost.

ÓGtÓW(čoto-c) světím ; zasvěcuju. Eur.
med. —se; obřady světím. —pass. Xen. čret
ὡσιώθησαν αἱἩμέραι--. κἀγύ dosvěceny byly
dni (ve Spartě obecným smutkem po úmrtí
krále před ustanovením jeho nástupce);
když uběhly dni smutku zasvěcené—.

"Όσιρις, 1Šog,ión. 106,Eg. bůh slunce(plo
dící síla přírody), muž Isidin, otec Hórův;
u Řeků pokládán za Dionýsa.

OG, ión. ouů, dór.i odu.dk,1 (68-,V.Čo)
a) puch; zápach ; vůně. Aisehl, —Sof. xxx%
0. zápach odporný. Thúk. pl. oux dvexToL.
Hér. ovůni růží. —vivocněčeho, Xen. pl. do
τινος z něčeho. jdstou líbezné. b) čich. Xen.

Ócov-Óv lépe odděl. Hér. (== ὅσον οὖν)
xai 0. ijakkoli málo ; i sebe méně.

Óooc 3. (srv. 1. 86, ošoc) jak veliký,
mnohý, četný. pl. jak mnoho, kolik, co (č. s
gen.) 1. s poďiveném o velikosti a množsví,
a) 90Η, Οἰδίπους ὅδε-- εἰςὅσον κλύδωνα GUU=
oops EAYAudev—do víru j. prudkého nehody
56 ἀοβίαΙ! Χθη,ὅσα πράγματαἔχεις ἐντῷ δεί- ᾿
rve COprací máš přijídle! —b)vzávislosti, «)

Hér. Xum ἄξιονΝώματος, μέγαῦος καὶὄψος
ὅσοντί ἐστι hrázi podivuhodnou, velikostí a
výškou jak ohromnájest! i po $oudotos(V.
davy %otoca, f). B) io příčině, Hér. oAogů
ρονται, ὅσα µιν δεῖἀναπλῆσαι xaxa naříkají,
jak mnoho mu třeba zakusiti neštěstí! 2,
γε]. 8) α) 8 60116]. ἀθπιηςί, τοσοῦτος, τοσόσ
Je, odrToca p. —Xen. ὑμεὶῖςτοσοῦτοι ὄντες, ὅσοι
νῦν συνεληλύὃατε νΥ, tak četní jsouce, jak
nyní jste se sešli. Tooadra odAa,0ca—tolik
kmenů, kolik, co jich—. i o čse, Sof. ypóvov
τοσοῦτον,εἰς ὅσονἆορα {8 dlouhou, (do kte
τό už,) až—neutť, τοσοῦτον--, ὅσον {ο]]κ--, Κο
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lik, co; tak daleko, jak—. Xen. óce—, τοσ
oúTe před comp. čím—, tím— ; oč—, ο 19;(ο
kolik-, o tolik-). i po gg, Aischl, Toůgmáv
τας--, ὅσοι-- ty všechny —kteříkoli. Sof. zav
των,ὅσ' ἔστι, κτημάτων ὑπέρτατον 9 Υᾶθο]
statků,co jich jest nejvznešenější. zav, čcov
vše,cokoli. Xen. gávra, čoxvšechno, cokoli,
cojen. 9)někdy příslušné subst. bývá přirel,,
Thúk. $ňxat doo σαν, ráoac hrobů kolik
bylo, všechny—. Xen. AxBóvreg,door ἦσαν Bó
egvzavše, co bylo skotu. b)a) někdy jest rel.
bez demnst. i bez subst., Hér. čaotčaxov€)
δαίμονες, ščeovéovTokteříkoli (všickni, kteří)
bývali zámožni, zakupovali si—. Thúk, yv
ναικείας ἀρετῆς, ὅσαι νῦν ἐν χηρείαᾳ ἔσονται,
uvyadřvato ženské enosti (všech těch,) kte
ré nyní ve vdovství žíti budou, zmíniti se.
s gen, parit. zoTav 0coi— Znich (všichni),
kteří—.substt. ocovvše, cojen; Thůk. 0. 4
πὸ τοῦ ἱεροῦἐφεωρᾶτο τῆς νήσου-- Τᾶθ, 60 40
strova od svatyně bylo spatřováno—všechnu
čásť ostrova, kterou od svatyně bylo viděti—,
Hér, čr" ocov—pokud (v, šrods). Xen, čočσον--.ὅσονδύναμιαιcojenmohu.i pl.rAňvo
σα πολέμ.ουvexev čyou.evkromě toho (všeho),
cokoli pro válku máme. P) bez verba pří
slušného. Sof. úpe výveáv ioyvv,607(= 0
pů, dan 7 d. i. ave) zříš bohů moe,j. veliká.
Xen. ócov čvěuoí co jen na mně, v moci mé
jest. PL sig oGovἀνδρώπῳ δυνατὸν μάλιστα
pokud člověku možno co nejvíce. TX dvxp%
0Ů xXŮOGOVdvixo%, xAxK ; Zdaž nejsou trap
né věci zlé, jen pokud jsou trapny ? —Hér.
ὅσα μὲν ἀργύρου ἀναδήματα(1. ἐστὶ), ἔστιοἱ

νά ἐν AeAoořei—co ze stříbra posvátných darů jest, ty v Delfech pocházejí vět
ším dílem ο πόμο, ὅσα μὲνἐς αἰχμὰς καὶKo
δις (ἐστὶ),χαλκῷ τὰ πάντα χρέωνται, ὅσα δὲ
περὶ κεφαλήν (ἐστι), χρυσῷ κοσµέονται COpa
tří ke kopím a šípům, ke všemu (tomu) mě
di užívají, co pak jest ok. hlavy, to ze zlata
si upravují. Thúk. uďAhov06x vz xara yův
více, pokud jest to po zemi—. 0Gx790g T0ů3
Weodg(7v)—(co se vztahovalo kbohům); co
do náboženství—: (srv. zde dále c. 3). — c)
Zkracováná vazbou děje se tím způsobem,
že «) rel. 000g řídí se pádem vynechaného
démnstiva (attractio). Thúk. oooἨμέραι--
ὁσημέραι ἐξελαύνειν,προσδέχεσθαι (ν τοσαύ
τας μέρας ἐξελ--.προσδέχ-, ὅσαιcav tolik
dní, kolik bylo;) den co den; každý den. —
B) ace, neut. sg. ocov o míře n. při čísle: asi,
v jn. případech omezovací:jen j.; j. Hér.is
τὲνεκρὸν ξύλινονµέγαθος ὅσοντεπάντηπηχυι

50*
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αἴονἢ δίπηχυν πιτίγο]α πθdřeva,velikosti na
všechny strany (na délku a šířku) asi jedno
ho n. dvou loket, Xen. ἀπέχει ὅσονπαρασάγ
γην {α τοσοῦτον, ὅσος ἐστὶ παρασάγγης)
vzdálen jest asi parasangu, οἱ ἰππεῖς ὅσον
čganóciojezdcové počtem asi 600—. šyovrTeg
πρόβατα ὅσον θύματα majíce ovec jen (co
stačilo) na oběti. oůxčyov el uh aida zal 6
Gověgódtovnemaje leč sluhu a peněz jen (co
by stačilo) na cestu. dmoJumovčcov Tůpoect
ponechav místo jen (dostatečné) hrádkům.
PL. εἰμὶµιάντις ὅσον μὲν ἐμαυτῷ µόνον ἱκανός
jsem věštec asi jen své vlastní osobědosta
tečný (srv. dále 3. d.). —y) čcovun—jenne—;
jen že ne—. Soť, Topyov eipyáodau 0, 6. u
χερσὶκαίνων δῖηže jsi i vykonal, jen (že) ne
rukama zabíjeje. att.osovoůjen cone—;sko
ro; bezmála; málem. Thúk. v0 τεῖχοςὅ. οὐχ
úrererékeoTo zeď bezmála byla dohotovena.
ἐς τὸν μέλλοντα καὶ ὅ. οὐπαρόντα πόλεμον Κα
blízké a skoro už přítomné válce. ody čcov
ojx—, GAXoúdě nejen že ne—, ale ani ne-.
©)Ooocdý (n. č6ocde) jakkoli právě veliký,
malý. Hér. ἐπὶμισθῷ ὅσῳ δή πα πηζᾶι něja
Κοι γε]Ίκοι, ηθ]{βίΟΠ, στρατοῦ μοῖρανὅσην
OYxoTečyov maje část vojska nejisto j. asi
velikou. 3. způsobů verbálních a záporek
užívá se týchž, které by mělyvty ty, jsouce
bud hlavními (bez 060g), buď těmi vedlejší
mi, které tu právějsou zastupovány.a)nd.
o určitosti verbální. Thúk. zawoi©'Got TV
ὃεπάρεστε-- vám pak dětem těchto (nebožtí
kův), kteříkoli jste přítomni—.b) comi. s dv
o případě zár. podmínečném, buď jednotném
n. opětovaném. Hér. čv vów čyovTE:Čas Av
πλείστας δύνωνται καταστρέφεσῦδαιτῶν πολί
ων v úmyslu majíce si podrobovati z měst,
kolikkoli nejvíce by mohli( „dv ogmAelovac
δύνωνται). Χθῃ, νομιῶ, ὅσα ἂν ἴδωθηρία, ἐμοὶ
TAdTATpépEodou Za to míti budu, cokoli zvě
fe spatřím, to (všechno) že mně (pro mne)
jest živeno. c)“0pf. «) bez Avpo vedl. čs. bý
vá střídný (za ind. n. coni,). Xen. úmoyvet
το πάντα ποιήσειν αὐτῷ, ὅσα δέοι 5Π10οσα]
všechno jemu učiniti, čehaeskoliby třeba by
Ίο (ποιήσω, čox Avdén).— B) opt. s dy jest
pot. —d) mf. bývá často k vyznačení dosahu
n. míry n. omezování, Sof; rAéovAg da- :
μονίας ἢ τοσοῦτον ὅσονδοκεῖντίοο Ρ]αὔθπος
než tolik, co dostačí, aby mněl býti blaženým.
Ῥ]. ὅσον µόνον τὴν δυσχέρειαν κατασβέσαι 00
by jen stačilo odpornosť udusiti. Xen. čAetre- ©
το τῆς νυκτὸς ὅσον σκοταίους διελθεῖντὸ πε
δίον zbývalo noci (tolik), co by ještě za tmy

OG-TE.

prošli rovinu(srv.isvrchu 2.c,B,y).i s inf.
s dv. —4. zř. v oč. nepř. (avšak přece rozd.
οἆ ὁπόσος). Ἠότ. υ.ἡ ἐπιλέγεσθαι, ὅσοι πλῆ
$óc cior neuvažovati úzkostlivě, kolik jich
jest počtem (0 počtu, Kolikjich jest). dorů
μοῦ πέρι μὴ πύθη,ὅσοι τινὲςἐόντεςταῦτα ποι
έειν οἵοιτέ εἰαιο Ροδζα πενγρίάτε] ϱο,]. δεῖ
ni jsouces to jsou, aby to činili.

ὁσοσ-δή, ν. ὅσος9.ο, ὃ.
Óo00-T8P rel. jak veliký, mnohý, četný

právě. pl. i kolik právě (č. s gen.) 1. a)
Aischl. s gen. partt. [leocv dcormepz Per
šanů (kolik právě,) všichni, kteří právě—.
Soť. čcormep Čouev my všichni, co žijeme.
Thúk. (v. xoumée f.). —Hér. o řece, jezeře.
Χθη. ἑπτὰ ημέρας, ὅσασπερ ἐπορεύθησαν,πά
Gag—sedm dní, které právě pochodemstrá
vili, celých —.i význ. 60Π068. ἰππεῖς, ὅσοι
περ σαν, οὗτοι--]οπάσοτό, jakkoli jich bylo
πιά]ο, αἱ(Ρΐθος)--. Ῥ]. ὅσωπερ μεῖζονἀγαδόν
ἐστινο právěvětší dobrojest. —b) bez ver
ba vazbou zkrácenou. «) Hér. ὅσαπερ τρία
ovádix asi tak tři hony. B) Xen. ooameoprá
vě jako. (τ..διχχράοµαι 1. a, a, £.). i s opt.
Ρού, ὑμεῖς νυκτὶ ὅσαπερ οἱἄλλοι ημέρα δύναισθ᾽
ἂν yoňoda vy noci, právě j. jiní lidé dne,
mohli byste užívati.

ὅσ-περ(1. ὅς,πειιῖ, ὅ-περ.--ὥσπερ, περ
v.zvl.!) rel.jenž, který, kdoprávě. a)Aischl.
gen. sg. mase. i roůreo kterého právě, may,
Tep vše, co právě. Sof. δεῶν, οἵπερ--. Ἠόή.
duTÓg,čoTco týž, který, j. právě. — někdy
rel, assimiluje se pádempraedikátu. Aischl.
χοὰς φέρουσα, ἅπερ νεχροῖσι LEDUXTÝpLUTY Z
ny přinášejíc, které právě mrtvým jsou dár
ky smírné. b) orep někdy vztahuje se k celé
vtě. Xen. Óm.ořuat devórarvov což, myslím,
že jest nejhroznější. o) α) 998, ἅπερ ὄρνιξ
právě j. pták. 3) ΑἱΦοΠΙ.ἀφ᾽ οὗπερ (οἆ té do
by,) co právě—.

Oortptov, vó, luština; luskovina, j. bob.
Hér., att.

"Όσσα, Ἡ, vysoké pohořívevých. Thes
salsku, mezi Olympem, od něhož jest úžla
bím ř. Péneja odděl,, a Péliem.

ὅσσε, τώ (ὀκῇε,« 00-ulus, oči, Auge, «
O7- V Obouau, Op-HaAu.0c.—gen, a dat. obyč,
ΡΙ. ὅσσων, ὅσσοισι Π. ὅσσοις) Ρά5η. πθιῦ. ο].
trag. —Aischl.io Argových očích : ruxvote
ὅσσοις δεδορκώς.

ὅσ-τε (1. ὅς, --πθαζ. ΡΙ. ἅτετ. zvl.!—srv.
i ore.) básn. a) kterýž. Aisoh), 'Egtvvůec,al
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ὀστέινος.

re— kteréž—. Sof. NuoBu, AT ($r7:) —Niobo,
kteráž—. b) Aisehl. ἐξ odre— od té chvíle,
κάτ --.

ὀστέινος ὃ. (ὁστέ-ον, »ν osseus) koštěný.
5 / . ο m / 3
OoTE0V, att. i oorToUv,T0 (© 08, Ossis)

kosť. trag., att.

ÓG-T1G,fem. fr, neut, čr. (odděl., ale čr.
v. zvl.!— 1. 0g—.v gen. a dat. mase. aneut.
sg. Zprvní části bývá pouhé— neskl., při
pojené ku kratším tv. z km. ve, tedy ó-r0v,
ὅ-τῳ, ΙόΠ.ὅτευ, ὅτεῳ; 1ἵ. ἶ τ ΡΙ.: ὅ-των, ὅ
τοις, ἸόΠ. ὅτεων, ὁτέοισι. -- nom, a acc. pl.
neut. bývá obyč.4coa, 4rra) 1. rel, indef.:
kterýkoli; kdokoli, neut. cokoli, —někdy i:
jakýkoli. a) s úmď. «) Aischl.— mav, č m
χρήζεις μιαθεῖνvše, cokoli žádáš zvěděti. pří
slušné correl. demnst. někdyjestvynechá
no. Xen. raĎra διαδίδου, ὅτῳ βούλει to roz
dávej, komukoli chceš, někdy rel. sg. vzta
huje se k gl. Sof. 8oru—,o0ůrTo.kdokoli—, ti.
Χθῃ. πάντα, ὅτου ἔδει všechno, čehokoli bylo
třeba. Oori s ind. fuř. s význ. účelným (č.
který s coni.). PL. Taúryv (vův Boňdeav), Ἱ
τις ἀποτρέψει τὴν μεγίστην ἡμῶν βλάβην tou
pomocí, která by odvrátila od nás největší
škodu. Xen. Ίγεμόνα αἴτεὶν,ὅστις ἀπάξει za
vůdce žádati, který by odvedl. dorug s ind,
ve sm. výsledném (obyč.po význ. negt. ) pře
kládá se č. : který, že s coni., Hér. (v. évaye
1. ϱ). Σεπ. ἔστι τις οὕτως ἄφρων, ὅστις οἴε
vTau—; zda jest někdo tak nerozumný, který
(že) by se domýšlel—? Dém. (v. dyvoče—).
B) jenž ; 0. yejenžto. Sof, i při 1. a 2. 08. —
b) k vyznačení neurčitosti i verbálné bývá
ὅστις S coni. s dv, po vedl, čs. i opt. bez dy,
často k opakování děje trag. —Hér. áca« ©
ἂν ἕχαστα τῶν χρηστηρίων Ὀεσπίση-- οοκο]Ι
by pak každá z věštíren zvlášť vypověděla—.
Xen. ó m1v AxuBavyTu, radra— cokoli by
Κάοἀοβίάτα], ἴο--. πάντας ὠνόμαζεν, ὅτῳ τι
mpocTaTTOLVšechny jmenoval, komukoli
Κάγ ο0 παϊίποτα]. -- ὅτου ὃ) ἐπιλάβδιτο τὰ
δρέπανα, movTaOtexórTeTočehokoli zasáhly
kosy, všechno rozsekáváno bylo. ©)«) οὐδείς
beze spony assimiluje se pádem následují
címu oor1g00, splývajíc s ním v jeden pojem
(m ἕχαστος). οὐθεὶς ὁ. οὐ, CEN,οὐδενὸς ὅτου ο”,
dat. ojdevi Te odG. (není nikoho, kdo, koho,
komu by ne- ;) každý, každého, každému «.
Hér., Thúk., obzl, Pl. o)devoc čT0Vv04 TávTOV

ἂν ὑμῶν καθ’ ἡλικίαν πατὴρ εἴηνnikoho není
z vás všech, jehož otcem dle věku nemohl
bych býti; každého, každičkého z vás všech
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dle věku mohl bych býti otcem. xAdcovoddéva
ὄντινα οὐ κατέχλασε Ῥ]άδοπι αγγτι ΚαζάϊδΚό
ho hluboce dojal. B)šaviv doru jest kdokoli ;
některý, někdo asi, i pl, čoriv oUrivec.Xen.
ἔστιν οὕστινας ἀνθρώπους τεθαύμακαςἐπὶ σο
ole; zdaž některým asi lidem obdivuješ se
pro umělost? —i pouhé doru: kterýkoli; ně
který. při neg.: žádný (aťjest kterýkoli).
Xen. oxomely,dwg Táv EAXývov μηδὲ οὕτινες
icyupot otv hleděti k tomu, aby z Hellénů
nižádní (ani ti ani oni, ať jsou kteříkoli)
mocnými nebyli.) čččrovhned odté chvíle
co—.Xen. —2. v of. nepř. který, kdo (asi).
trag., Hér., att., obzl, po eidévata p. Aischl.
Ρ0 σηµαίνειν, oyuŽvat, Sof, i po Phérerv, Hér.
po črecwrko, VoudČe. Thůúk. εἰδέναι,καθ’
ÓTLyopůca nOAcuognevěděti, jakým asi bě
hem bráti se bude—.is coni.deliber,, po vedl.
čse is opt. střídným (i za ind.). Hér. XAo
δὴ οῦκ.ἔχειν ὅτεῳ ζημιώ σωσι τὰς γυναῖκας že
užneměli, nevěděli, čímjiným mají potresta
ti ženy. dou dlev κονιορτὸνὄτεών χοτε εἴηGV
Ὀρώπων ἄθ 86 αἰν]Πτίτα Ῥτασῃ, οἳΚἰθτύοΏ
asi by lidí pocházel., —i při závislém inf.,
Dém. o)x od" ὄντινά µοι δοχοῦμεν ἔχειν τρό
πονπρὸςαὐτό πετίπι, comám souditi, jakým
asi způsobem chováme se k věcem těm. (jak
to jen říci—?)

ÓoTLo-8")který-, jakýkoli πὔ, ὁστισ-δή
TmoTekterý-, jakýkolivěk už. Dém. «irix—
příčina.

ÓoT10-0Úvkterý-, jakýkolivěk. Pl. žy«
δὸς ἄλλην Ἠντινοῦντέχνην řádný vjn. kterém
Κο]1νὅ]ς απιόπή. Χθη. ἐν αἱστισινοῦν πράξεσιν
ve kterýchkolivěk pracích. často neut., Pl.
ὁτιοῦν ὀτφοῦν ἁμῇ γέ πη προσέοικεcokolivěk
čemukolivěk nějakým aspoň způsobem ná
podobnojest. odd",un8' úriodvani dost málo;
zhola nic. Thúk, zaóTtodv i v čemkolivěk,
jakkolivěk,

ὀστραχίζω (0oTpax-ov)na střepinu;,natabulkuhliněnouzapisuju.vAthénách: (zá
pisem, hlasováním střepinovým z obce)vy
povídám. (Byl-li t. muž Ath. některý mocí
svou svobodě občanské dle zdání obecného
nebezpečným, i bez vlastní viny mohl býti
z obce vyloučen, napsalo-li nejméně 6000ob
čanů jméno jeho na střepiny n. tabulky hli
něné; takové vyloučení, nejsouc pokládáno
za nečestné, beze vší újmy ve jmění trvalo
10, později 5 let; avšak už dříve mohl vy
loučený obecným nálezem býti opětdo vlasti
povolán, obzl, v doběobcinebezpečné.) Thúk.
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ἔτυχε dp Aorpaxouévogprávě t. byl vyob
cován hlasy střepinovými.

OOTPUMOV,TÓ(= dG-Téov) a) skořepina;
střepina.o.)j.hračka hazecíjejíž jedna stra
na byla začerněna, znamenajíc prohru. Pl.
9)v Ath. hliněná tabulka hlasovací(v. 0oTpx
xiČe). b) nádoba hliněná, Xen.

ὀστώδης 9. (ὁστέ-ον, εἶλος)kosti podob
ný ; kostěný. Xen. xepaXý.

ὀσφραίνομαι (.ν ὁσ-μή, 519. ὄζω. -- 801.
ὠσφρόρην, {πᾖ.ὀσφρήσομαι) τλὰπὶτάδοβα/
do sebe vnímám ; čichám. o zvířatech: či
chati; větřiti, PL. ὀσφραίνεσθαιčichati. Xen.
τιγὸς něco. Hér, dcppouvóu.evotκαταγιζοµένου
T0Ůůxzproů vdechujíce vůni z ovoce hořící
ho, zapalovaného—.dg dopoovroτάχιστα τῶν
καμ.ῆλωνοἱ Úemorjakmile zvětřili velbloudy
oři—. i óduňv dopoxivechm vůni, zápach
číti, větřiti. ν

ὄσφρησις, Ἡ (ὀσφρα-ίνομ.αι)čichání; čich.

ὀσφύς, ύος,Ἡ, kyčel (mor, kloub). Aischl.
uaxpav coův dlouhou kosťkyčelní.

ÓTpřed samohl. — črs.
ὅτ-αν --- ὅτε ἄν s coni. když by—; kdy

koli—(v. re). Ovav-mep když by právě;
kdykoli právě. att.

᾿Οτάνης, ov, ión, ee, Peršan 1. v 6. stl.
jeden ze 7 spiklých proti Smerdiovi nepra
vému,syn Farnaspův, otec Faidymin. 2.vo
jevůdce Darejův, syn Sysamnův.3. bratr Da
rejův,otec Smerdomenův. 4. otec Améstřin.

᾿Οτάσπης vojevůdceAssyřanůza Kerxa,
syn Artachajův.

ÓTEpřed samohl. čr, před ostrým příd.
oW (jove, vlastně ace. sg. neut. sl. 0a-T6. —
v. inásl, órě) spojka rel. 1. čsová: když;
kdy;někdyku correl, demnst.róre n. kindef,
gorTě0 minulosti, k všyo přítomnosti, a)s/nď.
PL. jv ποτε χρόνρε, ὅ. 9εοὶ μὲν ἦσαν, Ὀνητὰ δὲ
γένη οὐκ ἦν byla kdysi doba, kdy—.6. děčyvý
τερονἐγίγνοντο,τάχα δὴ χαλκός τις ἤστραπτε
když pak blíže přicházeli, brzy už kovového
něco se lesklo, i s 80Υ, ὅ, εἰστίασαςτοὺς φί
Aoug,zaTéuadov— když jsi uhostil svépřá
tely, dobře poznal jsem—.vův, 6. οὕτω σοὶὀξέ
wg úTaxova— nyní, když tebe tak horlivě
jsem poslušen-—. b) oTav (drTeKv) s coni., po
vedl, čs. i Gres opt. s význ.zár, podm..: když
by ;i: když. sind. fut.; oopakování: kdykoli.
(ὅ, 5ἰπά,) Ρο, ὅταν δὴ μὴ σθένω, πεπαύσοµαι
když bych už nemělasíly, když nebudu míti

OTL.

už síly, ihned ustanu. Xen. Orxvdén,rávreg
v.évououkdykoli třeba, všichni zůstávají (v.
ἱἄγαμαι1. Ὦ). ὅταν τάχιστα-- 1θςπηῖ]οϱ7--.
Φ0/, εἰτότε δωροῖθ’, ὅτ᾽ οὐδὲνἢ χάρις χάριν φέ
ooi—jestliže by tehdy dával, když by nijak
milosť milosti nepřinášela—. Χθη. ὅστις, ὅτε
τὰ ἄριστα πράττοι, τότε μάλιστα τῶν θεῶν
ueuvňvo kdokoli by, když by nejlepšího zda
ru zakoušel, tehdy nejvíce byl bohů painět
liv—. dauvě raoývyskAev úTovuÉvEtw,ÓTEoi πο
λέμιοιἰσχυρῶς ἐπικέοιντο ὄ8βΐο0rozkazovalza
stavovati, kdykoli nepřátelé prudce doráželi.
c) šad“ore n. šariv ore někdy. att. —Sof.ša
ὅτε (μὲν) -- ὅτ ἄλλοτ ZAhov—brzy—, brzy
každou chvíli jiného—. 2. a) když ; jak; (že).
Thúk., Xen. (v. uéuvyum 2. a, med.). Xen. i:
τῶν ὑμετέρων προγόνων καλὸν λέγεται, ὅτε-
0)x eíxoxv—vašich předků krásný čin se vy
pravuje, jak, že nenechali—. b) o čse i příčině:když; ježto,Sof.vův,ova—nyní,když—.
Hér. ἢ δὴ ὁ οὐρχνὸς ἔνερὺε ἔσται τῆς γῆς, ὅτε
γε ὑμεῖςτυραννίδας ἐςτὰς πόλις κατάγειν πα
oxoxeválecde věru už nebesa dole budou pod
zemí, když už vy se chystáte tyranství do
měst zaváděti! Tóre OY—,Óre vs tehdy už-,
když už-. Sof. dr ovv—když tedy—. Dém. č
τε τοίνυν τοῦ οὕτως ἔχει, προσήκει-- Κάγζ
tedy tomu tak jest—. —jest-li příčina zár. i
podm.anegt.(což bývázř.),klade se u. Pl.
χαλεπῶς ἂν τοὺς ἄλλους ἀνδρώπουςπείσαιµ.,
ὅτε γε μηδὑμᾶς δύναμαι πείθειν πθβπ8ᾶπο
bych osttní lid přesvědčil, když už ani vás
nemohu přesvědčovati.

ÓTÉ(seslabené Šrs předch., srv. tam 1.c)
někdy ; po chvílkách. Thúk. 6. učv—,6. δὲ
brzy—, brzy. Pl. 6, ušv— čvlove dě— brzy=,
někdy pak-.

ὁτέοισι, ὅτευ 8 Ρ., 7. ὅστις.

ÓTL(půvd. neut. sl. 6oru, vždy sloučeno:
ὅτι, rozeznáváno jsouc tak od pravého 0 u)
1. při sup. co. Thúk.óru šv PoxyurTárTeve
lhůtě co nejkratší. Xen. óT1uXAorx co nej
více, BouXolunv Av č. mAsloT0ue čivu TOLOÚTOUS
chtěl bych, aby co nejvíce mužů bylo tako

„vých. 0. 4rxoxaoxevóTaTo; Co nejméně při
pravený. 2. spojka. a) x) ve větách.v ysvět
lovacích a vyjadřovacích: že. ToĎrTo, čr:
sond. to že—.trag., att. i po substt. a adi.,
Πόπι, τί ποτ᾽ οὖντὸ αἴτιον; ὅτι- co asi tedy
1θ5ὲῬἩδίπα3 ({ο,) ἄθ--. διχφέρει δὲ τί; ὅτι-
liší se to pak čím? tím, že—.eidévau, sirety λέ
γειν Ap., or— věděti, říci, povídati, že—.(v.
11.0; I.2. a, B. —δῆλος Ε,olda 1. b «.)—



οοτι.

někdy kor: třeba doplniti ind. z předch. —
Thůk.—s opť.pot., Xen. drrexpivavo, G.T966
9εν ἂν ἀποῦάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοῖεν odpo
věděl, že by spíše umřeli nežli zbraň vydali.

sind.vedl.čs.s v, Xen,δῆλονοὖν,ὅτι οῦκἂν
προέλεγεν, εἰ μη ἐπίστευεν ἀληδεύσειν ΖΙ6ΥΠΟ
tedy, žeby nebyl předpovídal, kdyby—.sopť.
střídným po vedl, čse k vytčení myšlénky
subi., Hér., Thúk, — Xen. čAsyev,0. aT0g
TAdTAÚnoXoEevŠxcÍvo)pravil, že sám uhonil
zvěřtu proněho (dir.: šdýpx0x). oxpěgrow
ἤδη ἐδόχει εἶνχι, ὅ. ὁ στόλος εἴη ἐπὶ βασιλέα
zjevno všem už zdálo se býti, že výpravajest
proti králi (dir, 6 ar6Xog čavi—). 'Opóvrag
γράφει,ὅ.Soi napsal, že (prý) přijde. (dir.
%40), i óT1 0) vý s coni. (v. oů II. 9. a, B).
O) oT1omezovací. (jen tím,) že; pokud. Pl.
σρα τίς σοι 9οχεῖἀδικῶν ἄνθρωπος σωφρονεῖν,
čr: dd:xeř; zda se ti vidí, že některý člověk
bezpráví čině rozumně jedná tím, že bezprá
ví činí? —i: co se toho tkne že—; jakož (v.
rapaxovo). b) črt uvozovací «) před řečí
přímou; č.: toto; n. dvojbod,Xen, cčre d' 67 Eig
καιρὸνἥχεις a řekl: Vhod jsi přišel! rov d
ἀποκρίνχσθαιὅτι Ώασιλείαν μὲν οὐχ.ἂν εζαί
umv—ten pak prý odpověděl toto: Království
sice bych nepřijal—. 9) před part. Thůk.
s part.fut. že—. PI, aiodbavou.zí Gou OTL0Ů OL
vavévou dvriAéycv znamenám u tebe, (jako
bys nemohl) že nemůžeš odmlouvati. —dle
někt, v řeči nepř. i před /f. u Thúk. a Xen.
c) příčinné: že; za to,že; protože: poně
vadž. obyč.stmď., trag., att.— Xen. ἀποῦνή
Gx, ÓT1—umírati (odpravou) za to, že—.yotv
τινὶ ἔχειν, ὅ,--. ἰδεῖνἐπεθύμει, ὃ. Ἴκουεν αὐτὸν
xAAovzdyzdĎov-cívuspatřiti ho toužil, proto
že slyšel—.i Ρο οἱ. ὅτι δὴ τί Υ5; ὅτι οδήπου
ταύτη čvós z jaké pak to příčiny ? z té, že
jistě tak nemyslil—. Xen. 785; Om dxovw
s inf. jak—? —[(ptámse preto,) žedoslýchám,
že—.—poněvadždoslychám, že—.Pl.ipři oj
μ.ἠ8 σ0πῦ.ὅτι οὗ μι] κτησώμεὺα ἱκανῶς, οὗ ἔπι
VuuoJu.cvponěvadž není možno,abychom kdy
dokonale nabyli toho, po čem toužíme. 3. a)
oduóvov OT1,GAXx%xi—bez verba: nejen (že)-,
ale i—. PL b) x) um čT1—GAA%xxi netoliko—,*
alei(v.umIII.2.).B)óT.u— leč;než;kromě
(v. uf III. 3. a. —diupgéno 3. b, a). —©) ody
čr.sind. «)leč;ač. Pl. přivxíZeleč, ač žer
tuje. P) s násl. 4AXx—ač, sice—, ale. Pl. ojy
O.πολλάκις λέγομεν, ἀλλὰ Ἡκάπιο ἰος (4ὅἩ
Κάπιε)δαφΐο, δἱθ--. γ) οὐχ ὅτι µόνος-- ἀλλὰ καὶ
neříkám že jediný —,ale i—. Xen. oůdyὅ. µ.. ὁ
Κρίτων ἐνἡσυχία Ἐν, ἀλλὰ καὶ οἱφίλοι αὐτοῦ.

οὗ. τοι

ὁτι-οῦν ν. ὁστισοῦν.

ὄτλος,ὁ (ὁ Ρ'θᾶς. .ν τλῆ-ναι) básn. bří
πιὸ; οϱ/{ὔ, ΑἱδοβΙ. παιδείας.

ὀτοβέω (ὄτοβο-ς) Αἱ5οΠ].ὀτοβεῖδόναζ νό
uovhlučně vydává píšťala hudbu.

OTopoc,ó, básn. a)hluk; rachot.(v. ἀμφ
ioryu: 1. b, douaTóxrunoc). 2. zvukot; zvu
čení, 908, αὐλῶν.

OTOTOTOLi ÓTOTOTOČhuhuhu-hu.isnásl.

roroi— hrůza, básn, výkřik bolesti,ÓTpŮůvw(0předs.)básn.1.nutkám; po
bádám; poháním. viva někoho. Sof.—2, s obi.
věci: poháním, rozněcuju něco. Aischl.

ὅτῳ, ὅτων,τ. ὅστις.
OŮ, před samohl, oůx, před ostrým příd.

οὐχ, Ἰόπ. oůx, slůvko záporné, zapirací,
prokl. nef(srv.uf) I. jedna neg. 1.přiver
bu a) ve Al. vtách při způsobech úsudko
vých (t. při ind., pot. opt., ind. vedl. čsu s
ἄν). οὐκ οἶδα πθτίιη. 908, οὐκ ἀρνήσομιαι ne
ραᾶτ ζαρίγαἰ, οὐ δεῖπαίἔεψα. οὐχ ἂν ὃσυμά
ζοιμι nedivil bych se, PL. Ἡ φυχἠ οὐκ ἂν οἵη
det —s inf. duše nedomněla by se, že—.οὐχ
Av s ind., Sof. a jn. (v. ššavyém —obyč. v
záv. hyp., v. I. áv I. 2. a). —přísluší-li jed
no verb. ku dvěma vtám souřadným, z nichž
druhá jest negt, klade se verb. někdy jen
ve vtě první, negt, pak s přízvukemna ko
nec vty druhé. Xen, oi učv čAxubavov, οἱδὲ
καὶοὔἸθάπί ϱἱ zabírali, někteří pak i ne-.
V of. bývá 0) nápovědné tak, že obyč. se 0
čekává odpověď Aladná. Sof, čmedbeg7 00x č
rede, as—; zda přimlouval či nepřimlou
val jsi, že—? (odpv. přimlouval jsem). Pl.
ojy odTesčye; zda není tomu tak? (odpv.
ναί ano). Ž Gol0) doxeď odreg či tobě nezdá
se tak? (odpv. čuovye.) Očekává-li se odpv.
negt. bývá v ot. i přičnd. u. (v. uj I.1. b.
©Neočekává-li se vůb. určitá odp., nebývá v
ot. při ind, ani ov ani u). —Avšak vot. me
přesné, jíž se pronáší jen domnění zápor
né, není oů nápovědné na odpv. kladnou.

908, od dý morTe—;snad věru ne—! vždyť pak
- přece ne—!— V odpv. negt. bývá často ou

| i bez verba, jehož snadno lze se domysliti:
πθ; ΠΙΚοΙ, ΡΙ. ἄρα ἄλλως ἢ οὕτως ἔχει; οὐχ
ἄλλως zdajinak či tak tomu jest? nikoliji
nak. Sof. xo5; ody éx4gkde? nikoli daleko.
též v přísaze někdy bývá o) bez verba. Sof.
09, vov $edv—nikoli, při sám bůh—! b)v zá
vislosti. «) při způsobech úsudkových (j.
ve ví. hl.); tedy při ind. (kroměind. v předv.
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ve sm. hyp., v.ei II, 1.,— výl, 2. b, u, P, —
a vot.nepř. s pochybnostíoodpv.—v.uýI.2.
e,), při pot. opt., i při opt. sfřídném (bez
v), zastupuje-li ind. hl. vty. Pl. čporě,ci
οὐκ.αἰσχύνομαιtáže se, zda se nestydím (ale
hyp. ei uj—). Xen. mpivδῆλον εἶναι,πότερον
čhovra: 7 od—dříve než by zjevno bylo, zda
Ji budou následovati čili nic—. eřrev, Ort 0)x
ἐπαινοίηřekl, že nechválí (dir. odx črawvo).
při ind. 6 ἄν. 90, ὁ9ούνεχ οὐκ ἄν ποτ εἶπε
protože by nikdy nebyl nazval—. $) při 11/.
jen úsudkovém,i tu ne vždy (v. uf I. 2.d).
y) připart. oů,nezastupují-li impt. n. coni.
n. předv. hyp., Sof. 0) vocodvroc, dTOuEda
jakkoli není chorý, pohromou stíženi jsme.
Thůk. ἠσυχαζόντων σφῶν καὶοὐ προσδεχο
v.évov zatím co-oni klidně se chovali a nic
(zlého) netušili—. p. Xen. —2. o) příslušné
k jedinému slovu: a) k důraznému vytčení
opaku. Sof. rróvov,0) ydoty ἄντιδίδωσι αἶναν
stí, nikoli radostí splácí. i s opakováním po
slově příslušném, dcotg Tédvyxev, 0Ů xeívot
civ, oů. bohům zemřel (na smířenou), nikoli
jim (aby jich unikl), nikoli, b) o) se slovem
příslušným činí společný pojem. «) oů%čá
nenechávám ; nedovoluju ; bráním. (v. čďo
1. b). odx čdÉho nechci: odepírám. toto oů
j. neg. ponechává sei ve vtách smyslem
Ροᾶπι., 90, εἰ τοὺς ὃανόντας οὐχ.ἐᾶς δάπτειν
(m xwAVerc)bráníš-lizemřelých pochovávat.
oů při některých verbech, na nichž závisí
inf., č. někdy raději se spojuje sinf.j.: 0)
oyui s inf.: pravím, že ne—.Xen. ol Ἠγεμόνες
οὔ φασιν εἶναιἄλλην ὁδόν průvodci praví, že
není jinécesty. Thúk, o)x dčtoř.sinf, žádá,
aby ne—. ei €ú eimretyoů%ἂν jystrau δύνᾶσθαι
(jestliže si nedůvěřuje, že by mohl-,) jest
Jiže o sobě myslí, že by nemohl hezky pro
mluviti—, P)i při adv.,adi., subst. 09udAa ne
rad; ne velmi; zhola ne. odyocov neméně;je
ště více (v. i čAdocov 1. 8, --ἀνεκτός). οὗπά
Ao nedávno ; od ďredávna. 0) g0A) ÚoTEgov
nemnoho později i při substt. verbalním,
Thúk.(v. διάλυσις 9.) κατὰ τὴν οὐκ ἐξουσίαν
TS dyavícem; pro nedovolenag, k závodění.—
IL. Dvě m. váce negace:1. sourodých a) v též
vtěprostá neg. odněkdybývástupňována
následujícími neg. prostými n. slžmými.
Sof. 200 TOLVuvotx0g οὐδαμιῶς Ἱσσητέ«α ἃ Πθ
ní ti nijak nutno (nesmíš nijak) ženěse pod
dávati, 00x—ojdémovene—už nikdy. Thúk.
οὐκ οὐθενί (v. ἐνδίδωμι 1. c, B)ne— nikomu.
Ῥ]. οὐκ ἔστιν ἀνδρὶἀγαῦῷ κακὸν οὐδέν πθπί
—zla žádného. Xen. oůx oůrTE—oůre ne ani—

5
ου.

ani,—p.i sláná neg. někdy stupňuje se
následujícími slžnými. (v. oddels,odre). —
b)«)Přísluší-li některá neg.pojmu zvlášt
námu, podržuje i svůj zvláštní význ.negt.,
j. 0Ď u.óvov 0) meltWbouotv,KAAx xal— nejen ne
přemlouvají, ale i—(v. i órec 1. b,y). Xen.
οὐ νῦν ἐχεῖνοι οὐδὲ ἀποθανεῖν δύνανται; (οὐ Ρἵ{
slušné k o.) není-li pravda, že nyní oni ne
mohou ani zemříti? $) v souřadných vtách:
oů (věv) —od dš—, GAAd—netak, že sice-,
ale ne—; nýbrž. Dém. ojx etrov μὲν ταῦτ.,
οὐκ ἔγραψα δέ, οὐδ ἔγραψα μέν, οὐκ ἐπρέ
σβευσα δέ, οὐδ᾽ἐπρέσβευσαμέν, οὐκ ἔπεισα δὲ
Θηβαίους, ἀλλ᾽ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἄχρι τῆς τελευ
T7s OeEAdov neučinil jsem to tak, že jsem
sice pověděl, ale nenavrhl, ani že jsem to
sice navrhl, ale poselstvím neprojednal, ani
že jsem poselstvím sice to projednal, ale ne
přesvědčil Thébanů ; nýbrž od začátku až do
konce provedl jsem to (nepověděl jsem to
pouze, alei navrhl, a nenavrhl jsem to pou
ze, ale i poselstvím projednal, a neprojed
nal jsem to pouze posl., alei přemluvil Th.;
tak že od zač. až do konce to jsem provedl).

2. nesourodé nec. a) 0) um,«) ve vtě Al. s
coni. (n. sind. fut.). nikoli ne—,jistě ne—,
č. sind. fut.(0) popírá obavu n. domněnku
πασπαδοποι τ µὴ--). Βοἱ,οὔ σε μὴ προδῶ πῖ
koli, jistě nezradím tě! ΕΙ. οὐ μὴ παύσωµιαι
φιλοσοφῶν nikoli neustanu zabývati se
mudrotvím. 0) vyp u“ móTe—nikdy zajisté
ne—. i o důrazném zabraňování. Eur. 05 u%
προσοίσειςχεῖρα vně ἄψει πέπλων πθοροταζ
se vztahnouti ruku aniž dotýkej se roucha!
B) v závislosti. OTL00 u% s oni. ve vtách
vysvětlovacích a příčinných. Xen. εὖ ἐπί
στασθε,ὅτι ο) μ.ηἐπιλάθωμιαι ὑμῶν ἀορῖοτόζ
te, žejistě nezapomenuvás. (v.iór 9. ο,
f,). i sind. fut. Xen, dc 0ů u) déčovrat T0ůg
moAcuovgponěvadž jistě bojem nevyčkají
nepřátel. — v řeči nepř. i s opt., Sof. ἐδέ
σπισεν, ὡς οὐ μή ποτε πέρσοιεν(πέργαμ.α)τδδί
bu ohlásil, žejistě nikdy nevyvrátí hradu. i

| vevtěvýsledné.Pl. ore 0) u GoddroAnodů
tak že jistě od tebe se neodloučím.y)s nf.,
Eur. eřre [eieoluc 00 výmoveεὖ πράξειν πό
Av vyřkl T., že jistě nikdy nebude míti zdaru
obec. b) um od(v. uý II. 1. «). —III. Zvlášt
nosti elletptické. 1. a) 00 uňy Ἡ. μέντοι
aMá avšak ne, ale, nýbrž—; avšak přece ;
nicméně však; att. (v. 1. uýv 2.) Pl.oj mv
τοι ἀλλὰ τόδε γέ µοι δοχκεῖεὖ λέγεσθαι αγδαῖς
přece to aspoň zdá se mi dobřé,právem býti
tvrzeno—, b) «) od yo 4XAx ne zajisté, ný
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brž—; avšak jistě—, PI. —B)4XAXo) yaoale,
vždyť ne- ; avšak jistě ne. Pl. šxaAAvvovmv
ἄν, εἰἨπιστάμην ταῦτα, ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίστα
uo, vychloubal bych se, kdybych rozuměl
těm věcem ; ale—, (vždyť) jistě nerozumím.
9. 8) οὐχ. ὅτι 16ὔ, αὖ (τ. ὅτι-- {.). ϐ) οὐχ. ὅπως
neřku, nedím aby—. oůy ὅπως ἀλλά-- Πθ]θη
ne, ale (v. ὅπως 1. ᾱ, γ). 3.a) µόνον οὐ 16Η
tak, že ne—; málem; bez mála, Dém. (v.
διασπάῳ 1. 8). -- ϐ) οὐδὲν μᾶλλον Ἡ οὐ-- Τ.
ua 1. b, B.—

1. 00 (1. 6-<) adv. rel. (correl. k moů)
kde. a) Sof. ypog, oů m., kde—,att. Eur. oů

s kde v zemi. B) obr, Sof, oů TorÚTov det
kde lidí takových třeba.

9, οὗ, Ἰόπ. εὖ Ρ6Π. (σΏεο, »νsui, « se, sel
ΠΘΥ,815,ἑ-αυτοῦ, 9, ὅ-ς. -- ἀαῖ. οἳ, ace, —.
enkl. gen.: ión. eů, dat. oi, ace. é) básn. a
lón. ; att. dat., zř. gen. a ace. pron. pers. 3.
sg. 1. refl. a) k subi téhož verba ve vtě:
sebe. Sof.j. gen. poss. svůj. S) ve větě zá
vislé k subi, hl. vty : jeho. Hér. Anu.oxý0mg
δείσας, μιή εὑ ἐκπειρῷτο Δαρεῖος--Ὠόπιο]. ζ8
leknuv se, že ho zkoumá Dar-—, i att. oi, οἱ
jemu ; mu. 2. nerefl.: jeho; ho; jí. Hér. ča
Weig EGTAGyeloac oi vloživ do rukou jí—. oů
νομα δέ οἱἣν Λάβδαᾖπη. pak jíbylo L.—gen.
i PL. zepiu.évovvocoů když posečkával on—i
800, καὶ ἓμὲν ἀπονίζειν τὸν παῖδα 81619 ζετ.
mýval sluha.

od před samohl, — ojčé,

oddapž (ace. neut, pl. sl. oddauóc. —
ἀότ, οδαμᾶ τ. při oddxuň) básn. a ión. nija
kou dobou; ani chvílku; nikdy. Sof., Hér.
σ. ἀτρεμίζω.

οὐδαμῆ, ἀόν.-μ.ᾶ(οὐδαμιό-ς. 81Υ.Ρθᾶο]ι,
8 ἀγό πάς]). αἄτ. (πα οἱ,πῇ) 1. 8) ani něka
kady, někam; nikady ; nikam. Hér. oúě. č
m ščérevme nikam už nevysýlal, b) nikde.
α) o m. prostorném, Hér. odd.Aiyúrrov ni
kde v Egyptě. Xen. oúdeicodd, nikdo nikde.
P) ookolnostech,-o m. ve spise, v rozmluvě
a p., Hér. od, AX nikde jnde (v básni).
Ῥ]. ἐντοῖςπρόσθεν od. v dřívějších rozmlu
vách nikde. oúdémorTe000. οὐδαμῶς a nikdy
nikde nikterak. 2. nikterak; nijak; nižád
ným způsobem. Aischl. odd. gore nikterak
nikdý. Sof. oddau.ž—.

odčapótev (oůčau.ó-c. srv. předch. a
násl.). ady. (na otPródev ;) odnikud. z) o m.
Xen. B)o pův. Pl. o). uadbávodnikudse ne
naučiv (tomu). při ytyvecůou.
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οὐδαμό Όι (οὐδαμό-ς, srv. předch. a οὐ
dav.od)adv., Hér. od, érépodu nikde na dru
hém -m.; nikde jinde. s gen, odd. Edpórng
nikde v Evrópě.

οὐδαμοῖ (οὐδαμό-ς-- 51ν. 1 předch.) ni
kudy ; nikam. Xen, —šv$évde—odtud.

οὐδ-αμόςὃ. (οὐδὲἁμός. τ. zvl. občanů,
-U -μοῦ,-μιῶς,-μό δεν, -μόδι, -μόσε.--ΒΤΥ.μ.ηδ
au.óc)1. Hér. pl. ani kteří; nikteří; nižád
ní. ojdau.Ovxaxtovecnižádných špatnější. oú
δαμὰς XANagnižádné jné. 2. a) sg. nijaký
(cenou). obyč. gen. neut. Aisehl. oddauoů
νοµίζεινviva nic si nevšímati, za nic neu
znávati někoho (v. νομίζω 9. a, a). Sof, odě.
λέγειν (τ. λέγω 1. 9). ΒΙ. οὐδαμιοῦἂν φανῆται
že za nic, ničím by se objevil, b) ničemný.
Hér. pl. — v. oůdete, £. —

oddajáce (oddau.ó-c)nižádným směrem;
na žádnou stranu. Pl. v. xAivo 1. a. —

οὐδαμοῦ (o3dau.6-g.—srv. předch. i 0)
δαεµόδι,-μόδεν, -μῇ) απ. (πα οἳ, ποῦ; 818
ρεῃ. 86. Υ. ΡΙἱ οὐδαμός 91) π]κάς. α) ο πι,
prostorném, Hér. oůd. vs nikde na zemi.Pl,
οὐδ. ἔτι εἶναιαᾷ π]]κᾶο(πα světě) nebyti. att.
B) o okolnostech vůb., PL. οὐδ. οὐδ) ἐνταῦθα
óuoXová— nikde ani tu nepřiznávám-—, 4X
Aodr odě. jnde nikde. Dém. nikde (v hod
nosti),

oVdapĎc (oddavó -c) nižádným způso
bem ; nikterak; nijak, trag., Hér,, att. —Pl.
vedle oddauů. |

οὐδάς, εος, τό (σοδα-, v ἔδα-φος, ὁδός,
ὁδό-ς) Ράβπ. a) půda. trag. obyč. ace. sg.
Φο(, φορούμενοςπρὸς oddac smýkán jsa k pů
dě, k zemi. b) vůb. půda; země. Eur. Oo
πρωτὸν--.

o00E, před samohl. i odd", při způs. ú
sudkových (j. o), srv. umdé): tu ne, (srv.
οὔ-τε) 1. stupňovací: i tu ne; ani (ne-gui
dem). Sof. odd"ἅπαξ απὶἹεάποι--. οὐὸεἰσ
idey cčani pohlédnouti na tebe. 090"dvou.«-;
(což) ani jména ne—? xui yo oddě—vždyť
ani ne—, Xen, ojdě γὰρ νῦν ἐθέλουσι-- σζἀσν
ani nyní nechtějí—. ojdě TOdgmoXeuloveu.e
νεῖνἔτι že ani nepřátelé už nevytrvají. ondě
μιᾶς ἡμέρας ἔστι τὰ ἐπιτήδεια ani najeden
den není tu potravy. ojdě ei—ani jestliže—.
oúdě—,oúdě dč—ani ne—, ani také ne—.(srv.
καὶděposit.). ὥσπερ οὐδὲ--,οὕτως οδὲ-- Ρ{ά
vě j. ani ne—, tak ani ne—, po Neg. 00% ai
τιῶμαι δὲ οὐδὲτάδε τὸν Hedy a neobviňuju
ani v tom boha. oddě ydp oddě τοῦτο ἐψεύ
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oxT0 neboťvěru aniv tom neoklamal. 2. spo
juje vtu n. slovo násl. s předch., básn. po
posit. n. negt., att. obyč.po negt.a) a ne;
ani ne; aniž. 908,{εὺς δάµναται οὐρανίανγέν
ναν, οὐδὲλήξει Z. podmaňuje rod nebešťanův
a neustane—.p. Sof. —ale att. 0)x—, o)dě ne
—,a Ὠθ--. Χθῃ. οὐχ ατοὺς διώξω,οὐδ᾽ ἐρεῖοὐ
Óetg,oc—nebudu jich stíhati a neřekne ni
kdo, ζθ--. οὐδὲ ὁρῶν γιγνώσχεις οὐδὲ ἀκούων
věno% ani vida nepoznávášaniž slyše pa
matuješ (první ojdě jest stupňovací, druhé
spojovací ; nikdy ojdě—, oddčnebývá —oůTs
—,oúrTe—v. i oůref.). i po jn. neg., Thúk. o)
δεμία ἐλπὶςἣν τιμωρίας οὐδὲἄλλη σωτηρία E
φαίνετο ζάάπό naděje pomoci nebylo aniž se
jevila jiná spása. b) a, ale ne, nikoli. Sof.
vvvý uěv odd dvho čovsženou a nikoli můžem
jsi zrozením.,©g doÚAovgvůě" čXevdwÉmousj. 0
troky a ne j. mužesvobodné, ,

» , s , : .
οὐδ-είς, -εμία, -ἐν; 68Η. ὀ'δενός, οὖδεμ.ι

Z © (pl. oddévec,oddévov—)při způs. úsud
kových (j.oů. srv. uměsíc)1.a ani, ni jeden;
nižádný ; žádný. substt. mase. nikdo, neut.
nie. trag., Hér., att. —Xen. ojdsví« dyéhM
Žádné stádo, att. oddšvἄλλο 9 nic jiného než
--, οὐδεὶςὅστις οὐ πἰ]κἆο,který by ne—; kaž
dý (assimilací gen. o)Ďsvos rou oů, oddsvi
OTO0) ©, V. ÓoTug1. c). následujícími nega
cemi slžimými stupňuje se neg. (v. oů II, 1.
a). Xen. odocic Σωκράτους οὐδὲν ἀσεβὲς οὐδὲ
ἀνόσιον οὔτε πράττοντοςεἶδεν οὔτε λέγοντος
ἤκουσεν nikdo Sókrata nic rouhavého aniž
bezbožného ani konati neuviděl ani mluviti
neuslyšel (v. i oddxuj—). ace. neut, ojdév
nie; zhola ne; ani špetky (v. PoúAevu%2.
9). οὐδέν τι naprosto nie, Π6. οὐδὲνμᾶλλον a
Ῥ.(. μάλα 1. b. 3). —b) žádný (ať který
koli) jiný. obzl, v gen, při comp. οὐδενός Ἡ,
oúdévovnež kterýkoli jiný; než (kteříkoli)
jiní, jiné. Xen (σ. κατκδής 9. α). Ὠόπι. οὐ
dévov eioi BsXrioucjiných nejsou lepší(v. č
Adocov 1. a). —a) «) žádný ; nepodstatný;
bez podstaty. neut. nic(holé). Šof. drwA0
UT, οὐδένclu. ru vetá pomně,nic už nejsem.
οὐδὲνOvnic nejsa; pouhé nitě (v. iy9 2. b.
αι τρέμ,ω). B)nevážený; neplatný. Hér., Xen,
(τ. λόγος 1. a. G). —b)ničemný ; mase. ini
ὄθπιπί]ς ; π]όθιπα, Ηότ, οὐδένες ἐόντες ἐν οὐ
δαμοῖσι ἐοῦσιἐναπεδεικνύατοπἰδεπιπἰ 5οιος
mezi ničemnýmise honosili, rxg' 0)devo;4
z000auod ničemníka uslyšeti.

οὐδέ-χοτε Ιόῃ. Υ. οὐδέποτε,

OÚdE-MOTE,lón. -xore a) ani kdy; už,

οὐχ-οῦν.

zhola nikdy, Sof., PI. (v. οὐδαμῇ 1. b), Xen.
b) nikterak ; nijak. Hér.

οὐδέ-πω, nikterak.obyč.očse: ještěne.
Aischl., att.

odde-mWrtoTE nikdy ještě. Sof., PL.,
Xen. —Dém. nijak nikdy.

οὐδ-έτερος 8. απὶjeden ani druhý; žád
ný z obou. Hér. sg. —i pl. žádní z obojích,
z obou stran, národů. οὐδετέροισι νομιζόµενα
co u žádného z obou nár. nebylo v obyčeji. —
att. —Xen, odderTécouúu.v ani jedněm, ani
druhým z vás obojích.

οὑδυσσεύς, Φοξ,ὁ Οδυσσεύς.

odWUp, aros, ró (— uber, Euter) výmě ;
vemeno. Hér.

οὐχ, ν. οὐ.
οὐχ-έτι,͵ Ῥγθὰ ΦαπιοΏ!. 1 --έτ'. při způs.

úsudkových (srv. µηκέτι) 3) πε ]οδ{ὅ ; αὔ
ne, nikdy (srv. odro). trag., att. —Xen. ou
κέτι oddévasozdu.cv už nikoho neviděli jsme.
odzémiudúvyvau už jistě nebude moci—.ij.
attrib. Thúk. διὰ τῆν τῶν ΓΚορινδίωνοὐκέτι
ěravayoyův pro další nevypravení Korinfa
nů kútoku; protože Korintané (ještě jed
nou) už (po druké) nevyrazili k útoku. b)
už ne tak. Xen. τοῦτο οὐχέτι ὁρῶ {ο πὔ {ο
(dobře) nepoznávám.,

οὐχ, ión. v, odyí.
o0m-oĎy, ión. ojx-av, obyč. odděl.: 0)x

cv (s důraznějším odv. —srv. násl. ojxovy)
1. v of. (nápovědné na nepochybnou odpv.:.
ano—srv.o) I. 1.a—): ne tedy? zda, co te
dy ne? Hér. ojx ov dygioTx ušev.oixčovat
Tavxygato; zda tedy (co pak) nejblíže nás
nebydlí Tanagřané? (není-liž pravda, že
nejbl. —?) často ojxojv po předeh. uvažo
vání, jehožjistým výsledkem(oúv) bývána
ot. odpověď nepochybná posit., obzl. u PL.,
Χθη.-- ΒΙ. οὐκοῦν αἰσ(ρὰ Ἡ ἄφρων τόλμια ἐν
τῷ πρόσῦθεν εφάνη Πυῖν οὖσα καὶ βλαβερά ;
(odpv. zvu ye) zdaž ostudnou neobjevila se
nám v dřívější úvaze nerozumná odvážnosť
a Škodlivou? —tedy jistě se nám obievila—?
Xen. ojxody doxeř cor—; zda tedy nezdá se
ti—? tedy jistě už se ti zdá ? —οὐκοῦν οἶσθα;
(odp. očda). Dém. (v. µισδοφορά). Ῥο οὐκοῦν
oů bývá odp, negt., Pl. odxodv Úvyň οὐ δέχε
Tm dávaTov; (odpv. oů) není-li tedy pravda,
že duše nepojímá smrti? jistě tedy nepojí
má—? (nepojímá). —2. mimo οἱ. 8) tedy,
Φ0. θὐκοῦν, ὅταν οἩ μ.Ἡ σδένω, πεπχύσοµαι
tedy —ustanu. Ῥ]. οὐκοῦν τοῦτο μὲν ἔξεστι
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Ačyewvtak tedy to lze říkati—. Xen, při vp“
tedy třeba—. často Dém.— b) věru; jistě.
Χεῃ.--ἐπ᾽ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἔσμεν.

οὔχ-ουν (5 ἀλγασπδ]δίπι03x,srv. předch.
ojxoův) 1.v of. (s větší Ππογ]τοδΗπεῦ οὐχκοῦν
napovídajíc na odpvd.kladnou, srv. o I. 1.
a—)což (tedy) ne—? zdaž pak ne—?trag.,
často. Sof. 0ůx- GotTx5Ta mpouAtyovmaat;
(odpv.00x) zdaž pak ti to neříkala jsem
napřed už dávno? ojx- šveori s inf.; což ne
ní možno—? oůx— čoeď; more; což neřekneš
to konečně? (tedy řekni to už konečně!).
0ůx. — U EXGELG;COpak mě nenecháš? — 2.
mimo oť. a) věru ne. Aischl., často Sof., i
oJx. TXpogye věru dříve aspoň ne-. PL. 04x.
onst ye Nixixc jistě popírá to aspoň N.— b)
tedy ne. Xen.vóuog čaTiv—,9)Χ, ἀδικία ἕξε
Ts—zákon jest—; tedy nebudete míti sne
právem.

οὔ-κω, Ἰόπ. Υ. οὕπω.
οὐχ-ῶν, ν. οὐκοῦν,

οὐλαί, αἱ (DoA-, « ἀλέω, ἄλευρον, εἰλύω.
ale rozd. jest. ojA“) básn. a ión. tluč ; praž
mo; t. zrna ječmenná na hrubo stlučená,
pražená a se solí smíšená, jimiž posypávalo
sedobytčeobětníi oltář.Hér. iodAxixotbémv,

οὐλή, Ἡ ({ Ἑολνη, « vol-nus, vul-nus,
ale pl. rozd, od předeh.!) jizva. PL. Xen.

odALOG3. (od ep. 00A-0z — 0206) básn.
zhoubnémupříslušný. Sof.—20: zhoubivá,
zhoubná vášeň,

οὐλό-υριξ, gen. —T905, 0, ň (οὖλο-ς)
kudrnatých vlasů. Hér. pl.

odAov, vó (FoX-) dáseň, obyč.pl., Pl.

οὖλος ὃ. (FoAvos,« Feg-tov, srv. vellus,
vlna, Wolle) vlnatý ; hustý ; kadeřavý;ku
drnatý. Ηότ. ο)λότατον τρίχωμ..

OvAvum-,dle někt, u Hér. m. Ὄλυμπ--.

oby, ión. a dór. ov part. postp. 1. tedy.a)
o) obzl.při.odvoláváníku předch., přistruč
ném opakování, Hér., att. — Xen. voto5rot
οὖν ὄντες takoví tedy jsouce (j.dříve řečeno).
často při oúroc: ten tedy. —při spojkáchve
předv. šel oúv—když tedy—. Pl, εἰοὖν οὕτω
mpodvu.xv ečrou.ev—kdybychomtedy tak-.
B)vzáv.: tedy ; tož ; tu,o čse poaor.i: hned.
Ἠόγ.,ἐπεάν σφι ὁθεὸς φόβονἐμβάλη Boovrýv,
δι ov čobápnoxv když by na ně bůh seslal
strach n..hrom, zcela hned zahynou. ©'av
tu, nuže tedy. Žvušy doxén zal T0ds Ahous

οὕνεχα. τοῦ

μάχεσδαι, οἱὃ)ὧν μετέπειτα μ.κχέσθων ὕστε
oouvidí-li se vám, aby i osttní bojovali, nuže
tedy ti aťbojují potom později ! ) k důraz
nému vytčení obzl. pron. intrr. vztahem ku
předch.: tedy. Sof. ví odvKAXo;co tedy jne
ho? Xen. víg odv—; kdo tedy— ? viva οὖν τρό
mov—;kterým tedy způs.? —při pron. osb.
čyo oúvjá tedy—. i při adv. νῦν οὖν, ov nyní
tedy. b) výsledná partio. «) tedy; proto.
Χθη. ὁρᾶτε γὰρ ὅτι--. δεῖodv vidíte zajisté,
že—; tedy, proto třeba—. T0 orpárTEVTA ÓGT
τος ἐπέλιπε. κρέχ οὖν ἐσθίοντες διεγίγνοντο
vojsku potrava došla; maso tedy jídali usta
vičně. B) xi ydp oúva zajisté tedy ; pročež,
a proto i—.Xen. —2.a) jistě: ovšem ; sku
tečně; vskutku, «) Sof., ΒΙ. ὥσπερ odvprávě
j. vskutku—. odyd oúv,ov neboťjistě, věru
ne. Sof. i neboťuž ne—. Pl.ivodpvdi: za
jisté nikoli. B)omezovací s vytčením jistoty.
(jistě) aspoň. Sof, TÁ ©'ody κόρα τώὸ οὐκ
ἀπαχλλάξειµόρον ale těchto aspoň (věru) děv
obou nevyprostí od smrti! Xen. Tj ὃ) οὖν
στρατιτότε ἀπέδωκε υισθδόναε to aspoň
jisto, že vojsku tehdy vyplatil mzdu. y)
aspoň; přece. d' ody,© ov ale přece, jisté.
Hér. ἐλέ(Όησαν λόγοι ἄπιστοι μιὲνἐνίοισι,ἐλέχ
ὃησαν δ) ov vyslovena byla slova neuvěři
telná sice některým, ale vyslovena (jistě,)
přece byla. (« to aspoň jisto, že skutečně
byla vyslovena). Xen.εἰ μὲν δἡ δίκαια ποιή
σω, οὐχ. οἵδχ, αἱρήσομιαι O"οὖν ὑψιᾶς 4811 ἰ8ᾶγ
po právu učiním, nevím; ale přece vyberu
si vás. PL 4AWoúv ys avšak přece aspoň.
--αὐληταὶἂν σαν. b) «) však; než. Hér. ojx
Oy než ne—. οὐκ ὦν (δή) -- dAXd—avšak (už)
ne-, ale, nýbrž. οὐκ ὤν ἐθελήσεις ὑποῦήκῃσι
τὴσίδε χρᾶσθαι, ἀλλὰ-- πθξ [γίπι to) nebudeš
chtíti radami těmito se říditi, nýbrž—. 9) PL.
μὲν οὖν ale (oúv) jistě (učv); baspíše. po
TOTO. ©)o neurčitosti. «) eřr' oúv—,εἴτε-
ať si už--, ať si. Sof., Pl. (v. elre a, £. —ale
u Pl.eřv' odvodóvo at si skutečně ze závisti,
dle 2.a,«,!). B) j. přívěsek při pron. rel.
indef,: —věk. ὁστισ-οῦν Κάοκο]ῖνἔ]ς,

οὖν --- ὁ ἐν, οἱἐν.

οὕνεχα, předsamohl. ioůvex',předostrým
příd. odvey"básn. 1. — oů čvexu.j. spojkas
ind. a) příčinná : protože ; že, Sof. odTog wow
píhog, odv—.b) častěji ve vt. vysvětlovacích
a vyjadřovacích : že—. Sof. ToůT0, odv—to,
ζθ--. Ῥο οἵδχ, ἀκούω, ὁρῶ, αἰσθάνου,χι, ἐξαγ
véklo. Sof.—i nád" ovy—poznej, že, jak—.2.
trag., zŤ. — čvexa s gen. pro, Sofť.zžsd' do
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Je odvey",Av—pro tuto vládu, kterou—. Tov
Twv odv—Z té příčiny.

οὐνομ-, Ιόπ. Ιόρθ ὀνομ.--.
οὗντ- --- ὁ ἐντ--.

οὑξ-, οὑπ- --- ὁ, ὃ ἐξ--, ἐπ--.

oÚú-Ttepkde právě. Sof., att.
S > >

οὗπι-, οὐπο---- 0, ὃ ἔπι--, ἔπο--.
5 .

OV-TOTE,před samohl, —goďnikdy. Sof.
κοὔποτ cudig a nikdy opět, už. Xen. oům.
oúdeíc nikdy nikdo.

oÚ-TWión, oů-xe nijak. obyč.: ještě ne
(srv. oddé-ma,odx-éri).Xen, odmoev ještě
nepřišel. odre 0%moXXo0ypóvov věru ještě
ne po dlouhou dobu.

oÚTW-TTOTEdosud (ještě) nikdy. Sof,
9 / ε / 3

οὐρά, Ιόπ.-ρή, Ἱ 1. ocas; ohon. Hér. τὴν
ojpyv Žxpyv ocasu konec, Xen. —.2. koneo$
poslední čásť něčeho. u vojska a) zadní voj;
posleda, zad vojův. Xen. dr0 Tňs ovpěs od |
zadního voje, čr" ojpě v zadu. čr odpavv zad.
b) vůb. zad; záda. Xen. ó xav' odpav vojín
zadnější (za jiným, nikoli vždy až v zadu).
κατ οὐράν τινος Čmeodau, AxoAXoudetyv zadu
za někým postupovati, následovati.

οὗρ-ᾶγός, ὁ (οὐρ-ά,ἡγέ-ομαι) vůdce zad
ního voje; zadák (podsetník, podčetař. srv,
λοχαγός). Χεη,

Οὐρανία, 1όπ.-(η,4, bohyně.Nebešťanka.
1.a) Afrodita, v. Aopodtrn, AXAár. Hér. —b)
dle bájePlatónovy matka vznešenějšíhoEróta
(σ. ἔρως 2.). —2. jedna z Můs (dle pozděj
šího podání Músa hvězdářství).

οὐρανίδες,οἱ (οὖραν-ός)nebešťané. Eur.

οὐράνιος ὃ., Ῥοπάδ]{ ἶ 2. (οὐραν-ός. v. i
Ovpaví«) 1. nebeský. a) v nebesích ;v nebi.
básn. o bozích., Aischl. yévva.(v. oddé 2.a).
Sof, Béuug, Alxu. Bur. "Aoreuic Ar0g odp. —
Diova dcera nebeská, nebešťanka. b) α) na

nebesích ; na nejí. Aischl. čavox. 1: v ne
beské výši. Sof, αἰφήρ.-- Sof., PL.,Xen.. (rx)
oúpava věci, úkazy nebeské. Xen i oyuetu.
—(3)s nebes, s nebe (přicházející). Sof. půg,
doTparý.2. obr.a)až knebesů?h.; nebetyčný.
Eur. xA40do<větev. b) čyog «) Aischl. pl. v
ΡΓαθᾷ, βαρὺὃἀμβόᾶσονοὐράνι ἄχηα σαhloubi
vykřikni až k nebesům žaly. — B) 9of. v.
ἄχος Ἱ.

οὔρανο-μήκης 9. (--μἥῆκος)a) k nebi vy
soký ; nebetyčný. Hér. δένδρεα.b) obr. básn,
u Arst. xaxov ojp— zlo nebetyčné, do nebe
sahající, volající.

1. odpoc.

oúpavác, 6 (Fop—) 1. a) nebe; nebesa;
obloha (dle podání std. oblouk přepevnýpro
stranný nad oblaky a aitherem, hvězdami
posetý); báně nebeská, na záp. podpíraná
sloupem na zemiodAtlanta drženým. Aischl.
—Na báni nebeské Helios určitou dráhou
projíždí se svými oři oheň sopticími, posky
tuje světlo denní, trag., dle pozdějšího ná
zoru slunce probíhá, Hér. sc uécov Tovodp.
do středu báně nebeské (mezi vých.a záp.).
Xen. ἐνταῦθα τοῦ οὐρ. Π8 ἴοπῃπι, πθΏθΒ--, Ε].

| (v. věrTog—f.). b) sídlo bohů v nebi ; nebe ; ne
besa. Sof. odpavá Zeúc v nebi ; na nebesích-—.
9, a) «)nebe, j. prostora oblaků, mraků. Xen.
ὕδωρ πολὺ v ččodoxvod déšť hojný lil se,
padal s nebe.p)vůb. vyšší prostoranad pro
storou zemskou ; nebe. Sof. (v. RiBaČe). Xen.
ἤλλοντο πρὸς οὐρανόνskákali k nebi. b) pod
nebí ; pásmo (země). Hér. vedle ooau. —

Odpavéc(v. předch.)std. bůh, (syn Ere
bův a Gajin..) mnž. Chthonin, otec Kronův
a ostt, títánů, dědDiův. Aischl. Pl.

odpy- = děgy-.
ουρειος; ν. ὄρειος.
οὔρεσι-βώτᾶς, ὁ (ὄρος,βό-σκω) Sof. vá

00g—m. (v horách živící,) horské pastevné,
s horskými pastvinami.

oúpEÚc ión. — ὀρεύς.

οὔρέω {οὗρο-ν,« urinor) močím Hér, Xen.
οὐρία, v. οὔοιος2.b.
1. οὐρίζω (οὔρι-ος), 086. 8) vhod ženu.

Aisehl. veuog TVyn5—vítr osudu vhod vane,
b) vhod, šťastně řídím. Sof. yďv σαλεὔουσαν
xaT Opddvodprozcvlast zmítanou na pravou
dráhu šťastně jsi přivedl.

9.οὐρίζω, ión. — dplo.
οὔριος ὃ., 9. (1. oůo-05)1. básn. a) pass.

pohodlně, vhod hnaný ; pohodlného, přízni
vého větru. Sof. ojpím rAáry Kkorábempo
hodlně, vhod hnaným. 7Aoj<—plavba poho
dlná, příznivá. Eur, iroumů,. b) Sof. --δρόμοι
dráhy pohodlné, pravé. 2. att. act. a) poho
dlný; příznivý. Thůk. čveuog vítr. Xen.
mvedy.«dýmání. b) PI. i substt. Ἡ οὐρία Ῥο]ο
dlný,libý vítr. obr.v řeči.(v.čotnu.1.,2.a,8).

οὔρισμα, lón, Υ.ὅρισμα.
οὔρον, τό (Έορ-, « ur-ina) moč.Hér,
1. οὔρος, ὁ (ὀΒρος, « adox) a) vítr (vůb.)

Aischl. xaT' oúpov po větru (i v neštěstí) ;
spádem ; úprkem. Sof. i op. xaXógvítr pří
znivý. b) vítr pohodlný, příznivý ; povětří



2. odpoc.

povolné, libé. Sof, i obr. —Hér. or. —i Xen.
gigoúpovna vítr pohodlný, příznivý,

2. οὔρος, ὁ, όΠ., Υ. ὄρος.
3. ODPOG,T0, v. 0005.

οὓς, gen. WTÓG,TÓ (ερ. οὖας ἆ οὖσας m
aur-is, aus-culto, ucho, uši, Ohr. —gen. pl.
ὥτων, ἀ80.ocí,) a) ucho; pl. uši. trag., Hér.,
att, —Sof. dť Arov ušima (v. 84XAo 1. b, «).
—b) Xen. 0 08. τοὺς βασιλέως χαλουµένους
ὀφθαλμ.οὺς καὶτὰ βασιλέως ὦτα 05087 πασύ
vané oči královy a uši královy, v Persku o
tajných pozorovatelích a nasluchačích (u
Ἠότ, κατἀσκοποίτε καὶκατήκοοι).

οὐσία,ΙόΠ. -ίη, Ἡ (α ὀντ-ια, οἆ ρ8τί. ὤν sl.
elut) 1. bytnost; bytost; podstata. Pl. (v.
toto2. a, Aóyocf.).2. nábytek ; statek; jmění,
Tivogněčí, Hér., att.— PL, odolac dr ἀμέλειαν
amoAuuévycnábytku nedbalostí ztráceného.
Dém,čy odcíx moXh yeyovag ve statku bo
hatém narozený.

odTáCm (ep. i οὐτά-ω, « dTe+ý) básn.
koli; bodu (inf. kláti; bůsti). Eur, odracm
skláti, poraziti.

OV-TE,před samohl. i odr', před ostrým
příd. oůd(při týchž způs. j. o). —srv. uýve)
půvd, ne asi (srv. od-dé). obyč. 4) α) οὔτε -
oůTespojujíc buďvty, buď slova : jednak ne—
jednak ne; ani—,ani. trag., Hér., att.— Xen.
οὔτε παισὶνοὔτε ἄλλοις ἀνδράσιν ani hostům
ani ]π. πιζᾶπι, οὔτε τοξεύεινοὔτε μὴν ἀκον
τίζειν απὶ βἰχί]θίῖ, απὶ νόνι Ἱορίπι metati.
často ipři jn. neg., Xen, dvsu ἀρχόντων οὐδὲν
ἂν οὔτε καλὸν οὔτε ἀγαθὸν γένοιτο οὐδαικοῦ
bez vůdců nic by ani krásného ani dobrého
se nestalo nikde. —následuje-li ještě čén.
oůdé,pokládána bývá část ta za druhý člen,
(k prvnímu ošre—ore) nikoli za třetí. Xen.
οὗ κριθείηνοὔτε ὃν πρῶτος οὔτε ἂν δεύτερος,
οἶμαι ὃ) οὐδ) ἂν χιλιοστός, ἴσως οὐδ ἂν µυρι
ocvTo;nebyl bych uznán ani za prvního ani
za druhého, ale tuším i ani zatisícího, ani
snad (do konce) za desítitisícího. —při roz
ličných způs. verbalníchi: ore —pýre. n.
vůTE —odre (v. uýrTe 1. a, a—). ϱ) οὔτε--, τε
jednak ne—, jednak. často se stupňováním
druhého členu :ine—,i-—;ani,nejenne-,ale,
ba ianobrž. Sof. Tov odre mpivvýmtov,νῦν τ'
ěvopxe uéyav jeho i dříve nikoli nerozváž
ného, i nyní přísahou mocného. oůrTečov
έρδειςτήντε δρῶσαν ἐκτρέπεις]θάπα]ς πδροιηό
háš, jednak i mne jednající zdržuješ. Hér.
οὔτεοἱ βάρβαροι ἄλκιμ.οί εἰσι, ὑμιεῖς τε ἐς τὰ
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μέγιστα ἀνήκετε ἀρετῆς πέρι jednak nejsou
barbaři stateční, jednak vy nejvýše jste do
spěli ve statečnosti.iv závislosti, souřadně.
οὔτ᾽ἐπινεφέλων ἐόντων αἰθρίηςτε τὰ μ.άλιστα
ač nebylo nijak zamračeno, anobrž jasno co
nejvíce.— vřečí nepř.i sopt, střídným. Xen.
οὔτε οἴκαδεἀποπλεῖν δυνκτὸνεἴη, διχγενέσθαι
τε ἐνφιλία οὐχ οἷόντε ]δάπα]ςdomů odtamtud
plouti že možnonení, jednak vytrvati v zemi
přátelské že nelze. v)zŤ. odre —xaí. jednak
ne—,jednak. Eur. —b) «) odre—, dějednak
ne—, jednak, s druhé strany pak—. ani-,
pak. Sof. odre urmp ἐνθάδε--, παίδων οὲ-
ani matky není tu, z dítek pak—. Xen, oůrve
πλοϊά ἔστιν, οἷς ἀποπλευσόμεθα, μένουσι δὲ
αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς Ἡμέρας ἐστὶτὰ ἐπιτήδεια ani
korábů není, na kterých bychom odpluli,
meškajícím pak tam—.8)oůre—, oddé—.ani—,
aniž pak (stupňováním). Pl. oůre ToúTov09
δέν ἔστιν, οὐδέ Υ έἴτινος ἀχηκόατε, ὡς--, οὐδὲ
τοῦτο dAydéc. ani z toho nic není podstatno.
aniž pak, jestliže od někoho jste zaslechli
Že—,ani to není pravda.

οὕτερος--- ὁ ἕτερος.
οὖ-τι, V. οὔτις.

οὐτιδανός 3. (οὔτι--) básn,. ničemný.
ΑΙΒΟΠΙ. ῥόδια.

Oomot nár. nomadskýv říši Per., vých.
od krajiny Persidy v přímoří.

9 9 > 3
οὔ-τις básn. a ión, (att. oůdeíc) nikdo;

ni jeden ; žádný. neut.i: nic, Aischl. mase.
—ifem. uěubivοὔτιν dvdpamorsjev výčitky
žádné lidem nemaje. Sof. odrig úvůporov
nikdo z lidí. Hér. or. šmidpaucdvnijak s
kvapnou dychtivostí, v. i ueyatow.

oÚ-T0tne-ti; věru ne; nikoli, Sof. (v.
Wsavóg.)odror cý nikoli ty. Xen. oúror čyoys
nikoli jáť. PI. odrot uěvoúvnikoli věru tedy.
οὔτοι δὴ ἀφῖκται (τὸ πλοῖονloď) nikoli, ještě
nepřijela.

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, σοπ. τούτου, ταύ
της (517. ἀθπιπβί. ὁ-υ-τος, ἁ-υ-τη, το-ύ-το,
tak že druhá část mívá vždy km. το, τὰ, ν
č. te-n, ta; prvná čásť jen ve 4 tv. km. σο,
σΧ, »ν ὁ, ἆ »νὅ. 8ἱ6-1, 5ἱ8,{. οὗ-τος, αὕτη, οὗτοι,
adTa; ve všech ostt, tv, T0-, TX-, 1. TOÚTOV,

- vnůvngG.—druhá čásť skloňuje se veskrze
z km. ro, fem. vx, tedy nom. -T0g, -Tm,-T0,
gen, -rou, -T9g ©; pl. nom. -T01, -Ta1, -TU ;
gen. -Tov©. —Samohláska vprvní části
řídí se samohláskou druhé části tak, že ve
tvarech, které mají v části druhé O-hlásku,
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6. 0 2. oV, ©, 01, bývá v první části O ; ve tv.
pak, které mají v částidruhé «-hlásku,t. «,
7, a, bývá v první části «; tedy sg. dat. Tou
τῳ, ταύτῃ; 809. τοῦτον, ταύτην, τοῦτο; pl.
ΠΟΠΙ,οὗτοι, αὗται, ταῦτα; 66Η, ΥΘΞΚΤΤΟτού
Tov, fem. ión. dle někt. rovrémy; dat. ToúTot
o1, att. ToúTou, fem. TxÚTatoL,Ἰόπ. ταύτῆσι,
att. TaVTOE; AGC, TOÚTOUVE,TRÚTAC— ; LU. TOÚ
τω, 66Η. 8 ἀ8ΐ, τούτοιν, -- αἄυ. οὕτως π. οὕτω

a TXÚTYV.n demnst. tento; ten (ménědůrazné než ὅδε, důraznější než ěxetvoc) a)
bez subst.) opřítomném(místem n. čsem).
Sof. čya—, odroc dě—já—, ten pak (tu). +0
ToúTouosud toho (tu—op. Tojóv). nom. i za
voo., 908, οὗτος σύ ty tu! © odTog, ce— hej,
ty tu, tebe—. častěji nom, Tíg odrTócčoriv kdo
jest tento? Hér. oůTocčxetvocto, tu jest onen,
ten—.Xen. ómd4rr06odr, dědeček tu. Pl. Ir+
roxodTns oůr. Hipp. to tu! rodr' čxetvo.to jest
ono. B) odkazovacá K os. n. věci známé n. už
zmíněné, ku slovům předch., Pl. T608μοιεἷ
zvěŠrrůToúTOtoto (co následovati má) mi řekni
k tomu (co bylo už řečeno). Xen. Texuptov
roúrTovxal Tóde důkaz toho (co řečeno)'i toto
jest (co bude řečeno), ToůTo,rabra λέγειν ἴο
mluviti (co právě se mluví. ale róde Aéyetv
toto mluviti, co bude následovati. v. i ὅδε a,
ϱ). --1ἵ. τοῦτο 10 πάβ., ]. Χεπ. ὀνομαστὸς ἐπὶ
τούτῳ Yéyove, s násl. yág—znamenitě-pro
slul tím, t.—. ToůTo—, čxeřvo to—, ono. ale
Ὀόπη. 1παορθ]ς: ἐπ᾽ἐχείνῳ--, ἐπὶ τούτῳ K to
mu—, k onomu. neut, často očse, příčině a p..
ueTa TAŮTApo tom. Xen, ἐκ τούτου od té
chvíle. Sof. mp0;vadra z příčin těch. Xen.
ταῦτ᾽ o proto tedy. —is gen., Thůk. č
τοῦτο δυστυχίας až tam v pohromě ; až do té
ΡΟἨΤΟΠΙΥ(5. ἀφιχνέομαι 2.8, β). -- οὗτος αἲ)
τός Ί6η δάπι, ρτάτδὅ. Φοξ,τοῦτ᾽ αὐτό, τοῦτο ἴο
právě, to—. Pl, ὁ αὐτὸς οὗτος týž tu, právě. —
často 5 90/61. 161, : ὃς--, οὖτ. Κ16ΙΥ--,ten. i:
oůT0c—,05. — Xen, odr. dy—, 06 ten právě—,
který—. i: oarTis—g"oůrT.—kdokoli—, ten—,
Hér.i: Óootvo8dýy.ov—,odrot kolik z lidu-,
ti. Xen. TaůrTa—, dox to (všeohno)—, 60”-.
často T0ŮT0, TAŮTUopovidaďK s násl. ὅτι,
ὡς, ὅπως, ἵνα ἴο, ζθ, --αὖγ ό. Αἱ55Π1. οὔκουν
τοῦτο VryvaGXEK,ČTI—; Zda tedy to nepo
znáváš, že—? Χεῃ, τοῦτο ἐπίστασὺε, ἴστε,
ὅτι--. --ὡώς5 Ind. Ἡ. Ῥοῦ, οΡί.: ζθ--, ὅπως
s coni., n. po vedl. čs, s opt.: aby, p. —tva,
Γ]. αὐτὰ ταῦτα καὶ νῦν ἥκω παρὰ σέ, ἵναὑπὲρ
ἐμοῦ διαλεχδῆς αὐτῷ Ῥτάνό π Ρϊ(δίπ ἰδοὮ 1
nyní přišel jsem k tobě, abys za mne se při
mluvil u něho, Xen. i Toro, ei—to, jestliže.

οὗτος.

i S 04., οὐ τοῦτο πρῶτον Πρώτα, πότερον λῷον
εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι 7 pévev netázal se to
nejprve, co z obého prospěšnější bylo by mu,
zda na cesty se ubírati, či doma býti. —i
s inf, δέονταί σου χαὶ τοῦτο, πεῖραν λαρβεῖν
ooův prosí tě i za to, abys vyzkoumal jich
(smýšlení jejich). Dém. i: eigrodů" UBpses
ἐλήλυθεν ὥστ᾽ ἐπιστέλλειν-- ἴαΙς daleko ve
zpupnosti dospěl, že posýlá—. γ) οὗτοι µὲν--,
οὗτοι δὲ-- ti—, oni—; jedni—, druzí. Hér. (v.
2. véTeuu b, a). TOÚTOpčv—, TOŮTOdé—s jedné
strany—, s druhé strany— ;jednak—, jednak.
Θ0{,τοῦτο µὲν--, τοῦτ΄ ἄλλο Ἡ. αὖθις napřed—,
potom pak— ; za prvé—, za druhé pak—.T0ů
το μὲν- ἔπειτα δέ--, Π. εἶτα-- Ῥζοάπδ--, Ῥοΐοπι
pak—, potom—.i rodro µὲν--, δὲtakto—, (tak)
i—.©)xai radra a to (j. určitější doklad ku
předch.) j. ace., Sof. frig TotadTaTývτεχοῦ
σαν Όβρισεν,χαὶταῦτα τηλικοῦτος ]εὔ {α]κουγ
mi potupami svou rodičkupotupila, a to tak
mladá ! —i xai dro. s příslušným skláně
Πίπη,Ἡότ. δούλοισι,καὶ τούτοισι ὡς δρηπέτῃσι
otroky, a toj. poběhlými.p.att. —b)o) neut.
τοῦτο mívá někdy v apposici subst. i jného
rodu. Aischl. ToúTe Apns Bócxera, póva
Ppovév tím Ar. se kojí, krví vražděných
smrtelníků, PI. ToúTov TiLápLaL, ĚVTPVTU
νείῳ ovrýcemetoho za hodna se uznávám, vý
živy v ΡΙΥἰ8Πε]1,πάντας τοῦτο ἀσκῆσειν, τὴν
cogixv všichni že v tom ovičiti se budou,
v mudrotví. —někdy naopak k subst. předch.
vztahuje se neut. roůrTo.Dém. δόξης ἐπιδυυεῖ
καὶ τοῦτο ἐξήλωχεν (τ. ζηλόω α,α). -- β) j.
attrib. při subst. n. subst. adi. nemívá οὗτος
členu, ale subst. příslušné, aťpředchází n,
následuje, mívá obyč.att. člen (nevždy básn.
a ión., srv. ode b). Aischl, Toůro τούπος ἴο
slovo. οί. τοῦ λόγουτούτου pověstité. οὗτος
ὁ σοφός ὑεπίο πιάτο, τούτου τἀνδρός toho
muže. Hér. zůrat al yvvařnec ty Ženy. T00
Tov T0v ToTau.óv tu řeku. PL. mepiT0UkouLaTos
τούτου ϱ Ῥίβηἰ {6. Χθη. ταύτην τὴν γνώµην
čyw to mínění mám. zř. i att. nebývá při
subst. člen, a to při vlastních jm.. má-li oů
T0gvýzn. místní, též ve spojení :oůTog dvůo—
ten člověk— (s nevolí). c) má-li odrTocpři sobě
subst. praeď., obyč.řídí se tím substvem i
v rodě a čísle, ale subst. ono i att. bývá bez
ὄϊεπαω (81γ. ὅδε, ϱ). 89Η,αὕτη ἣν σοι πρόφασις
to bylo ti záminkou. Pl. «úTy TovTovatTix ten
ἴομο ἀἡποᾶ, εὐλάβειαν ταύτην οἶμαιβελτίω
ἐκείνης εἶναι οραἴποβὲ {ο, πιγβ]ίτη, ἄθ Ἱαρᾶί
Ἰθ5ί ποᾶ οΏ8--, ΧθΠ. νόμος ἐστὶνοὗτος πάζοπηεπι
jest to—. umněλέγε ἁλαζόνκς εἶναιτούτους ΔΠἰ
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neříkej, že chlubiči ti, oni, to jsou. avšak
jestli třeba vytknouti zvláštní ráz pojmu,
bývá samostatné neut. voůro. PL. τοῦτο γε
δάνατος ὀνομάζεται, λύσιςκαὶχωρισμὸς ψυχῆς
ἀπὸ σώματος ἰοῦπαὔγτά 56 βπητί--. Χθῃ. οὐκ
οὓν νῦν καὶτοῦτο κίνδυνος, μὴ λάβωσι]θ8ί {θ
dynyníi to nebezpečenstvím (iz tohostrach,)
aby nevzali—, Dém, τ. δέος ἕ, -

οὗτοσ-ἴ 3. (τ. 9, ἰἐπιδεικτικόν) ἰ8π1]6:
tentohle, att, PI. —ávý tenhle člověk. rav
τηνὶτην κεφαλήν tuhle hlavičku.

οὕτω, ν. πάς],

οὕτως, Ῥϊεά souhl, obyč. OĎTW,ión.ipřed
samohl. někdy oúro.(adv, k sl. odro-g)takto;
tak. a) «) tím způsobem. i: tak jen. Sof. ou
TwcKe; tak odejdeš ? (beze slova, bez roz
loučení). odTegče ; tak mám jíti? (neobdržev
odpovědi). Pl, oůr. δεῦρο ἐπορευόμηνἴδ]ς 6η
(1.jsem, bez úpravy) sem ubíral jsem se.
οὕτω πίνωντες πρὸς Ἱδονήν {ας Ίεη pijíce dle
libosti (bezřádůpijáckých. —v.1eix?, a, £.).
Dém. οὔτ. πως ἄνω πραγμάτων λαμβάνειν ἴθίς
jen (asi) bez namahání bráti. B)často odka
zovací (ke způsobu známému p. oznamova
πέπιι) ΕΙ. ταῦτα οὕτωςἔχεινže tomu tak jest.
σοὶ οὐ δοχεῖ οὔτ.; ἰορό πεχᾶά se tak? —
5 60118].τθ!., Ἠότ. ἐπήλλαξαν οὕτω, ὡς χεί
vousŠrepemepochodili tak, jak jim náleželo.
att. Wg—odTeg jak—, tak. — trag., att. Oo
m€9—,obr. právě jako—, tak—. i 0ůT.—OTw—
tak—, j. asi. —oů.dý tím tedy způsobem ; tak
tedy. —někdy i na zač. vypravování očeká
vaného. PL ἣν oů. δὴ παὶς tedy byl kdysi
hoch. —ipři part., PL.xadelóuevogobr. 07
διελέγετο sedě, tak už rozmlouval. —i 0po
vidací oůr. (s výkladem násl. ). Pl. oůdr.
s násl. part. tak, t.—. Xen, oůr. ἐδωρήσατο
rporivov tak učinil darem, t. připíjeje. —b)
α) tak ; tou měrou. Sof, dyav obr. tak příliš.
Χεῃ, οὔτ. πολλά tak mnoho; v takové hoj
nosti. —ovémmnožství, 1 při verbu. 00T. 11
uv viva tak velice si vážiti někoho; ve váž
nosti tak veliké míti—.Dém.or. ndtýdy tak
velice se vzmohl.— i opovidací, Χεη. τίς
οὔτ. ἀγαθδὸς ἢ τίς οὔτ. ἰσχυρός, ὃς 5 ορί. pot.
kdo tak statný n. kdo tak silný, který, že
by—?Dém. ovr. cd/m oor— s ind. —B)tak;
za těch, takových okolností. Thúk. zat oůr.
i tak (att. častěji xai og). Ou.cogxat od. přece
i tak. odd"oůr. ani tak ne. —y) tak; proto;
tedy. Sof. při duvvré«. Xen. roXol 01kmo
λύευκτον πλοῦτον ἀπώλοντο’ οὕτωςἡ ἀνδρω
πίνη σοφία οὐδὲν μᾶλλον οἶδετὸ ἄριστοναἱρεῖ

ὀφείλω. τοῦ

odoi—mnozí veležádaným bohatstvím zahy
nuli; tak tedy lidská moudrost—.Thúk. uyď'
oůr. ani proto ne—,c)odkazovací po předch.
předv. n. part. z) po podm.: tím způsobem,
činem; tak; {οὔ,Χεπ. ἦν τις ἀπειθῇ, ψηφίσα
σῦαι(δεῖ) τὸνἀεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺντῷ
ἄρχοντι κολάζειν (αὐτόν), οὕτως οἱ πολέμιοι
πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται byl-li by kdo ne
poslušným, třeba usnésti se, aby ten, kdo
právě vždy se přihodí,s vůdcem hotrestal;
tak nepřátelé nejvíce budou zklamáni. B)
často po předv. čsovém: tož; tedy; tu (teprve).
Xen.ěnel—, odre když—, tož—.ἐπεὶδὲσυνέδοξε
τῷ Κυαξάρη, οὕτω δὴ συντεταγµένοι προῇσαν
když pak k tomu mínění Kyax,se přidal, tož
Ὠπθᾶ--, ὅταν ὁρῶσι--, οὕτω Κὰγζ budou vidě
ti—,tož. po part. Thúk. —šrervx 0ůT—potom
tak—, oůrT.úrepov— tak, teprve později—.
Hér. (v. δίκαιος Ὁ. ο, α). ΡΙ. ο” δύνανται μια
θόντες καὶ διδάξαντες ἑχυτοὺς οὕτω δικλύε
σθαι τὰς συνουσίαςπεᾶοτεάοια Ῥοιόσθηί παΡι
douce a vzájem si dadouce takto (tím způso
bem) rozváděti své zábavy (rozmluvy). v) zř.
o příčině : tedy ; proto. Thúk. PovAóp.evoraů
τὸν ἐςκρίσινἀγαγόντες ἀποχτεῖναι, πέµ.πουσιν
οὕτω την ναῦν ἐπ᾽ ἐκεῖνον οΏ{ίοθ Ίο Ἱςsoudu
poženouce hrdla zbaviti, proto vyšlou loď
pro něho.

οὕτωσ-ί(τ. 2. ἰἐπιδεικτικόν)takto; tak
hle; takovým způsobem.

οὐχὺ-- --- ὁ ἐχδ.--.

οὔχ-ί 1όπ.οὔχ-ί τάσπό: πα; πἰκο]!; nijak,
Sof. zéc d' odyí; i bez verba: j, by ne? Hér.
oj—, oúxí ni—, ani ne, Dém, uóvov ojzí jen,
tak že ne; skoro. v. doímuu 1. b, Υ.

ὀφειλέτης, ου,0 (dpelh-e) dlužník; po
vinný. Sof. doxetyvop. k službám, službou
povinný.

ὀφείλημα, τό (ὀφειλε--,. dpsího) dluh
povinný. Thúk. čg0. na zapravení dluhu.

opelAm 1. (jen prs. a impf,, ostt. čsy od
ὀφειλε--, Επί. ὀφειλήσω, 805, ὠφείλησα, Ρ858.
opeXýdnv) a) dlužen jsem, 7i něco, něčím ;
povinen jsem něčím, trag., att. [aotv díky,
díkami. rivi někomu. Sof. votg dsote. PL TG
Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν dAsxrovóva— dlužní
jsme kohouta (obětovati. v. i yx9.TYgt0g).
Dém. χάριν ὀφ. τινί Tivocdíky povinen jsem
někomu za něco. ἤδη ὁ, τὴν ὑπόσχεσιν τ1ᾶpo
vinen, vázán jsem slibem. pass. úpetlhsrníT!
τινι dlužno jest, dluhem spláceno býti má
něco někomu, Thúk. yaoi ὀφειλουένη4κγ
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dlužné, povinné. ydpvrag TůS VETUδικχιοσύ
vys opaXydelocagdíky po spravedlnosti za
sloužené. Dém. yoýuava operóusva peníze
dlužné ; dluhy 5Ρ]αΐπό, Χεη,τοῖς στρατιώταις
ὠφείλετο utodbócvojínům dlužna byla mzda,
Thúk. xat uo e)sovecíz opelAeroua mi dobro
diní spláceno býti má. b) povinen jsem;
mám. s inf. Hér. ὁ, σὲχρηστοῖσι ἀμείβεσθαι-
tobě dobrým odměňovati, spláceti. u4Mora
ὠφείλετε ἐπ᾽ὑμέων αὐτῶν βαλλόμενοι ποιέειν
TaůrTanejraději měli jste na sebe samy be
rouce to konati (v. i wévf.). 2. a) (bez aor.)
mám ; musím (dle okolnosti). s inf. jisto jest,
že—,Hér. cpaAAcoda úpeíXegjisto jest, že
chybuješ ; jistojistě chybuješ. b) impf, ©
φελλον, a0r. ÚDEÁOVjón. čpehov s inf, prs. n.
a0r. znamenápřání, jež vyplniti už nemož
no jest (impf.) n. bylo (aor.): měljsem;
bodejž jsem ; bych byl; bylo mi—..(lat, utinam
s coni. impf.n. plgpf.) Aisohl. Aho ὤφελεν
Naysiv(réyvyvumění)jinému mělosedostati!
Xen. úoehe Kopoc Čěv bodejž Kyros byl (zů
stal) živ ; i s ele, ci,oc—; kéž jen, při čemž
doshov č. se už nepřekládá. Sof. dg ὤφελον
πάροιθεν ἐχλιπεῖν βίον Κάδ]εη dříve pozbyla
jsem života | Pl. (v. xxí 2.a, vy).neg. bývá
µ.ή. 898. (τ.µή 1.α, γ). Πότ. ὄψιν,τὴν μιηδαμὰ
ὄφελον ἰδεῖνvidění, jehož bodejž jsem nikdy
neuviděl !

ὀφέλλω {.ν ὄφελ-ος, -- τοζᾶ. od předch.)
básn., jen prs. a impf, zveličuju ; zvětšuju;
množím,Aischl. pass. prospěch beru ;vzmá
hám se. T%Tův Vůpabev OpEAAcravěci ne
přátel venku prospěch berou. doxyu.0c—tlu
kot, hřmot se vzmáhá.

ὄφελος, τό (-ν dvéX-Ao)jen nom, a ace,
Sg. prospěch ; užitek. Sof. vm i ění vim ně
komu, pro někoho. givog0 0s.i věci: z něko
ho, z něčeho. —o)dévčoviv č. není žádný pro
spěch ; někdo, něco nic není na plat. Hér.,
att. —PL(v. xvňou 2. b, «). T60. G4uXTI;
s inf, co-prospffá; co na plat tělu—? i 790g
T. k něčemu. —též o subi.-os. οἵἐλθών μήτε
ἡμῖν µ.ήτε ἐμ.αυτῷ ἔμελλον μ.ηδὲνὄφελός εἶναι
kam přijdaani vámani sobĚnehyl bych mohl
nic prospěšným býti.

ὀφναλμία, Ἡ (ὀφδαλμ.-ός)boleníočí ; kr
havosť. PI., Xen., v. droAxVo f.

ὀφναλμιαω (ὀφδαλμία) stonu nemocí
v ιά

oční, krhavostí. Hér., att.

ὀφθαλμός, ὁ (.ν ὀπ-ν ὄψομαι,81. ὄρμα,
2 3/ 3 x x

ὄψις, ὅσσε) 1. α) α) οΚο, Χθι. ὀφδαλμοὶ καὶ

᾿Οφρύνειον.

diveg.oči—.B) vůb. j. zrak. ἐξ ὀφδαλμῶν ἆ οδί
(τ. γίγνοµαι 3. a, «). Xen. ἔχειντινὰ ἐνὀφθαλ
μιοῖςmíti někoho na očích (aby neutekl), b)
o 05., obzl. o důvěrnících král. v Persku.
ΑἱδοΠ]. πιστὸς ὁ. věrné oko. Hér., Xen. (v.
oů, b). ©)«) Aischl. vuxvog 0. noci oko (mě
síc světlý). 3) o věci: světlo (v nejistotě);
útěcha. Sof. uéyag y' 0. 0i TATP0gTÁPOLVE
likou aspoň útěchou hrob otcův. 2. ověcijak
koli oku podobné, Xen. u bylin ; očko ; pupen.
ěx Tv 0. PAxovávemz oček pučeti, vyrážeti.

ὄφις, εως, ἰόΠ. ιος, ὁ (1 ὀπφις, ὀχφις. <
ὁπ-- Υ ὄψομιαι, 81Υ. dpázov) had (okáč ; by
strookáč). trag.; Hér. úpotOpte; posvátní—.
τοὺς ὄφις. Ρ1. ὄφεις.

ὀφλεῖν, ὀφλήσειν α p., v. násl.

ὀφλισχάνω (5 ὀφείλω. -- 80Υ.ὤφλον,ἆ]θ
někt. i doXyox, fut. 0pAYce, prť. dpknxx)
a) dlužen, vinen jsem. +i něčím; propadám
něco; uznáván jsem vinnýmněčeho. Pl.vo
ὑμῶν Θανάτου δίκην ὀφλών (π. ὄφλων) οἳ τά
uznán byv vinným trestu smrti, propadnuv
hrdlo. čr. xáv dpXe yihlag dpxyus že by byl
i propadl 1000drachem. i: úm0TS dXndelug
ὠφληκότες μοχθηρίαν καὶ ἀδικίαν od pravdy
uznáni jsouce vinnými nešlechetnosti a ne
spravedlnosti. —s gen. za něco. Xen. ooAe
τῆς φυλακῆς εἴκοσιμνᾶς propadl za (nedbalé)
střežení 20 min. Thúk. i pouhé oAety od
souzenu, za vinna uznánubýti. b) zasluhuju
(61) τὶ co, čeho; utržuju si něco, výčitku
něčeho. Sof. dr ču.ďg opevog odmoT ὀφλήσει
xaxtov Zmysli mé nikdy (neutrží sivýčitky
Špatnosti ) nepojde mu výčitka šŠpatnosti.
μ.ώρῳ µωρίαν ὀφλισκάνω pošetilému pošeti
losti vinna jsem.; od pošetilého docházím
výtky pošetilosti. Ἠόν, δειλίηνὦφλε πρὸς βα
σιλέοςvýčitku zbabělosti utržil si od krále.
]. οἶμαιγέλωτα ὀφλήσεινπαρἐμαυτῷ πιγ
slím, že smích utržím si od sebe samého,
že směšným se stanu sobě samému. Thúk.
xicyúvnyopAeřyhanbusi utržiti, p. Dém:,i
ἄνοιχν, ἀνανδρίαν a p. výčitku nerozumu,
nemužnosti—.

ὄφρα (z ὄφρα, x 1. 0-6. SIV. ep, τό-φρα)
básn. pokud. Sof, s coni. prs.: pokud bude—.
PLz básu. opo' dv s coni. pokud by—.pokud
jen, asi, s ind.

ὀφρύη, ἡ, 1όπ. (.ν dppů-c) pahrbina; pa
hořina, Hér. Váuuov písčitá (Sahara),

"Ogpůvetov n.—vov, 70, ms. v Trojsku nad
Helléspontem mezi Rhoitejem a Dardanem,
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ὀφρύς, 006,(6 předs.« brv, obrv,Braue)
1. brv; brva ; obrva, pl. obrvy ; obočí. trag.
(v. véoocb, x). Hér., Xen. —?. kraj pahrbku
(podlouhlý) srv. opoún.

ὄχανον, τό {.ν ἔχω,, 811. 6Ρ. ὀχεύς) ἀτ
ζαά]ο. Ἠότ, ἀσπίδων dyava štítů držadla (Te
menná, příční na duté straně štítu ; dolejším
držadlem prostrkovala se levice ku poho
dlnějšímu držení a otáčení štítu).

ὀχεία, Ἡ (Εοχ-, ὀχεύ-ω) skákání; pojí
mání (u zvířat). Xen.

ὀχετεύω (dyeró-c) (rýhami, stokami)
ποᾶαπ,βγάά(πι, Ηότ. τὸν ποταμὸν ὀχετεῦσαι 5
inf, řeku odvésti tak, aby—.pass. V.cwAry.

ὀχετός, ὁ (Foy-, « ὀχέ-ω) 1. 8) α) tok;
proud. Eur. pl. u řeky. 6) úžlabí; úžlabina
(k odtoku vody).Pl. pl. 8%rv óyeráv úžla
binami, b) «) rýha; strouha; stoka, Xen.
u.xoot 0, malé strouhy, stružky. B)trouba,
i kožená; (měch dlouhý k odvádění vody).
Hér. —2. vůb. stoka, Xen. pl. o střevách v
těle lidském.

ὀχεύω (Έοι-, » dyé-w) o zvířatech : po
jímati; skákati, Pl. prs., sace. Hér. šrňxe
oyebox: TovČerov připustil ku skoku hřebce.
med. oysúcodoupojímati, pářiti se.

ὀχέω (Foy-, 0y0-g)1.a) vezu. obyč. medď.
κ) --56; ]θᾶι. Ηότ. ἐπὶτῆς ἁμάξηςὠχέετο πᾶ
ποζθ το7]56. Χθη, ἐντῇ ἁρμαμάξη-- Ἡ Κο
δάΐθ--. Ἐ]. ἐπέ τινος τῶν ἁρμάτων--. β) ἐφ᾽
ἵππου ὀχεῖ πα Κοπὶ jedeš. —b) acř. Xen. na
koni jeti nechávám.(dle někt,: na konijedu.
op. meČoropety). 2. act. a) nesu. Hér. vůy
φιάλην ὄ{δι. ϐ) snáším. Aischl, opovpavčČy
Royoyýce stráž neblahou snášeti budu.

ὄχημα, τό (Foy-. dyé-e) 1. povoz.a)j.
vůz. Sof. iwmxa 0y. spřež, spřežení vozní.
Χοθη,τὰς γυναῖκας ἀνερβίβαζονἐπὶτὰ ὀχ. ženy
usazovaly na povozy. b) Aischl. Avómrep«
ὀχ. Iněnokřídlé povozy (t. koráby). Sof. dy.
vaóg povoz lodi, lodní, PI. člun (v. ἀναβαίνω
1. a, a, £.). c) obr. povoz. Pl, šmipeBanovénov .
ὀχήματος-- π8 pevnějším povoze (při zkou
πιάπί ΡΤΔΥάΥ).Χθη, ἐπὶἀσφαλεστέρου ὀχήμα
TÓgčag.év na pevnějším povoze jsme (t. na
půdě zemské, proti jezdcům na koních).2.
Eur. ace. vatov čy. lodní plavbou.

ὄχνη, Ἡ (ὄχθο-ς) strmina; stráň. Sof,
ὀρέωνὄχθαι Ώοτstráně. Aischl, dydbaποτά
μιαι 1ποταμ.οῦ 5ἰτάπό ΥοΙςγ.Ρ. 908, Xen,

ὄχνος, ὁ (ὄχδη, ν ἔχ-ω ΤΙ.1. ϱ)básn.a
ión. a) strmina; vrch, Aischl, φοῖ, Οἵτας

F, Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

ὀχλώδης. δ01

oydo, Oity, Oitské vrchy, Eur. (v. Kůvůtog,
ἐπεμβαΐνω 1. {.).Ἠότ, ἐπὶτὸν ὄχὃον, τὸν Ἀθη
ναῖοι καλέουσι Ἀρήιον πάγον Κ vrchu, jejž
Ath. nazývají Areovým chlumem,b) vyvý
Šenina; náhrobek. Aischl., v. xópvyu.Boga).

ὀχλέω (ὄχλο-ς) Ράβη. Αἰόπ. a) obhrnuju;
obtěžuju.vě někoho; hrnu se, dorážímna
někoho. Aischl.— Hér. xůryv dyAsovji obtě
žovali, b) matu., Sof. oby šumodav dyXetety
jen na závadě mateš.

ὀχληρός ὃ. (ὄχλο-ς, ὀχλέ-ω) na obtíž ;
obtížný ; nepohodlný. Hér., Xen. neut. sg.—
Isok. Aóyog0. Tomřeč obtížná, odporná ně
komu. i sup. neut.

ὄχλος, ὁ (Foy-, »νὄχ-ος, ὀχ-έω) ἄατ 1. ο
osbách : 9) α) πάςίαρ; πιποξςίτί. Φο08,πολὺς
eicýxovo' 0. valný vyslechl zástup. Eur. o.
γυναικῶν ἆατ Ζθη.ΡΙ. ὄ.$exrav zástup diváků
(v. i čmopée f.). B)dav ; tlačenice (hlučná).

|. οὐ κατακούειν ὑπὸ τοῦ ὄ, nedoslýchati
pro dav (hlučný). Xen. (v. čtoWée 1.b. B).
v) hromada ; shromáždění, schůze (veřejná);
50ος. Ῥ]. δικαστήρια καὶ οἱἄλλοι ὄ. δοπάγ ἃ
ostt. shromáždění; sbory. Xen. uďAov čv
τοῖς ὅ, ἢ ἐνταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις více ve hro
madách (veřejných) nežv soukromých spo
lečnostech.šv dyAe Ovrecve veřejnosti jsouce
(op. čvčonv.x o samotě. —ale srv. i dále !).
b) «) zástup vojska. Aischl. Ovop.evémvGyAog
vrahů dav, vojsko. Thúk. č utodbopopoc0. 6
čevxóc námezdní vojsko (dav) cizí. B) voj,
zástup, chasa zadní,záškodní ; ruměj. Xen.
τά σκευοφόρακαὶὁπολὺςὄ. soumarové a valný
zástup Ζαάπί. ὑπὸ τοῦ 0. xai τῶν ἁμαξῶν
σχολῇ πορεύεσθαι αὐτούς Ῥτο ζαάπί chasu a

| pro vozy že se opozďují v pochodu, ἐντῷ ὄ.
ovvegpři záškodnicích (ale srv. svrchu a,y).
—0)«) lid obecný, sprostý (obyč. nevědomý).
Eur., Pl. (v. uovotx0b, a, vé, £.).—B)sprostý
voj ; sprostí vojínové (proti vojevůdcům).
Xen. 00. Tův oTpamavův sprostý zástup vo
jínů. Thúk.č. vxvr:x0gsprosté námořnictvo.
v) dav, chasa nespořádaná; tlupa. Thúk.
TotoůTor0. takové davy, tlupy. 2. a) «) dav;

množství. Eur. trxov 0. koní, 3) množství;
spousta. Aischl. Aóyov(v. čxAsíro 1. b, «).
b) «) dav ; nátisk, Aischl, (v. uóydos). —B)
obtíž; nesnáze. Xen. αἱ oxmvai OyAovap
Éyoucuvdystv stany nesnázi působí dopravou.
Eur. dyhovrapékec nesnázi působiti budeš;
pokoje nedáš. Hér. v. Avrapém a, B. —Isok.—
miviobtíž, nepříjemnost činiti někomu.

OYAWOMS2. (ὀχλο-ειδης, 517. ὀχληρός) s
δι
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obtížností. Thúk, r0 0.τῆς παρασκευῆςτα]πά
obtíž výpravy.

ὀχμάξω (ὄχμο-ς Ῥουποξί,» ye) básn.
u—; připevňuju. Aischl, ὀχμάσαι Tivů při
pevniti, připnouti někoho. 790gTimk něče
mu. Sof. meď. Vrov ὀχμάζεται ζυγῷ Koně
připřahá si jhem (k vozu).

ὄχος,ὁ (Βοχ-, 817. ὀχέ-ω, « Vůz, vezu,
vozím. veho, veh-ieulum) obyč. básn. a) a)
vůz, Aisehl. (v. εὔκυχκλος). Φοξ. δέκατος č.
desátý vůz. i pl. o jednom voze(v. Bxpxato<).
i Hér. 0. x4AMoros. B)spřežení ; spřež, Eur.
ἁρμάτωνὄχοι γοτ ερῖεζθ. γ) ΕΥ. καθεύδεις
πωλικῶ δαμ.εὶςὄχω; Ζάα spíš jízdou koní
ukolebán byv ? —b) obr. Aisehl, 0. πτερωτός
křídlo perutné.

ὀχυρός . Ξ- ἐχυρός.
OXVPÓM(6yupó-c) opevňuju ; pevně obsa

zuju. Xen. med. půhučí TXTelymoyVpWcaTo
stražemi si zdi pevně obsadil.

ὀχύρωμα, τό (ὀχυρό-ω) οροτηξη{;οΏχα
zení. Xen.

ÓĎ, gen. 67x64,Ἡ(Βοπ-, »νἔπ-ος, ΤΟΣ,Τ06-0)
básn. hlas; zpráva. Sof.

Odé před samohl. i čU(ve slž. ódu-, «
oT-1ode, Om-(ce) neskl. pozdě. «) básn. 0
době vůb., Sof. dý" čyav příliš pozdě., Eur.—
P) att. obyč. o denní době. (op. pot). Thůk.
ě<0. do pozdního večera. uéyp 0. až do—.PL
čomépacuáha 0. na večer velmi pozdě. Xen,
τῆς ημέραςὁ, úv za dne pozdě bylo.

ὀφιαίτατα, v. ὄψιος,
ὀφί-γονος, č (v. dbé)pozdější rodem; syn

mladší. Hér, praed. při črvyevécdou.

ὀφίξω [ὄψι-ος, v. 6Lé)«) pozdě přicházím.
Xen. ol oVíČovrecpozdě přicházející. i pass.
ohiČóuevotopozďujíce, obmeškávajíce se. B)
obzl. večer, xaLrmepuáXu ddíČev ač velmi poz
dě. ὑπὸ Wýpac odadévrec pro hon opozdivše,
obmeškavšese.

odi-padýc 2.(v. ὀψέ,-μαὺ- τ μανδάνω)
pozdě učící se. Xen. Tww0gněčemu. 0. γενέ
GdbouTivoc pozdě začíti se učiti něčemu.p.
Isok.

ὄψιμος 2. (čY-oc)opozděný ; pozdní. Xen.
sup. nejpozdnější, op. mpwwuoc.

ὄψιοςὃ. (ν. ὀψέ, srv. předch., sup. ódu
atvaT0g)pozdní. «)o doběvůb. Pl. rpuwxirarx
τῆς ἠλιχίας--, ὀψιαίτατα πθ]όθεπό], πε]πίτα
τε νέκα πι]θάόπι--, πο]ροσάδα, -- Χεη. οἀορό
roční. —B)obyč. odobě večerní, denní. Hér.,

ὄψον.

Thúk. (v. δείλη). Χεπ. οἱἀπὸ τῶν ἔργων ὀψι
αίτατοι 7 ΡΙ8οί (Ρο]πίοἱ) πε]ροπάδ]{(τεξετ)
Ρ]ο]άπα]{οί. ὡς ἐδύνατο ὀψιαίτατα 60 πιοΏὶ
nejpozději.

ὄψις, 4 (dm-Υὄψομαι, 813. ὄμμα,ὀφ-θαλ
u.óg)1. act. a) «) pohled; podívaná. Eur.č.
ὀμμάτων pohled očí. (v. i yvvatxeřog). Sof.
τέχνων č. na dítky pohled. δῶρον οὐ σπου
Šatov eig Obuvdar nevzácný na pohled. odděv
sig ÓdivmAéovnic více (než dříve) na pohled
(co bych spatřil). Thúk. (v. $ewplx 1. b, B).
β) dohlédnutí, dozření (do dálky). Xen. čč
Vem; vxovg z dálky dohledné (kam až do
hlednu). b) zrak. o) zření; uzření. Hér. č.
žuň Zai yváuy zal ioTopímco já spatřil i po
znal a vyzkoumal. mpoaéorau δέ τι αὐτοῖσι
Tůs ču7c čdrogbude pak v tom lecco, čeho já
byl očitým svědkem. —$) zrak; oči. Hér.
οὐκ. ἀπιχνέεται ἐς ὄψιν τῷ πατρί πθρτϊολπάπί
otei na οὔ1,τοσόνδε ἀπέφαινόν μ.ιὲς ὄψινtolik
ukazovali (mi na podívanou,) zraku mému,
očím mým. ΒΙ. φαίνεται ὑμῖντῇ ὄψει τὰ αὐτὰ
μεγέθη ἐγγύδεν μὲνµείζω, πόρρωδεν δὲ ἐλάτ
Twojeví se našemu zraku předměty též veli
kosti zblízka většími, zdáli pak menšími.č.,
áxoj zrak, sluch. č. óŠvráryzrak nejby
střejší. Xen, dodevýg—nedostatečný, slabý.
v) οδ{, 90Η,(. ἀράσσω {., µαραίνω).-- ὃ) Pl.
Ἡ τῆς διανοίας ὄ. ἀιδοτηί πτα]ς,-- ο) tvář. Pl.
(σ. ἀστράπτω 1. a, «). 2. pass. viděné ; zje
vené. a) «) pohled; podívaná. ΑΙ5ΟΠ1,φοβε
ρὰν ὄψινmpoavdécda: hrozný zjev na pohled,
na podívanou. Bur. ščavýxev mávorhov čduv

| vydala zeměna odivmužstvo v úplné zbroji.
Thúk. zXýde ddseg dervoívalným zjevem
hrozní (vojínové četní). Hér, čye τὰ προπύ
λαια καὶἄλλην ὄψινοἰκοδομημάτων μιυρίηνMA
jí předehrámína odiv i jné stavby nesmírné.
Ῥ]. µακαρίαν ὄψιν τε καὶ θέαν εἶδονblažené
zjevení a vidění spatřili. Xen. č. xaX podí
vaná krásná. —B)vidění, zjevení (ve snu);
56η. ΑἰΒΟΠΙ. ὄψεις ἔννυχοι, Φ904.,Hér. (v. ἐν
ύπνιος, ἀφηγέομαι 2.). b) vzezření ; podoba.
Xen. ἡ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν διαφέρει Ῥοᾶοα
(datlí) odjantaru nic se neliší, c) k dívání,
k divadlu příslušný. Arst. 0vřeOfses x06y.0g
úprava jeviště. ὄὅ,καὶλέξιςvystrojení a mluva.
obec výstroje (divadelní).

ὄφομαι, υ.ὁράω.

ὄφον, τό (« ἕψω, ὁπ-τός) 1. 3) ταΐσπό,
pečené. t. maso (jehož se užívalo jen za
příkrm, příkusek, zákusek ku chlebu;)
příkrm ; pří- ; zákusek. Xen, šodtovaty ἐπὶ



ὀψοποιέω.

TG sire čVovjídají ku chlebu příkrm. Pl. šv
σιτίοις τε χαὶ ὄψοιςv pokrmích a příkrmích.
Xen. τὸν ἕνα φωμιὸνἑνὶὄψῳ προπέµπειν 18ᾶπο
sousto chleba jedním zákuskem zajídati. b)
zákusek vůb., Xen, φέρονται οἴκοῦεν σἵτον,
μὲν ἄρτον, ὄ. δὲ κάρδαµ.ον Ῥπάδο]{ ϱἱἆ ἄο
mova za pokrm chléb, za příkrm řeřichu. 2.
οςγ. Χεπ. ὥστε τὴν ἐπιδυμίαν τοῦ σίτου 0.
αὐτῷ εἶναι ἰα] χα οπή Ἱςjídlu byla mu pří
krmem. p. Xuu.óc(v. διαχράοµαι 1.8, α,{.). πό
νοι ὄψουτοῖς ἀγαθοῖς práce jsou pochoutkou
hodným lidem.

ὀψοποιέω (ὀψοποιό-ς) Κπομαϊίπι; Ρἵί
krmy strojím. Xed.medď.i oborou, v bo
moečra.kuchařství, jímž kuchaří (si).

ὀψοποιία, ἢ (dboror-6c)kuchařství ; ku
chaření ; strojení, připravování příkrmů,la
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hůdek. Xen., PL.,i: kniha, spiso kuchařství.
Ἡ ὁ. Ἡ Σικελική --ο Κασβαϊείνί Sicilském.

ὀψοποιικός 3. (dhomot-óg)kuchařský,
Xen. órA« ów.nářadí, náčiní kuchařské, Pl.
ň dý. řemeslo kuchařské; kuchařství.

Óbo-motóc, č (-moté-) strůjee příkrmů,
lahůdek ; kuchař. (srv. doromoóc). Pl. Xen.

ὀψο-φάγος, ὁ (-φαγεῖν, τ. ἐσδίω) Ἰάο
příkrmy rádjídá i bez chleba; mlsoun; mlsný;
mlsavý. Xen. i sup. ofopxylovarTog největší
mlsoun.

ὀφωνέω (úbávn-s).příkrmy kupuju, Xen.
T0AXoůza mnoho peněz ; mnohov příkrmích
utrácím.

ὀψώνης,ου, ὁ (ὄψο-ν,ὠνέ-ομιαι)Ρ κ τπιτ
kupující. srv. předch.

H.
II, x = πὶ met),vó, neskl. — p, šest

nácté písmě v alfabétě, — Známkačísl. a)
m = 80. —b) „r — 80.000.

TÁ, dle někt. zd, dor. = n?.
may- ve slž. před hrdelnými souhl.

— WXV-.

πᾶγᾶ, ἀόπ. --- πηγή (1οσᾶ.πάγη).
Iavaoní, xi,ms.pom.vjihových. Thes

salsku nad sev. zát. Pagasskou.
Παγγαιον n. [Hayyatov,T6,pohořív jiho

záp. Thrácku (pozdějiMakedonském)nadzát.
Strýmonskou, vých. od dolního Strýmona.

παγετός, ὁ (παγ-Υ πήγ-νυμ.ι,81Ν.πάγ-ος,
πάχ-νη) πιτάα. Χοη.

παγετώδης 9. (mayero-e0ng)mrazivý;
chladný. Sof.

πάγη, Ἡ (. mýy-vvui)past; smečka.
Hér. (τ. ἐνέχω 1. a).Xen. pl. léčky, na ptáky.

πάγιος ὃ. (Tay-0g)pevný. obr.: určitý ;
jistý. Arst. zaytec Aéyev.

nay-20%06?. zcela zlý. 1.zcelašpatný,
bídný.Sof.,Eur. o rayxáxore ty prabídníče !
— 2. a) zcela bídný, neblahý, nešťastný.
παγκάκως prabídně, při ὀλέσθαι, τεὈνάναι.
Aischl.. Eur. — b) zcela, velmi škodlivý,
škodný. PL. škazóv vim olej něčemu.

máy-xaAog 2. i 3. — 1. zcela krásný,
hezký ; překrásný. a) Xen. rayx4Xy 0 ženě.
--παγκάλως ἐκεκόσμητο Ῥϊοκτάςπό--. ϐ) Pl.
πάγκαλα οἀπδενπίοᾗ γ]αβ{ηοβίθοἩ.παγκάλη
04 překrásnáhračka.2.,překrásný; pře

dobrý; zcela správný. Pl. TayxdAac švavri
ododbxzcela vhod odporovati, zabraňovati.

πάγ-χαρπος 9.α) γο]πιί plodný; plodo
hojný. Sof. dápvy— vavřín bobkovitý. —b)
všelikých plodin. Sof. důuara— dary obětní
ze vš. pl.

παγ-κευὺής 9. (-κεύθ-ω)898.vše, zcela
skrývající. vivocněkoho.

πάγ-κλαυτος 9. básn.pláče,žaluplný ;
přežalostný. 1.pass. Aischl. 4Xynútrapy.
θέρος úroda; žeň. 2. act. Sof.a) «)0 os.:
hojně plačíc, slzíe. β) ὑπ᾿ ὀφρύσιπ. Ροᾷ 0Ρο
čím plným slz, hodně uplakaným. b) αἰών-
život žalu plný.

mÁV-nowvoc 2. básn. všem společný,
obecný. Αἰδοβ], θεοῦ µάστιξ π. ---Sof. 0 πι.
a věci.

παγ-κοΐτᾶς, ἀόπ.--- -τῆς,ὁ [-κοίτη)Sof.
1.pass. dahau.ocložnice všem upravená (kde
mají všichni ustláno, t. Hádes). 2. act. všem
steloucí; všem společnýpostelník. Ac.

Ty -MOVITOG2. (-xoví-o) Sof. plný pra
chu zdvíhajícího se; valnoprašný. v. πάμ
πλγηκτος.

TAY-"PATÝ G2.(-xpdrroc)básn. vševládný:
všemoený.a) Aischl., Sof.oDiovi. Sof,úvoc.
b) «) Aisohl. 7. édpouvševládný, všemocný
stolec (Diův). B) Soť.r. céXag valně moený
žár (ohně vystupujícího ze sopky).

παγκρατιάξω (παγκράτιο-ν)γᾶοεΙ]άοίνί
provozuju, t. zápolení i pěstnictví; všesi
láctvím zápasím. Pl.

51*
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παγκρατιαστής, οὔ, ὁ (παγκρατιάζω)
všesilácký zápasník; zápasník v zápoleníi
pěstnictví zár., Pl.

παγκρατιαστιχκός 8. (παγκρατιάζω, 51ν.
předch.) zběhlý ve všesiláctví, ve všesilá
ckém zápasení,t. v zápoleníipěstnictví zár.,
Arst.— PL 4 r. Téyvyvšesilácké umění.

παγχρᾶτιον, τό (παγκρατ-ἠς)γδεε]δοτί,
zápasniotví v zápoleníipěstnictví zár. (spo
jené ray a gvyu“ zár.) Hér., Xen., v. čr
ασκέω 8, β. -- νικηφόρος,

πάγος, ὁ(»» πήγ-νυμι) 1. 8) (Ῥονπό;tu
hé;)«) strmina; skalina (strmá). Aischl.
drávdoanos). B) vroh; vrchol. οί, Οἴἵτης
úUtoTogmw.Oity nejvyšší vrchol, —ipahrbek,
pahorek; kopec; chlum. "Apetogw. Areův
chlum, Ath. b) Ap. m.i: soudnejvyšší Ath.
(π. Ἄρειος 1. ϱ, εὔβουλος).2. (stuhlé ; stuhli
na ;) mráz. Sof. (v. dúcavAog).Pl. δεινότατος
nejkrutší, Srv. guyeT0g, T4XVY.

παγ-χάλεπος». πάταπηπό,přílíš obtížný,
těžký ; přetěžký. Pl, neut.

πάγ-χαλκος 9. ποθ]αΚοτοτύ,τας. οῦσ].
o zbrani. Sof. r. véXy—daň(t. zbraň padlých
v boji) Diovi. i o nástroji. v. Ὑένυς {,

TÁV-XPYSTOGke všemu, vůb. potřebný,
užitečný. Xen.

πάγ-χριστον, τό (-ypouoTóc)Sof. výborná
mast; kouzlo.

παγ-χρύσεος 2. básn. zcela pozlacený;
zlatostkvoucí. Sof. díopox.

TÁV-YPB00G2. zcela zlatý; ryzozlatý.
Sof. λάφυρα. ΕΙ. δέρας Τ0"Π0--.

πάγχυ (. πάνυ, ἄῑθ ΠόΚΜ,ν παχύ-ς)
neskl. zcela; tuze; velmi; náramně; jistě.
Aisehl. ; často Hér. (v. ἐλπίζω 1. 8,ἐπίκειμαι
1. b, B). někdy č. vhod přidati r. kinf. násl,,
π. εὗρισκέ οἱοὐ πρῆγμα εἶναι στρατεύεσθαι-
(za jisté shledával, že mu netřeba výpravy
konati ;)shledával, že mu zcela, dokoncene
ní třeba—. δοχέων π. δευτερεῖα γῶν οἴσεσθαι
domnívaje se, že jistě aspoň druhé pocty se
mu dostane,

Hadoio. kočovný národ Indů, vých. od
střd. Inda.

πανεῖν α Ρ., τ. πάσχω.
πανη, ἀόπ.-ᾶ, ἢ (παδεῖν,81Υ.πάθος)

a) ) strast; útrapa, Sof,uehéx—.i pl.— Hér.
nehoda.B)neduh.Hér.rv opdaAuv oční.b)
příhoda; osud, Hér, rudéchu maca Tyvšou
Toůmádyv že se dověděl vše, co se s ním dělo.

-

παάνος.

παῦἼμα, τό (παθεῖν, 51Υ.πάθος) 1. 8)
a) vy-; utrpení; útrapa ; strast; trag., Hér.
(v. uádyu« 1. a, B). att. —Soť, m. Todu.óvu
trpení mé (v. šmibxíva 1. b, P). rádnu« za
Jetv utrpení (křivdu) utrpěti. B) nehoda ; ne
štěstí. Hér. pl. —Xen. oyérhov w. hroznéneštěstí.b)vůb.zkušení;cokdozkusil; co
ses kýmdělo, stalo; příhoda; osud. Eur. ré
BxorAéovz. —příhody, osudy. Sof. 0 ody z.
00jsi zkusil, 2. a) «) pocit trapný ; útrapa;
strázeň ; starosť.Arst. rv rabnudTav xd
dapow pocitů trapných očistu. B)cit, PLbu
χἩ συγχωροῦσατοῖςκατὰ τὸ σῶμα ποὺήμασιν
duše povolujíc citům tělesným. v) pocit;
mysl. Pl. ἐνδείξασθαιτῷ ἑτέρῳ τὸ ἑχυτοῦπ.
vyjeviti druhému svůj vlastní pocit. b) «)
stav tělesný n. duševní. Ἐ]. μανεῖν τὴν ἀν
Ὀρωπίνην φύσιν Zai TAF. XTS poznati lid
skou přirozenosť a (stavy,) obměnyjejí. ei
μὴ]ἔστι τοῦτο τὸ π. ἡδονῆς ἡττᾶσθαι, ἀλλὰ τί
ποτ čorí; není-li ten stav duševní (to, co
duševně s námi se děje,) podléhati rozkoši,
tož co asi jest? B) dojem. ávrx čvTý Úvyňi,
τά τε φύσεωςκαὶ τὰ π., ἃ διὰ τὴν ἐπιτήδευσιν
ἑκάστου πράγματος ἔσχενἐντῇ φυχῇ ὁἄνθρω
T0g všechno při duši, i její přirozenost i do
jmy, kterých zaměstknáváním každou pra
cí doznal v duši člověk-,

παν ητιχκός 9. (madeřy, srv. předeh.)
a) prudkobolný ; stráznivý. Arst. τραγωδία
(v níž prudký bol převládá, j. v Ajantovi So
fokleově). b) vášnivý ; rozhorlený (sprave
dlivým hněvem). Arst. Xsčucmluva (v řeč
nictví).

πάνος, τό (παβθεἵν,81Υ.πάθημα, ἆπα
9ής) 1. 8) «) útrapa; strasť. trag.; Hér.,
att. (v. dvůpometo<).P) bolest; nemoc. Xen.
nyvós, 0 m1T0 m. eb nevěděl, jaká by to ne
mocbyla. v) nehoda ; nesnáze. Sof, (v. vý
δὲ 1. ᾱ, β). Χθη. βαρέως ἤνεγκε τὸ π. ἴδδος
snesl nehodu. —neštěstí ; pohroma. Aischl,
(σ. ἀναπτύσσω ᾖ.). i 0 smrti, zavraždění a p.
Sof. ποῦ ᾿σῦ’ὁχῶρος, οὗ τόδ᾽ ἦν w.; kde jest
to m., kde byla tato vražda ? rat00g r. syno
va smrť (násilná). Hér. zera T7s VvyarTpoc
τὸ π. Ῥο smrtidceřině. Xen. šdZxouoevéni TG
nada zaslzel nad tím neštěstím (že muž
padl v boji). Hér. ávýxeovovr. nezhojitelná
rána, pokuta (t. usinrcení). —též o porážce
vojska. —Xen. i0 4. pohromy. %Axvvevčr.
τὸ π. jel na m. neštěstí (kde padl muž). b)
zkušenost, Pl. oixvpovAv εἴη τὸ π., εἰ--ζ8
lostná by to byla ζκαξαποξέ, ΚάγΡΥ--, ὁτιοῦν



Ila:žv.

rw4oyevčehokolivěk zakoušeti. ců oů zéT0v
Όος τοῦτο τὸ αὐτὸ π.; πᾶα ty nezkusil jsi
právě též zkušenosti ? zda se ti zkušenostínevedezrovnatak?— 2.a)pocit;cit.Pl.
(τ. ἴδιος--{.). Ὁόπι, τοιουτονί τι π. πεπονδό
των ἁπάντων ἰδ]κογύίο asi cit když pocítili
veškeři; takovýmto asi duchem když nad
šeni byli—. b)w) stav duševní, Pl. dtdďoxew,
ὅ ἐστιν αὐτοῖς τὸ π., ὅ φασιν ὑπὸ τῶν ἡδονῶν
júvrěoda poučovati je, co se to s nimiděje,
že, j. praví, od rozkoší jsou přemaháni. p)
vášeň ; náruživosť. Sof, (v. oůAto<).PL. o lás
06. Α16{. ὀργὴ καὶτὰ τοιαῦτα πάθη τῆς ψυ
χῆς-- Ἱπόγ 8--,

Παιᾶν, ἄνος π. Παιών, ὤνος 1. ΡΥοΟΡ.a)
příjmě Apollónovo: Spasitel; Hojitel. Sof.
tie Δάλιε ΤΠ].slovutný Délský Spasiteli ! b)
Βατ. Θάνατος ΠΠ.ΘτητίοποᾶSpasitel, Vysvo
boditel. 2. appel. a) hojitel, lékař. Soť.oddé
τιν αὐτῷ παιῶνα κακῶν ἐπινωμδν 8 ὅ9 ζάᾷηύ
k němu lékař neduhů nepřichází. b) píseň,
zpěv (k Apollónovi blahodárci). «) prosební
za odvrácenízla ; žalozpěv.Sof. (v. yu. 1.
b,y). B) válečný ; válečná. Aisehl. (v. ov
vvém 1. a, r). Xen. rei Ómw.čyévero— když
válečná se dozpívala— (v. ! ἐξάρχω, 8). -- γ)
vítězná ; chvalozpěv. Aischl. (v. ἁλώσιμιος
1. f.). ©) stopa metrická (jedna délka při
třech krátkých v rozmanitém složení, j.)—S S S- EArst.

παιᾶν, παιών, V.předch. ve 9.

Παιανία, ἡ, dědinav jihových. Attice.
Iouavsúc, tg, ©Ioxvíx) Pajanijský.

Hér. ὁ δῆμος ὁ ΠΠ.okres P.— o os. Pajanijan.
Δημοσθένης--.

παιᾶνίζω 1όπ.παιωνίζω (ra) prozpě
συ]α; πρίτάπι, α) ΑΙδοΠ], ὀλολυγμὸν παιάνι
cov zalozpěv zapěj ! 3) válečnou, vítěznou,
chvalozpěv pěju. Hér. šratávČov vítěznou
pěli. raovícae vít. zapěti, Xen, (v. xůduga,a).
—i po hostině zaavísa chvalozpěv zapěti.

παιᾶνισμός Ἡ, παιωνι-, ὁ (παιανίζω)pro
zpěvováníchvalozpěvů; zpěvvítězný. Thúk.

TAY, T6(alle) Eur. hra (hudební).
pl. veselé zvuky.

παιγνία, jón.-(v, (raty- VmatlCo)hračka,
Ἠότ, (τ. ἀνίημι 2. a). i pl.

«παιγνιήµων, ονος, ὁ (παιγνία)Ἠόν.Ἠτ
ček milovný ; žertovný.

TALYVLOV,τό (παιγνία) hračka; žert;
šprým. v. násl.

παιγνιώδης 9. (παιγνιο-ειδης)žertovný;
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Šprymovný. Xen. neut. šprymovnosť. comp.
větší, veselejší špr.—

παιδαγωγεῖον, τό (παιδκγωγό-ς) svět
nice školní. Dém.

παιδαγωγέω (παιδαγωγό-ς)průvodcem,
opatrovníkem dětským jsem. vůb. a) prová
zím, Eur. yépov VépovraTotdxywyÝce G čyW
stařec starci já toběprůvodcem budu. b) na
vádím. Pl. παιδαγωγηθῆναι πρός τι Π8Υθᾷθ
nu býti k něčemu.

παιδ-αγωγός (παῖς-)průvodce, opatrov
ník, pěstoun (dětský). Hér. w. rxidov pě
stoun dítek. V Attice to býval otrok, dozor
ce a průvodce dítek nedospělých, obzl. na
cestě do školy a ze školy. Pl. (v pozdějšído
běi: učitel).

παιδάριον, τό (srv. παιδ-(ον)ἄά κο; pa
cholátko, Pl. čx gaudaplou od dětinství, pa
choletství. Xen , Dém. pl.

παιδεία, ἡ (παιδεύ-ω) 1. 8) υγοἹοτάτάπί,
vychování (dítek,mládeže);výchova. Aischl,
i při subi. země,j. matky společné. Eur. creo
o%r. tuhé, kruté—. att. (v. zatdeúo). Kůpou
m. Kýrovo vychování (spis Xenofóntův). b)
vychování, cvičení, učení školní (att. obzl.
v tělocviku, ve čtení, psaní, počítání, ve
čtení básníků, v hudbě). Pl. 2. vzdělání;
vzdělanost, Pl. uobeřyšni roudeslxnaučiti se
pro vzdělání (ορ. ἐπὶτέχνη). οὐδὲνἄλλο ἔχου
σα εἰςἍιδου Ἡ ψυχη ἔρχεταιπλὴν τῆς πταιδίας
TEZai T9007<nic jného nemajíc do Háda u
bírá se duše, kromě vzdělání a vychování.
Τ8ο]ς,τὰς π. ἁπάσας vzdělání veškery druhy.
--61Υ. παίδευσις.

παίδειος 9. (axis) dětem příslušný. Soť.
Te.T900%chování, vychovávání dítek.

TALĎEDAOTÉM(udsoxoTÝ-c) junomilem
jsem. Pl.

TAĎEPAOTÝC, 05, Ó (zai-) junomil;
—milec. Pl.

παιδεραστία, Ἡἢ (παιδεραστ-ἠς) 1ππο
milství. PL.

παίδευµα, τό (παιδεύ-ω)a) vychované;
vychovanec. Eur. vivogněčí. b)učení(j. před
mět). Xen. véyiovóv Tim—nejdůležitější ně
komu.

παίδευσις, ἡ (Taudsů-w)a) vychování;
vyučení ; vzdělání (pass). Xen. j úr AosrTňg
"HpaxAčousz. vychování Hérakleovo odČno
sti, PL. šmimudeúce uéyx Ogoveřyna vzdělá
ní, na vzdělanosti mnoho si zakládati, b) m.
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vzdělavací; učiliště. Thúk. o Athénách vc
Ἑλλάδος π. Πε]]όπεκα--.

παιδευτόςὃ. (παιδεύ-ω)αὔθπίπι Τριατθ
ný, vpravitelný. Pl. maudevryv εἶναι ἀρετήν
že vpravitelna učením jest cnosť; že cnosti
lze vyučiti,

TALĎEVM(male) 1. a) x) vychovávám (dí
ςτ, πι]άάϱὔ). ΒΙ. παῖδαςπαιθεῦσαι dítky vy
chovati. ρᾳ55. Χεη,ἔτι παῖςὢν ὅτ᾽ἐπαιδεύετο
σὺντοῖςἄλλοις παισί-- Κάγ υγοποτάτάν ΡΤἰ--.
οἱτῶν ἀρίστων Π]ερσῶν παϊῖδεςἐπὶταῖς βασιλέ
ως Όύραιςrodedovra— u dvora král. vycho
τάγόηἰ Ίου, ἐπαιδεύθη ἐν[eocáv vóu.otgVY
chován byl—. $) dávám vychovávati. i se

:ἀνόπια 809. ἐμὲ ὁ πατὴρ τὴν τῶν παίδων παι
᾿δείαν ἐπαίδευεν πἹπθ οἵθο γύοµμοτοι ἀῑΙκάπι
příslušnou vychovávati-dával. pass. molx
τινὶπαιδεία παιδευθεὶς--, ]αΐτοι αθί τγ οπΏοτοι
vychován byv—.b) e) cvičím ; učím ; vyuču
ju. Tivď někoho. Ti cvičím v něčem; učím
πδζεπια, ΡΙ. οὔτεαὐτὸςπαιδεύειοὔτετῷ ἄλλῳ
raupadidecu ani sám neučí (jich tomu) aniž
komu jnému odevzdává, p) dávám učiti. PL.
τούτους, ἃ διδχσκάλων εἴχετο, χαλῶς καὶεὖ
ἐπαίδευσενty tomu, cona učitelích záviselo,
dobře a řádně dal vyučiti. v) i s obi. ptáků,
cvičím, Xen. pass. OowibegčmeraldevyvTóGot
©orTe—s inf, ptáci vycvičeni byli ti tak, že—.
2. a) vzdělávám ; navádím; vedu (idospělé).
α) ΒΙ. παιδεύειν ἀνθρώπουςεἰς ἀρετήν νό51,
naváděti lidi ku enosti, Xen. i Šrí Tu,7pógT:
k něčemu. isinf. στρατηγεῖντινά τις πεπαί
Ševxevojevoditi, umění vojevodskému něko
ho někdonaučil ;v um. voj.—vyovičil. pass.
οἱεἰς τὴν βασιλικὴν τέχνην παιδευόµενοιΚὐθῖί
k umění král., panovnickému se vzdělávají.
πρὸς τὸ µετρίων δεῖσθαι πεπαιδευµένος Ἱς {ο
mu, aby málo věcí potřeboval, aby skrovné
potřeby měl, naveden jsa; málem spokojo
vati se uvyklý jsa, reraidsvrm s inf. naučil
se—, memadevuévo. Ov dsť vycvičení v tom,
čeho třeba. PL.rerxdeuuévo: vzdělaní. 5) při
subi. neosb., Sof. č Býdut v 00x ἐπχίδευσαν
xaxóv tebe Théby aspoň neudělaly, nevy
chovaly (za Špatného,) špatným.ots% yvov7
κακῶν μ.ήτηργένηται, τἆλλα παιθεύει χχκούς
kterým by mysl rodičkou zla se stala, ty i
v ostt. věcech činí zlými. b) učím ; mistruju
(moudřejšího). Sof. ἠθός τινος παιθεύέιν ΠΙΤΑΥ
něčí mistrovati.

παιδιά, 7 (naie,nale) hračka. 1.a) hra
dětská. Aischl. (op. uóydor). b) hra zábavná,
kratoehvílná. Xen., Arst. (v, čorovixocf.,uu

παιδο-τρόφος.

χητικός). 2. α)ἄοτί. ΤΙνή]ς,μετὰ παιδιᾶς 5 ζει
tem ; za žertu. PL. (op. orovdý). Xen.(v. yé
Aoc 1. a). — b) hračka (j. věc nepatrná,
prázdná) ; hloupost. PL., Υ. λῆρος {.

παιδικός 3. (Tx) a) dětinský; krato
chvilný; žertovný. Xen. r. Aóyotžertovné
řeči. b) rozkošný; milený. att. rů m. 0 08.
miláčkové ; milenci. i o jedné os. rozkoš ;
miláček ; milenec. i o zosbn., Pl. orXocogtav
vů šu% «, —moumilenku, rozkoš,

TVULěLOV,T6 (mais) děťátko ; (rozeňátko ;)
chlapeček; pacholátko; děvčátko. Hér. —
Xen. dítko. čx radtov od dětinství. Pl. dúo
madla dvě pacholátka (ρτοίί µειράκιον).

παιδίσκη, ἡ (παιδί-ον, srv. násl.) a)
děvčice ; dívka, Xen. b) nevěstka, Hér,

παιδίσχος, ὁ (παιδί-ον,51. předeh.) pa
chole, Xen, (věkem mezi zxřga Báv).

παιδνός 9, ὃ. (παῖς) ἀδίδΙΚΥ; τέκα ἀξί
ského. Eur. yéox mxrdvóv,

παιδογονία, Ἶἢ(παιδο-γόνης) plozenídí
tek, ΓΙ.

Tatěo-uTóvoG 2. dítky své zabíjející,
vraždící. Sof. mase. synovrah.

παιδ-ολέτειρα, ἡ (51ν.πόξ].) básn. zhu
bitelka dítek svých.

παιδ-ολέτωρ; ορος,ὁ, ἡ (-ὀλε- ν ὄλλυμι)
trag. dětohubný. Aisehl. šorg—rozbroj bratro
vražedný (jenž zahubí syny Oidipovy). Eur.
j. předch.

παιδο-νόμος, ὁ (-νέμιω1. b). správce, do
zorce dítek ; vrchní nad dítkami. zvl. úřad
Spart.; Xen.

TOAĎOTLOLÉM(TadoTo1ó-c) O subi. muže
i ženy : dítky ploditi, roditi. Sof., Xen. med.
0 muži.

παιδοποιία, Ἡ (παιδοποι-ός) ΡΙΟ78Πί,ro
zení dítek, Pl., sok.

παιδο-ποιός 9. (-ποιέ-ω) plodný ; plo
distvý. Eur., Hér.

παιδο-τρίβης, ου, ὁ (-τρίρω) ἀῑῑκγtu
žící; učitel, mistr tělocviku (příslušného
mládeži, k otužení těla, ku hbitější obrat
nosti, srv. yuuvacvýs) ; tělocvikář (sprostší).
αἲῦ.-- Ῥ], τοὺς παῖδαςεἰς παιδοτρίβου πέμπου
Gww—do tělocviku posýlají.

παιδοτροφία, j (παιδοτρόφ-ος) ἀδίβκό
živení, chování, vychovávání. Xen. Téxvav—.

παιδο-τρόφος 9. (-T0épw)dítkyživící,
ohovající. Sof. x. čkaíx rodochovná, plodná
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oliva (posvátná na vyšehradě Ath., pokláda
ná za pramáteř jiných oliv, nikdy nehynou
cÍ. Υ. µόριος).

παιδουργία, Ἡ (παιδουργός,παιδο-Έεργ-)
plození dítek. Sof. -Guorexvocroditelka ubo
hých dítek.

παιδο-φόνος 9. (-pev- v mépvov)básn.a
ión. dětovraždný ; -hubný. Eur. fem. 0 08.,
Ἡότ. συµφορή--.

παίζω (παῖς. -- km. παιὸ-, το {πῖ,παιγ-.
807. ἔπαισα, ΡΙΙ. Ρ8558.Ἱπιρί, πεπαίσθω, inf.
πεπαῖσθαι. -- ἐπί. πιθὰ, παιξοῦμαι) 1. a) dě
tinsky hraju ;pohrávám. ΡΙ. ὅτανπαιδίονἴδω
maiČovkdykoliv uvidím dítě (pacholátko)dě
tinsky hráti—, b) i o dospělém. «) PL. órav
dvěpazalčovra ópě—kdykoli muže (dětinsky
hráti,) pohrávati vidí. B) Xen. maužodvvau
πρὸς ἀλλήλους Ῥομτάτα α αἱ budou spolu. —
bavím se. Sof. θεᾶς παίζων κατ᾽ἄλσος Ραγὂ 50
v háji bohyně, 2. žertuju ; dovádím ; žerty
strojím, provádím, i s ace., Xen. 4 šratČov,
moXůÚPpeucdny žerty, které prováděli, da
leky byly zpupnosti, rotxůra šroČov oroV8?
πρὸς ἀλλήλους ἰακοτό Σθτῖν prováděli vážně
ΥθβΡο]ε]ς. τοιαῦτα περὶ τούτων ἔπαιζεν ὅμα
amovdálov takové řeči žertovně o věcech
těch mluvil, jsa zár. vážným. Pl. raioa 700g
ce zažertovati si s tebou (op. σπουδάζειν,
σπουδῇ λέγειν). ῥᾳ55. ταῦτα πεπαίσθω ὑμῖν
těm žertům vašim budiž konec ! ἐμοὶφαίνεται
τὰ μὲν ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσδαι πηπό
zdají se ostt. sice věci žertem veselým pro
vedeny býti—.

Iařov, 76, ms. v sev. záp. Arkadii.

Iluíovec nár. původu nejistého, dle po
dání svého pocházející od těch Teukrův
Asijských, kteří už před válkou Trj. doEv
rópy vtrhli. Pajonové už za std. obývali na
záp. i vých. od ř. Strýmona, dělíce se na ně
kolik km. (v. Zuooratoveg, IoumórAa); kon
cem 6. stl. přemožení byvše od Megabaza, '
z části odvlečení byli do Asie a usazeni ve
Frygii. v.inásl.

Παιονία, 1, ión. -tn 1. (od IIxtov-ec) Pa- ᾿
jonie: Pajonsko, zeměPajonů, v rozličných
dobách v rozličné rozsáhlosti ok. Ť. Strýmo
na; za std. daleko na vých. i záp. od Štrý
mona (po záp. Thrácku a vých. Makedon
sku); později obyč. mezi střd. Strýmonem
a Axiem. —2. (i Παιονίδαι, ol) dědina Att.
mezi Athénami a Dekelejí.

Παιονιχός 8. (Παιονί-α 1.) Pajonský.

παίω. S07

Hér. II. kraj Pajonský, obzl. Siropajon
ský, sev. záp. nad jezerem Prasijským.

Παιονίς, ίδος, ἡ (Παίον-ες) Ῥδ]οηεΚά,
Hér. pl. —yvvařxec.

IaórAat, oi, km. Pajonský sev. odpo
hoří Pangajského.

παιπάλημµα, τό(.ν Tray) prohnanášel
ma. Aischn.

Tic, gen. ma1d6c,6, 1 (raFu, « pu-er,
pu-bes. —voe. sg. rat. —pl. gen. rxídov, ale
dat. zouot) 1. a) dítě (v rodině) «) Ó,synáček;
syn., deeruška;dcera. trag., Hér.,att.—Hér.
ἦσαν τῷ ΚΚροίσῳδύο παῖδες --ἀπα θ}ποτό, Χεῃ.
ὁ π. καὶαἱθυγατέρες syn a dcery. ypýuaTu
δίδωμι τῇ παιδί Ἱπιδπί ἀάπι ἀθθχ]. παῖδας καὶ
vovařnac děti a ženy. —B) zeť (j. syn). Xen.
τούτων τινὰ παϊδά µοι vsvécůouz těch někte
rého, aby synem (zetěm ) se mi stal. y)i:
vnuk, pozdější potomek. Sof. dupi Toůgzel
νων ἔτι matdac při jejich ještě (synech,) po
tomcích. Hér, 'lávav, Avdův rařdec —syno
vé, potomci. b) i o jn. živočiších. «) Pl. (%
πων, ὄνων παῖδες koní, oslů zplozenci. B)
Aisehl. o rybách: mpocἀναύδων παίδων τᾶς
úuavvov odněmých rozenců vodstva posvát
ného. —c) dítě (věkem). «) j. nemluvně.
Sof. z. drep zvdývyc.P) dítě ; pachole; hoch.
fem. holka. trag., att. —PLčx raídov outx
ρῶν ἀρξάμενοι od dětinství útlého začavše.
1z pacholetství. (v. opy.ze 2. b, P).obyč. ve vě
ku asi 4ο 16. τοζι (τ. µειρακιόομιαι, νεανί
ox0c). Xen. mauciv,čoýBoughochům, (pacho
lJatům,)jinochům. v) i dospělejší, 0, jinoch;
mládec ; mladík. , děva; dívka ; děvice.
Sof, vas matěac ty děvy. (du. v. odeb, a, —sg.
v. vedímuu 1. a, B). — 0) mase. att. i: slu
ha ; otrok (srv. něm. Burseh). PL.zxč! slu
Ἡο | --(σ. ἀποδιδράσκω, 4). —2. obr. odíle,
činu, vlastnosti a p. dítě (duševní), PL.ot
ους Λυκοῦργος παῖδας κατελίπετο ἐνΛακε
δαίµιονι,σωτῆραςτῆς Λακεδαίμονος jakéLyk.
dítky zůstavil v Lak., ochránce Lakedai
mona! (t. zákony). rowodro: mařdec takové
dítky. xaXAlovec xal dbavarTaTEpot. Op. dv
θρώπινοι π. lidské, tělesné děti.

Iaucóg, 4, ms. pom.nad vých. Hellés
pontem v Asii mezi Lampsakem a Pariem.

Παἴτοι, km. Thr., záp. oddolníha Hebra.

παίω (παβιω, « pavio, pavi-mentum.
a0r. act. črratoa, pass. čmatodyv) 1. a) o) bi
ju (zblízka). zařoní viva udeřiti někoho. Xen.
βακτηρίαholí; vybiti někomu holí. Tařev.
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ἄνδρας ὄνεκενἀταξίας bitím potrestati muže
(πο){πγ)Ρτοπεκάζεῆ.παϊσαίτιναπύξπάς
Ἀδ]κοπο Ρξε{{,(τ͵ ἰἕτερος 1. a). meď. Xen.
ἐπαίσατο τὸν µ.ηρόν αᾶςχ]] 50 ἂο stehna (ru
kou ve smutku). p) bodám (mečem a p.).
Aischl. παισθεὶςἔπαισας Ὀοάςπ byv bodl jsi.
Χθῃ. παίειν τοὺς ἐναντίους bodati protivníky.
1. ΔΟΓ.εἰςτὰ στέρνα, κατὰ τὸ στέρνον Ῥοᾶποι
ti, udeřiti doῬγδοι. Φο0.παῖσαιΡτοροάποι{]:
zabiti. (V. αὐτόχειρ 9.) 18 ἀγο]ίπα 8οο., 9908,
τί μ.οὐχ ἀνταίαν (πληγὴν) ἔπαισέντις ξίφει;
proč mě ránou vpřed (do prsou) neprobodl
někdo mečem? proč mi ránu vpřed nezasa
dil—? (v. io)iyo,a—). v) osubi. zvířat, Xen.
ὁ βοῦς κέρατι παίει vůl rohem trká. deTo: Tdv
Xwvorocev orel zajíce uklval. b) házím.
«) Hér. via čgTývvv někým ozemi; porá
žím někoho k zemi. (v. čžxípa 1.a,4—). B)
zdáli: r, Tivěházím po někom (kopím a p.)
Xen. Tous moAeu.lougratovrec po nepřátelích
Πάπο]ίοθ. ἀνεχάζοντο παίοντες καὶ παιόμ,ενοι
ustupovali uhozujíce (kopími) a uhozováni
jsouce, i obr., 908, ἐνὃ) ἐμῷ κάρα θεὸς μέγα
Bapogčyev črouoevna mou hlavu bůh pádnou
ránou pohromu vrhl, uvalil. 2. úmtr. nará
žím. a) Xen. oholvpoyot oepóp.svot Tep0sTAGTÉ
τρας παίοντες διεσφενδονῶντο Ρ8ΙΥΩΠΥΥα]ίοθ
se na skály narážejíce rozrážely se. b) obr.
Aischl. Aóyow7epógTtw—slova na něco nará
žejí, o něco se odrážejí.

Ἠαιών, παιών, ν. Παιάν.
Ἠαίων, ν. Παίονες.
παιωνίξω, 7. παιανίζω.
παιώνιος ὃ. (τ. Παιάν 9. a) básn. lékař

ský. a) Soť.v. yetoe; lékařské ruce. maso.i
j. subst., 7. xai larno Těv xaxov lékař a ho
jitel neduhů. b) Aisohl. xéAx8o609 r. zvu
kot nepříznivý, nevítězný.

παιωνισμός, γ. παιανισµός.
παχκτόω(πακτό-ς, ν πηκτός)upevňuju.

a) Sof.dux TáxTovdům zamykej!— b)Hér.
τὰς ἁρμ.ονέαςἐνἐπάκτωσαν τῇ θύβλῳ skuli
ny zár. ucpávají byblem.

Πάκτυες, nár, v říšiPers. na hranicích
Indských (nedal. střd. Inda).

ἨἩακτύη, 4, ms. v sev. vých. Chersoné
su Thr. nedal. Kardie. 

Ηακτύης, so, ión..Lýd.,nevěrnýspráv
ce pokladny Pers. za Kýra.

Ἠαχτυϊκός 3., 1. (Πάχτυ-ες) Paktyj
ský. Hér. fem. —yoon, vů—krajina, země
ve vých. říši Pers. nedal. střd. Inda (ale v.

παλαιός.

i2!).i oxevýzbroj.—2. Iluxrvixý Paktyj
sko, dle Hér. pohraniční krajina Armenie
sev. vývh. —

IaxTwAóc, č, říčka zlatonosná v Lýdii,
s Tmóla tekoucí Sardami do Herma.

TaAdůn, , placka, dle Hér, u Skythův
uhnětená z usedliny šťávy ovoce střemcho
vého; placka střemohová.

TANI adv. dávno (op. přítomnosti) a) 23
stdávna. Hér. οἱΛυδοὶ ΜΠηίονεςἐκαλεῦντο τὸ
r. Lýdové Méjoni nazývali se za std. (v. i
Αἴγυπτος 1.). Τη ή]ς,, Ῥόπι, oů x. ne (příliš)
dávno. b) častěji ominulosti nedávné. «)dáv
no ; dříve. Sof. vůvTe xi můAa Aéyo (i nyní
i dříve,) nyní pravím jako dříve (nedávno,
před chvílí jsem pravil). Pl. ἄρτι ἥχειςἩ π.;
právě jsi přišel, či (už) dávno, dříve ? —od
pověď : ἐπιεικῶς π. před hodnou chvílí, Xen.
καὶπ. ἂν μεν παρ úutv už dávno byli by
chom u vás. p. O) m., m. 0%už dávno; dávno
už. ó z. dřívější; bývalý. Sof. δεσπότχισι
τοῖςπ. panovníkům dřívějším, bývalým (před
nynějšími). Pl. rav vůvxai Tav m. z lidí ny
nějších i dřívějších, bývalých. Thůk. šmi
Tov x. za našich předků. Aisehl, οἱπ. λόγοι
dřívější řeči. B) dávno, dříve kdysi. Sof.

"Νέσσος π. ččémesé vv Nes. dávno kdysi ji
zcela přemluvil

παλαι-γενής ϱ. (-γεν- Υ γίγνοραι) básn.
) 0 08. ἀάτπο zrozený. «) prastarý ; stařič
ký. Aisehl. Koóvog,Bórug. B)zdávného, dří
vějšího věku ; stdávný. Eur. A dog. b) 0vě
ci: z dávné, dřívější doby pocházející;
stdávný ; dávný. Aischl. παρβασία. Eur.
ἀοιδαί,

παλαιό-πλουτος 9, οἆθ ἀάτπα bohatý.
Τπή]ς, χωρίον.

παλαιός ὃ. (πάλαι. -- comp. a sup. kro
πιό παλαιότερυς, παλαιότατοςἹ -αίτερος, -αί
TxT0c)a) dávný ; stdávný; starověký. «) 0
os. PL. Παλαμήδει χαὶ Αἴαντι χαὶ εἶτις ἄλλος
TV TXxAmáv—s Palamédem a Ajaniem a
jestliže kdo jný ze stdávných—. pmčevipýre
TV TAhov uýTE TÁVvůvovrTovnikomu ani
ze std. ani z mužů nyní žijících. Thúk. Mí
νως παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν--ΜΙΗ.πα]Ρῖγ
nější ze std., jež pověstí, podáním známe-—.
B) o věci. Thúk. vavuxylu maXarráry ov la
υ.ενlodní boj nejdávnější z těch, o nichž ví
1η6--, ΕΙ. σοφιστικὴν τέχνην φημὶεἶναιπαλαι
av sofistické umění, pravím, že jest std. m.
Tig Aóyog std, nějaká zvěst, —xxTZ%T0v m. A6



παλαιότης.

vovdle std., starého přísloví. neut. ace. T0
m. za std. Aischl., Xen, —Ῥ]ή]ς, ἔχ παλαιο
zaTov od nejdávnější doby. Hér. čx zuXouré
pov od doby dávnější, hodně dávné. b) o) vě
kem starý. Aisohl. goXouxístaré ženy (op.
vémmladé). Eur. zaAuiraTot nejstarší. Xen.
Vem0; maAatreo0; kůň poněkud starý. B) o vě
ej. Xen, očvovr. vína stará. Aischl, m. xxx%
staré nehody (op. πόνοι νέοι). Εατ. κτῆμα
std., staré příslušenství, vlastnictví, (0 08.)
παλαί ἔπη staré pověsti, Xen. čx π. προσῆ
xov ode dávna příslušno, v) starý ; dřívější.
Βατ. τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων své
dřívější řeči odvolávám. rv %.padnuárvov
čElovavra dřívějšíchnaučení pozbývají. rv
r. modčeey véuvyvvou dřívějších skutků
vzpomínají. —c) starý; sestárlý; vetchý.
06, σώματα. τ. εὐνάζω {,

παλαιότης, τος, Ἡ (παλκιό-ς)sestár
lost; stáří (lidské). Aischn.

παλαιόω (maXuó-c) sestarávám. obyč.
med. —se. PI. T0 gaXmoúu.evovco stárne,

πάλαισµα, τό (παλαί-ω) 1. a) dílo, čin
zápasní, zápasnický ; zápas. Hér. šv. jeden
zápas (ze zápasův OÚmpijských). Pl. —b)
x) zápasení (i bez závodu). Bur, dswva8"%v
r. hrozné tu bylo zápasení. 9) čin odvážný.
Eur. odg yep0gr. tvé ruky—. v) počínání;
jednání. Sof. 70 xaX6g čyovzóXe m.počínání
obciprospěšné. 2. obrat zápasní, zápasnický;
úskok ; vytáčka, Xcn. červovx. obratná vy
táčka,

TAÁMOTÝ,m (— TxXd-um) dlaň; míra
čtyř palců řeckých. Xen.

παλαιστής, 08, O (maXul-w) 1. zápas
ník; zápolník. Aischl. —2. obratný v zápa
sích, v úskocích; úskočník, Aisehl. 000g
x. schytralý úskočník, zápasník.

ο. παλαιστιαῖος 3. (παλαιστ-ή)πήτγ ἀπ,
Hér.s ace. úbo<—zvýše na dlaň.

παλαιστικός 8, (παλαί-ω, 81Υ. παλαι
στής) 1ἀραςπΙοΙΥ ; πάρο]πΙοΚΥ.Ας πη8ςο,
zběhlý, mistr v zápolení (4% ); obratný
zápasník.

Παλαιστίνη, %,(srv. násl.) Hér. [ÍzA.
ZvoíyPalaistínská Syrie. a) vlastní Palai
stína, již. od Foinícka ku hranicím Arab
Ακύπι, Φοινίκη τε πδσα καὶῬυοίη ἢ Π]αλ-. b)
Palaistina i s Foiníckem.

IloAmorivot, n. -artvol ol(srv. předch.)
Hér. Zúpo1oiIIX. zxXcóucvo. Sýrové nazý
vaní Palaistínšti (Filistinští).

παλαμναῖος. 509

παλαίΐστρα, ἡ (παλαί-ω) a) «) zápasiště ;
cvičiště zápasní (obzl, v zápolení, gxAm).ve
starší doběvelmi prosté, 8) zápasna ; škola
zápasnická (v Athénách odb. stl, velikolepě
zařizována a přístavbami ku zábavám i uče
ným opatřována iv gymnasium rozšiřována).
Ῥ]. π. νεωστὶᾠκοδομημένη πάρᾶςπα πεδάσπο
zbudováná. v) tělocvična. b) cvičení, škola
zápasnická, Pl, eigzaAuiovpav porvýcas (do
zápasny se nachodiv ;) umění zápasnického
nabyv ; ze školy zápasnické vychodiv.

παλαίτ-, ν. παλαιός.
παλαί-φατος 9. (-φα- ve φημὶ)básn. a)

dávno řečený; ze stdávna; std.; dávný.
Aischl, dpxí kletby. Sof. uavreřa—. i rojmos
τὸ Ψεοπρόποντᾶς π. προνοίαςτύτο]ς věštecký
dávného proroctví. b) std.; odvěký. Sof, Al
xn—Pravda (Spravedlnost).

παλαί-χνων, ονος, ὁ, Ράδη.ἀάνπύ τνze
mi. Aischl. Aoyg—dávný ochránce země.

παλαίω (πάλη) 8) πἀραφίπι;πἀρο]ίπα,Pl.
ἐπάλαισαν κάλλιστα Ἀθηναίων v zápasení
nejzdárněji vynikli mezi Ath. —Xen. prs. b)
obr. ©). Tvvizápasím s něčím ; narážím na
něco; potkávám se s něčím; Xen, g0AAXaig
ζημίαις aXaicavre; s mnohými škodami se
potkavše. 9) Hér. aor, odneob. gxA%o: eira
Aoete OvavTexOcorpavóg kdyby narazilo (ma
nehodu), kdyby úrazvzalo vojsko lodní—.

naAapáopa (maXkum)ve dlaň si beru.
Χθη. ταῖςχεροὶτὸ δέον mTaAxudoda rukama
(vlastníma) čeho třeba vykonávati.

παλάμη, ἡ (.ν palma, palmu-s) 1. a)
dlaň ; ruka (moená). Sof. gaAkuouδεῶν-- Ρθ
hův. b) mocný prostředek ; obrat; obmysl.
ΑΙΒΟΠΙ.παλάμιας τινὶ éheřym prostředkem, 0
bratem nějakým dobyti něčeho. Hér. čyeuv
mi%T., T s opt. míti jakýsi prostř., jímž
by—.2. dílo rukou (odvážné) ; čin násilný,
krvavý. Sof. obi. při péžou—vykonati.

ΠἩαλαμήῥης,ους, dle podání pozdějších
znamenitý vůdce Dan. ve výpr. Trj., syn
Nauplia, syna Poseidónova; návodem Odys
seovým nevinně za zrádce Dan. pokládán a
ukamenován.

παλαμναῖος 8. (παλάµ.-η9.) 1. 8) básn,
vražedlný ; úkladný. mase, substt. úkladník.
Sof. ooveů; xm z. vražedlník a úkladník.
pouhé «. úkladný vrah, b) i att. mstitel.
Xen. pl. duchové pomsty (v. mrěuro b). —
2. poskvrněný. Eur, neut. «. Axýstyposkvrnu
vzíti; poskvrněnubýti.



810 παλά-ω.

naÁa-tw, Hér,jén aor., 7. παλαίω {.

HaAéec Hér., Παλῆς ΤΠάΚ.(Πάλη) Εα
lané na ostr, Kefallénii.

TAÁN, (« TáMo) máchání rukama;
zápas ; zápol ; zápolky ; zápolení, Eur. πάλης
úmood zápasu. —obzl. jedno z paterého zá
pasnictví (gévrabov), v němždruh druha
všelikými obraty a úskoky snažil se pova
liti; oviku v zápolení tom nabývalo se v pa
Ι8ἱ546. τ. ἶπαλαίω 8.

Παλη, %,pom. ms.ve vých. části západ
ního okřídlí Kefallénie.

παλίγ-ποτος 9. (πάλιν-, 81Υ.ἀλλό-, νεό
xoTog)opětprotivný, odporný,Hér. xůrTGovy
EpÉpETOTAAYxÓTOGjemu nastávala příhoda
opět protivná.

παλιλλογέω (πάλιν, λόγο-ς) po pořádku
povídám. Hér.« gxAAXoyoau— povědět.
Φᾳ55. ὥς οἱ ἐπαλιλλόγητο Κάγᾷ ππα {ο ΡΥΙο
dopověděno. ,

παλίμ-βολος 2.(m)uv-) převrhlý.Aisehn.
nádavkou: 79 «. převrhlec.

παλίμ-πλαγχτος 9. (πάλιν-) Αἰδοβ].
παλιμπλόγχτοισι δρόμος zpět zmítaným bě
hem ; zpátečným úprkem.

πάλιν (« záX-Ao)neskl, obratem.1. a)
zpět; nazpět; nazpátek. «) «. ἔρχεσθαι,χειν,
ἀπιέναι, 9εῖν, ἄγειν, κομίζειν Ap. Bof. aúdu m.
ἄγειν 7Ρξΐ (8586οἀτάἁδδ, αὖθις αὖ π. εἴσειμι
ορξ{ ζ85ο9ΖΡὲΐ Ρ']ο[άπίπ. π, χατελθεῖν zpět
50 παντά {ή(40 ν]ας{!). β) 898,αὖθις π. δοῦναι
Ἴωφ61Ρδΐ ἀάῑΙ, Χεη, δεξάµενος π. αὐτοῖς ἁπ
έδωκε přijav je nazpět jim odevzdal. v) o ře
či.: zpět k začátku. Aischl, (V. dvaarpé
po £.). Sof. čxPaXetym. (odvrci zpět,) odvo
lati slovo. —b) «) opak; naopak. Aischl.
umĎÉve dóCym. a nikomu af neuzdá se na
opak ; a nikdo ať neopře se tomu. PI. všv 0"
αὐ π. oxuěv—ale nyní zase naopak tvrdíme.
B) zpět (j. bylo dříve) ; opět. Pl. xí por m. %
ὑρασύτης ξυνηγείρετο α πιὶ ΖΡ5ΐ odvážlivost
sbírala se. Xen. 7. x) uéyx opověcu bývalé

„hrdosti zase nabyti. v) pořadem ; po pořád
ku; (kam co patří), Hér. z. drmyéero po po
řádku (jedno po druhém dle souvislosti) vy
pravoval. —2. a) opět; znova; zase. Dof.
φράσον αὖθις πάλιν μοι ΟΠ8ΠΙ 486 7ΠοΥετη],
ἐρήσομαι π. tázati se budu opět. Xen. při
ἐρωτῶν, ἐπερέσθαι. -- ἶἆο třetice, vý úorepam
π. ἐθύετο, --π. τῇ τρίτη příštího dne opět
obětoval, opět třetího dne. b)opět ; ve dru
hém případě. Xen, «. δ) οὕπω ἑώρακας--; ἃ

Παλλάς.

opět (j. druhý příklad) ještě nespatřil jsi—?
νῦν ὃ αὖ π. ὑπὸ πλούτου OLXŮPUTTÓUEVOC—
nyní pak zase opět bohatstvím pýchaje.

TXÁLV-AVTÓLOAOG,Ó,zpáteční zběh. Xen.

παλινστοµέω (παλιν-στόμ.ο-ς,-στόμα)
Aischl. opět ústa plná slov mám.

παλίν-τονος 9. ΡάΦη,α ἰόπ, ο Ίπζα : na
zpět piatý ; vratnopiatý ; zpět napínaný. (t.
tetivou opačným směrem natahovanou ; lu
čiště složeno bylo ze dvou částí, obyč. z ro
hů Kozorožce, uprostřed spojených ohbím
tlustším). Sof. vóka r. o jednom luku Héra
kleovu vratnopiatém. Hér. o množství luků
takových ve vojště Arabském.

παλιν-τριβής 9. (-τρίβ-ω) Βο8. οΏδί8 ο
pět natřený ; všemi mastmi mazaný; pro

hnaný. neut. pl. 0 0s.
παλίν-τροπος 9. (-τρέπω) 1Ρὲΐ ορτάοθ

ný ; zpátečným obratem. Sof.
παλιν-ῳδία, ἡ (-ῳδή) píseň odvolací od

volání. Pl.

παλίρροια, Ἰόπ. -ρροξη, Ἡ (παλίρρο - ος)
zpátečné, opačné proudění. Hér.

παλί-ρροος, -ρροὺς 9. (πάλιν, σροΒος,
000g) zpět proudící; zpátečný ( proudem).
Βατ, κλύδων.

παλί-ρρυτος 9. (πάλιν-, σρυ-, ῥυτός) Sof.
r. aium krev náhradou, odplatou (za krev)
tekoucí,

παλἰ-σχιος 9. (πάλιν, σκιά) zpět stinný.
Χθη. ἐνπαλισχίοις na m. (zpět) zastíněných.

παλίσ-συτος 9. (πάλιν, συ-Υσεύω)Ράβη.
zpět puzený. hnaný. Sof.z. δράμημανωτίσαι
πάτρας ἄπουρον807 úprkem zpět (běh,) kro
ky obrátil daleko za hranice vlasti.

IluAAačtov, 76 (IIxXX4s)socha Palladi
na. Hér. pl. —Sochy ty vyobrazující Palla
du Athénu v úplné zbroji na mnohých m.
v Hellénsku byly postaveny se stkvostnou
nádherou jsouce upraveny.

παλλακεύομαι (παλλακή)785τοι ζεπ]
nu mám. Hér.

παλλαχη, Ἡ, ἶ παλλαλίς, ίδος, (Ρε]]οσ)
žena; ženima;kuběna, Hér., Xen.

naAAumíc, j, Xen., v. předeh.

IaAAuvridng, ou ([T4XXx<)Pallantovec.
Hér. pl. Pallantovci, od Thésea v Athénách
poraženi a z části pobiti.

Ἠαλλάς, 4Šoc, příjmě Athénino. trag.,
Ἠότ. οὗ. σ. Παλλάδιον.



Πάλλας.

Παλλας, αντος, 57ΏPandiona MI., bratr
Aigeův. v. aXAXuyrioyc.

πάλ-λευχος 2. (mav-)básn. zcela bílý ;
bělounký. Eur. dépn, xoúgnožka (ženská).

ἨἩαλληναῖος 3. (Παλλήνη 1.) Ῥο]]όπ
ský. mase. i Palléňan, Hér. pl.

Ἠαλληνεύς, έως, ὁ (Παλλήνη 2.) Pallé
ňan (v Attice).

Ἡαλλήνη, 4, 1.jihozáp. okřídlípoloostr.
Ohalkidického mezi zát. Torónskou a Therm
skou. 2. dědina ve vých. Attice, již. od Ma
rathóna.

Ἠαλληνίς, ίδος,Ἡ (Παλλήνη 2.) Γαἱἱόπ
ská. u Hér. příjměAthény, jež měla svatyni
v Palléně Att.

πάλλω (51γ. πάλ-η, -ος.« pello, pul-so.
--80Υ. ἔπηλα) 1. a) básn. máchám. Eur. Aóy
χην χερσὶTaAAav oštěpem v rukou máchaje,
zápase, b) vrhu; metám. Sof. (v. xAňpog1.
a) Hér. med. zaXXecda při subi. pl. metati
si, mezi sebou losy ; losovati—. TaAAouévov
když losovali mezi sebou—. 2. a) chvěju;
třasu. med. —se; třepetám (se) ; trhám se
bou. Hér. orybách a p. b) básn. intr. chvěju,
třasu se. Sof,Oeíuamstrachem.

πάλος, ὁ (πάλ-λω) 4) Ποά; 195; hřebí,
Aischl. los z přílbice metaný. Sof. xávé π.
xadaupsi—s Inf. a mne los zasáhl, a na mne
los padl, abych—. Hér. (v. Axyydáva a, B).
πλῆθος πάλῳ ἀρχὰς ἄρχει 1ὰ losem úřady
vládne. b) vylosované ; hodnosť (losem udě
lená). Aischl. gaXov čxvocxhodnosti (král.)
dosáhl jsem.

TAÁTÓV,v. násl.

TAATÓG3. (zXA-Aw) metaný ; hozený.
Sof, zaXrů muptmetaným ohněm, bleskem ;
ránou blesku. 0 r. kopí (hazecí). v boji
jezdci mívali po jednom kopí, pěší po dvou.
Χθη. ἔλαβετὰ παλτὰεἰς τὰς χεῖραςν78] kopí
(4τὅ) ἀο τάοι. τ. ἐξαχκοντίζωἹ..-- διατείνω 8.

TAAÚVW(m pol-len, pulv-is) básn. sypu.
ο08, ἐπὶχρωτὶ Κόνινπαλύναςπ8 11ο (πιτίνό)
prsti nasypav.

TA- ve slž. předsouhl. retnými —nav-.

παμ-βαφής 2. (-Pán-Te) Aischl. zcela
potopený (dle někt, z0AuBxoýs).

παμ-βῶτις, Ἡ (-βό-σκω) Sof. jen voe.
παμβῶτι| ἃ γδοδ]νηά--.

Ilápu“ooc, č, dle Hér. přítok Péneja v
Thessalii, z jihových. Ῥϊπάα,

παμ-πολις. 811

πἀάμ-μαχος». (μάχη) Καvšelikémuboji.
o os. PL všemocný bojem.

πάμ-μεγας 8. παᾶοvševeliký, důležitý.
PL πάμμεγα náramně důležito.

rap-pevédnc 2. (-uéysbog) náramný
velikostí. Xen, rau.u.éyedezrpďyu o náramně
veliká práce. Aischn. dvoBož x. vzkřikne
hrozitánským hlasem. Arst. op. rápy.xpov.

πάμ-μειχτος, ν. πάµμµικτος.
παμ-μήκης 9. (-μῆκος)πάταπιπύἀά]οι.

Φ0ῇ,--γόοι αβἰατ]δπό πάχ]ςγ. ΡΙ. --ὀήσεις dlou
hanánské výklady.

náp-pmvoc 2. (2. -uv) po všechny mě
síce. dl. někt. u Sof. (v. gávdpnvos).

παμ-μήτωρ, ορος,ἡ (-μήτηρ) básn. a)
Aisehl. voc.-uňvop vů všemáti země! —b)
Sof. 0 08. Todderauujrop tohoto (vevšem,)
pravá matka. (dle někt. yevvýrop rodička),

παμ-μιγγς 9. (-μίγ-νυμι)γᾶθ][κόsměsi.
Aischl. βέλεας.

παµ-μιχκρος 9. πάγαπιπό, ΡΤ46 malý,
Arst. Čov.

πάμ-μῖχτος π. -μειχτος 9. ΑἱβοΠ].το
směsi (odevšad) sehnaný. dyAog,čmíxouoot.

παμ-μορος, ὁ, Sof. nade vše, náramně
nešťastný ; přeubohý.

Ilápup.tov, ovog,Hellén Skyřan v. 5. stl.

παµ-παν (rxv-)neskl, skrz na skrz; ve
skrze; docela; dokonce; vůbec. básn. iatt.
při verbech i adi. —Xen, μ.ηδὲvvávor. ani
nepoznati vůb.

TALTÝYY(zav, -má-,srv. předch.)
veskrze; docela. Aischl., Sof,

παμ-πγσία, Ἡ (Ta-ou.ar) básn. všepan
ství; veškero panství. Aischl. xrnu%Tov
statků.

παμ-πληὺνής 9. (-πλῆθος) 9) πάταπιπή,
valný množstvím. Xen. pl. x. Apx4dsgArka
dové ve valném množství. i s gen., Isok.
παμπληθεῖς Ἀργείων τα]πό πιποζῦβίτίΑ1ρθ
janů, —sg. Xen. zaurAndeť cTóhe s náram
ným vojskem, b) Dém. ypóvogz. doha pře
dlouhá. Dém. neut. (proparox.) naurAndez
áměcyevdokonce (zdržel se,) opominul.

πάμ-πληκχτος 9. (-πλήσσω) 8ος, τα]πύ
' , 9 ἕω

1ά7Υ,ΤΑΠΒΤΩΙ.πάριπληκτα παγκόνιτά τ ἐζῆλ
dov dedy dydvov ve valnorázné a valno
prašné vešli svízele zápasů.

máp-TmoAtc,6,dle někt, u Sof.: všeobecný.
νόμος.



812 πάμ-πολυς.

πάµ-πολυς, -πόλλη, -πολυ ΡΙΘΙΠΠΟΙΥ.
Ῥ]. ἄλλους παμπόλλους 1πό ΡΙθΙΙπΠΟΠό.Χεῃ.,
παμπόλλους ἀνδρώπους, παμπόλλας πόλεις,
πάµμπολλα ἔθνη valné množství lidí, obcí,
πάτοᾶἥ, ἐπὶπόµπολυ τῆς Δαλάττης Ρο ἀ]οι
ηοι Ρτοβίοτα πιοῖθ; ἀλ]ε]κο4ο πποἵθ,τὰ πάμ.
πολυ ἀπέχοντα τὂοὶ πάγαπιπὃ γζάά]οπό,

TAL-TÓVYpoc2. veskrze, náramně, velmi
špatný. Xen., Dém.

TAp-pXy0G 2. (-oxyeiv) vše sžírající;
všežíravý. Eur, πὂρ.

παµ-φας 9. (-φάος)8) γο]οζάτηγ ; Υ6ἱε
světlý. Eur. úxric AsXov.b) z) celý světlý,
ozářený. Sof. dsíe mupl božským ohněm,
bleskem. B) zcela jasný, čistý. Aischl. péhk.

παμ-φεγγής 9, (-péyyos)přestkvoucí.
Sof. o papřscích.

πάμ-φλεχτος 9. (-φλέγ-ω)básn. rozpá
lený ; na všechny strany, kolisol.planoucí.
Sof. zdp, Powoí.

παµ-φόρος 9, (-φέρω) a) všeplodný.
ΑΙΒΟΠΙ,γοαῖα.-- Ηότ. χώρη παμφορωτέρη 1ᾳ8
jina ve všem úrodnější. Xen. sup.— b) ve
všem užitečný, prospěšný, Xen. sup. —x77
ua. 0 příteli.

Ἡαμφῦλία, 4, v. násl. 1.
Ἡαμφῦλοι, οἱ 1. πάν, οπιίδθπύ (-φῦλο-ν),

dle Hér. z Danaů po výpr. Trj. plavbou za
hnaných az původ. obyv. Asijských, v zemi
Maloasijské mezi Lykií a Kilikií, již. od Pi
sidie; zemějejích : ἡ Παμφῦλία. -- 2. τ 51
kyónsku jm. jedné ze 4 fýl Dórských.

máp-4oxoc 2. (bvyů) Soť.plný síly du
ševní; plnou silou ducha.

TŮÁV,ve slž. mav-, V. mas.

Ilčv, gen. Tlavó; bůh lesův a pastvin,
ochránce stad, milovník hudby, dle Hér. syn
Hermeův a nymfy Pénelopy (dle jn. podání
syn Diův a nymfy Kallistoje), ctěn obzl. v
Arkadii (kdeprý na hořeKylléně se narodil);
po bitvě Marathónské v Athénách podvyše
hradem vystavěna mu svatyně a zařízena
roční slavnosť s průvodem pochodňovým.

παν-ἄγυρις, ἆοΣ.--- πανήγυρις.
1 αν-αὉήναια,τά, slavnostvšeathénská,

národní; hody Panathénské; obecné hody
Ath.,na památku obecnéhosjednoceníAttiky
za Thésea k poctě bohyně Athény slavené:
a) Ta usyxAx, i pouhé Ilavad-, v každém
čtyrletí jednou (vždy v třetím roce olympi
ady)ku konci měsíce hekatombajóna po čtyři

πανδηµεί.

dni s provozováním závodních her gymni
ckých a musických, Hér., att. —b) Ta uux
“ menší Panath. každého roku s menší

nádherou.

Iavadryvatnoc 3. Panathénajský (v.
předch.). Thůk., Isok.

TAV-ÁVALOG3. trag, nade vše, zcela
bídný, nešťastný.

mav-atoAoc 2. básn. příliš kmitavý,třesa
vý. Aischl. r. pkyuara stále třesavévolání.

Iluvatrioc vlastenecký Hellén Ténský,
náčelník lodní v bitvě Salamínské, syn 86
simenův.

παν-αλαὺνς, ἀόπ.--- πάς].
παν-αληὺ'ής 9. ποθ]αργανᾶἰνύ,ἀἱθpra

ἄγ. ΑἱδαΏ]. χακόμαντις.
παν-αλκής, V.παναρχκῆς.
παν-ἄᾶμερ-, ἀότ. ἴ- πανηµερ--.
παν-άμωμος 2. zcela bezúhonný,bez

vadný. Pl. z básně citov. žvbowros.
TAV-APNÝG2. básn. všemocný; všemo

houcí. Aischl. $soí (dle někt, ravaAxete).

παν-αρμόνιος 9. (ἁρμονία)vevšem,zcela
příměrný, příhodný. Pl. λόγοι,

πάν-αρχος 9. (-αρχή) Βοαξ,vševládný;
samovládný, $póvou.

παν-δᾶιος 9. ΑἰδοΠ].Ρἵεκτιν.

παν-δαισίη, ἡ (-δαίς)Hér. úplné, vším
pohostění; ἀρ]πά Ποβίίπα, πανδαισίῃ τελέ
ἱστιῆσθαι ἄρ]ποα Ἠοφήπου řádnou uhostěnu
býti.

παν-δάχρῦτος 9. (δακρύ-ω)ἴτας.ϱ) γᾶρπιῖ,
ode všech oplakávaný ; všem žalosti, lítosti
hodný ; všem na politovanou. Aischl, Oiěí
movyévog. Eur. o 0s.; —b) plnýslz, žalosti ;
slzavý. Sof. α) βιοτά --ἄϊποῦγΜ.β) ὀδύρματα,

παγ-δαµάτωρ, d(-dau.a-,v.δόμνημι)Ράβη,
všekrotitel. Sof, r. we0; vše přemáhající,
všemohoucí bůh, t. Zeus.

παν-δᾶμί, dór., v. ravonucí.
πάν-δᾶμος, ἀόπ.,γ. πάνδηµος.
máv-stvoc 2. att. 1. veskrze hrozný ;

"přéhrozný. Dém. neut. —2. nade vše, ná
ramně zběhlý. Dém.v řečnictví.

πανδηµεί, ἄότ. πανδᾶμί (πάνδηρ.ο-ς,
-u-0g) a) s veškerým, valným lidem, množ
stvím, vojskem.Aischl. gavěňuí, ravou
ve valném množství, ve valném davu. Hér. při
βοηθέοντες.-- b) vesměs. Hér. při dGýp.evot.



πάν-δημος.

πάν-δημος, ἀότ.-δᾶμος, 9. 8) τᾶθποπά
roda; všeobecný. Sof, —góXgveškeren lid
obce; veškero obecenstvo, ἐν π. πόλει το
všeobecné schůzi, hromadě občanstva. m.
στρατός veškero vojsko vesměs. b) obecný.
«) Eur. w. ovéyau obecné přístřeší, vězení.
G)všem společný; obyčejný; sprostý. Pl.
Ἀφροδίτη,Ἔρως obecnáAf-.

πάν-διχος 9. (-δίκη) ἵταρ. ποθ]α pravý,
upřímný. Sof. gavdíxceopevíupřímnou myslí.
adv. zcela řádně. Aisehl., Sof.

Ἠανδιονίς, ίδος, ἡ (φυλή-- Πανδίων)Ῥοη
díonský km,, kraj, ve vých. Attice, k němuž
příslušela Paiania.

Πανδίων, ovoc.1. Attičan mýth., Starší,
kr. Ath., syn Erechtheův, bratr Oreithyjin
a jn., otec Proknin a Filomélin. 2. Mladší,
kr, Ath.,syn Kekropův, otec Aigeův, Pal
lantův, Lykův. a jn. —3. v. Prveldrs.

πανδοχεῖον, τό (πανδοχεύ-ς) hostinec.
Dém., Aischn.

παν-δοχεύς, ὁ --- πανδόκος.
πανδοχεύω (πανδοκεύ-ς)pohostinu při

jímám. Hér. viva někoho.
TAVOONÉM(mavdóxo-c) Aischl. zcela, ve

všem přijímám, na sebe beru. vi něco.
παν-δόχος9. (-δεκ- ν΄δέχομαι) a) vše,

všechny přijímající, Aischl, T. yépcogvše
přijímající, skrývající kraj (t. Hádes). b)
všechny hostící ;hostinský(srv. ravdoxetov).

TŮV-OVPTOG2,(-dÚp-ou.0u) trag. 1. a) všem
žalu hodný ; přežalostný. Aischl. 00s. —b)
plný žalu, žalosti; žalostný. Aischl. wůd«.
Sof. ióv (dle někt. zavovorog). 2. ací. 901.
amčovstále žalosticí slavík.

πανηγυρίξω (πανήγυρις) všeobecnou
schůzi, slavnosť konám. Hér. pl. —i čgZduv
Tý Adnvaíy ravnyupíČova: do Saidy ku pootě
Athény k slavnosti se shromažďují.

πανηγυρικός 3. (mavýyupi-c)slavnost
ní; slavnosti příslušný. Isok. Aóyoc.

παν-ήγυρις, dór. -ἄγυρις, ἢ (-ἄγυρις,
dyop-«) 1. a) obecné shromáždění. Xen. ko
běti. b) sbor. Aisehl. dev bohů, 2. obzl.obec
né shromáždění národní; obecná slavnost,
provozovaná veřejným průvodem, zápasy
všelikými. a) kmene národního, j. v Athé
nách Panathenaje. Hér., att.b) slavnost ná
rodní, společná všem km., j.vReckuOlympie,
Isthmie, Pýthie, Nemeje, Hér., att. (τ. διατί
dyu 1.a, B). Thůk. i m. αἱxowvaí—společné.

παν-οικίη. 813

παν-μέριος, ἀότ,ἄμέριος,2. povšechen
den ; každodenní, Eur. χρόνος ἀ0Ρ8.

παν-ήμερος 9. (-ἡμέρα) 3) οθἱοᾶθηπί,
Hér. πει, πανήµερονπλέοντες Ρο 66] ἄθη
plujíce—. b) každodenní. adi. překládá se č,
1). adv. každodenně; každého dne. Aischl.

πάνηµος, ὁ, v Korintějm. měsíce= att,
βοηδρομιών.

πάν Ἡρ, npos,0,panthér. (felispanthe
ra). Hér. —Xen. vedle z4poa us.

Ilavů1aAaiot km. Pers. rolnický.
máv-wpyvoc 2. Sof. plný kvilu, nářku.

atov (dle někt. m. πάμμ.ηνος).
πάν-Όυτος 9. (-θύ-ω) Sof. všelikými

obětmi otěný ; posvátný, décvux.
παν-ίμερος 9. ΡΙΠΥἰοπἩγ. Ρο,
Ilovírmc, ov, Messéňan v 11. stl. mou

drý rádce Lakedaimoňanům.
Ί]αν-ιώνιον τό, (--Ἴων 9. ϐ) 1. sg. (m.

všelónské, všem Iónům společné) posvátné
m. v Iónsku v Malé Asii, sev. záp. odPriény
pod Mykalou, kde Jónové spolku Asijského
mívali obecné hromady. 2.pl. obecnésvátky
Iónské v MaléAsii; národní Iónská slavnosť
konaná v Panióniu ku poctě Poseidónově.

Havidvtoc Chijan za Xerxa, pověstný
kupčíř otroků (neut. rozd. v. předch.).

mav-vůytoc 3. básn. celonoční ; po celou
100. gopoí reje provozované—. Sof., Eur.

παννυχίς, ίδος, Ἡ (πάννυχ-ος,srv. předch.)
celonočníslavnost hlučná, veselá ;nočníra
dovánky (obzl. ku poctě Bakcha, Kybely).
Ἠότ., παννυχίδα στήσεινže pannychidu, noč
ní slavnosť hlučnou ustanoví (Kybele). Sof.
írón. pl. o nočním kvílení : noční radovánky.

πάν-νυχος 2. (-výč) básn. a ión. celo
noční ; po celou noc. Aischl., Sof. mase. pl.
—Sof. ineut. (v. pzéd). Hér, výxra Ex4oTnv
πάννυχος λύχνος παρακαίεται που Καζάοι ο
večera do rána svítilna tam hoří.

TAV-OVAYJSÍM(-olxn01-c) Thúk. s veške
rou domácností.čy voteἀγροῖςµέχρι τοῦδε τοῦ
πολέμου π. γενόµενοί τε καὶ οἰκήσαντες NA
venkově až do této války s veškerou domác
ností pobyvše a se zařídivše—. při obi. pl. π.
ščahečhous veškerými rodinami vymazati,
vyloučiti (srv. násl.).

mav-omtr) (-oixíx) Hér, s veškerým do
movem, rodem; s celou rodinou. i r. αὐτῇ
vovatxí s celou rodinou i se ženou. |



814 παν-ομῖλί.

παν-ομῖλί, -λεί (-ὅμιλ-ος, -λο-ς) Aischl,
s valným davem ; ve v.d.

Ἡανοπεύς, ó, obyč. p7. ms. Fócké nad
Kéfisem u hranice Bojótské, jihových. od
Daulidy ; i obyv. toho ms., Hér. ráv II. Ἱ πό
X Panopejanůms.

TAVOTÁLA,ión. -ίη, Ἡ (πάνοπλ-ος) Ρ]Πό,
úplné, těžké odění (j. i Athéna byla vyobra
πονόπα).Ηότ,--Τπή]ς, ΤΡ].τριακόσιαιπ. 900--.

παν-οπλος 9. παρ. a) zcela, řádněozbro
jený. Aisehl. orparóg. v plné zbroji; úplně
ozbrojený. Eur. dyXog (v. i dbuc2. a).— b)
zcela, úplně opatřený. Βπτ,π. ἀμφιβλήματα
úplná odění (vedle veúyx zbraň).

παν-όπτής, ου, ὁ (-ὁπ- ΥVopat) vševid.
Bur.o Argovi.—vševidoucí.Aischl.o slunci.

Ἰ]άνορμος, 6 (srv. 2. ὅρμος) jm. něko
lika ms. přístavních, obzl. 1. přístavu Mi
létského v Malé Asii, 2. ms. Sácilského na
sev. záp. pobřeží.

πανουργέω (mavodpyo-<)ošemetně, ši
balsky jednám. Eur.—sace. —provádímněco;
dopouštím se něčeho. 9904,Τ. ὅσιος 1. 8, Í.

πανοὐργηµα, τό (πανουργέ-ω)οἄθπιθίηό
dílo. Sof. ΡΙ. κακὰ-- οπΏανπόzločiny.

πανουργία, η (πανοῦργ-ος)ošemetnost;
šibalství; úskočnost; zločinství. Aisehl.,
Sof. (v. dryyávo Č., Téyvnu«). Xen. m. T1v0g
ošemetnosť něčí.

πανοῦργος 2. (πανο-Ἡεργος, παν-, ἔργο-ν),
ve všem obratný; ošemetný ; šibalský, ů
skočný ; zločinný. Sof, neut, i 908. τὰ π. καὶ
rahuvroBý osoby (mršky) šibalské a prohna
né—.Eur. vo r. ošemetnosť (v. čvríxrTo2.).
—att. maso. i ošemetník ; šibal. Xen, sup.—
σ. ἄθεος 2.

nav-owylm (-aky-n) v plném odění. Sof.
παν-σέληνος 9. (-σελήνη)ΡΙποπιδςὅπί,

substt, fem. plný měsíc; úplněk (měsíce).
trag., Hér.

πάγ-σοφος, dle někt. rao-o- 2. nadevše,
náramně moudrý; velemoudrý. Pl.

παν-στρατιά Ίδη ἀδί. a gen. sg. —Hér.
mavaTpxT1)s veškerým vojskem. Thúk. re
πανστρατιᾶς ξένων καὶἀστῶν ενομένης Ρο
něvadž t. valné vojsko cizincův i měšťanů
se shrnulo,

παν-συδί π. πασ- (-συ- Υσεύω) se vším
chvatem; kvapně; prudce; se vší mocí.Thúk.
ἄγαν π. (v. διαφθείρω 1. b, «). Xen. παόσυδί
při sxBoydeřy, —srv. násl.

πανταχῶς.

παν-συδία[.» ΡϊοᾶςΠ.]5κταρπύπι, 5πε]
prudčím chvatem. Xen. při Pondetv.

πάν-συρτος9. (-0ůp-e) dle někt. u Sof.
m.aiov veskrze, stále (smýkaný,) zmítaný
Ψϊγοῦ.τ. πάνδυρτος.

παντᾷ, ἀπ. --- πάντῃ.
Ἡαντάγνωτος Samian ve 2. polov. 6.

stl., syn Ajaka 1b“,bratr Polykratův a Sy
losóntův, od Polykrata usmrcen.

TAV-TÁAČE,avoc3. básn. veskrze trap
ný ;přebolestný.Aischl. gavrákavdm pře
bolestné žaly.

Πανταλέων, οντος,1/4 τ 6.5{1., syn kr.
Alyatta, nevlastní bratr Kroisův.

TAVTATŘOLV)(mé. —vše vším) att. skrz
naskrz ; docela ; dokonce(v. ἀπογιγνώσκω f.).
vůb.:; naprosto. Xen. po předch. neg. S uév:
obzl, ne ; už zhola ne. v odpvdi: ovšem ; kaž
dým způsobem. Xen. op. $xtova.

Ἱ]ανταρης, ους,1ón.e0g,Gelan v 6.stl.,
otectyranů GelskýchKleandra aHippokrata.

παντ-αρχής, 9. (πᾶς, ἀρχέ-ω)Αἴδοβ].το
všem mocný ; všemocný. é

πάντ-αρχος, ὁ (πᾶς, ἄρχμν)504,το τόθπι
vrchní; nejvyšší vládce. Žeú<.

TaAVTAXT),dle někt. -v (srv. čtyři násl.
a mávrn) 4) «) na kteroukoli, všelikou, kaž
dou stranu; kadykoli; všady. Sofť.,att. —
Dém. xúxAw m. na všechny strany, všady
kolem. $) všelikde ; všude. Sof., Hér., att. —
is gen., Hér, čv vý Bpyíxy καὶ τοῦ Ἑλλη
oróvvov mw.v Thrácku a všude v Hel,—, ve
všelikých pevnostech Helléspontských. b)
všelikou, jakoukoli, každou příčinou; vše
likým, jakýmkoli, každým způsobem ; jak
koli. trag., Hér. —Sof. w. dpvrec jakkoli
jednajíce.

navTxyótev (srv. předch., 3 násl. a
mávrobev) odvšelikad ; odevšad. Pl., Xen.

mavTayot (srv. dvě předch., dvě násl.)
kamkoli ; všady. Dém. při obyecduu.

TaVTAVOŮ (srv. násl. a 3 předch.) «)
všelikde; všude; na kterémkoli m., trag.,
att. —Xen. ga r. poklady (kdekoli,) celého

"světa. 3) všude; v kterémkoli, v každém
případě, Pl. (vx díxatov, od zr. čotovkde spra
vedlivé, (tam) ne všude zbožné. v) vesměs.
Xen. w. mávvec(všude,) vesměs všichni.

TAVTVYŮC (srv. čtyři předch. a TaVTEC)
všelijak; jakkoli; jakýmkoli, každýmzpů
sobem. Pl.



/
παν-τελής.

TaAV-TEAY 2. (-TéXos) 1. a) zcela dokon
čený, dokonaný. obyč. adv. dokonce ; docela ;
veskrze, Aischl. přixouvůcecdu:. Hér. -ne
ποιῆσθαι,-- σχεῖν.Ὠόπι. οὔτοι π. věru ne do
konce, zcela, — b) zcela jistý. adv. zcela
jistě ; dokonce. Sof. $avety dokonce (beze vší
naděje spásy) zemříti. Xen. —dnoXécůu:. 2.
a)o) zcela, veskrze dokonalý, řádný. Sof.
dáuxo. B) posvátný. Sof. ἐσχάραι--οιπίδίδ.
b) svrchovaný. «) Aischl, o Diovi. —$) Sof.
μοναρχία.

παντευχία (-τεῦχ-ος) Ῥάβη,5 γεᾶκθτοι
zbraní. Aisohl. —srv. gavorAix.

πάν-τεχνος ὃ. (-τέχνη)ΑἱςοΠ].-πῦρ οποῦ
všetvorný, všeřemeslný.

παντη, die někt. -vm,dor. ravrž (7d6.—
adv. indef. na ot. 7%) «) kadykoli; všady;
na každou (kteroukoli) stranu. Eur. při Aeúo
σειν. Hér. na délku a šířku. (v. 060g 2.c, B).
—B)kdekoli; všude. Xen.. mávra všude
všechno.

Ἡαντικάπης, ου, ὁ,dleHér. levý přítok
dolního Borysthena v zemi rolnických Sky
thů, v pozdějších dobách zcela nejistý.

Ilavrípotot dle Hér. nár. v říši Pers.,
snad km. Hyrkanský na jihových. pomoří
Kaspickém.

TTAV-TUJLOG2. (-miym)velevzácný ; čestný.
Sof. -yépac víxns čestný dar za vítězství.

IlavtíTmg Sparťan ze 300 vojínů Leóni
dových u Thermopyl.

παν-τλήμων, ἁότ. -τλάμων,ονος, ὁ, Ἰ,
strastiplný ; přeubohý. Eur.

παντοδαπός ὃ. (πᾶς-, 511.ποδαπός, ἆλ
λοδαπός) a) od všelikad ; z krajů všelikých.
Ἡότ. παντοδαποὶ στρατιῆς 146 π vojska od
všelikad (pocházející,) z krajů všelikých.
b) všeliký; všelijaký ; rozmanitý. a) 0 08.
Xen. (v. ččophé), Isok. sup. ovvovolatzav
rodamoTarTospolečnosti nejrozmanitější. B)
o věcech. Aischl. -xwomó; všeliké obilí—.
Χεῃ. -χρήµατα (ν. ἅμαξα), ΒΙ. χρώματα
Ρ81νΥ. Πόπι, ἔστι παντοδαπὰ εὑρημένα 15οἳ
všelijaké prostředky vynalezeny.

πάντοὺεν (πᾶς- πα οἳ.πόδεν |) odevšad ;
zevšech stran. trag., Hér., att.

παντοϊῖος, 5. (π8 οὐ. ποῖος;) všelijaký;
všeliký ; rozmanitý. a) o věci, Sof, r. Téyvy
všelikým činem, způsobem. Aůra:—trudy—.
Hér. ὕλη, ἴδη (τ. δασύς,b). Xen. θηρία π. πτί
ata všeliká, Aeíx—,b) 00s. Hér. m. čyívevo

πάνυ. 815

οὐ βουλόμενος δοῦναι všelijak se vytáčel,
nechtěje dáti. m.ἐγένοντο δεόμιενοιs inf, vše
likých prostředkův užili prosíce, aby—.Tav
τοίη ἐγίνετο μὴ -- 5 8οο, ο, ἰπῇ, všelikými
prosbami žádala, aby ne-.

πάν-τολμος 2. (-T0Au«)náramně, drze
odvážlivý. Aisehl. ooévacv mysli, Eur. vá
τινος ὠμιὰ Zi TAVTOÁU%počínání něčí kruté
a opovážlivé.

παντο-πόρος, ὁ (-περ- Υ πείρω). Βοῇ,το
všem (pronikavý,) důmyslný.

παντ-όπτης, ὁ (-ὁπ- ν ὄψομαι)Ράβπ.τᾶθ
vidoucí, Soť.voe. παντόπτα ο Diovi.

πάντοσε (πᾶς) všady; na vše strany.
Χεηῃ, -- 819, πἀντοῦὺεν.

παντουργός--- πανοῦργος,Ρο,
πάν-τ ρομος 2. ἀἱ9πόΚ{.π ΑἱδοΠΙ.π. πε

λειάς(ζ9818,5ἰά]9 56 třesoucí) velmi plachá—.
γ. πάντροφος.

παν-τροπος 2. Soť.r. ovyzcela obrá
cený útěk.

TrAV-TPOPOG,1 (-rpopý) dle někt. u Aisehl.
m. mehudc (m. mávrpou.og) holubice řádná,
pečlivá krmitelka (mláďat).

παντως(πᾶς) a)u)ovšem; zcela. Aischl.
AiAog Te «. a zvláště zcela. p. Pl. —v odpvdi.
Xen. ovšem. B)zcela ; jistě ; dojista. Aischl,
m. 0) meloevv zcela, jistě nepřemluvíš ho.
p. Sof. — Hér. šmovánvevog m. věda jistě,
dobře—. ojděvπ. nic zhola. oddév11. jistě
nijak ne—.b) oč)zcela; veskrze; důkladně;
bedlivě. Xen, voůs AóyougT. xaTovónoov řeči
veskrze, důkladně uvaž ! —$) snažně. Eur.
ixereVsivSe snažnou vroucností prositi.

TÁVU(mav- Vmů) 1. a) nade vše. x) zce
la; příliš; náramně; velmi. při verb., adi.
i adv. trag., att. —Pl. w. jody náramně se
potěšil. Xen. zpóce, péya T. (V. ἐλαύνω 1. 1.,
ἀνακαγχάζω). π. ὀλίγοιἐλήφὃησαν61η] πιά;
lo lidí zajato bylo. xai re.0A.iskrovničký po
čet mužů. Sof. od w. nepříliš, nehrubě. p.
att.,i: docela ne. PL. oddeicw. 11 docela ni
kdo ne—, Thůúk. zxi m. oddš izcela, vůb. ani
ne—,—ij. attrib., Xen. xwičx m. Oewáviz
přílišných, hrozných nebezpečenství. 6xm.
r0AAod z náramné dálky. —někdy odděleno
poněkud od slova příslušného. Xen. xai m. E
πὶ τοῖς μιχροῖς Úmotorgi proti příliš malým
zvířatům. r. čo úÚyod na místě náramně vy
οοἷόπι, αἱ οἰκῆσεις 0) w. čv čyupotg obydlí ne
jsou na místech příliš bezpečných. p) zcela;
1816, ΒΙ. οὐδ)αὐτὸς π. τι vtyváczo ani sám
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nijak jistě, hrubě neznám. Xen. m,eidévuji
stě věděti. v odpov. ovšem ; jistě. Pl. x. ye
ovšem že ; jistěť. x, u.ěvoúvjistě věru tak,b)
ochotně; rád. PL. r. u.ěvοὖν (διηγήσοµιαι) i
milerád věru. r. opódouvadru Aéyw z celé
duše k tomupřisvěděuju. 2. att.i0 08.6. %.
nadevše, náramně vynikající; výtečný ; ve
liký. Thúk. Tv m.oroxvnyávzvynikajících
vojevůdců. τοῖςπ. τῶν στρατιωτῶν Πθ]Υ7ά6
nějším z vojínů. Xen. r00 r. [Ieo:xXéoucono
ho velikého P.

TAV-ÚGTATOG3. básn. (za všemi) nejpo
5ἱθάπξ]δ{.9ο. τὴν πανυστάτην ὁδῶν ἁπασῶν
nejposlednější z cest veškerých—. gavůcTa
rov 0%zcela naposledy už.

πανωλεὺρία, ión. -(g, % (πανώλεῦρ-ος)
úplná záhuba. Hér., Thúk. dat. sg. při dro
Ačoďauúplnou záhubou zahynouti.

παν-ώλεῦὺροςο. (-ὄλεῦρος. 51Υ.πάς].).
úplné záhuby ; s úplnou záhbou. 1.pass.
8) Ἠότ, πίτυς π. ἐξαπόλλυται smrk z kořene
zcela hyne, b) Aischl πόλιν π. (ρταεᾶ.) 118,
s úplnou záhubou—. Sof, o os. v praed, 2. act.
zcela zhoubný. Aisehl. čuBoXnízobáky lod
ní (ve srážce). Hér. —xxxóvpohroma—.

παν-ώλης 9. (-ὄλ-λυμι, srv. předch.)
τας. 1. αοἴ. zcela zhoubný. ovuoopaí. —2.
pass. a) zcela zahabený ; s úplnou zhoubou,
Aischl. praed, při oAčodau, čopeuv.—Eur. m.
ἀπόλλυμαι úplnou záhubou hynu. b) prabíd
ný. Sof. 4) přebídný ; přeubohý. čyo x.— B)
zatracený ; zlosynný ; bezbožný. 0 08. ne
náviděné.

πα-ομαι (ρ18.πθοΡ.,ΡΗ. πέπᾶμαι, Ρ]4Ρί.
ἐπεπαμην. -- Ρά-π, δεσ-πό-τῆς.-- 80Υ.πά
cacdou přísluší k rarT-éoua) ve vlastnictví
nabývám. méráuc:, ve vlastnictví (nabyl
jsem,) mám. τὶ Πόσο, ΧθεΠ,ὅσα ἐπέπᾶτό τις
vše (co měl kdonabytočeho si kdovydobyl.

παπαϊ a) výkřikbolesti: achach!izdvo
jeno. tra, —Sof,i znásobněnoTanavrTanam
rana— achach, běda—. Hér. Tarať n. mx
mai běda ! b) Xen, v udivení! ajaj! aleale!

Haračoc, dle Hér. u Skythů — Zeus,
otec,

πάππος, ὁ, dědeček; děd; staříček. att,
παππῷος 8. (πάππο-ς) po dědovi.Pl.

OVOUX.

πάπραξ, «axo6,0, Thr. jm. druhu ryb.
Ἡάπρημις, 106,4, dle Hér. ms. v sev.

vých. Egyptě, vých. odstřd,ramene Pelús
ského Níla.

2

παρά.

Παπρημίτηςνομός, ὁ (Πάπρημι-ς)Ῥαβ
rémítský kraj; -ská župa ve vých. Egyptě
dolním, při střd. rameni Pélůsském.

παπταίνω (a0r. čnárryva) básn. a) α)
hledím, pohlížím (opatrně, úzkostlivě). Sof.
slow ve nůXng dovnitř (za dvéře,) dveří. 6)
s ace. 0s. pohlížím upřeně na—. Sof. rov ©
dyplov" OocorotzarTývaz na něho tu divokým
zrakem pohlédnuv—.b) hledím (starostlivě);
ohlížím se. Aischl, vedle ogovríČev.—irám
mauveuj s coni, —hled, aby ne-.

πάπΌρος,ὁ, Ἡ, Υ.βίβλος,
Tap“ předsamobl., ve 5]ζ.παρ---- παρά,

—zř. básn. 779 před souhl.
παρα, Ρῖοᾶsamohl. obyč,rap', básn.zř.

i před souhl, z4o (ep. i zaoaí loc., dle někt.
m prae. —mápav. zvl.) při; vedle. L. aďv.
básnozř,, Eur, κατεῖδονΔιομήδεα, π. δὲΜη
otóvyvspatřil jsem Diom., vedle (něho) pak
Mériona. II. praep. s dat., gen., ace. —A.„Sdat. 1.a)-a)při;na(sl00.)Aischl.,Sof.
r. tm jod při, na něčemseděti,Sof.r. Bo
v. Vuena oltáři obětovati. B) při; u. Sof.
ἐν δείπνοις rap" otvo u jídla při víně, v) blíz
ko u—,Xen. dpvícavTo T. 77 Ἀχερουσιάδι za
kotvili u Ach.— b) při os. «) při; u. Sof, (v.
dvaoco I.). Pl. m. vw. mundva u někoho
pocty 40/58. π. τούτῳ μέγα δυνήσεται u toho
velikou moc bude míti. Hér. (v. dúvau.a1.
a, «). —B) před. Sof. xax0v xoúýauTe. Tivne
duh skrýti (předněkým,) někomu. 2. a) 7.
τινι Ἡ někoho. «) v domě něčím. Sof. xsirm
rap "Au0yodpočívá u Háda. Hér. xcíueva z.
cot uložené u tebe, v domě tvém. PL., Dém.
χαταλύειν π. τινι pohostinu, hostem býti u
někoho. Xen, παιδευθῆναι π. τοῖςδιδασκάλοις
vychovánu, vyučenu býti u učitelů. B) při
někom ; u někoho(v poddanosti i dobrovolné).
Χοη. π. Κύρῳ. π. βασιλεῖεἶναι u Kýra, u kr.
Ρύ81.τῶν παρἑαυτῷ βαρβάρων ἐπεμελεῖῦτο,ὡς
—o Peršany, kteří při něm byli, staral se
aby—. Xen. %m. Tim důvauuc branná moc ně
komu hotová (,kterou kdo mápři sobě, po
hotovu). b) «) Hér. ἕξεινπαρ᾽ἑωυτῷ μ.ηὸἐξ
οίσεινμηδενί Ῥοάνζθ α 56098nedonésti, ne
zyjeviti nikomu. B) ο, ἐκβαλεῖντὸν παρ
aúrTAPlorvovodvrci, zavrci svůj vlastní život.
c) u; dle, Sof, xxi map' čyWooteččioc i u od
půrců, v očích, dle úsudku odpůrců hoden-—.
doxetezao" juiv— zdáš se nám, dle úsudku
ηαξθμο--. Ηότ, οἱ παρὰ σφίσι αὐτοῖσι ὄλβιο,
doxčovreceivoukteří dle svého vlastního mí
nění blaženýmizdají se býti. (v. i xpírňs 2.
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8, -- δίκχιος, 3. 6, «). —B, s gen. 1. a)básn.
x) při; u. Sof. vaterv 7x0" [συ.ηνοῦῥεέθρων
bydleje u proudův Isménských. 6) od, Sof.
π. Χυανέων σπιλάδων XTA Ῥοσπόριαι ode
tmavých úskalí jsou, prostírají se břehy B.
ϱ) α) ἰέναι,ἐλθεῖν, ἥκειν π. τινος Ῥϊ]οπάσοτ,
přijíti od někoho, Ἠότ,, αἲζ. ϱ) πυνθάνεσῦαι,
μικΏεῖν,ἀκούειν 7. vtvog dovídati se, zvěděti,
slyšeti od někoho. p. AxBetypřijmouti. —Pl.
π. τινος ἐργάζεσθαι χρήµ.ατα ο πόΚοπονγάξ
lávati si peníze, i připass. Xen. woeXiGe
ada m.Tivogužitku nabytiod někoho. ὡς όμο
Aoysďratrap ravrovj. se uznáváodevšech.
τὰ π. τῶν ὑεῶν ἡμῖν ὑπηργμένα milosti
od;bohův —udělené. pouhé «. vivogj. attrib.,

Pl. (v. μιάὓγσις ἃ, α.). Χθῃ, τὸν παρὑμῶν ἆρ
µοστήν Správce od vás (ustanoveného).
παρ ἐκείνουτιμωρία ἰτοβῖοἆπόπο (ακ]άάδπγ).
Dém. 4 7x9čzstvov (Tv dsv) edvorapřízeň
odnich (poskytovaná), i bez subst., Xen. τὰ
7. v08 Kýpovrozkazy od Kýra, 2.a) z. τινος
ἀπιέναι, ἀπελθεῖν ο někoho odcházeti, od
stupovati, odstoupiti. Xen. w. uěvKúpov oů
δεὶςἀπήει πρὸς βασιλέα, π. δὲ βασιλέως πολ
Xoů790gKdvov árřAdov od K. nikdo neodehá
zel ku kr., ale od kr. mnozí ku K. odešli, od
stoupili. b) ojmění, Hér. zao *avroJ διδούς,
doúg ze svého dávaje, daje—. —C. s ace. 1.

=IE
a) «) vedle; podle. Sof. Μηλίδα παρ λίμναν
podle Málského vodstva. Hér. g, v0v Aco
zóv podle Asópa.att. 7. vhvdaAxrrav podle
moře. B) podle, podél (dlouhou prostorou).
Hér. μήκεῖπαρ ἀμφοτέρας παρήκει Εὐρώπη
délkou podle obou dílů světa prostírá se
Evr. —Dém, x. rozv ΦιλίανκομισῦἼναι Ῥο
dle samé země přátelské dopravenu býti. v)
podél, po,na. Sof,ó r. T0vAyéo0vra Wed:dvác
cov bůh vládnoucí v místech podél Ache
ronta. b) «) blízko u, při, ku; vedle. Xen.
ἐστρατοπεδεύσαντο π. Κλέαρχον Ρο]οξ11159{ά
borem vedle Kl. —šornoav r. KA. postavili
se vedle Kl, —%vπ. τὴν ὁδὸν κρήνη byla ve
dle cesty—. Thúk. 7. úrav po celéřadě. 5)
leva, čAdely,Yue, dyew or. nova jíti, přijíti,
vésti k někomu. Hér., Xen, m.ἐμὲ εἴσοδοςΚθ
mně přístup. Pl. BxAstyAide m. T0ůg πόδας
τινὸς hoditi kamenem k nohám něčím.) při;
u. Xen. uévev m. viva trvati, zůstávati při
někom, po boku někomu. «. T u něčeho.
Thúk. i zaowv m. Tivx tam jsa u někoho, při
někom. c) očse. «) při; mezi (s instr.); za
(s gen.)Hér. r. 00 při, zapití; mezi pi
tím. p. Xen, 7. góvov. Sof, r. ódx kvapně;
rychle. —B) io okolnostech. Ῥ]. παρ ἕχα-'

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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στον καὶ ἔργον καὶ λόγον διδάσκοντες ΡΗ Ιζαζ
dém i činu i slovu poučujíce, Ώόπι, π. πάντα
τὰ τῶν ἀνδρώπων πράγματα Ρϊἱ 7ᾶθομ lid
ských věcech, osudech. v) po (s ace.). Hér.
(σ. ζωή 1. 8). ΒΙ., Ὠόπι, π. πάντα τὸν χρόνον
Ῥο τᾶθεοππα {π ἄορα. Χθη. π. τὴν ἐκείνου do
xv po dobu jeho vlády; za jeho vl. —dei π.
Ex%oTyvúu.évav vždy po každý den. — i: za
s ace., Sof. zur Ýuxp Zaden; za kratičkou
dobu. —2. a) «. Tivx. «) k někomu; u něko
ho; do domu něčího. Hér. vů juícex T5 00
σίηςdécdau r. cé polovici svého jmění uloži
ti si k tobě, u tebe, 6) dle někt. inepřát.
Xen. 7. Buoihéu mopsúeoda proti kr. —b) «)
vedle ; proti (v přirovnání). Hér. oróAwvué
Ύιστοςοὗτος ἐγένετο, ὥστε μήτε τὸν Δαρείου
ἐπὶΣχύθας π. τοῦτον μιηδὲν Φαίνεσναι, μήτε
τὸν Zxudixóv Zvýprav největší tato se stala,
tak že ani Darejova výprava na Skythy pro
ti této nijak patrnou se nejeví ani výprava
Skythů. Pl. (v. duorv/ée. a). Thúk. (v. 4
περίοπτος). Χθῃ, π. τἆλλα ζῷα ὥσπερ δεοὶdy
dowror Broredovatyproti ostt. živočichům
zrovna j. bohové žijou lidé. při comp. 1: nad
(5 8οο.) Ηότ. π. τὴν ἑωυτῶν Φύσινἀμείνονες
(proti své vlastní povaze,) nad svou vlastní
povahu statečnější. p. Thúk. $) vedle ; mi
πιο; proti. Sof, «.čXmídx mimo nadání. Ἡ π.
šinl0xs yxo% zcela nenadálá radost. Thúk.
τῷ π. ἐλπίδα příběhem nenadálým. Sof. π.
νοῦν proti rozumu. Thúk. 7. vvovmyproti
rozmyslu. r. dóčovproti svému mínění, Xen,
π. σπονδάς, ὄρχους Ῥτοῦί βπι]ουγάπι, přísa
hám. —c) o) mimo; o (saco.) Hér. w. šv πά
λαισμια ἔδραμιενικᾶν Ολυμπιάδα πιπιθ Ἰθάθη
zápas (byl by) nabyl závodemvítězství Olym
pijského ; ojediný zápas chybil se v závo
děvítězství Olympijského.Phúk, rýv Ἠιόνα
π. νύχτα ἐγένετο AxBetvEiona dobyti bylo by
se zdařilo o (jednu) noc. (kdyby byl onoc dří
ve přirazil, Hiona byl by dobyl). r. Tocobrov
šyveTo u. s inf. jen o málo se stalo, že ne=;
málem byl by—;tak tak, žene—.Pl. x. ok
0 Π1ΠΟΛΡΟ,π. ὀλέγον ο πιά]ο. οὐκ ὤμην οὕτω π.
ὀλίγον ἔσεσθαι,ἀλλὰ π. πολύ πθᾶοπηπίτα] ]56πι
se, že se to stane (otak málo hlasů)s rozdílem
hlasů tak nepatrným, nýbrž, že s rozdílemve
likým (t. s většinou hlasů valnou). Xen. r. 04.
mowečodaíviva málo, nevalněsi vážiti někoho.
ϐ) παρ᾽οὐδέν(vedle ničeho ;)jako nie ; skoro
nic ; ceny, vážnosti nepatrné. Sof.raůt OTw
π. oddévčari— to komu jest ničím ; toho kdo
nic nedbá—. (v. i dyo £.). y) mimo; Kromě.
Ρ]. π. ταῦτα πάντα ἔτερόντιmimo to vše roz
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Πόπόπο πόσο, Ὠόπι. π. πάντα ταῦτα ἐκεῖνο
ἔτι ἀχούσατε ΚΤοπηὸτδσ]ο toho onu věc ještě
vyslyšte. —d) «) podle ; dle. Dém. «%.ToůT0
všyoveTa Tv EMývov dle toho zařízeny
jsou věci Hellénské; tím upraveny jsou—.
Te.VOVZX1povPovAcvceva udle příležitosti, dle
okolností rozhodne—. B)o příčině : dle ; pro;
č.ipouhým instr., Dém. oů7. vývxůT089
μην τοσοῦτον ἐπηύξηται, ὅσον π. την Ἠυετέ
ϱχν ἀμελειαν nezmohl se tak velice svou
vlastní silou, j. naší nedbalostí. oů 7. šv 0908
δύο εἰςτοῦτο τὰ πράγματ ἀφῖκται πε ]εάποι
ani ne dvěma příčinama natoto m. věci—.—
III. ve slž. 1.a) při «)vedle ; poboku (7xpx
ὀσίνω 1., -βάτης, παρ-ακολουθδέω, πάρ-εδρος,
-οιχος, παρα-σιτέω). β) Ρἳ1; ἴ8τη (παρά-κχειμιαι,
-ράλλω 1., «τίθημι, -μένω, -γίγνομαι, 2. πάρ
εἴωι).-- Ῥ)α)τεά]θ; πηῖτηο(1. πόρ-ειρ.1., παρ
ζκω, -οίχουαι; -Ελαύνω, παρα-πλέω, -ρρέω,
-λείπω). ῥ) Ῥοᾶ16; Ῥο; Π8 (πἀρ-αλος, παρα
Ῥαλάσσιος, παρ-άκτιος). γ) mimo ; pře-, před
(παρά-πλοος, παρ-έρχοµαι, παρα-τρέχω). o)
stranou {παρα-χωοέωμ-φυλάσσω, παρ-ωθέω,
Srv. g4p-epyov).2.a)«) při; pře- ; do; za;
ve; Ἡ (παρ-άγω, -ἴημι1.) 1. πάρ-ειμι 2., -0006,
παρα-δέχομαι, -Au Bavo). B)po, od; vy- (-dí
ŠOUL - τρέπω, -χομίζω, -χαλέω, -λύω, παρ
αιρέω). Τοῦ- (παρ - αγγέλλω). v) pře-; 107»,
(Raox-gofyvuuu).b) a) při; k tomu (zap-ap
τέω, παρα-σχευάζω). β) ΡἩ; Ρο; ἆθ (παρα
κελεύω, -Ῥαρσύνω, -μυδέομιαι, παρ-αινέω,-οξύ
vo). 3.a)o připodobení,«) dle ; podle (zapx
ποιέω). β) ΡΤϊ (παρα-πλήσιος, παρ-όμιοιος). 9)
α) ΠΙΊΠιΟ;Ῥτοῦί; Ρΐθ- (παρα-κρούω, -Ράλλω
{μι«“πράσσω,-χράουιαι, -θαΐνω 9., -γιγνώσχω,
-σπονδέω, παρά-σπονὸδος, -vou.oc). $)-neprávě
(παρά-σημ.ος).

πάρα 1. básn. j. postp. — Tx94předch.
—2. básn. a ión. — Řápecn. a)tu jest. Aischl.
obdévoc.0) r. není tu. Sof. OxwAúcov kdo by
zabránil (v. i uadnoi a, B). —b) s inf.: pří
ležitosť, příhodnojest; lze. trag. oor. nelze;
není volno. —Hér. oůre T0 PovAcodat r. ani
chuti se mi nedostává ; ani se mi nezachtívá.

napa-Baívw 1.a) přistupuju. Hér. plapf.
wapeBePýxcéol stál po bokujemu. b) přechá
zím ; pomíjím. 7i něco (v řeči). Sof., Dém,
rapaBňvat přejíti, pominouti něco. 2. a) pře
stupuju; překračuju. Hér., att. vou.ougZá
kony. Dém. τὸ εὐσεβὲς καὶ τὸ δίκαιον ἐπὶ µ.ι
xpoů, —uellovoc rapafBxivev meze zbožnosti
a spravedlnosti měrou malou, větší překra
čovati. pass. Thůk. o zákonech, smlouvách

,

παραβατος.

8 Ρ. παραβαίνεσθαι, -ραδῆναι, ρ'θβίαροτόπη,
Ῥϊδβίοπρεπα ΡΥ4. ϱ) Πόν. 5 οΕ]. 06. παραβῆῇ
ναί τινα δαιμόνων uraziti některé hožstvo;
přečiniti některému—. (prohřešiti proti—).

παρά-βακτρος Eur. podpěrací; podpí
ráním. Ὀεραπεῦματα.

παρα-βάλλω 1. a) «) přihazuju.pass.
Ἐ]. Ἡ κόπρος ταῖς ῥίζαις παραβαλλομένη hnůj
ke kořenům přihazován, přikládán jsa. —3)
s obi, pl. vedle, řadou házím, kladu. Thúk.
λίθους καὶ ξύλα Καπιοπί a dříví (ku stavbě).
Φα55. λίθοι παραβεβληµένοι kamení řadou
naházené, složené. v) nahýbám ; nakloňuju.
Ῥ]. παραβαλὼν τὴν κεφαλήν παΏπαν Π].ν.
τὠφθαλμὼ παραβάλλωνοδΐπια {οὅς,-- ϐ) při
rážím ; přiháním. obyč. ὁπίγ. α) Πότ. ὀναυ
τικὸς στρατὸς παρέβαλε νηυσὶ ἰ9ὺ Ἀκιάνου
lodní vojsko přihnalo s loďmi přímo ku Ski
athu. Thúk. o subi. lodi vý ore vadc[leXo
ποννήησίωνἐς Ἰωνίαν παραβαλεῖν ἄθ π]κάγ 1οᾶ1
Peloponnésanů do Jónie nepřirazí. 3) ΕΙ. οὐ

παραβάλλεις: zda nezahýbáš sem? —c) a)
u-; pokládám. s obi. gs.svěřuju; svěřuje
posýlám. Hér. καὶny παρέβαλεαὐτοῖσι
τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν ἐκδιδάσχεσθαιἶἨοςΙΤ
poslal jim (na svěřenou), aby—. B) nasta
vuju ; nasazuju; po-; vydávám. obyč.meď.
mimo sebe (jiným). Hér. va Téxvasvé dítky
v základ, v zástavu dávám. Thúk. ratĎxc. v)
Τπή]. 1τὸν κίνδυνοντῶν σωμάτων παραβάλ
Asoůa, nebezpečenství životův odvažovati
se ; v neb. živ. vrhati, dávati se (mimo svůj
prospěch gxox-, za vlast a p.).—2. a) «) na
proti kladu. Sof. ví Tie něco něčemu; vy
rovnávám něco něčím. puss. ATÁTAKTXTAŘE
rapaBaAAouévaklam klamy vyrovnáván jsa
Thúk. coi παραβάλλομιαι Ὀρήνουςtobě vyro
vnávám své nářky, rovnám se svýminářky.
P) při- ; srovnávám. pass, Hér. rxpaBXndř
vat Tiv.přirovnánu býti k něčemu. Pl. παρα
PaAhóu.cvocrapamipřirovnáván jsa k něčemu;srovnávánjsasněčím.Xen.p.7póg11.— bý
mimo házím, stavím. meď. klamu ; podvádím;
šidím. Hér, vupaxXéodou viva podvésti, oši
diti někoho. Thúk.ἔν vw v něčem oklamati.

παραβασία, Aischl. παρβασ-,Ἡ (παρά
΄βατ-οςλ Ρϊοβίαβε]ς; Ρτοτ]πόπ{ί,

παραβάτής, ου,ὁ [παραβα-ίνω)Ρζήκἰοήίοί;
vozní bojovník (stojící vedle vozky, obyč.
V pravo). Xeů., 517. παραστάτης.

napájbutoc 2. (rapxBu-vo)přestoupený;
„uražený. aleoxyt.-T0Gurazitelný. Sof. xp4



παραβατὀς.

τος παραβατὸν οὐδχμᾷ πέλει τ]άᾶα nijak ura
ziti se nesmí.

παραβατός, ν. předeh.
παράβληµα, τό (παραβάλ-λω)přístavek.

Xen. pl. přístěry, záštity lodní (proti stře
lám nepřát.).

παρα-βοηνὺέω přicházím,přirážím, kva
pím na pomoc. Thúk. πιρῇ,-- ἰπαραβεβοη
Úmxóresku pomoci přišlí, Xen. impf.

παραβολή, ἡ (παραβόλ-λω 2, a). «) při
rovnání, Isok. 9) podobenství. Arst.

παράβολος 9. (παραβάλ-λω 1. 6, β, y).s
nebezpečenstvím podstoupený ; odvážný;
Ἠότ. ἔργον.

παρα-ῤώμιος 9. Φοί,Ρἵϊ ο]Μάο].

nap-wyysAl« 1. ohláška (rozhlašovaná
od muže muži). Xen.%. nabízení strannické;
ochrana strannická; strannictví ; pletichář
ství (strannické). Dém,

Tap-ayyšAAw 1. a) znamením rozhla
šuju, rozkazuju. Aischl, rapayystkuc oTpa
TeúuT. Znamením rozkázav, rozkaz dav voj
sku. Xen, παραγγέλλει εἰς τὰ črAu velí do
zbraně (vojínům po řadách). s inf. Hér., att.
aby—. Thůk. Tů mxgxyyehhóueva rozkazy
dávané, b) rozhlašuju. Xen. 70 covůnu.«he
slo (od muže muži). 2. a) rozkazuju(i jedno
mu); přikazuju. Sof, sinf.,iatt.o subi.jede
náctipánů. s inf., Pl.i s ὅπως ἄν 5 οοΠ1,αβΓ--.
1ve vojště. Xen, xarů TArapnyysAuéva dle
ohlášení učiněných, daných. b) i soukromě,
Ῥ]. παρηγγείλαµεν ἀλλήλοις fxew přikázali
jsme si vespolek, abychompřišli; řekli jsme
sl vespolek, umluvili jsme se, že přijdeme.

παράγγελµα, τό (παραγγέλ-λω)1. při
kázané ; rozkaz daný; vyzvání, provolání
(vojsku). Thúk. dd x. aiovičtovza rozka
zem, vyzváním náhle daným. 2. a) rozkaz
vrchnosti. Lýs. mxgxyyskw. m. rozkázati
rozkaz, rozkazem.s inf. aby—.b) Xen. pra
vidlo poučné. pl.

παράγγελσις, ἡ {παραγγέλ-λω, 811.
předch.) a) rozkaz ohlašovaný (ústně) řadou
vojínů, ústní; velení ústní, Xen. aro r. dle
velení (ústního, op. 70 κήρυχος).ϱ) ΤΠΚ.
pl. nařízení (ústně dávaná).

παρα-γίγνομαι, Ιόπ.-γίνομαι1. a) o)
dostavuju se ; přicházím ; přibývám. Hér. čs
τὴν κώμην παραγίνονται ἂο ἀξάίησ 5ο ἀοβίά
vají (po lodi). mapwyevécha:dostaviti se;
přijíti ; přibyti. Xen. s vojskem. cigΣάρδεις

παρ-αγω. 819

40 Ρατᾶ, { 5 481. ο παρεγένοντο βασιλεῖ κα
λοῦντι πθάορς{αν]1]1se, nepřišli na vyzývání
královo. ΡΙ. μάχη rapsyevóumvbitvy účast
nil jsem se. Xen. čvužym —vbitvě. Pl. παρξ
γεγόνει ἐντῇ συνουσία ρἩ ΜοπιπύπιΡ7] ve spo
lečnosti, B)παρεγενόμηντινὶ 1: při-, nahodil
jsem se k něčemu ; setkal jsem se s něčím.
Ἠότ, ἤδη moAXořer«. už mnohé věci naho
dilo se mi spatřiti. Xen, oig mxoayevouevog
ταῦτα γιγνώσχκω--k čemu se nahodiv takto
soudím—. b) o zosbn. «) ΗόΤ, τεαρεγένοντο αἱ
věegdostavily se, přibyly lodi. 5) xúxAogo
έων ἐς τὠυτὸ περιιὼν παραγίνεται kolo času

obíhajíc k též době dochází (se vrací). —2.
obr. a) o subi. os., PL. oj čvA0yo1grugaytvyvó
u.evorkteří při rozmluvách jsou přítomni. b)
o věci. α) ΕΙ. ἐπιστήμη, ἀρετῆ παραγίγνεταί
iw vědomosti, cnosti dostává se někomu,
nabývá někdo. čž čmu.eAslac,Šrirndevu rov,
μαδημάτων. Χεῃ, εὐτυχία--. β) Ἠότ, οὐδέν,
ὅ τι )άσσον TXgayvÍveTmNic, co by rychlej
šího se naskytovalo.

TAPA-YVYVÝOKMmimo právo, neprávem,
křivě uznávám, soudím, Xen. úmé?T105 eg!
τινος παραγνῶναι Vněčem o někom křivě, ne
právem usouditi.

παραγχάλισµα, τό( -ἀγκαλίζομαι,-ἆγ
xaA-n) Sof. objímátko ; objímání.

παρ-ἄγορος, 46τ. Ξ-παρῄγορος.

παρα-γραφή, Ἡ, α) Ρϊ]ρβαπό(σπαπιόπ]κο);
znaménko (k písmu přidané). Arst. —(b.) u
Att. řečníků : odpor proti podané žalobě).

TApa-vpžpw připisuju (k něčemu).att.
παραγράψαι νόµον ζάΚοη připsati: «) vedle
jného zákona ku posouzení. $) zákon, vytý
kaný za porušený, připsati k žalobě podá
vané.

mapa-yvpvóm odhaluju; odkrývám.Hér.
něco řečí. i Aóyov,črog odhalovati, vyjevo
vati řeč, slovo.

map-wyw 1. a) přivádím. «) Xen. ro
στράτευμα παραγαγεῖν εἰςτὴν Γἱέρινθον το]
sko při-, dovésti do Per. —3) u—; předvá
dím, Hér. čgv.écovna veřejnost (ze soukro
mí). Lýs. eigrov dňuov před lid, do sněmu.
Dém.i pouhé mxoxyxystpři-, uvésti (před
μᾶ, ἄο επόπιπ). ραδ5. Χθη. οἱἵπποι παρήγον
r0— byli předvádění(králi). v) doprovázím.
Xen. zapýyxyov doprovodili (vojsko na hra
nice). b) «) mimo, podle vedu. Hér. vuxv0g
τινα za noci někoho. —obzl. s obi. vojska.
Xen. 0 τὸ αὐτό ἐστι προσάγειν τε καὶ παρ

δρα



820 παρ-αγωγή.

4vyswvnení totéž naproti vésti a mimo vésti,
i s obi. důstojníků před řadami vojenskými.
Xen. zmpdywv Toůg čmmoploug veda důstoj
níky podle řad. 3) odvádím ; odvracím. Hér.
παραγαγεῖν potougodvrátiti sudby. 2. a) taj
něvedu. pass. of. mupoysvauεἴσω στέγας
tajně (veden jest,) ubírá se dovnitř příbyt
ku. b) za-; svádím. vě někoho. att. řečí. —
pass. Dof. póbu mxonyóumybázní zaváděn
jsem byl. v. i utotóc, a, a.

TAP-aYWYŮ, (srv. předch.) 1. a) vedení
mimo, podle. «) pohyb, obrat stranou, bo
kem. Xen. pl. obraty řady vojenské (vpravo
n. v levo). B) 7. κωπῶν ὄϊχπιό (pohybování
vesel,) veslování. Xen. —v) plavba pobřež
ní.Xen. wXořxeige. —b) odehýlka; rozdíl,
Ἠόπτ.,τρόποι τέσσερεςπαραγωγέων ἔγἩ] πρῆ
soby odchýlek (jazyka); čtyři rozdílná ná
řečí.2. podvod;úskok. Hér. vc 4x45 7
r. klamný úskok. 9

παράδειγµα, τό (παραδείκ-νυμι) αΚκάσα
né. a) vzor; vzorec; nákres. Hér, ku zbudo
vání chrámu. —b) příklad. «) důklad (k po
suzování). Sof. w. čyetvm za příklad míti
něco. Thúk. (v. čAďocov 1. a, —). B) příklad
k následování. att., PL. zoteřodbaíviva T. VY
dávati někoho za příklad. Dém. pl. 4AAórpix,
οἰχεῖα.Υ) příklad výstražný, na výstrahu;
výstraha. PI. (v. dvzorám, 8).

παραδειγµατώδης 9. (-το-ειδης)Arst.
příkladům způsobný, vhodný.

παρα-δείχνυμι α) ΡἩ ἴοπι,ΚαρἩτογπόπή
ukazuju. Isok. b) vykazuju. Xen. παραδεῖζαί
τινι τοὺς φόρους vykázati někomu důchody.
εἰςτὸν πόλεμ.ον k válce.

παράδεισος, Ó,ohrada, obora ; zvěřinec;
libosad. Xen.

παρα-δέχομαι, τν.πάβ].
παρα- δέχομαι, Ἰόη,--δέχοµαι a)x)pře-;

přijímám. Hér. zapedéčavo vyv doxůvpřejal,
ujal, zdědilvládu. Xen. rapadéyecdat vp
uxrTxpřijímati jmění, peníze. ypau.parva list
(op. rapudidova), Pl. rapadéčecdaí vivapři
jati někoho za žáka. 9) Pl.w. Aoyov ujímati
se výkladu ; výklad za svůj přijímati. b) na
stupuju po někom, na m, něčí, Ἠότ. παραδε
xóp.evotIlépce. nastupujíce Peršané (ve
válce ).

mapa-dvjAóm při tom, tajně, potměšile
ukazuju. Dém. vi na něco.

παρα-δίδωμι 1. a) pře-; podávám; ode
vzdávám. «) j. dědictvím. vuvíT. někomu ně

πἀρα-δυναστεύω.

co (op. παραδέχοµαι). Βοΐ,,-- Ἠό. τῷ παιδὶ
παραδοὺς τὴν ἀρχήν θτόπια βΥποσ!οάθγζᾶαν
vládu. i čoxoucpřísahy. —o poslích (poštov
ských v donášení zpráv se vystřídajících).
Χεῃ. τὰ φερόµεναγράμματα παραδιδόνχι ἀο
nášený list odevzdávati.pass. Hér, Ta šyre
ταλμένα κατ᾿ἄλλον διεξέρχεται παραδιδόµενα
rozkazy veskrze procházejí vždy jnému ode
vzdávány jsouce. B) podávám ústně; ozna
muju ; rozhlašuju. Xen. did mavrTavTZp%Ůt
δόναιŤadouvšech (vojínů) rozhlašovati(roz
kaz velitelův. srv. rupzyvého 1. b,). —b)
«) vydávám ; vzdávám. Ἠότ, ἑωυτὸν παρα
dodvouvzdáti se (v boji). att. též s obi. črA«,
πόλιν. τινὶněkomu. pass. Xen. i τοὺς ἄλλους
χρή δεθένταςεἰς τὸν δῆμον παραδοθῆναι tře
ba, aby osttní spoutáni na soud lidu byli vy
dáni. Phodevzdávám ; svěřuju. Xen. rev T0ig
διδασλάλοιςněkoho učitelům. v) učením po
dávám ; vštěpuju. 1. τὴν ἀρετῆνἄλλῳ παρα
δοῦναι. 9. 8) α) Ρΐθ-; ῬοπθσΠάτάπι (ηδοο své
πο ἠπόπια). Ηόγ, νικῶν παραδιδοῖ Π]εισιστρά
TY dvaZNpVYdÝVALjea vítězem přenechal
Peisistratovi, aby byl prohlášen (zavítěze).
P) ponechávám ; dopřávám ; dopouštím ; do
voluju. Hér. (v. šxAcíro 2. a, P). často při
subi. θεός, Χεπ. θεοί. ᾷᾳ56. Βατ. πληγὴνσι
δήρῳ παραδοθεῖσανεἰσιδών τάπα ἄθ]θπα Ῥο
wolnou spatřiv. b) dopouštím; ukládám.
Ἠότ. τοῦ 9εοῦ παραθιδόντος poněvadž bůh {ο
ukládá—.

παρα-δι-ηγέομαι ράάτάπι, υκ]άάάπι
vypravuje. Arst.

mapů-čosoc 2. (-dóčx) nepodobný ; proti
mínění, zdání ; podivný ; neočekávaný; ne
nadálý, att., obzl.neut., Γόπι. π. τι τοῖςπολ
λοῖς Děco lidu podivného, neočekávaného.
π. μὲν ἴσως, ἀληδὲς δέ nenadálé sice snad,
ale pravdivé.

παράδοσις, Ἡ (-δί-δω-μι) att. a) podání;
odevzdání. Thúk. T00ox“rTpov berly (vlád
ní). b) vy-; vzdání. Thúk, τῆς πόλεως--.

παραδοτός8. (-δί-δω-μι) Ροᾶάπίπιορτα
vitelný ; vštípitelný. veviněkomu.

| παραδοχή, ἡ (-δέχοµαι) přijaté podání.
Bur. pl. ravětoL od otcův.

παρα-δραμεῖν, αοτ, 5]. παρατρέχω.
παράδροµος 9.(srv.předeh.)mimoběžný.

Xen. Ta. mezery mimoběžné.
TApa-dVvasTEŮM vedlejší vládu mám.

Thúk,oi mapadvvaoveovrecvladykové; len
níci; manové,



παρα-λύομαι.

παρα-δύομαι (v. dúw2.) stranou, tajně,
lstivě vnikám ; vkrádám se. Dém.eic [leXo
πόννησονπαρεδύετοdoPel, se vkrádal,vhral.

παρα-δωσείω (-δΐ-δω-μι) ἀθεῖᾶ.,Thúk,
jen prs. chce se mi odevzdati (hodnosť) ; 0
chotně, rád odevzdávám, přenechávám.

παρα-αλασσίδιος 2. ku přímořípří
slušný ; v přímoří,Thúk.

πάρα-Φαλάσσιος,-ττιος ὃ. ΡϊπιοχςΥ ;
v přímoří ; v pomoří. Πόγ, πόλιας τὰς π. ΠιΒ{8
přímořská. Ta m.věv xaorův přímořské z plo
din, z obilí. va w. přímořské kraje ; přímoří;
pomoří.Xen, w.(vů) přímořskázemě.Thúk.
ol . pomořané.

Tapa-baÁTw Eur. zahřívati, těšiti po
πηά]άπη,ᾷᾳ59. φίλων οὐδενὸς οὐδὲνπαραδαλ
mop.évyopévapůdou z přátel nižádného slovy
důvěrnými nejsouc těšena v mysli.

παρα-Ῥαρσύνω, -ὑαρρύνωτ ἀορτόπιγ
sli povzbuzuju. τινὰ někoho ; mysli dodávám
někomu. Thúk., Xen,

παρα-Ῥερμαίνω při tom rozhřívám.
Aischn. aor.pass. rozonniti se.

T0pu-VÉMatt.jen prs, aimpf.a)e)vedle,
podle běžím. Pl., Xen. —5) mimo běžím. Xen.
o zvěři. b) předbíhám, vrvě někoho. Xen.

Tapa-wewpém vedle, naproti pozoruju.
Χθῃ. πρὸς τοὺς ἄλλους παραθεωρῶν ἐμαυτόν
proti osttním (přirovnávaje se k osttním)
pozoruje sebe-—,

παρα-Όγκη, Ἡ (παρα-τί-θη-μι) 8) ἴ8πῃ
uložené, πα8ίαγοπό; πάβίατα,παρα ηχηνκα
τατίθεσθαί τινα ἔςτινα Zástavou, za zástavu
dopravovati někoho k někomu. sg. i: osoby
v zástavě, b)svěřené ; tajemství, Hér. praed.
ku T%čnex Tidecdou j. tajemství slova svě
řovati.

παραί, V.παρά.
Ἱαραιβάτης, βρατίαητ 6. stl., společ

nik Dórieův.

Παραικάνιοι, ν. ΠαρικάνιοιἹ.
παραίνεσις, ἡ (παραινέ-ω)1. 8) 56Υ8]ο

vání; doporučování, Thúk. γνώμης mínění,
b) přimlouvání; povzbuzování“ obzl, vojínů
k statečnosti. Thúk., Xen. —2. napomíná
πη{;Ῥοπδοσάπί, 180], παράκλησις--, π. Υ71Υἀ
ni—; napomenutí, poučení, rada poučná.

Tap-avém 1. a) sehvaluju ; doporučuju.
TivíT. někomu něco. Sof, b) přimlouvám, vw
někomu. «) vi radím něco. Aisehl. rxoxivécnu
gol 7%AGora poraditi tobě nejprospěšnější.

παρ-αιτέομαι. δ31

Sof. edvouvcAv. j. dobrý přítel—, Eur. 1xA6s
dobře—. Hér. i: domlouvám. «ii—. s inf.:
přimlouvám, radím, aby—.trag,, Hér., att. —
Hér.i:kážu, aby—;při témž subi.i č. inf, —
Xen. is násl. ot, nepř.9) povzbuzuje mluvím.
Thúk. rapýve Torádena povzbuzenoumluvil
ἰωογά βΊοσα.Χθῃ. παρεὺάρρυνε καὶπ. πολλά
povzbuzoval a přimlouval mnoho, horlivě.
2. napomínám ; poučuju. Aischl. eva něko
ho. vedle vovůeTa.

παραίρεσις, Ἡ (παραιρέ-ω)újma. Thúk.
Tv mpooódovv příjmech.

TUp-ALpÉM a) odnímám. T1vógT1něčÍ, ně
Κοππα πδσο, α) Χεη. τῶν ἐχείνων ὀχυρῶν ὡς
πλεῖστα παραιρεῖν ]6]1οι (41πι) Ῥουποβίή ο0
nejvíce odjímati. častěji med. vů ὅπλα πάὰν
Tov zapetXovro zbraně všech, všem (si) od
ňali. Dém. vag προσόδουςτινὸς παραιρήσεσῦαι
příjmy něčí (někomu) odňati (sobě). pass.
i se subi. 08. παρηρηµένοι τὰ ὅπλα πραγοπὶ
jsouce zbraně, 3) s obi. os., odtrhuju, odlu
čuju někoho. Eur., Xen. meď. a0r. rapehé
oĎat Tivá Tivocodtrhnouti, odloučiti, odlou
diti někoho od někoho. v) o subi. neosb.,
Thúk, s pouhým gen. šníxAuoigT08poovolov
mapeřhezaplavení kus ohrady odtrhlo. —b)
zrušuju ; zmařuju. Eur. Táv dody μάανπαρεῖ
Aegproseb jednu zmařil jsi. meď. Dém. vas
πολιτείας καὶτὰς πόλεις αὐτῶν παρῄρηται οἳ
čanská zřízení a svobodné obce jejich zrušil.

παραίρηµα, τό (παραιρέ-ω)ο ἥαίό; οᾱ
tržené. Thúk. pl, prouby ; podlouhlé kusy.
ěx Tv iuariov mordvrec—ze svých šatů
dělajíce—.

TaUp-uowávopat přitom, náhle pozoru
ju. Xen. rapxuobéchou Tivognáhle zpozorovati
někoho.

παρ-αιτέομαι (-αἰτέω) 1. α) Ρο-, τΥζ8
duju, vyprošuju si. vi něčeho. Tevěod něko
ho; uprošuju πόΚοπο.Ἠότ. παραιτησάμ.ενος
βασιλέαvyžádav, vyprosiv si toho od krále,
15 ἀτο]ίπι 800, τούτους βασιλέα παραιτησά
μιενος ἐρρύσατο ἰν οἳ krále si vyprosiv za
chránil. ΡΒΙ,ὅπερὑμιᾶςπαρητησάμην π8δ prá
vě vás jsem požádal. s inf. aby—. Hér. ovy
γνώρηντὸν Φεὸνπαραιτέετο αὐτῷ ἴσχειντῶν
ῥηθέντωνῬοῖαprosil, aby odpuštění milosti
vě přál mu ze slov pronesených p. Xen. —i:
aby směl. Ἠότ., ΒΙ. Ἡρουηδέα παραιτεῖται
Ἐπιμηθεὺς αὐτὸς νεῖμιχιοἳProméthea vyžá
dal si Epim., aby sám směl rozděliti, b) vy
prošuju si; prose, prosbami zachraňuju.
Hér. úvyýv život svůj. Eur. s gen. 0s.a sinf.
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παραιτήσει πατρὸς OVV% ἀφεῖναι πχισὶ τοῖσὺ,
ἐμην χάριν ΥΥΡΙΟ5u otce, aby vyhnanství od
volal dítkám těmto k vůli mně! —2, a) pros
bami od-, zamítám, PL Προδίκου διαίρεσιν
ὀνομ,άτων Ῥτοάίκοτο τοπθβίτάπί slov—. b)
περί τινος π. Za někoho oroduju.

παραίτησις, ἡ (παραιτέ-ομιαι) ΥΥΡΥΟΡΟ
vání; omlouvání. Thúk.

Trap-a(T10Gspolu původ. Dém.nál. ya
9ῶντινι dobra někomu,

παρ- αιωρέοµαι vedle visím. Πότ. ἔγχει
ρίδικ παραιωρεύυενα ἐκ τῆς ζώνης dýky po bo
ku visící, zavěšované na páse.

napa-nabělouat přisedávámsi. vw
k někomu. Pl., Xen. —impf. gxgexadéČero
i S YÝZN. a0r.

< napu-naduat vedle sedím. Xen, —
Ἐ], παρεκόθηντοαὐτῷ seděli vedle, u něho.
Thůúk.coni. Tapaxzbdyru—.

napa-nabiCe vedle po-,nsazuju. obyč,

med. —se. Xen. πχρακαδισάµανος vedle po
sadiv se. Pl. fut. πχρακοθιζησόµενος chtě
vedle se posaditi,

παρα-καν-ίστημι a)vedle,pobokusta
vím, ustanovuju. Ὠόπι, ἐπόπτας τινὸς 1παρα
καταστῆσαι 78 dozorce něčeho přidružiti. b)
150Κ.πολιτείας ἐναντίαςππαρακαδιστάντες ů

stavy protivné zařizujíce.
TTAPA-KALPOG2. mimo přavou dobu, mí

ru ; nepříhodný ; nepříslušný. Isok. adv.

παρα-παίω při tom, vedle rozžíhám.
Hér. pass. při tom, tam hořím.

παρα-καλέω 1. a) z) přivolávám; při

zývám, obzl. ku pomoci. úrag., Hér., att. —
Pl. i zuouxaXécmrov čeatovra přivolati (si)

znalce. Xen. mivě σύμβουλον někoho za
rádce—.„S inf, aby—. $) vyzývám. att. viva
šat 7 někoho k něčemu. 1 elg 11. A0r. VY-,

pozvati. εἰςdýpav na hon. b) «) Thúk. Taupa
Ἀχλέσαι τινὰ promluviti k někomu. fB)att.
vy-; pobízím ; pobádám: povzbuzuju. Xen.
pl. ἀλλήλους παραχκαλεῖνsebe vespolek po
bádati, povzbuzovati. s inf. aby—.v) Eur. x.

εἰςλάκουαιk slzám ponoúkám, donucuju. 9,
o subi. neosb, a) 15οἷς,πλοῦτος ἐπὶτὰς ἡδονὰς

τοὺς νέους παρακαλῶν ροπαἰβίτί Ἱςvozkošem
jinochy rozněcujíc—. 0) Χεη. ἃ ταχὺ παρα;
καλεῖπολλῆν φλόγα οὐ 1οβ1θ τοση/ veliký
plamen,

TUAPA-NATA-VÝNY)(TapaxaTU-T-Wm-uat,
SIv. %x0x-dýx1) k uschování uložené, svě

9) povzbuzuju. Thúk., Xen.

παρα-κελεύω.

řené. Hér. io os. v praed. —Thúk. svěřená
| zástava (msta se vším příslušenstvím). Xen.

peníze k uschování uložené. Isok. αἱτῶν
λόγων, τῶν χρημάτων π. svěřené (tajem
stvím) řeči, statky.

παρα-κατά-χειμαι νεᾶ]ο ρο]οᾷθῃᾖοπι.
Xen. u jídla. zivi vedle někoho—.

παρα-χκατα-κλίνω vedle pokládám.
Aischn. viva Tim někoho k někomu.

TaApa-naTA-TÝJVVOULpodle upevňuju,
vrážím, zarážím. Thúk. oravpouc.

TAPA-nATA-TÍĎT)ULv ochranu odevzdá
vám, svěřuju. meď. —expazaradécda: v 0
chranu odevzdati, svěřiti (si) Tov někomu.
Ηότ. νῆσον. Χεῃ. τὴν ἀκρόπολιν.

παρα-κατ-έχω při tom, zár. zdržuju,
zkrocuju. Thúk. vo0gčAovs.

παρά-κειμαι τοᾶ]ο, ἴδπαležím, položen

jsem.1. BořἈίδαππαρακείµενοςἩἨάδα odpočívající. 2,Xen. oť Ti παρακείµενοι ἄρτοι
vedle někoho položené chleby.

παρακέλευσις, ἡ (παρακελεύ-ω)pobádá
ní (voláním) ; napomenutí, att.

TApAMÉÁEVOLU,Tó (srv. předch. a násl.)
zvolání (na někoho). Eur. Oervóv.

παρακελευσµός, ὁ (5ιΥ. ἀπό předch.)
pobádání, pobízení (voláním). Thůk., Xen.

παρακελευστός 3. (ππερακελεύ-©) po
bídnutý; navedený.Thúk. oi. náhončí(po
ltičtí někým pobízení).

TApa-neAcům, obyč.med. při- ; domlou

vám. rivi někomu, a) «) radu dávám ; radím.
5 98. τὸοϊ. Πότ, αὐτοί τε Ῥαρσεομεν καὶ σοὶ
ἕτερα τοιαῦτα παρακελευόµ.edx i sami dobré
mysli jsmei i tobě rovně tak radíme. —sinf,
ΔΡΥ--.Χθπ. παρεχελεύοντο αὐτῷ μ.Ἡμάχεσθαι
domlouvali, radili jemu, aby sám nebojoval.

P) poroučím ; nakazuju. Χθηῃ, ὅτι ὁ βασιλεὺςJS
παρακελεύοιτο αὐτοῖς πολλά τε καὶ ἰσχυρά že
prý král nakazuje jim mnoho a horlivě. —b)
«) napomínám ; pobádám. Pl.(v. ἐνδείκνυνιι£.).
Xen. τοῖς ἄλλοιςπαρεκελεβοντο οβίαΐπί Ρορά
dali, vybízeli (k témuž). s inf. aby—.att. —

τοιαῦτα, τοιάδε
παρχκελεύεσθαι, --λεύσασῦαι ἴ8κοτοι Τοδ[,
takovými slovy povzbuzovati, povzbuditi.,Tevi
někoho, —mysli dodávati, dodati někomu. c)

pl. i meď. vespolné. Hér. rapaxeXcvozucvo:
ἔργου εἴχοντο προθυμότερον Υεβρο]εζ 5ο Ρο
vzbudivše do boje se dávali horlivěji.— is 0
πως μή s ind, fut, po rxpexeAeúovrTopobádali
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se vespolek, aby ne—.Thúk.i rx9xxeAsvoue
νοι ἐνἑχυτοῖς,ὡς sind. dodávajíce si mysli
vespolek mezi sebou, že-—.

παραχινδύνευσις, ἡ (παρακινδυνεύ- ω)
podstoupení nebezpečenství. Πότ, τοσαύτην
την π. ποιεῖσθαι ἰα]ςprudkého boje se odva
žovati.

TAPA-ALVČVVEŮv nebezpečenství vchá
zím, se vydávám. Thůúk., Pl. — Xen. fut.
sinfsnebezpečenstvím se odvážiti—.Thúk.

ἐς Ἰωνίαν παραχκινδυνεῦσχιdo Iónie s neb. se
vydati.

mTapa-mivém 1. mimo hýbám. 2, intr.
matu se (namysli) ;blouzním. PL.prs.; Xen.
οἱἐτοίτινι παρακεκινηκότες Κἰ8Ι{Ρτο πὅοο πια]
pomateny hlavy.

παρα-λείω, Ἰόπ. -κληίωvymykám; vy
lučuju. Tivěněkoho. Hér.

παρα-κληίω, τ. Ρϊράο].
παράλχλησις, Ἡ (-καλέω) 4) Ῥϊπο]άπί:

pozvání ; vyzvání (σ. παραίνεσις). τινὸς Ριιᾶ
něčí (act.) Thúk. ἡ τοῦ Χαλαδικοῦ γένουςπ.
vyzvání (se strany) kmene Chalk. —n. ně
koho (pass.) Isok. © r. 4 fu.eré,% pozvání
nás (sem). —b) pobídka. ιά], πρὸςτὸν ὅ
„Aov 7)m., O5—k lidu obecnému pobídka, že—.
c)umluvení; úmluva. Dém.čxz. dle úmluvy.

παρά-χλητος 2.přivolaný.v soudnípři:
přítel, pomocník právní, Dém.

noupa-nAlvw vedle, stranou kloním. Hér.
ὀλίγον τι παρακλίναντες τὴν ἑτέρην πύλην 1η8
ličko (naklonivše,) pootevřevše jedno vrato—.

παρα-κλίτης, ov,0 (-xA-vo) vedle polo
žený, posazený ; soused při stole. Xen.

nap-axpaČe odkvétám;bujarosti, síly
pozbývám. Xen. subi, r0 vů; ὥρας ἄνθος-- ἰ
008. οἱπαρηχµακότες vysílení.

Tap-amoAovwém 1. a) po boku jdu ce
stou ; společníkem cestou jsem. veviněkomu;

provázím někoho. Χρη. παχρηκολουῦήκειΡτῆvodcem býval. Dém. impf. b) o zosbn. Isok.
ἀτυχίαν τὴν πκρακολουδοῦσάν υ.οι πθδίόβε
Ρτογάσε]ίοίπιό,2. οῦτ.Ὠόπι, πχοηκολουὺηκὼς
τοῖς πράγµασιν ἐξ ἀρχῆς 58 Ροποχοτα/θ]επι
dějův od začátku.

παρα-χομιδή, ἡ (-κομίζω)Ρΐθ-, ἄορτατα
(přes moře) ; plavba. Thúk. 4 čsrv Žinehav.

παρα-πομίζω a) x) podle, mimodopra
vuju. dep.pass. —se; Thúk. παρεκομίζοντο
ryv IraAiov ubírali se plavbou podle Italie.
9) tajně dopravuju. meď. —si. Thůk. zxo«

παρα-λαμβάνω. 828

κουμσἀάμενοιrež ὁπλίτας ἀορτατίνξο 8ἱΡέ
šinami oděnce b) pře-; dopravuju. Xen. Fa
oxnouícmojv0Ú:dopraviti je—.pass. Thúk.
παρεκομάσθησαν ἐςτὸν uu.évy dopravili se do
přístavu. Xen. ořrogπαρεκου(σὺη obilí do
praveno, přivezeno bylo.

παρ-αχοναω při tom, zároveň zostřuju.
Xen. obr. výv Úvyýv—mysl-.

παρά-κχοπος 9. Ράβη, z cesty odražený ;
zbloudilý ; šílený. Aischl. fem. —Bur. ra
ράκοποι φρενῶν pominulí myslí. Txpaxóze
Xýuamvzteklou dychtivostí.

„TApA-MóTTU přerážím ; porušuju. obr.
podvádím ; šálím. Eur. ooévagmysl.

Tap-anoÚm 1.a) přeslýchám ; nedoslý
απάτη, ΕΙ. τὰ υὲν ἄλλα ὀρθῶς Ἴκουσας, ὅτι
δὲ καὶ ἐμὲοἴει εἰπεῖν τοῦτο, πχοῄκουσας ο5ύ0Πί
věci sice dobřesi doslechl, ale co se týče
tvého domnění,že i já pravil to, nedoslechl,
přeslechl jsi. b) zaslýchám. Ἠότ. παρακού
σας Δημοκήδεος τὴν τέγνην zaslechnuv (tro
chu) o Démokédově umění—. 2. slyše při
učuju se, ΒΙ, παρὰ τούτων ταῦτα παρακηκόει
od těch tomu posloucháním se přiučil.

TAPX-Mpívwvedle řadím, Hér. o vojsku
mapexpidyoav dlavay dévrez v Ťadách posta
veni byli spořádavše se, z0AXXdgπεὃς πχρα
Χεκριμένος παρὰ τὸν αἰγιχλόν valné vojsko
postaveno v řadách po pobřeží.

παρα-προύω a) mimo tluku; tluku na
závaží ; špatně vážím ; šidím ; šálím ; podvá
dím. obzl. zeď. ku svému prospěchu. Isok.
—Dém.o Filipovi olz7x9xx90uóu2vo3 μέγας
ηὐξήδη, ὅπιᾶ Ῥοᾶτόάξ]6--. ἐσηπατηκότα καὶ
raounenoovuévov—když klam a podvod svůj
provedl—. pass. ei μ.] παρεκρούσὺητε ΚάΥ
byste nebyli podvedeni—,b) viklám ; matu.
PL. 03x dy očπαῤχκρούοι 7 παροῦσα δυμφορά
nemůže tebe másti přítomná nehoda. 7%%
παραχκρουόμεῦ«Καπιτο zmatku zabíháme.

παρα-χταομαι přivlastňuju, osvojuju
©si, Hér, čemixoůs vóu.ovz cizinské obyčeje.

TTAP-ANTLOG3.(-4xT-1) básn. na pobřeží;
pobřežní ; po-; přímořský. Aischl, χκέλευδος.
Sof. λειμιῶνες, 181, ψάμ.κθος.

rapa-nónTW hlavu, zrak při-, naklo
ňuju. Dém. τὰ ξενικὰ παραχκύψφανταἐπὶτὸν
móXeuovnajatá vojska sotva přihlednuvše,
přičuchnuvše k válce—.

παρα-λαμβανω 1.a) «) pře-; přijímám,
Ἠόν. παρά τινός τι od někoho něco. παραλα
βεῖνπαρά Ἡ. ἶἀπό τινος Ῥΐθ-, přijati od něko
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πο. τὴν βασιληΐην παραλάμιφεσθαι království
pře-, ujati, zděditi. att. —B) podáním přijí
mám. Hér, úxoj TapxXuBóvre; Aéyouev mepi
vivog dle ústního podání vypravujeme o ně
čem. Ihúk. To mepí viva Aeyóueva παρελά
Bou.evo někom vypravované podáním zvěděli
jsme. pass. Arst. οἱπαρειλημμ.ένοιμῦθοι Ρ46
podáním přejaté. v) učením, poučováním
Ῥϊ]Ἠπιάπι, Ἐ], παρά τινος σοφίαν παρείληφε
od někoho vědomost přijal, vědomosti nabyl.
též aor. —b) pře-; přijímám; přibírám. «)
soukromě. Hér. čni čemu (v. čémwo<—).Pl.
ὑμῖᾶςπαρελάβομεεν ἐπὶτὴν συµβουλήν τάς Ρἵ]
brali jsme k poradě. p. Xen. —ina hon. B) i
k poučovánía p., PI. duv Toůg moXhodsšx
raldvy mapeXaubávovvecčrerovz vás valnou
většinu oddětinství přejímajíce přemlouvali.
Υ)přibírámkťipomociválečné. Hér. vv čr
rov [éooyv někohoproti P. —Thůk. rupxXu
βόντες Βοιωτοὺςὄντας ξυμμιάχους pfibravše—.
--Ἀχαιούς Αομα]θ (το spojenství). Hér.i:
ku spolku vybízím.—c) dostávám ; obdržuju.
80Σ. dostati ; obdržeti, Hér. šmódix mxguXx
βόντες potravu na cestu obdrževše—(před
chází; dendvau). Χθῃ.χώρανπαρ ἡμῶν ἐχόν
των κατὰ κράτος παρελάβετε Τοποἆ πάς,
mocíjidržících, obdrželijste. 2.a) ujímám ;
beru. «) do rukou, Pl. Puf$Xlovspis. B) chápu
56,τὶπδδε]ο. Ἠότ, παρχλαβὼν τοῦτο τὸ ἔπος
uehopiv se toho slova—.) ve svou moc be
ru; obsazuju. Thůk. 70 góXucu%městečko,
Dém. τὴν móXiv.Hér, pass. Tů muoxXaupa
vóueva podniknutí. b) domáhám se: dobý
vám ; dosahuju. vi něčeho. Hér. oddsyčdu
véxT0TapxAxbečyničeho nemohli dobyti, do
8{01,--ἄξιον τοῦ λόγου

παρα-λανὺανω přitomtajný jsem. Isok.
mapéhudé Teviva ušlo (tajně) něco někomu.
Spart. nom.

IaupaAatau, oi,král. km, Skytský. Hér,
παρα-λείπω πιίπιοpouštím, nechávám.

att. a)pomíjím; opomíjím (mlčením). vi něco.
παραλιπεῖν Ῥοπιϊποα{ῖ, οροπηποτ {ἰ.b) opomí
jím ; zameškávám. τὶπᾶςσο,Χ6Π.(7. ἀμελέω 1.)
Dém. xmióv, Ópav. —vynechávám. PL —
Arst. pass. rapaXlmerní m schází něco.

TXP-UÁsÍDE mimo mažu; omazávám.
Arst, rů ruda mivldítky vedle úst něčím.

παραληπτός 8. (-ληβ-7 -λαμβάνω). ΕΙ.
ηθιῖ, π. ἄλλῳ παρ *ov přijatelné,pocho
pitelné jnému odjného (οΡ. παραδοτόν).

παρα-ληρέω α) při tom, mezi tím blá
bolím (na prázdno). Pl. —b) blouzním. I sok.

Ν

παρ-αλος.

παρ-αλιος ὃ. (-- 1. ἅλιος, ἅλ-ς) Ῥο-; Ρϊ]
mořský. Aischl. dux. Sof.dowotz. ptá
kům námořským. Hér. Ooyíxns j «. pomoří
Thr., Isok. rňg Acia; —Asijské, τῆς ἐπείρου--.
Thúk, oi II. Pomořané u Málské zát.—

ΠἩαράλιοι, v. předch. {,
παρ-αλλαξ (-ἀλλαγ- Υ-αλάσσω)neskl.

a) odjného k jnému; střídavě. Sof, čore z.
rvx3ra plíží se střídavě toto (brzy k tomu,
brzy k jnému). b) šikmo, na příč k jnému.
Thúk. αἱ νῆσοι π. κείμεναι ostrovy na příč
k sobě ležíce (tak že naproti šikmé mezeře
mezi dvěma ostr. leží ostr. třetí),

παράλλαξις, ἡ (παραλλάσσω) přejina
čení; přeměna; odchýlka. Xen.

παρ-αλλάσσω, -vro 1. a) přejinačuju;
pře- ; Ῥτο-; změňuju. Sof. o zosbn. Tóde29
αλλάσσειφοέναςtoto proměňuje, svádí mysli.
b) «) pomíjím; mimo jdu. zxpýAalav rv
švédouv pominuli, (mimo) přešli zálohu. i 0
subi. zvěři, —B) obr. Eur. (v. čácdo04f.). 2.
jinaký jsem (proti jinému); různý, rozdílný
jsem ; liším se. Hér. 0Atyov—málo se liším,

παρ-ἄλλήλος 9. (-ἀλλήλω-ν)ουγό. pl.
neut.: věci (vedle sebe kladené,) vespolek
Ρτογπάταπό, ΑΙΑ{. παράλληλα (η. παρ ZX
ληλα) τὰ ἐναντίαμάλιστα φαίνεσῦ«ιὕ γεᾶ]θ
sebe kladeny protivy nejrázněji se jeví.

παρα-λογίζομαι a) přepočítávám se,
neprávě, klamně počítám. Isok, —Arst. m
něco. i vuvů nepravě počítaje šidím někoho,
b) nepravý, klamný úsudek si činím, Arst.
ἀκροστῆς,

παραλογισμµός, ὁ(-λογίζομαι) πορτατή,
klamný úsudek, závěrek, Arst. klam. τοῦ
Φεάτρου divadelní.

παραλογ,στικός 3. (-λογίζομιαι)klama
vý. Arst. substt. neut. klamný úsudek.

παρά-λογος9. -- 1. a) mimopočet; po
čtem, výpočtem nevystihlý. Thůk. 0 «.j.
subst. — τοῦ zoXéuou války průběh výpo
čtem nevystihlý, omylný. b) mimo nadání;
nenadálý. substt. mase. Thúk. oi čvTo0ťgTo
Xéuoug7 nenadálé obraty ve válkách. 0
mhetore r. GuuGoTvovco s nejnáhlejším obra
tem se sbíhá, přihází. —m. neut. παράλογον
—psáno i rxpo Aóyovmimo nadání. 2 a) přes,
nad počet; nadbytečný. Xen. zoXA%za m.
mnohé i nadbytečné (kjídlu). b) nesmírností
podivný ; úžasný. Thúk. 0 «. úžas. μέγας,
rroXúgveliký, náramný,rocoůrog tak veliký—.

πάρ-αλος 9. (-ἄλ-ς) 1. a) podle moře;



Παραλος.

pomořský; přímořský. Xen. žvr;a—. b) 4
IlópxXos(v) Pomoří,krajinajihových. At
tiky, již. odpohoří Brilésského n. Pentel
ského kolem Súnia až k již, pohoříHymétt
skému ; obyv.: oi [IgoxXo. Pomořané,též oi
w—., (ale v. i dále 2. b). 2. a) na moři; ná
mořský. Hér. w. orpxróg námořské vojsko
(vxuTix06). b) II. n. z. (Námořanka, %ἱερὰ
τριήρης, Υ. δεωρίς) οΏθοπί ]οά Αῑῑ.,posvátná,
určená ku plavbám buď náboženským, pout
nickým (j. na ostr. Délos, Lemnos), buď
konaným v důležitých službách státních,
vojenských (srv. i ZoXauivoc). obII. plavci
(na lodi Paralu,) Paralští; mužstvo Paral
ské(alev.i1.b!).

Ἱάραλος 1.οἱ Π1.,Ἡ Π., Υ.πάραλος.-- 1.
sg. maso.prop.: Ath. 1. syn Perikleův, bratr
Xanthippa 2P*,zmatčiny strany i Kallie 3bo,
—2.žák Sókratův, syn Démodokův, bratr
Theagův.

TapA-ABTÉMpři tom trudím ; vyrušuju;
znepokojuju. Pl. s obi. duše. ἄθῃ. οἱπαρα
AvroJvrecvýtržníci; kazimírové.

Tapu-AÓw 1. odlučuju.a) odnímám,Hér.
τὰ πηδάλια mapéhuceTv vsv kormidla odňal
z lodí. Xen, medď. —si, pro sebe (někomu).
pass. Hér. opémvragsAddy Zuúovyúnolóvov
jim odňata byla Sm. od Tónů. b) «) sprošťuju ;
πραγα]α. Πόν.τῆς στρατηγηίηςτινά vojevůd
οογβ{νίπἔΚοµο, παραλῦσαι τῆς στρατιῆς 5Ρ10
stiti výpravy válečné, služby vojenské.
Thůk. —Ts dpyňs —náčelnictví.pass. Hér.
—B) Τπύ], τῆς ὀργῆς τινα παραλύειν hněvu
někoho zbavovati; hněv něčí krotiti. 2. roz
lučuju; mdlým, slabým činím. Hér. pass.
ochabuju ; (povoluju ;) zemdlívám,j. v běhu.

Tp-xpelbe vedle míjím. 1. obyč.med.
a) =)0 00s.mimo ubírám se, jdu. Sof. —Hér.
Tax velbecda róXv, móAacubírati se mimo
msto, msta; míjeti mste,jasta. zzoxueÚ4
pevot TO TEČyOgminuvše tvrz. Xen. — $)o
subi. vozu : mimojeti; míjeti. aor. minouti.
Eur. — b) o ř. mimo téci. T0 orpxrTómedov
mimo tábor, podle tábora. 2. předstihuju.a)
Pl. rupypeslŘero 4 vzd; vyv vady předstiho
vala—. b) act. obl. 908, σοφίᾳ σοφίαν παρα
veřda: moudrostí moudrost předstihnouti,
předčili.

map-apeÁše při tom nedbám, Hér. ὑπὸ
TS GVupop7s TXpYuEkýxeenehodou otupen
zcela nedbalým, nevšímavým byl. Thúk.
aůváv magnuéhovyjich nevšímali si. Ken.
παρημέληκα τῶν Pev nedbalý jsem bohů.

παρα-μῦῦιον. 825

εἴ τι παρηµέληκας τῆς μητρός 19501179ν πὲ
čemzanedbaljsi uctivosti k matce své.pass.
Aischl. 9εοῖςἤδη πως παρηυελήνεθα bohům
už asi jsme v nemilosti, Isok. eťT1gOt µικρό
ryTx raonusXýdy byl-li kdo pro nepatrnost
nepovšimnut.

παρα-μένω 1. při tom, tam trvám, zů
stávám. a) o subi. 0s. «) Hér. v boji vytrvá
τάπῃ, παραμεῖναι vytrvati. Thúk. —m00gm
vytrvati k dokončení, ku provedení něčeho.
B)z. Til zůstávám při někom. aor, zůstati.
v) vytrvávám; posečkávám, Pl. Tapau.civate
Tocoůrov ypóvovposečkejte tuto chvilinku!
—b) o subi. neos. «) Pl. o obrazích. B) Xen.
n úyle% Tm mapapéva zdraví někomu vy
trvává, stálé jest. —2. na živě zůstávám.
Hér. aor. —zůstati,

παρα-μηρίδιος 2. (-ym0-6:)podle stehen,
boků. Xen. T%«. poboční pokrývky, brnění
(koni i jezdci zár.).

παρα-μέγνυμι, -μίσγω ρπιδδα]α. Ἠόν.
--μάσγοντες ὕδωρ.

παρα-μιμνῄσχομαι ρἵϊ{οπιγ2ροιη/πάπα,
τινὸς πόΚομο, πόδθῄο, 808, παρευνήσω-- Ζ1Π{
nil jsi se o někom. Hér. οὐ παραμέρνημαι-
nepřipomínám někoho.

παρα-μίσγω, σ. -μέγνυμ.,
παρα-μόνιμος 2. ΡΠ{οτι vytrvalý ; pří

chylný. Xen. dvěoánodov.

παρά-μουσος 9. (-μοῦσα) Ράξη.πθδοϊ.
ladný ; odporný. Eur. rivi něčemu.

παρ-αμπ-ἔχω π.-ίσχω ορα]α]/α.ϱ) Ας.
To cu tělo, b) Eur. Aóyougřeči.

παρα-μδὺέομαι ρϊπι]οπτώπη,α) --ἰδδο.
Φοῇ,δαρσεῖν οὐδὲν π. μ.] οὐ-- 5 inf, k dobré
mysli nic nepřimlouvám, že ne—.TivXpotě
šuju, těším někoho.Thúk., Pl., Xen.,—b)«)
—chláchole ; chlácholím, upokojuju někoho.
Dém. výv móXuvobčanstvo. og s ind, že—.
ar., fut. uchlácholiti; upokojiti. k) —pobá
daje ; pobádám slovy ; přemlouvám.Pl.

παρα-μΌὺία, ἡ (-μῶ8-ος, 517.Ρ'θᾶοΒ. 8
πάβ].) Ῥίπι]πτα, ΕΙ. α) οΏ]όσ]ο]{οί. τινὸς Ἰς
někomu; chlácholení někoho. B)přemluva;
přemlouvání.

παρα-μῦῦιον, τό (-u5Ů-0g,sTv.předch.)
přímluva; po- ; útěcha, Sof. 0 08. $xev ču©v
xau%rvovme.přicházíte (j. útěcha,) útěchou
v mých souženích. Thůk. čArig xivdývo m.
naděje v nebezpečenství útěcha, Pl, r. r00 u%
pofbelodo:útěcha (abych senebál,) proti bázni.



826 παρα-μυχάομαι.

παρα-μυχάοµαι ρῖ! έοπιhučím.Aischl,
ἠχὼ βροντῆς.

παρ-ανα-γιγνώσκω Ρϊτογπάτα]ο čtu.
aor. —přečísti. Isok,, Dém, τὶ παρά τι πξοο
vedle něčeho.

παρα-ναιετάω Βοβ,π. τι obývámpři ně
čem, podle něčeho.

Ta p-av-(0ytw vedle vztyčuju. Thúk.
Tapa-voéh neprávěmyslím ; mýlímse.
παράνοια, ἡ (παρά-νο-ος) pominulosť,

po-, zmatenost mysli; šílenost. Aisohl., Pl.,
Xen. (v. aloe 1. £.).

παρα-νομέω (παρά-νομ.ο-ς)proti záko
nům, nezákonně, násilně jednám ; bezpráví,
křivdy se dopouštím. vi v něčem ; bezprávím
dopouštím se něčeho; bezpráví některé pá
chám. Hér. o)x ἄν κοτε ἐςτὸν νεκρὸν ταῦτα
maoevóuncenikdy by nebyl proti mrtvole toho
bezpráví spáchal. Thúk. ra dnu.661x0ůrapx
vouodu.cvve věcech veřejných zákonů nepře
stupujeme. aor. rupevouyca(dle někt. vag
νόµησα,Ἱ.0 rxo-xvoríe) dopustil jsem se
bezpráví, vi nějakého. msoí Tiva ο někom;
strany někoho. Xen. plgpf. 4%παρενενοµ.η
xecavkterých násilí už se dopustili. —pass.
Τά]. διὰ τὴν ἐχείνουχάθοδον παρανομηδεῖ
σχν Ρτο 16Πο0πάνταῦ ποζάκοπηὅ povolený.

TAPRVÓLM|LA,T6(Txoxvoué-e) bezpráví,
spáchané ; jednání nezákonné. Thúk.

παρανομία, ἢ (παράνοῄ.-ος)«) nezákon
nosť; jednání nezákonné ; násilnost; svévol
nost, Thúk“, Isok., Dém. 9) zpupnosť; roz
pustilosť. Thúk. č zhy díxirzv v chování
svém.

παρά-νομος 9. x) proti zákonům; nezá
konný. Pl. Ždixu zal w. věci nespravedlivé
a nezákonné. Xen, zapávou. δεῖσθαι 78 věci
nezákonné žádati. Thúk. vožizodní Tivu
rapavou.v podati žalobu na někoho pro jed
nání nezákonné, —i adv.— 3) nemírný ; ne
smírný ; náramný. Eur. 001Z.

παρ-ἄορος, 46. --- πκρ-ἤορος.
TapPA-7T2LwMmimo biju, tluku. obr. tře

štím. Aischl., PL. .
παρα-πάλλω, Έτ, πιεῖ. οἷςπχρεπάλ

Aero vedle nichž míhal sebou-—.

TapÁ-TAV, vždy s členem : 70 z. a) ve
všem; veskrze; docela; dokonce; napro
sto, u verb a adi., Hér., Thúk., Pl. (v. umdé
1. a,—) —ždeos docela bezbožný. b) vůbec ;
obyčejně. Hér. 9 jún xwozovémi διηκόσικ

παρα-πλευρίδια.

ZOm. 4001007 země úrodu na dvoustonásob
nou obyč. vydává.

παρα-πέμπω 1. a) «) mimo posýlám;
Ργεάἀθεύ]άπι. Χθῃη.παραπέµ,πωντοὺς ἰσχυρο
τάτους Ρἵεἆθβδγ]α]6πε]ςίπό]δ1, ϱ) Ῥοᾶ|ο Ρἵθ
hu νγςύ]άπι, ΤΠπή],παρέπευψαν τῶν νεῶντι
vag čsAcívnv podle břehu vyslali z lodí ně
které do Asiny. b) «) provázím. pass. Dém.
raganéumecda TAhoře aby provázeny byly
koráby (vojenskou ochranou). 5) provázeti
dávám ; průvodem opatřuju. Xen, rzoxméu.
ψαι τὴν Tzpanoumýv průvod (vojenský) dáti
dovozů. —2. a) «) odesýlám; propouštím.
Dém. v listině T00500x ὀρὺῶς συμ.βουλεύον
τας παραπέυψαι ὅραίπό τάᾶοοpropustiti. 8)
Φο[. ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ στόνον ἀντίτωπον
hora zpět odeslala mně nářek odrážený (0
zvěnou). b) ode-; vy-; posýlám. obzl. s obi.
το(πῇ. Ώθη. παραπέμψαιεἰς τὰ ἄκρκ-- νγ818
{1πα ΥΤΕἨΥ.ῥᾳθς. Τπήξ, παρεπέμοῦη ἐπ᾽
Ἑλλησπόντου Ροβ]άπ byl do Hellésponta.

παρα-πέτασμα, τό (-πετάννυμι)1. Ρο
stěradlo; koberec. Hér. pl. —2. obr. zástě
τα; ῬθάβΙτάπί. ΕΙ. ταῖςτέχναιςπαραπετάσ
μιασινἐχρήσαντο uměnÍ 7a zástěry (své sofi
stiky) užili,

TAPA-TÉTOJLULmimo, vpřed ženuse, le.
tím. Sof. dMu y8o06iπαραπτοµένα πλάτα
Wowoxepo mořirukama popohnánaspěchá-.

napa-mÝjyvout 1. vedle upevňuju, za
rážím. Hér. παραπήζαντες alyu.ac vedle za
razivše kopí—. 2. obr. pyrf. mtr. Isok. xi X5
παι ταῖς ἡδοναϊς παραπεπήγασι (Ζα]γ νεᾶ]α
rozkoší postaveny jsou;) žaly za rozko
šemi v patách jdou.

Tupa-TYčAw přiskakuju. Xen.
παρα-πίμπρημι ρ]ρα]ι]α. ρα55. Χοῃ.

při tom bolestí (pálen,) hnětenjsem.

TApA-TÍTTW 1. připadám. a) aor. při
padnouti; namanouti se. Hér. 1 xav4 Tůymv
TApaTEGOUGUVASnáhodou namanuvší se loď,
b) Xen, xop0gruganirre příležitost nasky
tá se. Dám. παραπεπτωκότα xa100vnahodilou
dobu příhodnou. 2. obr. míjím se., chybuju
cíle; chybuju. Xen. uéyisra největších do
pouštím se chyb,

mapa-nTAáČw obyč. básn, mimo, stranou
zaháním, zmítám. Eur. zo παρεπλάγχὃην
vvou.xagdyadZs; kam to jsem zbloudila od
rozmyslu pravého?

TAPA-TAEVPÍĎU, 74 (-TAevy-4) pokrýv



παρα-πλέω.

ka, brnění žeber; pláty, brnění postranné
koně spřežného (srv. 7apaunpioiu ). Xen.

TApA-TAÉM(ión, pro aor. a prf. zapa
zAw-) 1. mimo pluju; podle břehu pluju. o
subi. lodíi os., Πότ, ὃς τῆς Ἀττικῆς ταῦτα
μι] παραπέπλωχκεἹάο Ῥο {6 εἰταπὸ Α{ΛΙΚΥἀο
sud neplul-. p.att. s aco.,Thúk. zxox7Aeů
σαι τὰς ἄλλας πόλεις obeplouti ostt. msta ;
oplouti podle ostt. měst. i ra% T. mimoněco.
Xen. 2. připlouvám. Thúk., Xen. παραπλεῦ
oače, etg1 připlouti do—.též : vyploutido—.

παρά-πληκτος 9. (παρα-πλήσσω, SIV.
násl.) zmatený. Sof. m.ysoí zběsilou rukou.

παρα-πλήξ, Ťy06,6,4 (srv. předch.)po
trhlý ; ztřeštěný ; po- ; zmatený. Hér., att.

παρα-πλήσιος 9. 19. -- 1.8) α) podobou
blízký ; podobný. rivi něčemu. i xzatm aj.
něco (816 χαὶ παραπλησίως Ῥο čy.olac V. 0
wotog 1. a, B!) Hér, Tgómogr., dg καὶ-- způ
sob podobný, který i—.čadřra AwplčaTřKo
ovdty raparAmotoráryv oblek Dórský Ko
rintskému nejvíce podobný.P) saco. vzta
π. Ἠόν, νῆσοιΛέσβῳ μεγάθεα παραπλήσιαι
ostrovy Lesbu velikostí podobné. v) i po
čtem: rovný. Thúk. vauci παραπλήσίαις τὸν
ἀριθμ.ὸν καὶ πρότερον s loďmi rovnými po
čtem j. dříve. Xen. imrweigw. vd Atos koňá
ci rovní množstvím, počtem. —b) podobný ;
(přirovnatelný). «) podstatou. Xen. χρέα π.
τινι maso —něčemu. p) i silou.-Hér. švva
τη τῇ ναυμαχίῃ παραπλήαιοι ἀλλήλοισι ἐγί
νοντο v tomto boji lodním obě strany sobě
vespolek rovnými se osvědčovaly. dywvícu
oba ragarAnaie:c v bojiobstáti rovně (j. pro
tivník); boj skončiti pochybným zdarem,
nerozhodně, Thůk. ovpaT6g (v. ἴσος1. a, P,).
2. podobný (vlastnostmi i duševními). a)
Xen. 7. ἔργα εἶναινοµέως ἀγαῦοῦ καὶβασι
Aéogdy. že podobnojest zaměstknání pastý
ře dobrého a Κτ, --. Τη], τοιαῦτα καὶπ. ta
kové α (ἴοπιι1)Ῥοᾶοῦπό,Ὦ) 1998. τ ηαυ., Pl.,
τ. ἐγγύς 9. a—.

παρα-πλοος, 88. -πλους, 6, a) plavba
podle břehu. Thůk. b) přeplavení; přeplav
ba. Thúk. vs IraXxc xxi ZuxeAtac—do It, a
Sie. (v. xaXóg 2. b, $,). Xen. cic IléXozóv
νησον ἀπὸ Σικελίας 4ο 61. τα Βίᾳ6,

παρα-πλώω, Y.παραπλέω.
mapu-Totém předělávám, a) Thúk. zu

oXTOVCAGÝALσφραγῖδα padělati si, dáti si
padělati pečeť. b) převracím ; naopak mě
ním. Arst. pass. prf.

παρα-σαίΐνω. 821

Tapa-TOUTY, 4, přívoz; dovoz, obzl. 0
bilí plavbou.Xen. (v. gapaméure 1. b,).

Iluparováptot, oi, ms. nad ř. Kéfisem
ve vých. Fócku (Poříčí).

παρα-ποτάμιος ὃ. (-ποταμ-ός) Ροᾶ]θ
řeky ; poříčný, Eur. zečtov.

παρα-πρᾶσσω, lón. -To0YG6oa) přičiňu
ju ; v činu pomáhám (někomu). Sof. —b)mi
mo činím (mimoto, co činiti mám). Hér. ru
popňání T mimoučiniti něco; dopustiti se
něčeho,

παρα-πρεσβεία,ἡ, Ρϊεδίοαρεπί, Ῥτοτ]
něnív poselství; křivé,strannické poslanec
tví. Dém., Aisehn.

TApa-TpEoPeÚw nepravě, křivě, stran
nicky zastávám poselství, poslanectví.Dém.
Aischn.aor. provinitise v poslanectví.imeď.

παρα-πρήσσω, v. παραπράσσω.
παρα-πτόμενος, τ. παραπέτοµαι.
παρα-ρράπτω při-;našívám, Hér. pass.
Tapa-ppém 1. mimo, podle teku. Xen.

ποταμός. -- παρά τι podle něčeho, 2. a) po
dle splývám ; smekám se. Xen. Ἡ χιὼν ἔἐπι
πεπτωχυῖα ὅτω μ.Ἡπαραρρυείη 5Π{1πᾶ πὂ Πᾶ
padav, komu nesplynul (podle na zemi). b)
πήπῃο Ῥαάάπη, 90Η.εἴτίµιοι τόξῳ παρερρύηκεν
jestliže co miz luku vypadlo.

Ta pa-ppYjyvv“ 1.pře- ; protrhuju. Sof.
2]. ἠοίγ. παρέρρωγεφλέψΡΙδίτΏ]α 56, Ῥ{8
skla žíla. 2. odtrhuju; odrážím (ve vojště
řadu od řady). Thúk. i pass.

TAPA-PPŮTTWmimo vrhám, metám.Sof,
—se ; vydávám se v nebezpečenství; odva
žuju se. fut, s part. AxuBávov—bera si,
brátisi.

nap-upTéM Hér. obyč. meď. a) při-, u
pravuju, opatřuju Si. τὶ Ὠόσο. παραρτέετο
στρατιήν τε καὶτὰ πρόσφορατῇ στρατιῇ ορ8
třoval si vojsko a potřeby vojsku. vém;eap
αρτέεσῦαι lodi si upravovati. b) -se. Txpňo
τήτο ὡς ἐςπόλεμιον ΠΡΙΑΣΘἨbyl j. 4οboje. 7x0
αρτέεσναι ὡς ἀλεξησομένουςaby připravoval!
se k odporu.

παρᾶ-ρῦμα, 76, podle napiaté. Xen. pl.
postranní pokrývky (kožené na obranu pro
ti nepřátelům),

παρασαγγης, ov, Ó, parasanga: míle
Pers. — 300 stadií (5:68 km.). Hér., Xen.

παρα-σαίνω Aischl. lísaje vábím ; lá
kám. sig Xoxvugdo osidel,



828 παρά-σάττω.

παρα- σάττω ῬΡοᾷ]9ορῃ. Hér. πχρασάξχι
Tx% Ti nacpati podle něčeho—.

παρά-σειρος 2.(- σειρά) přitočený ; Xen.
stranou zakroucený. 030%ohon (psí).

παρα-σημαίνωρῃ tomznamenám.,Arst.
meď. při tom zaznamenávám si.

παρά- σημος 2. (--cňu-a) nepravého zna
Ku,rázu ; nepravý; lichý. Eur. dóGa—sláva
lichá. Dém. —gýroolichý, padělaný řečník
(j. nádavkou, přezdívkou).

παρα-σῖτεω τοᾶ]ο jím, stolím. Pl. rwwi
vedle někoho stolím.

Tapu-oneváČe 1. a) při-; upravuju ;
při- ; vystrojuju. «) Hér. Šetevov oběd, ho
stinu. ar. při-, upraviti, vystrojiti. pass.
δεῖπνον παρασκευάζεται hostina vystrojuje
se. Xen. ixxva šἔχομεν αὐτοῖςπαρεσχευασμιένα
dosti jídel mámejim připravených uchysta
ných. P)přípravy konám, obzl.k válce. pass.
Hér. ὡςἄρα”παρεσκεύαστο τοῖσιΕιλλησι Κἀγζ
tedy přípravy dokonány, hotovy byly Hel
lénům-—.p. Thúk. —meď. připravuju, chy
stám se. Hér. παρεσχευά οντὸ ἐς νσυυικ
χέην chystali se k lodní bitvě. Thúk. 7005
T005EvavTLoveproti protivníkům, 1πρὸς ταῦ:
v%k tomu. Xen. ag sig9ῆραν,εἰς μάχην παρ
εσκευκσιιένος|. π8 Ἠοη, Ἱςbitvě připraviv se,

řipraven jsa. č výv πολιορκίηνπαρεσχευά
dxrTona obležení připravili se, připravení
byli. —i s part. fut., Hér. παρεσκευάδατο ὡς
ἀπολεόμενοι připravili se j. ksmrti v boji.
Χεῃ, οὕτω παρεσκευασμένοι εἰσίν,ὡς, ἣν νικῶ

σι, διαπραξάμεενοι tak připraveni jsou, aby,
budou-li vítězi, vymohli si—.i s inf., Xen. Ἶ
παρασχευάσασθαιὁὥστε ἀμύνασῦαι než se při

praví, přihotoví (tak, aby se ubránili,) k o
braně. —b) připravuju ; -; přichystávám;
opatřuju. τυίτι někomu1něco. Thůk. maox
σκευάσαι τῇ νηὶοἵνωνκαὶ ἄλφιτα přiichystati,
opatřiti lodi (mužstvu lodnímu) víno a chléb
Ἰθόπύ. ΣΕΠ. --μισῦὸν καὶτροφήν mzdu a po
travu. pana, ZoziSx—brnění, meč.
meď. dávám připraviti, zhotoviti, opatřiti,
Ἡότ. παρεσχευάζετο ὅπλα ἐςτὰς Ὑεφύρας--la
na na mosty. Xen, —07hu τὰ εἰρηυ.έναzbroje
Ťečené. pass. Χεῃ. ἀχινάκην παρεσκευασµέ
νονšavli připravenou, uchystanou. c) a) při
pravuju; zařizuju ; chystám. Thúk. vývěm
Θράκης στρατείχν παρεσκεύαζεν výpravu do
Thrácka-—. častěji med. —8Í. RAPLOXEVÁGZV
T0 T0 VXVTIXOVAg—S part, fut, zařídili siná
mořnictví tak, aby—. Dém. πάντα -- ἐπὶτην

κ

παρα-σχευή.

ἡμετέραν πόλιν πχρασκευάζεται νός ΡΙο{πᾶ
ší obci ζαΐἱστ]ο βἳ, { 5 1Π{., ἨΠό5τ,παρασκευα
ζομάνου [ροίσου στρατεύεσθαι ἐπὶ Τέρσας
když zařizovalvýpravu, když se chystal na
výpravu proti Peršanům-. β) připravuju ;
πρᾶκορι]α. ΕΙ. Ἔρως πᾶσανju οὐδαιμονίαν
παρασκευάζει». pass. ἱκανὸςμιὲνυἱάοεροὺςλό
γους εἰπεῖν,ἱκανὸςδὲ ἀποχρίνεσθαι χατὰ βρα

χὐ-- —, ἃ ὀλίγοις ἐστὶπαρεσ κευασμένα--ος
málokterým jest pohotově, na snadě, —2.a)
a) připravuju ; ovičím. vivů někoho. med.
Xen, TagTales παρεσχευάσῦαι ŽEsetniny si
vyovičili, setniny mají vyovičeny. pass. č
χαστα 7παρεσκευασμ.ένοι v každém zvlášť vy
ovičeni jsouce, s inf, Xen. παρεσκεύασμ.αι
πείθεσθαι τοῖς νόµ.οις ΡΊΙΡΙΑΥΘΗ, Ποΐου ᾖδ6πι

poslouchati zákonů, p) nastroj uju; navádím;
vzdělávám. Pl. éxurov παρασκευάζει», ὅπως
ἔσται ὡς βέλτιστος 5606 νζάξ]άταϊϊ, αϱ7 se
stal co nejlepším, παρασκευάζειν, ὅπως ὡς
βέλτισται ἔσονταιτῶν πολιτῶναἱ bvyaí vzdě
Jávati, (působiti,) aby co nejlepšími se sta
ly duše sbčanů, Thúk, παρεσκεύασαν τοὺς ἐν
véha—s inf, navedli vrchnosti, prytany, aby

—.2D přemlouvám. Χεῃ. αὐτῶν παρεσκεύασεἂςγνώμας, ὡς- 5οΡῦ.přřemluvil jejích mysl,
že—. med. 10%παρασκευασαμ.ιένφυςτὴν γνώ
μην πορεύεσθαι, ὣς-- 5 1Πὰ.třeba, abychom se
ubírali (přemluvíce mysl,) uložíce si na
ΠΥ8], ἄθ--. ταῖς ψυχαῖς 7ποιρεσκευασµένους
v myslech odhodlané. b) (vzdělávaje, pře
mlouvaje) činím. s dvojím ace., Xen. eúcs

ῥεστέρους τοὺς συνόντας παρεσχεύαζεν zbož

nějšími své společníky činil. Dém. παρ
εσκευάκασιν ὑμ.ᾶς φοβερούς učinili vás straš
nými.

παρασχεύασµα, τό (παρασκευάζω)Ρἵ]
pravování ; tužení, Xen. 790gT. k něčemu.

παρασχευαστής, οῦ, ὁ (παρασχευάζω)

připravovatel; opatřovatel, Pl. ἐπιθυμιῶν.
παροσχευαστικός 8. (παρκσκευάζω}

zběhlý v připravování. Xen. Tivog něčeho.
παρασκευαστός 9. ςπαρασκευάζω)Ρἵ17;

vpravitelný, PL.ὑπό τινός iw od někoho ně
komu.

'παρα-σχευή, Ἡ, 1. α) ρϊίκίτο].ΤΙ,
nářadí; náčiní v domácnosti. (v. žAhXog—Í.)
b) příprava, a.) úprava, Hér. r00 Šsízvoujíd
la. B)strojení; připravování; zbrojení; vý

prava, obzl. k válce. att. U. dyTimahos£, νι
χητιχός). ΤΠή], π. τοῦ melo) vypravení, vý
prava pěchoty. 8x 4. ὡπλισμένοι Ρο přípra
vě, úplně, řádně ozbrojeni. —u%ymčx«. bit



παρα-σχηνέω.

va po přípravě, pořádná. (ορ. ἐνέδραι, κατα
dpouaí). Dém, pl. ze.xi ToůoXénov přípravy
k válce, válečné. i: výpravy válečné, vojen
ské. v) opatření. Eur, ozdobení (těla). —c)
zařízení; způsob zařízení, upravení. Pl. —
ἐπί τι k něčemu. správa. Thúk. idéu.T< 7.
způsob správy. —2. a) příprava, obzl. řeč
nická. I[sok, b) návod; úmluva. Thúk. ἀπὸ
r. dle návodu—.

παρα-σχηνέω π. -ἄω, Χο. παρεσκηνή
σαμεν aůTě vedle něho táborem položili
jsme se,

παρα-σχοπεω, γ. περισκοπέω.
mapu-coviGonut mimo pravidlo, proti

pravidlu mudruju, mudrácky si počínám.

mapu-omám 1. stranou táhnu. Sof. ο
vozkovi: zahýbá, 2. obr. a) stranou obracím;
svádím. Sof. (v. AúBy—£.). b) «) odvracím ;
odvádím. Šof. mp0g Pluv παρασπάσειν τινὰ
vváung násilím odvrátiti někohoodúmyslu,
zviklati někoho v úm. Xen. meď. παρασπᾶ
σθαι πόλεις vivog odvraceti msta od někoho
ku své straně. 3) Dém. meď. uehvacujusi.
v. deós £. —

mup-uoTiCm (-4ami:) štítem přispívám.
Eur. vůb. přidružen jsem.

παρασπιστής, οὔ, ὁ(παρασπίζω)Ροβοῦ
ní, přidružený pavézník. Eur. pl.

παρᾶ-σπονδέω (παρά -σπονδος, impf.
παρ-εσπόνδουν)πιίπιο smlouvy, proti smlou
vám jednám ; smlouvy přestupuju. Dém.

παρά-σπονδος 2. (-σπονδή)mimosmlou
vy, proti smlouvám. 1.pass. smlouvám od
porný, na odpor. Thúk. šměpový. Xen. um
δὲν--.2. act. proti sml. jednající; smlouvy

přestupující„rušící. Lýs.
παρα-στάς, άδος, Ἡ{81Υ.παρ-ἷ-στη-μι 4.).

podpora ; pilíř; sloup. —pl. sloupení (před
chrámem, i předdomemnádherným) ; vehod
sloupový ; chodba sloup.—. Eur. —Xen. pod
loubí (v městě).

παράστασις, Ἡ (παρ-ί-στη-μι-) postave
ní, stanoviště vedle—, Xen.

TAPROTÁTYC, oV,ὁ (παρ-ί-στη-μι, 4.) 8)
vedle stojící ; v řaděvojenské : vedlejší muž,
soused (srv. 1. čmovárnc, a). —b) druh po
mocný ; pomocník. Aischl., Sof. — i 0 bo
zích. Pl., Xen.

παραστάτις, ίδος, Ἡ (παραστάτ-ης) a)
vedle stojící. Sof, rXnotu 7. blízko u ní sto
jíc. b) společnice; družka; tovaryška. Sof.

{ 3

παρα-τείνω. 829

Tuvogněčí (v průvodu). Xen. vii někomu
(pomocí).

TapU-OTEČYMbásn. 1. mimo, podle stou
pám, kráčím. Sof. dyov podle vozu. 2. vstu
puju; vkročuju; vcházím. Sof, dóg.ougdo
domu.

παρα-σύρω přismykuju; přivlékám.
ΑΙΒΟΠΙ. παρασῦραι ἔπος Ἐ tomu vyraziti
slovo (nevhod).

παρα-σχεῖν, . παρέχω.
παρα-σχίζω τοᾶ]ο ἴοχα, Ῥάτόπι. Ἠόν.

παρασχίσαι παρά τι τοὔράταδ],τοζρατθίς αδ]
niti vedle něčeho,

TAPA-TAVÝVALap., v. παρατείνω.

παράταξις, Ἡ (παρατάσσω) βοϊαᾶδπ{
(v šik válečný,) pravidelné, pořádné.Thúk.,
Dém. čx w. z řádné půtky ; z příslušného se
řadění,

Tapa-Tácow, -vro 1. a) vedle řadím,
stavím; k boji seřaďuju. Xen. mapěravTEv
αὐτοὺς βασιλεύς βεϊαάοτα] 16 Ἰεά]. παρά τι
podle některého m. —Hér. xav% τινας Ῥτοῦί
některým. pass. 00 mupETETÁVATOTUPX TY
áxrýv kteří seřadění byli podle pobřeží—.
Xen. ὡς εἶδονπαρατεταγµένους j. je spatřili
k boji sefaděny—.ed. «) vedle řadím,sta
σ{πῃ56. Ὠόπι, παραταττόμενοι μεθ’ ὑμῶν ἐνί
xov v řady stavíce se s vámi (bojujíce va
dách s vámi) vítězili. oi čvIIAuratwiz rapu
račávevou kteří u Plataj k boji se postavili—.
b) řady válečné postavuju si. Xen. ει πρὸς
Ῥοαβυλῶνα παραταξάμενος táhl k Bab., řady
válečné si postaviv, zařídiv—. b) med. vy
rovnávám se.rivi někemu. Πόπη,δύναμιν τὴν
šxelva maparačovévyv moc válečnou, která
by se jemu vyrovnala (v boji). 2. a) naproti
řadím, stavím. »2ed. —se.vii někomu. Isok.
l 7006 Ti% proti někomu. Xen. og παρετά
ξαντο ἀλλήλοις]. 56Κboji seřadili jedni proti
druhým-—. Isok, rotg zoXeu(oug—naproti ne
přátelům—. b) 92ed. na odpor stavím se;
vzpírám se. PL. 7póg11proti něčemu. prť., v.
ἀγωνιάω 2. ἂ--,

παρα-τείνω 1. 9) α) γεᾶ]ο Ἰάμπα, nata
huju, prostírám. Xen.rapxvetvu ry pxhuy
va race m rozprostříti, rozvinouti Šik po
dle -. —PL. geom. T0 ymplov mapa TYVδοθεἴ
σαν γραυμ.ὴν παρατεῖναι οῬτᾶπεο Ῥοᾶ]ο ἆαπό
základnice přikresliti. ραδς. τῇ τῆς Ἀραβίης
ὄρος παρατέταται po té straně k Ar, pohoří
rozprostřeno jest, prostírá se. Xen. T%650g
mspeTéTaTOpříkop se rozprostíral—. PL. yo



890 παρα-τείχισμα.

οἷοντὸ παρατεταμ.ένον obrazec přikreslený.
3) Arst. Aóyoug,ρ.ύδους παοκτείνειν pověsti,
báje rozšiřovati, aor. —rozšířiti. b) w) podr
žuju. meď. —se; vydržuju. Thúk. zohMogxim
παρκχτενεϊσὺχι ἐς τοὔσχατον proti obležení
vydržeti do poslední chvíle. B)za- ; zdržuju;
zastavuju, vivž někoho. ; překážím někomu.
Xen. s part. xeAúov. —©)«) napínám ; una
vuju. obyč.pass. —se.Xen. rugerády uoxpdv
Ódovmopevůcícunavil se, unaven byl, dale
kou cestou se αᾶθᾶ, Ρ]. πχραταθήσεταιᾱ
πούωνunaven bude slyše—; až do unavení,
do omrzení slyšeti bude—, $) mořím. pass.
-se. PL Au hladem, i Ζθγίοτηδ.γελῶντε
ὀλίγου mageradycav smíchem skoro pukli.
2. ontr. a) podle prostírám se. Hér, Kaúxu
G0gTmoarvelva v. Kauk, prostírá se podle—,
Thůk. všoog— ostrov—. b) stranou od-, u
chyluju se. Hér. 4x0 v08 goravu.oůod Ť.—.

παρα-τείχισμα, τό (-TeyiCe) při tom
vystavěné ; přední zeď, ohrada. Thúk.

παρα-τηρέω číhaje, bedlivě pozoruju.
Xen. viva někoho. Dém, o7os um s ind.ďut.
aby ne—.



παρα-τίὺημι a) «) vedle kladu. Xen.
Πιθῶ. --ΒΙ. παραθέμενος τὰ ÓrAu položiv si
zbraň—. 9) předkládám, att. (v. dvavoče,1.
b, x). s obi. jídla. Xen. xo6x, vii někomu..
magadetva čovovovpředložiti snídaní. med.
dávám si předkládati, předložiti. Thůk. [Ieo
σικἣντράπεζαν παρετίθετο Ρθ15.5{ᾷ1, Ῥους.
jídla dával si—, Xen. ořvov,-mAslo—.pass.
τὸ παρατιδέμενχ jídla předkládaná. — B)
isobi.jn., Pl. παρατινδέασιναὐτοῖςἀναγιγνώ
σκξιν mormuarva předkládají jim ke čtení
básně. b) ukládám ; uschovávám. obyč. meď.
—si. Hér. T0) Txpxdeuévov T%vpýuava toho,
který uložil si, v zástavu dal peníze (srv.
mapadyxy). i s obi, 0s. πχραθέσθαι τινί τινα
do zástavý dáti někomu někoho. —2.att. a)
přikládám ; přirovnávám. Dém. zxoxdetvau,
T6<— přirovnati, j.—. b) vy-; rozkládám.
Χ6Π, παρατιθεὶς ἔκαστον, τί εἴη ὄφελος-- τ7
kládaje o každé věci, jaký by byl prospěch-—.

παρα-τράπω) v.násl.
παρα-τρέπω, Ἰόπ.-τραπω 1.a)stranou,

οργβοίπι. ηηεᾷ. --56. Χθῃ. παρατρεπόμ.ενοςεἰς
Tévedov(stranou obrátiv,) uchýliv se k Te
nedu. b) Hér. παρατρέψαι ποταµόν, 1 Πής,
Údogodvrátiti řeku, vodu. čXXjinam. 2. a)
Χεῃ. παρατραπόμενος τοῦ λόγου Όά-,19716
se od řeči. b) «) odvracím ; změňuju. Hér. εἰ
οὐκ olo TE XŮTOTxouTpédou není-li možná to

παρα-ϕέρω.

odvrátiti. 5) změňuju; překrucuju, Hér, rov
Aóyovřeč, pravdu.

Tapu-Tpépw přiživuju. Dém.pass. —se.
ční Tim při něčem —bídně.

παρα-τρεχω 1. 8)πίπιο Ρόδίπι,Χθῃ.παρ’
oizíav vedle domu. —b) «) předbíhám. Xen.
παρχθραμεϊῖν εἰς τὸ χωρίον předběhnouti
na m. —B) předbíhám, s ace. m., Xen. 8 det
πχρχδραμεῖν οοὔ třeba přeběhnouti (v. i u
%pó; 1. a, «). ©)přibíhám. Χθῃ. ἐπὶ τὸ χέρας
παρεδεδραµ.ήκεσαν Κα křídlu (vojska) při
běhli. 2. obr, v řeči přebíhám. Isok, aor.

παρα-τ οἴβωvedle tru. Hér, youcovrapu
τρῖψαι ἄλλῳ χουσῷ (t. čv Bxožva o kámen
zlatnický) zlato otříti vedle jného zlata.

παρα-τυγχάνω a) «) při tom právě
jsem. a0r. Ἠότ. παρατυχὼν πάθεῖτῷ γεγονότι
společníkem byv připohromě zběhlé. B)k to
mu, na blízko právě přicházím. obyč. aor.,
Hér. ovojsku :gxoxvvyóvvecna blízku se 00
tnuvše na blízko právě přišedše. p. Xen, i
λέοντος eaowTuyóvroc Iva namanuvšího se—.
Ἐ]. εἰςκχιρόν Υεπαραχτετύχηκεν Ἡμῖν ἐντοῖς λό
vou TIpódixogdds vhod právě přišel nám při
rozmluvách Prod. tuhle. 6 rTaoaTvyáv kdo,
který právě se nahodí. Thůk. 8x T0ům.Ty
Vývsodau od ledakoho sedovídati. b) o subi.
neosb, právě přihází, naskytuje se něco.
aor. —při-,nahoditi, naskytnouti se. Thúk.
παρατυχούσης τινὸς σωτηρίας 8 πΒΠοᾶ1]όpří
ležitosti zachránění. πρὸςτὸ παρατυγχάνον
dle příhody se naskytající. ἐν τῷ παρατυ
xóvr při nahodilé příležitosti. i ace. absol.
ηθΏί, παρατυχὸν ἰσχύιτι κτήσασῦαι παλοᾶ(
li se (přiležitosť), silou něčeho sl dobyti.

πάρ-αυλος 2. (-aXm) Sof.a) mimodvůr,
dům ; venku. πάραυλον οἰχίσαι τινὰ venku
usaditi někoho. b) vedlejší; blízký. Boý.

TAp-XVTÍMAneskl. při tom na m., hned.
Hér. vom.přiimpf. tehdy hned. υ.ῆνιςἐπχύ
oavo T0 mw.hněv utichl na čas, na chvíli,
zatím. p. att. —0, w.na okamžik ; okamžitý

(v.02. ο PL.švvě m.(v. píyvuua2. b).
TAOM-Oaivw: při tom, zatím objevuju.

Arst. rzoxpavývu zatím objeviti se.
TAPA-pÉDW 1. a) «) mimo nesu, kladu.

Dém.ci δευοὶτὴν χεῖρ᾽παρήνεγκα π48]1 56πι
hle rukou jsem hnul. Xen. rxyů éx4orov
rapapěpE,TV čb rychle pokaždé věciotáčí
zrak. 9) obr. pass. mimo nesen jsem. PL %A
Aocejinam (od pravdy). b) o) přináším, Xen.
s obi. jídla, vwi někomu. pass. Hěér.wow
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gěpera! Ti přináší se něco (k jídlu). $) básn.
s obi.řečia p. při- ; pro- ; donáším ; zjevuju.
givi někomu. Eur. čývdmu.« heslo, Sof. dXó
γιστα παροίσουεν τδοΙ nepochopitelné, po
divné zjevíme. 2. čmtr. přenáším se (na ně
kterou z obou stran); rozdíl činím (přistu
puje k jedné, kterékoli z oboustran). Thúk.
Tous 0) T0Ahasrapevsyxoúcacdni nemnoho
přidaných n. ubraných ; s rozdílem nemnoha
dní (buď více n. méně). 7u.egóv OAyowyTape
veyZo0uaávs připočtením n. odečtením něko
lika dní.

παρά-φημι básn. přemlouvám; upro
šuju. Aischl, ragermeiyopévasTivóguprositi
mysl něčí.

παρα-φὺέγγομαι přidávám v rozmluvě.
παράφὺεγµα, τό (-pdéyy-oux) přída

vek, dodavek v rozmluvě.Pl.
Tapa-popém přinášívám(k jídlu). Hér.

88. παραφορέεται--,παρχφέρεταιpřinášívá
se—,přináší se (na stůl).

παρα-φραγμα, τό (-φράσσω)Ρἳεάπί ο
hrada (dřevěná). Thůk, pl. ik obraně lod
stva v přístavě.

παρα-φρονέω (παρά-φρων) pomatený,
pošetilý jsem ; blázním. Aisehl. —poBeA6
vov pomatena jsem strachem řeči(jaká řeč
to bude). Sof, —Hér.i aor. zblázniti se ; po
zbyti rozumu.

παρα-ϕρόνιμος 9. 998. πΘΓΟΠΙΠΠΗΥ.

παρα-φρυχκτωρεύομαι (-φρυχτωρέ-ω)
Lýs. zrádná znamení (ohněm) dávám.

ο

παρά-φρωγ, ονος,2. (-φρήν)Ρτοῦίτο
umu soudící: nerozmyslný ; pomatený; po
šetilý. Sof., Eur.

παρα-φυής 2. (-pýw2.) vedle vyrostlý,
Arst, neut. π. τί τινος sourodá čásťněčeho,

TAPA-PLÁŘOOW, -TTO Stranou pozoru
ju, číhám. Xen, si— zdaž-—.

παρα-φύομαι (-φύω 9.) τεᾶ]ε τοδία, τΥ
růstám. Hér. —prs. part.

TApa-VÉm vedle leju, sypu. Πότ. --χοῦν
Tao%T. hlínu podle něčeho.

παρα-χόω -χώννυμι, Τθᾶ1θ57ρα. Ἠότ.
γῶμα παραχῶσαι παρά τι násep nasypati,
hrázi zříditi podle něčeho.

TApPA-yPZO nedbale, nešetrně si po
čínám, se chovám. Ἠότ. ἐςτοὺς συμμάχους
ku spojencům. vi v-něčem; nevšímám si ně
čeho; pohrdám něčím. viva někým. kde blíz
ko jest gen., přísluší k jné vazbě, n. vznikl

παρ-εγγυαω. 831

Z assimilace. čvdXXovlyotěgev Tapuy pad
μ.ενον τῶν μ.κχίψ.ων ὡς οὐδὲν θεησόµενοναὐ
τῶν (μαχίψων αβθῖπι, ἵ αὐτῶν δεησόμενον) V
v nevážnosti měl třídu bojovníků, pohrdnuv
jimi, jako by v ničemjich neměl potřebíbu
doucně.

Tapx-yYoYjum, neskl, 1. a) při věci; zpo
άέκα. Ἠότ, π. οὐδὲν ἐπαγγελλόμενοι 1Ροὅ.
ničeho nenabízejíce—. vůvdv TOπ. μὲν juďy
móvogčoTa: nyní tedy napřed sice—. b) «) na
snadě. Thúk. Tay ἐκ τοῦ τε. μιμεῖσθαι τΥ
chle (po snadnu,) způsobem snadným, obrat
ným napodobovati. Xen. —ýdovaírozkoše na
snadě. G)bez přípravy; náhle. Xen. dd T095
π. λέγεινznáhla, spátra mluviti, Dém. ἐχ τοῦ
π.-- 2. a) ihned.Xen.,Pl. vr x. v téchví
li; v tom okamžení. Xen. «. Otdóvre<hned
hotově dávati, platiti. b) tehdy; v tehdejší
době. Thůk. gaAxi T: zxi m. i dříve už,i
tehdy, při plgpí.

παρα-χώννυμι, V.παραχόω
TaApa-ywWpéw1. a) mimo, stranoustou

pám ; vstupuju. Xen. ddav z cesty. Twvině
komu. aor. ustoupiti, Pl. i ucouvnouti. (se
4δ). 15οΚξ.π. τινὶ ořečníkovi: ustupuju (s
řečniště) někomu. B) Xen, i 0 goravu.0gἡμῖν
παρακεχώρηκε τῆς Ód00Č. nám ustoupila z
cesty, b) ustupuju; předek, přednosťtdávám.
Pl, Tiviněkomu. Dém.i vivdgv něčem. riudv,
škrídov. —2. obr. a) x) postupuju; po-; do
voluju. PL. vvi někomu. B) Dém. Tivogněče
πο, Φιλέππῳ Ἀμφιπόλεως παρακεχωρήκαμµεν
Amfipole postoupili jsme. —b) Dém. uza
ραχωρεῖν τῆς τάξεως τῆς ἀρετῆς ΠΘΙΙΦΊ1Ρο
vati od m. cnosti; neuchylovati se οᾱ--,

παρᾶ-φογος, Ó,vedlejší hana. Pl. (sú
směšnou pohanou kárá).

παρ-β-, ΑΙΕΟΠΙ.--- παρχ-ᾖ-.
παρδαλέη ión. — att. -λῆ (πάρδαλι-ς)

pardalina; kůže pardalí, Hér.
πάρδάλις, εως,%, pardal. Xen. pl. ve

dle ravdyes.
Z /

πορεγγραπτος Ὁ. {παρεγγράφ-ω)θ
právem, podloudně vepsaný; podloudný.
Aisehn. zoArys.

παρ-εΥ-γράφω περιάτοπι, Ῥοᾶ]οιάπό
vpisuju. Aisehn. pass. ragsyypapei; roATYg
neprávem byv zapsán za občana,

TAp-eVyVAM (impf. rao-NyyÚov, 80T. —
-nyyýmcx) 1. a) ručením přislibuju ; zaruču
ju se. Sof. s inf, fut. že—.b) doporučuju. %t
vá Tim někoho někomu. Hér. —roiot oíXorot
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τὸν ξεἴνον--.2. 8) α) rozkaz, vzkaz vydávám ;
rozkazuju ; vzkazuju; poroučím; nařizuju,
s inf. aby—. Xen. —$) pobádám ; pobízím.
Xen. (v. dý 2. a, «, f.). b) obzl, «) rozkaz vy
dávám řadou (od muže prvního až k posled
nímu. srv. zgagayyého 1. b, zaoxdidov 1.
a, p). Xen, i pass. rupeyyuěvas inf. roz
kaz se vydává, aby—.$) s obi. cóvůyu«— he
slo vydávám (k rozhlašování řadami). Xen.

παρ-εγγύη, Ἡ rozkaz, vzkaz vydaný.
Xen,srv. násl.

παρεγγύησις, Ἡ, (παρεγγυά-ω, SIV.
předch.) vydávání rozkazu (řadami). Xen.

παρ-εδρεύω (πάρ-εδρο-ς)poboku sedím,
jsem. Isok. Teviněkomu.

παρ-εδρος9. (-ἕδρα) a) přísedící. «) při
stole; společník, -nice při stole, Hér. B)v
radě; důvěrník (králův). Hér. vigrův r. —
b) pomocný ;j. subst. pomocník, veviněkomu,
něčemu. Eur.

παρειά, ἡ (παρ-αυα, -αυσα-, 81Υ. οὓς,
auri-s) líce; líčko; (pří-uší;) tvář. trag.,
zř. att,. Xen, pl.

παρείας, ου, ὁ, Dém. ὄφιςπ. had krotký.
παρ-εἴδον, 801, ἵςΒ].παρ-οράω.

παρ-εικάνω Sof.inf, -άθεινἩ, 807.-αδεν
přl tom, v tom povolněustupovati, ustoupiti.

παρ-είκω stranou ustupuju. obyč.obr.
apeixe. při tom volno, možno jest. Sof. λέ
ΎεινE v.o1rxpelnor mluviti (kdyby se mi času
dostávalo,) kdybych měl pokdy. Thůk. ὅπη
rapcíxo: kudykoli bylo volno, možno. xara T0
del apečnov Tivocpokud po každé dovolovalo,
připouštělo něco. p. Pl. xxd" čcovTupeíxe.

παρ-εἴλονa. p., v. πχραιρέω,
παρ-είµην α Ρ.. v. παρίημι,
1. πάρ-ειµι (1ΠΕ,παρ-ιέναι). 1. a)a) mimo,

vedle jdu, půjdu. att. i o subi, vojska. Xen.
παρ αὐτὴν τὴν Ῥαβυλῶνα παριέναι 1ΤοΥΏ8
vedle Bab.postupovati, táhnouti.is pouhým
ἄθο. χωρία παρῆσανΡοᾶ]ο της ubírali se. 3)
io subi. věci. PL% vxůcTůvvxdvrapýe loď
podle lodi plula, b) «) vedle jdu; předehá
zím, Xen.iobr. zuvapředeházím,předstihuju 4,
někoho (v díle nějakém). 9) procházím ; pro
bíhám. Xen. oúvdyuurzpýe heslo prochá
zelo (řadami vojínů). 2. a) =) mimo, dále jdu,
postupuju, půjdu, postouvím. Hér, čs τὸ
TPÓGe Txpiévau mimo ku předu postoupiti.
π. ἐν) αῦτα Ρο-, νείοαΡ]Μῖ 8611, π. ἐςτὰ βασι
Ata vstoupiti, vejíti do hradu král, Pl. 4%

ϱ. παρ-ειµι.

TegóTEgov7. abychom dříve nevcházeli—. 9)
přicházím. ční m k něčemu. Xen. ὡς ἐπὶτὸ
δεῖπνονmaptóvreg chtíce t. Khostině se ubí
ταῦί, --ἶ πθρῖάἰ., Ὠόπι, Φιλίππου ἐπὶΒυζάν
mov maotóvrog když Fil. na Byz. táhnouti
hodlá. b)att.j. řečníkvystupuju(ni v0Přu.«
na řečniště). Dém. rxpýe: a"odoelc nehlásil
se tu za řečníka nikdo. τοῖς παριοῦσι Υεῦπί
kům (na sněměa p.).iovyslancích. Thúk.,
Υ. παριτητέον.

9. πάρ-ειµι (1ΠΜ,παρ-εῖναι). 1. ϱ) x) při
tom, přítomen jsem, často part. prs., Sof.
ἐκεῖν ἔξεστί σοι παοόντι λεύσσειν οΠ0Το]πο {
η τ]αςίπί οὔἱ2181, παχρὼνἐρῶ |. 5Υξάεκ οὔ]
tý Ροτίπι,.Χθη, οἱ παρόντες--, οἱἀπόντες ΡΥ{{0
mní-, nepřítomní, vzdálení. i: osobně. Sof,(v.
ěxAdo 1.a, £.). mapeví vimpři něčem, u ně
koho jsem. Pl. ičy uv. v něčem. čycuvovotauc
přítomnu býti ve společnosti. B) přítomen,
po boku, ku pomoci jsem. Sof. παρὼνεἴοζω ]].
pomocník zabráním. i zupá vim Tapelva: při
někom ku pomoci, po ruce býti. Xen. io pod
řízených. b) se subi. neosb. «) ápecrTí viví
m při někom, při něčem jest něco. Aischl.
pobog BxpBapou mmoňvstrach při barbarech
byl; strach barbary pojímal. PI, T0Txpóv
τινι Cona něčem, na někom jest, vázne (v.
ἐπαλείφω). Sof, παρεῖναιἔτι 207γα!] «]εξίό (ο
nadějích). TOraoóv doba přítomná, PL. καὶ ἐν
τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα 1 Υ životě
nyní trvajícím i v budoucím. τὰ π. věci pří
tomné, nynější. (v.órórve £.). B) po ruce, po
hotově jest něco. Aisehl. dpwyý T οὔτις ἆλ
AfAowmaožv a ochrany žádné vzájem tu jim
nebylo. Xen. τὰ παρόντα věci, zásoby pří
ἑοπηπό(ορ. τὰ ἀπόντα). 1. 0 měxpodvεὖ ποιξῖν

'to, co tu jest, za vděk míti, bráti. v) dostává
se něčeho, zivi někomu. s inf, (nutno) jest—.
Hér. ἐντοῖσι τότε παρεοῦσί τε καὶπροσδοκί
ψΟἱσικακοῖσι παρῆν σφι συμιφοβῇχρᾶσῦαι πρὸς
T%uéytova v nehodách i tehdy už hotových
tnadálých (dostávalo se,) bylojim zakoušeti
neštěstí do míry nejvrchovatější. 6) vo.oeoTÍ
mimobyč. s inf, «) v moci, možno, volno ně
komu ]εβ. (7. Ι πάρα 2.). 1Ρ6ᾳἀαΐ, ΕΙ, πάρ
εστι τούτου πεῖραν λαμβάνειν πιοὔπο, το]ηπο
toho zkoušeti. při subst. i s vazbou osb.,Sof,
οὔθ' ὁ μῦθος ἐν βραχεῖ φοάσαι πάρεστιν 8Πἱ
nelze zvěstv krátkosti oznámiti. neut. part.,
Hěr. zupedyair Buoihéu yevéchoukdyž mu
bylo možno,volno králemse státi—. i bez inf.,
Xen. (7. jvíxx a,b.) part.ij. attr., Dém, 0
παρών καιρός πο]ηΥ ὅαρ [τ. διακρούω). ϱ) ἴἵερα
jest; o to tu jde. Sof. v%XAzBovAedstmapa
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(πάρεστι) osttní věci uvažovati tu třeba. 2.
a) )tu jsem; přibyl, přišeljsem ; přichá
πίπι, Η61, ἄλλοι πάρεισ, udvrieg jiní (jsou tu,)
přicházejí hadači. rapřoav du.pórepordosta
vili se, byli tu oba. —i eig, ční, rpóg 71. Hér.
ἤκουσαν παρεῖναι τοὺς Ἕλληνας ἐς rov EA
Xňomovrovuslyšeli, že přibyli, přišli Hel,
do Hellésponta (v. uedínu: 1. a, x). Xen.
παρῆσαν εἰςΣάρδεις, εἰςτὰς κώµας,1: ἐπὶτὰς
θύρας ἀοβίατ 1 se u dvora (a byli tam). —ém
deřrvovk hostině—. Thúk. παρὼν παρά τινα
tamjsa uněkoho. B)ořečnících,vyslancích,
Dém. rapňsav mi TovrTiT0Pův vystoupili
na toto tu řečniště. b) o subi. neosb. «)
Aisehl. Vapoe mapěcro: unyavy δραστήριος
ku smělosti přistoupí, (přidruží se,) se smě
lostí spojí se provedení činu. B) xaup0ůmpog
τοῦτο πάρεστι Φιλίππῳ τὰ πράγματα ΤοΠ48
ru tam až dospěly Filipovi věci! v) přihází
se. ΡαΥΜ.,ΦοΊ, τὸ παρόν (ν. Θεραπεύω 1.b, x).
Thůk, ἐπὶτῷ π. při té příležitosti.

παρ-εἴπον,80Υ. Ἰᾳ παράφημι.
παρ-ειρύω, Υ.παρερύω,
παρ-είρω (-- 1. eloo) při-; vřaďuju ;

vsouvám ; vkládám. Xen,

παρ-εισ-δέχοµαι přibírám si. 898,παρ
εισδέδεγµαι ΡἩργα]α Ίςαπι εἰ.

TAp-eLo-pÉpw se strany, podloudně, ne
právě zavádím. Dém.vóuov zákon pass. vó
ψ.οςὁ παρεισενεχEC, παρεισενηνεγµένος.

παρ-έἈ, ν. πάρεζ.
παρ-εχ-λέγω stranou, tajně, neprávě

vy-, zabírám, odnímám, Dém. 7%xo:va obec
né peníze zabírám,

παρ-επτέρν, παρ-έχω 1. Ὦ, P.
παρ-ελαύνω 1.4) γοᾶ]θ, πωίππο]θᾶ.Χθη.

tov na Koni. p. i bez Úrrov. ἶ ἐφ᾽ἄἅρματος
na voze. zao% T1 podle něčeho. is ace. os.
návvag mapňAace vedle všech projel, b) 0
subi.vojska: mimotáhnouti. Xen. —2. Xen.
a) přijíždím (na koni). rpóg Tiva k někomu.
ϱ) τοὺς παρελῶνταςἐπὶ τοὺς πολεμίους Κοῦά
ky mající vyjeti proti nepřátelům.

nap-6Axw vedle vleku, táhnu. Hér. x4
UmAov.

παρ-εμ-βάλλω χ tomu vrážím. Arst. —
Ttvocj. vedlejší věc vkládám něco z něčeho.

Tap-EL-TÍTTE se strany vpadám ; ne
právem, kradmo vluzuju se, Pl., Aischn.

παρ-εμπολάω ναᾷ]θ, ππίπιοzjednávám
zištně, Eur. yapove.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

πάρ-εργον. 839

παρ-εν- )ήκη, ἡ (-τί-θη-μι) ἹςἔοπιἩτ]ο
žené, přidané. Hér. přídavek (vedlejší). a)
λόγου k řeči, k vypravování. b) vedlejší dílo,
práce.

παρ-εν-οχλέω při tom obtěžuju, pohor
| šuju. Dém.pass. rxgnváy Image při tom po

horšenijste.
πάρ-εξ(οΡ. παρ-έζ,-έκ) ουγὸ.Ἠόν, 5εεή.:

stranou od—, a) «) mimo; kromě ; vyjma, vů
ἔρψυχα π. τῶν ἵππων živočichové kromě ko
η{, β) τοζᾶ/]ηὅ οᾱ--, οἱβασιλέες π. τῶν ἄλλων
πολιητέων ΚτάΙοτό (rozdílně,) lišící se od
ostt. občanů, b) «) mimo něco, kromě něčeho
ještě—. e. Tod dovúvov ypucóg kromě stříbra
(ještě) zlato. Tpopův m. T0Ů oópou potravu
mimo poplatek berní (t. i výživu i berni pe
něžní). —B) k tomu Ρΐ65, πβᾶ, πέντε Ἱμέρας
T. T00 dorěuoů pět dní (mimo,)přes ten počet.

παρ-έξ-ειμι (1Πῇ,-ιέναι) 1. a) mimo pře
cházím. Hér. vapežýtemimo popocházela.i
s ace., o vojsku, vojevůdci, zódv, Auvyv,
Iuiovag rapečiwv mimo ms., jezero, Pajony
postupuje—. zxÚTac (Tag76Xxg) zapekýie καὶ
KATÁTAÚTASAMuvagmimo ta msta postupoval
a podle těch jezer. b) obr. «) předstihuju ;
přemáhám. Aischl. odrŤoveTRYA105ἁομονίαν
θνατῶν mavežiccuBovAaínikdy Diova usta
novení nepřemohousmrtelníkův úmysly.6)
Sof.přestupuju. Tiněco; vzpírám se něčemu,
Ρτοῦί πόδειηι. Ψῆφοντυοάννων καὶ κράτη ΡΙ0
ti rozkažu a moci vladařské, 2. od někud při
cházím. Eur. zu οεξιόντεςἄλλοςἀλλοῦεν k ně
mu přicházejíce jný odjnud.

παρ-εξ-ειρεσία, 4, mimoveslí ; pros ora
mimoveslová (v předu i v zadu lodi, kde už
není lavic veslařských), Thúk.

παρ-εξ-ελαύνω mimo, pryč uháním.
Hér. zapeteXnAdec pryč odtáhl.

παρ-εξ-έρχομαι (Αυγ.παρέξειµι) 1. 8)
mimo se odebírám. Hér. otyj παρεξελθεῖντὸν
χάμινοντα mlčky pominouti nemocného, b)
obr, Sof. aor, přestoupiti daunóvov díxmvbož
ské právo. 2. Thúk. aor. pobřežímpřijíti, do
raziti od někud někam.

παρ-εξ-ευρίσχω, Ἠότ, 805. παρεξεῦρον
úAov vóu.ovvypátrali jný zákon,

παρ-εξ-ίημι, σ. παοίηρ.,1. a, B.

Ta p-émavoc, 0, vedlejší pochvala. Pl,
(s příhanou karáno).

máp-epyov, 76, vedlejší dílo, věc. Sof.
ἐν T. οῦ υε ]. 5 věcí nepatrnou naložse
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mnou! Thúk. čx z. usheržoda: j. vedlejší
věo provozovánubýti. oz č%7x.τὸν πόλειυιον
rorstoda nikoli nedbale válku prováděti. PL.
óT: umw. leč jen v malichernosti.

7 /

παρτερρυγ/Ἁξ, τ. παροο2ξῶ.V
η ., , , ,

παρ-ερνω, Ιόπ. -ειρύω νοᾶ]ο {άμπα. Ηέν,
Φραγμιὸνupelouoav ohradu v délce zařídili.44.

-παρ-έρχομαι (615. 1. πάρει) 1. 8) α)
mimo ubírám se, jdu. Hér, ovAuzdgvz9:AUsty
stráže přejíti; strážemi (mimo stráže) pro
jíti. Xen. 0)x čom παρελὺεῖν nelze mimo pro
jíti. 3) předcházím. Χεῃ, παρέρχετχι πάντας
předejde všechny. v) pomíjím, viva někoho;
nevšímám si, nedbám, zanedbávám někoho,
Pl. z0v ératoov druha. b) se subi. neosb. z)
Χεῃ. σύνθημα παρέρχεται δεύτερονὨθ8]0 Ῥ1ο
chází (řadami), obchází po druhé. 6) Thůk.
ἤδη ὅσον οὐ παρεληλύθει τὴν τῶν Ἀθηναίων
τοῦ τείχους τελευτὴήνἩ ἐκείνωντείχισις πᾷ Ὀ6
mála přesáhlo konec zdi Athénských zdění
oněch (Syrakúsánů). 1) παρέρχεταίτί τινα
uchází něco někomu. Sof. o)dé u. ὄψματος
Ωρουρὸν παοῆλὺε μ.ηλεύσσειν- aniž mého
zraku stráže ušlo, abych πετἰάδιᾶ--. ο) α)ο
čse: pře-; uchází; ubíhá; míjí. Hér. παρ
έρχονται υἐσπκινύκτεςπιῇ půlnoc. často part.,
Soť.(v. čoovog 1. Ῥ). ΡΙ. τῆς παρελὺ οὐσηςνυκ
703předešlé, minulé noci. τὸν παρεληλυῦότα
tov minulý život. Xen. ace. T%raoeXbovrz
co se týče dobminulých, předešlých. 5) Sol.
zi παρελδοῦσαι ὁδοί (předešlé) vykonané
cesty. —2. a)x) mimo, ku předu ubírám se,
postupuju. Xen. črí vivaproti někomu. Dém.
síce [vady rxoeXmAvdévaže postoupil do
vnitř Pyl, za Pyly. (3)přicházím. Xen. i0 vo
jínech, v) vcházím. Hér. čsrýv z4Xnydo dvo
ra (mimo stráž). Eur, rupeXWelyd0u.0ugve
jíti v dům. ©)vystupuju (j. řečník). att. —
b) obr. dospívám. Dém, zxoeXdetycigTv 2
zhy OvvaomsíavTil dospěti k téže mocnosti
j. někdo (dříve dospěl).

παρ-έστιος 9.[-ἑστία, 51. ἐφέστιος)Ῥάρη.
1. ΡἩ], ταΊσα, ρτ8εᾶ, Θ0ῇ,λοιβαί,Eur. 00s,
--'2, 901, π. vevécdatvim společníkem krbu,
domácnosti státi se někomu.

παρ-ευν ύνω Sof. napravuju. ys95;'Twvce
rukama někoho.

P ͵ ο , 9

πάρ-ευνος 2. (-εὐνή) ΡϊάταζεπΥ v loži.
081. ΑΙδ6Π1. πΏυικ πατοὶ πάρευνον pohroma
z otce pocházející.

g-eÓpeocic, 4, proti tomu vyhledané,
vymyšlené ; záminka. Dém. nál.

παρ-ξχω.

παρ-ευωρίσχκω ο) ΡΙΙ ἴοπι «Π]θάάτάμι, Ἠόν.
pass. RusevsédyTím shledáno bylo něco
na někom, b) proti tomu vyhledávám ; před
stírám. Hér. zivíx; příčiny.

παρ-ευτρεπίδω řádněpřipravuju; při
chystávám. Eur, 7 něco.

TXP-8yw 1. act. tr. a) udržuju ; ucho
vávám. Xen, dypíx οἱζῶντα πολλὰ πχρέγειν
zvěř mu živou v hojnosti uchovávati. ϱ) α)
poskytuju; podávám τὶ něco. gwi někomu.
Eur. Sémýu.oueaoéo,ov jídla hostinná mi po
9Ισ711, Χθη,διπλῆν την εωχίαν πχρέχειν dvo
jitou měrou kvas poskytovati, udělovati. 8)
Πέν. νέας παρέχειν, παρασχεῖν lodi poskyto
vati, poskytnouti (k válce). v) podávám, ode
υπάώτάπη, σοὶτὴν Ἑλλάδα παρασχεῖν δεδου
λωμένην tobě Helladu podati, odevzdati po
drobenou.i s inf, Pl. né výv bvymyza
ρασχεῖν Φεραπεῦσαι σοφιστῇ Ποᾶ]άδ 5σοι ἀπδί
odevzdati ku vzdělání sofistovi. καὶπλουσίῳ
καὶπένητιπαρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτὸν {Ρολβ{όπιη
1chudému podávám, propůjčuju se, aby se
ΠΙΠρ {ά7α], Χθῃ. παρέχοντες Ἱυ.ὃς αὐτοὺς ϱ)
rowelv(my)dávajíce si prokazovati dobrodiní.
παρέχωμεν ἡμᾶς αὐτοὺς χρῆσῦὃχιΝύρῳ οἆθ
vzdávejme sebe Kýrovi ku potřebám, c) «)
poskytuju; ukládám. Xen. (v. ἱδρώς,b). —
9) působím; činím. Hér., att. Toýyuara,
mo4yuaT% práce, obtíže, nesnáze. gwwiněko
mu. Aischl. zévdoz zaoxoyečv žalost způso
biti, vzbuditi. Xen. yéAorva—smích—. oúde
μία σοὶπρόφασις, ὡς οὐπαρεκτέον σοὶμῖν γέ
AoTo žádná tobě výmluva, že nesmíš ty nám
způsobiti, dopřátismíchu. i e)dvutav, dduuí
av. PI. ἀπιστίαν. Χθη. φόβον τινὶ παρέχειν,
mxpacyetystrachu někomu naháněti, nahna
ti. y) s dvojím ace., Xen. T006šp/Bous BeXri
στουςπχρέχεΝ jinochy nejdokonalejšími či
niti, Tametvóvviva TimRogacyciy pokořiti ně
Κοπο πόΚκοπια. ἐχυτὸν παρέχειν εὐπειὺ'] τοῖς
Xoxouc. sebe činiti, osvědčovati povolným
vrchním υγ τή.Ὠόπι, παρασχεῖναὑτὸν χρήσι
μιόντινος τῇ πόλει osvědčiti sebe užitečným
v něčem obci. τὴν τοῦ τὰ βέλτιστα λέγειν ὁδὸν
πκρασχεῖν ἀσφαλὶ οθβία πθ]]ορδίςΏ Τ9δ{,Τα
učiniti bezpečnou. i s part., Xen. gapéyět
VÍTOVE LANOTA TR TETAYV.ÉVAROLODVTAEČÍNILI
je nejochotnějšími ve vykonávání rozkazů
daných. d) se subi. neosb. Pl., Xen. ýdovýv
mapéye v rozkoš působí něco. 2. meď. a) «)
udržuju, u-, zachovávám si. Xen. 73 dvyvů
σώματα ἢ ψυχη ζῶντα maséyevasmrtelná
těla duše živými udržuje, ζ8οποτάτά(51), τοὺς



παρ-ηῥάω.

αὐτοῦ ὄνδρας ἀῤλαθεῖς παρέχεται 516 Ἱππζθ
bez úrazusi zachovává, io zosbn. Ηόν,Ἰνδὸς
κροκοδείλουςπαρέχεται Ind krokodíly v sobě
οποτά. ἡ Λνδίη ἔργον υέγιστον πχρέχετα, Ἡ.
stavbu nejpamátnější (v sobě) chová. —$)
mám u sebe. Ἠόν. οἱἨ]ῆδοι ἄρίοντα παρεί
οντο Τιγράνην MLza vůdce svého měli Ti
61818.Ρ. ἠγέμονα, στρατηγούς. ϱ) poskytuju,
zjednávám εἰ, Χεη, δόξαν περὶαὑτοῦ παρα
Gyéobx: mínění o sobě si zjednati, ) posky
tuju, dávám ze svého. Thůk. (v. mégog1. b,
B). oxAx— odění; za oděnce sloužím. Xen.
Úer0v TG Bxaieď zaoeryóumvjezdectvo králi
dával jsem. —odevzdávám. Thůk, g0)Xvsvé
ms.— ©) poskytuju; prokazuju. Dém. čuot
εὔνοιαν παράσχεσθε πιηό ΡΙ{Σπόposkytněte.
<)nabízím ; přislibuju. Thůk. T něco. —b)x)
způsobuju; vzbuzuju. Thúk, miovwrivi dů
věru někomu (k sobě). 9) dostavuju si (za
sebe); Ρήτάάίπ, ῬΙ. μάρτυρας παρέζομαι
svědky si přivedu. i s dvojím ace. Tv% u.%9

evTv9%někoho za svědka. v) na jevo dávám.
Hér.,att. ro0duvínv, gp0duu.xv ochotu svou.
—Xen, 76Auxv odvážnosť, —©)činím, proka
zuju, osvěděuju se. Xen. rxo%dsryu.%éxuTov
παρείγετο Υ7ΟΤΟΙΠsebe činil, prokazoval.
Ἠέτ. ἡμεῖς ἀρχαιότατον ἔθνος παρεχόμνοι
my za nejstarodávnější národ se osvěděu
jíce—.—o) o subi, neosb,: způsobovati; zjed
návati. Xen. T%ucyxhug ἡδονὰς Ἡ πειδὼ καὶ
ἦ Χκρτερία καὶ οἱπόνοι παρέχονται, PL. (v.
μνήμη by-B).—3. act. intr. a) podávám se;
snáším (bez obrany). Hér. παρέχοντες δικ
φὺαρῆναι αἰσχίστω μόρῳ podávají se záhubě
nejpotupnější smrtí (op. du.vvóu.evou).b) 7x9
éy“, obyč. s inf. naskytá, podává se, jest
příležitosť— ; příležito, snadno, volno jest.
Ηόν. νῦνπαρέχει κάλλιστον ὑμέας ἔργον ἔξερ
γάτασῦκι ΠΥΠίΠΒΡΚΥἰά5ο Ρ{1ο21{οςῦ, α0Υ5ί6
čin nejkrásnější vykonali. part. neut. ace.
mapéyov Txoxoyóv když naskytá, naskytla
se příležitost—. Hér. s inf. —Thůk. v. zxAó05
2. b, B.f.—

παρ-ηβάω π "/dospělého,mužného věku
vycházím ; stárnu. Thúk. prf. sestárlý jsem.
Hér. plgpf. —jsembyl.

παρηγορέω (παρήγορο-ς,impf. παρ-ηγό
povy) a) přemlouvám ; πβροπη/{Πάπη,τινὰ πόΚο
ho ;(napomínaje)domlouvám někomu.Aischl.
wÓdo: slovy (důvěrnými). Hér. s inf, aby—;
un— aby ne—. i meď, důrazně přemlouvám.
b) uchlacholuju; udobřuju. Eur. ródXuvob
čanstvo.

Πάρθοι. 835

TAG-YYOG0G,ἀότ. παρ-ἄγ-, 9. (-ἀγορά
ou.) přímluvný ;potěšný, Sof.pl. fem. druž
ky těšící,

TA PYJÍS,1803,4 (rxou4)líce ; tvář, Aisehl.,
Eur. —v. ópeyuu.

Ta p-Yjmt 1. mimo, vedle (docházím, ) za
sahuju, se prostírám. a) o obyv., Hér. vxp%
T: podle něčeho. Thúk. uéyot vivo; až k ně
ὅσπια. ϱ) Ηό9.ἡ Γὐρώπη--, ἡ ἀκτή--, τὸ στρα
Tómedov—prostírá, táhne se— (v. 014 A, 1.
a, y.). Xen. —sígm k něčemu.2. Sof. ἔνδοῦεν
un Go raoýxev zvnitřku ven abynevycházel.

παρ-ήορος, ἀόν, -ἄορος Ὁ. {-- »ν ἀξίρω,
Srv. συνήορος) přivěšený ; přiražený; tam
na-,roztažený. Aischl, déu.xctělo (mrtvé).

παρῄς, ᾖδος, ἡ, Β11. --- παρτίς.
IoapnTamyvol dle Hér. jeden z 6 km.

Médských před Dejokem.

παρνυένειος 9. (παρθένο-ς, 8ΙΥ.παρθένιος)
irag. v panenství; panenský.

παρυὺένευµα, τό (παρθενεύ-ομαι)Έτ.
panenství; zábavapanenská,

maowEvEÓmpanensky chovám. meď.pa
nensky žíti; panenský život vésti; pannou
zůstávati. Aischl,, Eur., Hér.

παρὺυενία, Ἡ, Υ. παρθένιος,
Ἡαρνένιον, τό, 1. 0905,Parthenské po

hoří, na jihových. hranicích Arkadských.
2. ms. v jihozáp. Mýsii. již od Pergama.

παρνένιος ὃ., πϊ. 9. (παρθένος) 007.
básn. panenský. Eur.—Aischl., Eur. 9 7x9
Vevíxpanenství; děvictví.

Iaupiévioc, č,ř.v záp. Paflagonii, tekou
cí podle hranic Bíthýnských do mořeEux.

Iaupdbevon%řoc, mýth. Arkad, zdomáe
nělý v Argu, syn Atalantin, za Polyneika
ze 7 vůdců proti Thébám.

παρὺένος, Ἡ, (.ν Ρα1-ἱ9)1. 8) děva ; dě
vice; dívka; panna. trag., Hér., att. —1j.
attrib., Xen. dvyarng w. dcera panna, svo
bodná. i pl. —b) básn. i o bytostech jn., j. 0
Sfinze. 2. j. adi. panenská ; neposkvrněná ;
čistá. a) Eur. —yelopanenská ruka (dívčí).
—bvy“panenská duše (jinochova).b) Aischl.
—nyy“panenský, čistý pramen.

παρνενών, ὤνος, ὁ (παρα)ένο-ς)jizba, síň
(panen,dcerekdomácích,)panenská. Aischl.
Eur. (Ilxowevovchrám panenské Athény na
vyšehraděAth). »

Ἠάρνθοι, nár. v říši Pers. mezi sev.vých.



836 Περιᾶνός.

Médskema Bakterskem (později IIuowdvuato:
nazývaný), napřed pod vládou Assyrskou,
potom Médskou, od Kýra St. pod Pers.

Περιανός, ión, -wvó;(Iaoto-v) Parijan;
Parijský.

παρ-ίζω 1. τεᾶ]ο αδασι/τ. Ἠόν. τινά τινι
někoho vedle někoho, k někomu. med. -Se ;
přisedám. Hér. impf. i svýzn. aor.—2. act.
vedle usazuju se; při-; zasedám. Hér. rap
ίζειν βουλεύουσι τοῖς γέρουσι zasedati v radě
kmetův. ἶἐν βουλῆ-- τ ταᾶδ.

παρ-ίημι 1. ααἲ. 8)α) παἶπιοροπὅ Μπι;pro
pouštím. viva někoho. Hér. oiovAxxotἄνδρας
mapiscav strážníci muže propouštěli. —wxo
Žxav propustili (mimo sebe dále). Xen. um
ένα eigTv dxpóroXu aby nikoho nepropou

štěli, nevpouštěli na vyšehrad. οὐπαρίειaj
τὸν πρὸς τὸν πάππον περῖἰροιδἰζ] Πο Κἆδάο
τ].-- 140 πεπιδ, Ἠόν, ὅπως μ.Ἡ παρήσουσιἐς
τὴν Ἑλλλάδκ τοὺς βαρβάρουςaby nevpustili
do Hellady barbarů. ičriryv EAX4%dak Hel
ladě. pass. Xen. úr6 Tivogmaoedva: od ně
koho vpuštěnu býti. —B) ujíti nechávám;
s obi. čsu, Hér. vésospacrapřzs (dle někt,
παρεζῆκε) úuéoag čtyři dni (mimo) ujítí ne
chal; čtyři dni prodlel, p. vdexa uépac. —
vůxTa uéGyv—půlnoc. <) pro-; za-; zmešká
τόπι, Ὠόπι, λόγον ὧν παρείκατε καιρῶν Ροξθί
z příhodných dob, jež jste (nechali ujíti,)
zmeškali, pass. T0v ÉXÁGTOVZALOVOÚTTROU
dévra že příhodná doba ku každé věci zvlášť
nebyla zmeškána. b) pomíjím. «) Hér. šůvog
odděvmoosíc národa žádného nepomíjeje (v
dobývání). $) nedbám. Sof, roduov mapielg
(rxping) mého prospěchu, mé věci nedbáš.
mapa oddévnezanedbala,neopominulajsem
ničeho, Pl, rodTo éxav rapňxag to zúmysla
jsi pominul. is gen., Sof. daru T00πλέονος
μέρους χρήζει, τοῦ μετρίου παρεὶς ζώειν kdo
koli po větší části žití (Čeeuv)touží, skrom
né části nedbaje, v) pomíjím (v řeči). Sof.

„odděvmapce čroc žádného slova (nepomi
nu,) nezamlčím. Hér. rů ajrův TAte Tao
foouev větší čásť jich mlčky pominu. Sof.
μ.ηπαρῇς TOU. 0Úpodoou neopomiň (abys ne
oznámil)oznámiti.pass. Aisehl.rimape.évov
něcopominutého,neřečeného. c)«)přivrhuju.
Sof. 790g TŮAyrapeto ἐμαυτὴν ἄφιλος αὐχνῶ
Btovku vratům vrhnouc se— (dle někt: ne
chajíc všech starostí osebe—,006 růXy Ko)
ανῶ). β) Ρϊϊροαδ μπι, ΕΙ. μὴ παρίωµεν(παριῶ
μ.εν)εἰςvýv Úvyhy, Óg—nepřipouštějme si na
mysl domnění, že—.v) připouštím ; po- ; do-;

TAP-LOTYU.

svoJuju. zeviněkomu. Sof. 0 Faoieoxvnesvo
lovali. (v.iejyegňg 1. b). Pl., Xen, s násl.
impt.-- též sinf.: aby—.i0subi. bohů, Xen.
ei mapeřevvýTol Veotzda by svolili, schvá
lili bohové, aby—.2. meď. a) poddávám se.
Eur. rapéveda poddáváme se. b) popou
štím ; unavuju se; umdlévám. Eur. zxóro,
xóToVÚTOTapety. utrmácením, od nama
hání unaven jsem. c) přiháním, utíkám se.
vivock někomu, snažně žádám někoho, Pl.
τοῦτο ὑμῶν δέοµαι καὶπαρίεµαι toho od vás
prosím a snažně žádám. Sof. 04x ἂν παοείµ.ην
nepožádal bych—.

παριξναιν. 1. πάρειµι. Ἱπκοίην..
Ἡαριηνός,v. Παριᾶνός.
Iopixavtot nár. v Pers. říši. 1. (dle

někt. [Ixpxxvor) vých. odMédů. 2. sev. od
Asijských Aithiopů (v Gedrósii).

Ἱάριον, τό (rozd.odnásl.) ms. Asijské
nad jihových, Helléspontem.,

Πάριος 3. (IIG0-0g,rozd. od předch.) Par-*
ský, Hér, Ado; [I. kámen, mramor P.— 00s.
IL. i Pařan.

παρ-ιππεύω vedlejedu. Thúk. nepřát.
TxpirreVovTegjezdectvem se strany, po
straně stíhajíce—.

TXp-t0óW přirovnávám. meď. -se. Hér,
τινὶ někomu (mocí) ; vyr, se—.

παρ-ίστημι 1. αεί. (5 α09,«έστησα, bez
prť.) a) přistavuju. Isok. 7. TÍrim Ἡ. πρός τι
přirovnávám něco něčemu, k něčemu. πό
Aerg—.b) před oči, před očima stavím. Dém.
παραστήσας τὰ ὅπλα dav postaviti zbraň před
očima—. c) na mysl kladu ; vzbuzuju. Dém.
τοῦτο παραστῆσαι τοὺς δεοὺς ὑμῖν to aby bo
hové na myslvležili vám. pass. Sof.dóbuv.or
παρεστάνη ναοὺς ἰκέσθαι dauu.óvovmyšlén
ka mi (vzbudila se,) připadla, odebrati se
do chrámů bohův. PL.παρίστασθαι δόξαντοι
άνδε τινὰ τοῖς φιλοσόφοις že vzbuzuje se mí
něnítakovéasi filosofům.Xen,zidá xi pó
βον πολλῷ μᾶλλον ἐντοῖς ὄχλοις ἢ ἐνταῖς ἰδί
αις ὁμιλίαις παριστάμενα βἰιᾶ α 5ἴΤασ] že
mnohem více ve hromadách (veřejných)
než v soukromých společnostech se vzbu
zuje. 2. meď. tr. (S a0r. -eovnoávuv, fut.
-orňcoum, bez prf.) a) «) přistavuju si. Xen,
TAOROTYCÁVEVOGOVOleoetx čdÚsTO přistaviv si
dvě dobytčata obětoval—. 3) přibírám si (na
radu a p.). Xen. παρεστήσατο τὸν Εὐκλείδην
přibral si k tomu (k oběti za znalce) Euklei
da. b) přivádím si, na svou stranu (i mocí).



παρίσωσις.

Sof. ὄγεις ὃ’ ἃ χρήζεις καὶπαρίστασαιβίᾳ] οᾱ
vádíš, čeho žádáš i odebíráš si násilím, Hér.
ἔδεε ἐς µάχην déxovrac mmouoTýsachau bylo
třeba, je do boje proti jejich vůli přinutiti,
dohnati. Hér., Thúk, rxoxovýsuodal, —aTÝ
ozodní viva (mocí na svou stranu přivésti,)
přemoci, podrobiti si někoho. Dém. "O)vv
dov TxozaTÁceTOlynth moci své podrobí.
3. med. intr. (s aor, act, -ornyv,bez prf.)a)
«) přistupuju; přicházím; dostavuju se.
Xen. ὁπαρά τινος ὄγγελος παρίσταται οἳ ηξ
koho posel přichází. obzl. ku pomoci; při
spívám. Sof. uóvog mapéarns yepsív jediný
přispěl jsi skutkem. Adava, ὡς εὖπαρέστης
—ževýborně jsi přispěla, Xen. (v. xx100g1.
a). B) nepřát., Aisohl. ξὺν βοῇ παρίσταται
s pokřikem přihání se. Sof. mxoéory přiblí
žil se (nepřát). b) přidávám se (na stranu
něčí); přistupuju. Hér. mapéovnoxvčs Táv
Ieocéev vyváumvpřistoupili (ku smýšlení,)
na stranu Peršanů. οἱπολέμιοι παραστήσον
Ta. nepřátelé vzdají se. ἐπολιορχέοντο ἓς ὃ
rapčorycav obleháni byli, až se podrobili,
vzdali. i ční Tim.παρέστησανἐπὶ μισὸῷ τοῖσι
τέκνοισι ὥστε ἐκχωρῆσαι (1. ἐπὶτοῖσιτέχνοισι
uoda—) přistoupili (za dítky j. za mzdu) za
vydání dítek k tomu, že odejdou. (t. uvolili
se odejíti, vydají-li se jim dítky zajaté). c)
se subi. neosb. «) dostavovati, přibližovati
se; připadati; nastávati. Thúk. rýym ddo
κἠτως παρισταµένη δἰδδΗ παίπποnadání do
ἰαγι]1ο 56, ΡΙΙοΠάζε]ίο--. τοῖς Ἀθηναῖοις čx
hn παρέστηna Ath. připadlozděšení.B)
na mysl připadati. Thúk. rupuorýrTa Touκαὶ
Tó0s s inf., ať připadne na mysl každému,ať
uváží každý na mysli i toto, že—,Pl prs.,i
Ῥέπι, οὐχὶ ταῦτὸ παρίσταταί µ.οιγιγνώσκειν
nepřichází mi totéž (k poznávání,) na mysl.
4. prf. act. a) přitom stojím. Xen. gapecTy
xóTov uv co my při tom, tu stojíme—.vivl
při někom stojím. obzl, ku pomoci. Sof. παρ
sarava (v.čelmu. II. 1.a—).b) o subi. neosb.
α) 501. τῆς παρεστώσης νόσου 61ΟΤΟΡΥπδβία]ό,
τὸ νῦν παρεατηκὸς νεῖκοςεὖ ὑέσθαι 8ΡΟΙπγ ή
nastalý dobře urovnati. Pl, čyτῇ νῦν παρ
εστώσῃ Čvu.poožv nehodě nyní nastalé, při
padlé. Thúk. ace. xoeoTyxo; Za nastalé
příležitosti, B) vapéoryxé m přišlo, připadlo
něcona mysl; tane, jest něcona mysli, rví
někomu. Thúk. Υρηπαρεστάναι μιηδενί,ὡς-
nemá tanouůi na mysli nikomu, že—.

/ ϱ / νο ρ

παρισωσις, Ἡ (παρισό-ω) «) Ρϊϊτοτηάπί;
Isok., Dém. b) Arst. vyrovnání (členů ve
větách).

πάρ-οιχος. 831

παριτητέον, (1. πάρειµι £.) Thúk, pl.
παριτητέα ἐς τοὺς Λακεδαιμιονίους εἶναι, 7θ
třeba předstoupiti před Lakedaimoňany.

Παρμυς, vog,Peršanka, dcera Smerdio
va, vnučka Kýrova, mnžk, Darejova, matka
Ariomagdova.

Ἡαρνᾶσιος 3. (1]αοναχσ-ός)Parnásský.

Ἡαρνᾶσός, -ασσός, Ιόπ. -ησσός, ὁ, pohoří
v záp. Fócku, zasvěcené obzl. Apollónovi a
Můsám.

Ἡαρνησσός, ν. Ρϊεᾶο].
πάρ-οδος, Ἡ, 1. 8) οποᾶ, cesta mimo.

Thúk. 004 71mimo něco, čv77 παρόδῳ πη
mochodem; mimo jda, jdouce, b) «) příchod;
pochod; výprava. Dém. —b) v att, drámatě:
příchod choru, sboru; první zpěv choru.
Arst.— 2. a) přístup; vchod; průchod. Xen.
ταύτης ἕνεκατῆς π. το {6ηΡΙἤοποὰ; aby tudy
mohl projíti. b) průchod; průsmyk. Dém.
RaBetvTag m. vzíti, obsaditi průsmyky.

TAp-olyvVpu, -ofy Wpřiotvírám. Eur, zů
λας παροίξας —přiotevřev.

můpotbe, před samohl., někdy i před
souhl. -V8y (« πάρο-ς) Ράδη. 4) zpředu ; na
před.Eur. (v. jyčouu 1.a). b)častěji očse:
napřed; před tím; dříve. Sof, oůre =. more
ani před tím nikdy. ij. attrib., Aischl, T75
T. edppóvygpředešlé, minulé noci. 9ο. π.
x7x4 dosavadnínehody, s gen. Aischl, T. ču.o05
přede mnou; dříve než já. Sof. κείνου m.
dříve než on.

παρ-οικξω α)τοᾶ]ε byt, sídlo mám ; sou
sedem jsem. Thůk. zivi někomu ; sousedím
πό]κύτη, Ὦ) 180, 8809. τὴν Ἀσίχν παροικοῦ
ty na pobřežíAsie obývají.

παροίχησις, Ἡ (παροικέ-ω) βοπβθᾶδπί;
sousedství. vivogněčí. 'húk,

παρ-οιχίδω vedle u-, osazuju. Hér. 7x9
omodňvaí Timusazenu býti u—.

TWp-omočopétm, a) podle stavbu zaři
zuju; zastavuju. Thúk, éxaréowbev z obojí
strany. b) podle naproti stavím, Thúk, rxo
ᾠκοδομήκασιν Ýu.čvTetyognaproti nám (podle
naší zdi) mají dostavčnou zeď.pass. prs.

TÁ-oo 2. a) vedlebytem; sousední,
Sof. s gen. gdootxot dóy.wv sousedé domu-—.
"Thúk. rivi někomu. Arst, příslovím: Arm
x0gr, Attický (t. nebezpečný) soused, osad
ník. b) io věcech, Aischl. oms., ostr.—Hér.
πχροίκου πολέυιο» σῳι ἔόντος οἰχηίου τ 5οι



898 παρ-οιμία.

sedství kdyžválka jim bude týkající se jejich
domova.

/ ρ v e , w μ.χ

παρτοιµια, Ἡ (-οἵμ-η, Ἡ, πάρότ, »νοἵμ-ος)
přísloví. Sof., PL., Arst.

/ > /

παρ-οινεω (πάρ-οινο-ς,--801, ἐπαρώνησα,
prí. πεπαρώῴνηκα)8) ΡΙ1 τίπό, οὰ τίπα bujím,
prostopášním. aor.—zbujněti,zprostopášněti,
Ἑ]., Χεη, ϐ) π. τινα při víně v opilství tý
rám, trýzním někoho, Aischn, prf. —pass.
prs. Dém.

, e . ,

παροιντα, Ἡ (πἀροιν-ος) Ῥπποβί, Ρ19510
v ?

pášnosť při víně, z vína, v opilství. alt.
/ .. „, Ν΄ . Νο υ

TXp-0tVoc2. bujný, prostopášný při víně,
z vína. srv. dvě předch.

παρ-οίσω, {1ΐ, k παραφέρω.
— ? ' ,

| παρ-οιχοµαι 1. ϱγ8. 5 νύτη. ΡΥΓ. Ῥο
minul, minul jsem. obyč. očse. Hér. vo5
παροι(ομ,ἔνουχοόνου παϊπα]έ]οὅρα, τὴν παρ
οιχομένηννύκτα minulou noc. Hér,, Xen. ra
r.minulé věci, skutky. 2. s význ. prs. po
míjím. a) Eur. d5ovπαροίχει j. velice (míjíš
se cíle,) mýlíš se. b) o čse, plgpf. Hér. 'O
λύμπια ποροιχώκεε701 slavnost Olympijská
(byla) už minula.

TTAp-0Avywpétmpromíjím (nedbale). Xen.
TXpWAydoycavneprominuli toho,

Tap-Ópotoc 2. ión. i 3. a) poněkud po
dobný. Dém. rx00u.otov Óreo xai—(poněkud)
podobno právě j. i—. b) skoro rovný. Thúk.
90s Tiva.proti někomu. Xen. sdat. πκρόμοιοι
τοῖς Ἕλλησι τὸν ἀριδμόν 5Κοτο τονπ{ Ηε]
lénům počtem.

παρομοίωσις, ἡ (παρ-οµοιό-ω) Αχθί. ϱἵ]
podobnění (členů prvních n. posledních ve
vtách).

παροξυντιχός 3. (Tx0040y-w)prospěšný
k pobádání. Xen., Isok. neut.—Dém. λόγοι--.

παρ-οξύνω α) podražďuju; popuzuju.
Tia někoho, Thúk. a0r. —pass. Xen. o koni.
παρωζύνθ-χι po-, rozdrážděnu býti. b) ktomu
pobádám ; ponoukám. att., io subi. zosb. —
s inf. —pass. Dém. zxoožvvdňvu dáti se
povzbuditi; vzchopiti se,

παρ-οράω 1. πιίπποzírám, hledím ; pře
hlížím. vi něco; pomíjím něco; zanedbávám,
nedbám něčeho. Dém. παρορῶν, παριδών τι
Ῥοπι]ε]θ, Ῥοπιίητιν πὅοο, τἆλλκ ἀφεὶςκαὶπαρ
udev věcí osttních zanechav a zanedbav. 9.
a) při tom zřím, ν]άίνη, Ἠότ, παριδεῖντί τινι
shledati, zpozorovati něco na někom. δειλίην,

ον /
ddvutiv. b) pohlížím (stranou), Xen. ga

oCv

M „A Aχο OE.
sig43XAovs pohlížejíce na sebe vzá

906viva.k někomu.o vojínech zx00g8v
Oonustov pohlížeti ku praporu.

Z 2 o, , x

„ Tag-oppát popoháním; pobádám.τινο
někoho. Xen. sigm k něčemu. i s inf. aby—.
i o subi neosb. r0370 we Tx009uŽ eig—.

/ ϱ / ρ - r

παρορμησις; n (πχρορυ.ά-ω)pobídka. Xen
=tvocefeT. někoho k něčemu.

παρ-ορμίζω 18. πορορμίσαιπλοῖκ Κα
břehu přiraziti, pošinouti koráby.

, ,
παρ-ορῦσσω vedle kopu. Thůk. T%990v.

πάρος (.ν πάροι-θε, πχού) αἀγ. a) básn.
«) vpřed ; napřed. Sof. i s gen. oveřyečoud
Tov z. stoupej (vpřed příbytku,) ven z pří
bytku ! 8) Soť. zpodicdu: z. TivógT. (předlo
žiti si před něco něco ;) předek, přednostdáti
před něčím něčemu. «. T0)05 z0Wou790

εντο τὴν TVpxvvíd=před touhou po mně
přednosť dali vládě král. ; zvolili si raději
vládu král, než touhu po mně.b) hásn. aión.
očse: napřed; předtím ; dříve. Hér. zxi«.
i dříve. —j. attrib. ó «. dřívější. Aischl.
—dsotdřívější, starší bohové. Sof. —ypóvocdří
vější, předešlá doba. —uĎbog —Ťeč.7%78 T

7 slcémeva j. v dobách dřívějších tak
říštích ; j. dříve tak příště. i s gen., 5of.
ἐλπίδα οὐ χοη τῆς τύχης χρίνειν π. οὐθΚκά

vání netřeba posuzovati, rozhodovati před
výsledkem.

Παρος, 2 ostr. Kykladský, již. odDéla,
záp. od Naxa.

παρουσία, Ἡ (παροντίχ, odpart, gxsov ve
2. mžpauí) 1. a) «) přítomnost. vivo; něčí.
Aischl, (v. duu.x 1. b, 6). —B)přítomnost ku
pomoci; pomáhání ;pomoc. Sof. oíXovpřátel.
Thůk. i pomocvojenská; vojsko přítomné,
1 ju.evéco.me.naše pomoc, moc vojenská(pří
tomná).— b) is gen. věvi. přítomnosť,vlast
nictví, spojení něčeho. Pl. T005 dyxzioú:
Zyzbův rapovcíx dyadbovsxuheředobré vlast
nictvím dobra (protože jest při nich dobro,
že mají v sobě dobro) dobrými nazýváš. p.
nAXoĎ,27405 w.—2.a) přítomnost; příchod.
Sof. zaoovcluv čysv na oči přicházeti (v.i

Ν

«κοινόπους). ΤΙάΚ. τῇ προτέρα π. 78 svého
dřívějšího příchodu (s vojskem). b) příhodná
doba, chvíle. Sof. (dle někt. gx9910ix).

TTA0-0YETLÓWstranou svádím, Eur,obr.
aor. vytáčkou odvrátiti,

παρ-οχέω vedle, při tom vezu. Xen.
měď. Txswystr> dvů vezl se, jel s ním na
voze.



παροχή.
/ ο ’ ” ,

παροχΊῃ, Ἡ (παρέχω) ΡοΞΕΥἰοτάπί; Ροᾶά
vání. Thůk.vzdylodí (m. daní)./ OW“ 4

T4p-oy0c 2. přijíždějící. Eur. dle někt.
fem. T. yžucovblízká sňatku.

/ / f 3/ / v? ο
παρ-οφίς, ἴδος, Ἡ(-ὄψ-ον)πιίςΚκαpříkrmů,

lahůdek, pam]sků. Xen.
Παρρασία, ἡ, 118,α Κτα]ίπα v jihozáp.

Arkadii. Ilupowstoc 3. Parrhasijský.
παρ-ρησία, 9 (-ῥητ-ός,ῥῆσι-ς)a) prosté,

upřímné mluvení (j. právě slova jsou na ja
zyku, po hotově, 7%9x);upřímnost v mluvení.
Pl. Teo; něčí. ἐστὸν ἐνδεεστέρω παρρησίας
oběma nedostává se poněkná upřímnosti.

Dém.psvo. παρρησίαςλέγει», λογους ποιεῖσθαι
s upřímností—. b) volné, svobodné mluvení,
slovo; volnosť slova. Sof. (dle někt. m. gap
ovoix). Eur., Dém. οὐδὲ Tr.περὶ πΆντων ŠEL
παρ Ἰμιν ἐστινa není volnost slova o všem
vždy u vás.

/ , v

παρρησιάζςοµαι (Taponsix) a) prostě,
upřímně povídám, mluvím. Xen. 70AAxs7a0
ono1x60u.cbx 790g dANAovs mnoho upřímně
povědělijsme si vespolek. Dém.gávů TAG
meTX0VAolxou.z.vše prostě ze srdce pověděl
jsem, b) volnosť slova ηάπι, Ὠόπι, πεοί τινος
o něčem.

παρρησιαστικός 8. (srv. předeh.b). rád
směle, drze mluvící; mase. boueharón; kři
kloun. Arst.

map-vgaívw přitkávám, Xen. obr, úzd
τῶν παρυφασμιένων ὅπλων (οἆ přitkaných
zbraní ;) od krajních řad ozbrojených (kteří
byli j. obruboujným).

παρφδία, ἡ (παρωδ-ός)paródie; posměšné
napodobení básně (vážné, podržujíc formu,
ale vyměňujíc obsah). Arst,

/ > ο v Pow
παρ-ῳδός 2, (-ᾠδή) mimozpěv, nápěv;

vůb. nepříhodný. Bur, aivlyuavu.
Tx0-wdWéÉwa)stranou strkám; odstrkuju.

Dém. o 05. gusedodo odstrčenu býti. b) za
krývám (stranou) ; zatajuju. Sof. παρῶσαι
zatajiti (v řeči).

/ /
παρ-ὼν ὃ, Ῥατῖ, 5]. 2. πάρειμι
Ἡαρωρεᾶται, Ἰόπ. -Άται, οἱ,Podhoráci,

zeměpisné jm, těch Kaukónů, kteří za std.
sobývalivjiž. Elidě (Trifýlii), jež jestj. pod
hoří (gxowge:x) vysočiny Arkadské; totéž
jm. zůstalo i pozdějším obyv. Minyjům.

, / r 3 vw?

παρ-ωροφἰς, ἴδος,Ἡ (-ὀροφ-ή) římsa; u
stavby okraj vyčnívající pod střechou.

TC, gen. R%vT0g3. (koř. Ty- « πό-σος,

πᾶς. 839

km. %xFyvr- gavr-. neut. zZv, fem. vZox z
mavrju-—gen. 790g, dat. mase., neut. zav
τί, 1Ε1Ώ,πάσῃ; 800. πάντα, {811,πᾶσαν. pl.
πάντες, πδσαι, πάντα; β8Π.πάντων, πασῶν;
480.πᾶσι, πάσαις, 800. πάντας, πάσας. --πάν
τως, πάντη τ. Σπ]. !) 1. 8) Καζάγ ; všaký ; vše
chen. ἴναρ,,Hér.,att.— Pl. ciz8s návra čdí
dacxe kdyby každý každého učil, 72s zavr
ποοθύµως λέγει každý každému ochotně po
vídá. Dém. vavT0g zivauže dovede každý(v.
šrurmu% £.). TASTi; každý kterýkoli ; jeden
ΚαζαΥ.5ο, -- Πότ, πάντα τινὰ τῶν μάγων
jednoho každého z magů. — pl. všichni.
Aischl. gávrov pří sup. ze všech—. zgďoww
všem; i: v očích všech. 908, (σ. ἀνάζιος 9,
a). neut. gavrx i 00s. (v. Óuořos1. a, 5). —
se subst., jež mívá člen, jen kdyby jej mělo
i bez gZg. Aisehl., Sof. 735 avýo každý muž.
Hér. dva dv ἔτοςpo každý rok. Pl. 0) gdax
uZmprEpimdvěvcím Go. onívevu: ne každá vytr
valosť zmužilostí se ti Ιετ/. Φυγήπᾶσκ ἀθά
vavogduše každá jest nesmrtelna. Xen. %25
ποταμός Ἰαζᾶά ἵ. -- πΆσα ódóc každá cesta.
ἐν πάση χώρα τ Καζάό ζ6Πη. παρὰ πᾶᾷσιναν
θρώποις Ἡ τᾶθο} ά{, Πόν, Ἴωνες, A 480174V
τες --τδϊοληϊ, ΕΙ. Ἀνηναῖοι πάντες. -- 8ἱ6
πάντες οἱστρατιῶται τδΙοΏπ{ γο]{ποτό(Ροηξ
vadž i bez gavre: bylo by; oi aT9—).p. c!
ZAoLavec osttní všichni. — b) všaký;
všeliký. obzl. neut. att. gXyxorv vše (možné)
čině; všelikým způsobem ; stůj costůj. g4v
τα ποιοῦντεςτᾶο činíce; všelikými způsoby,
ΡΙΟΒΙΤΕΔΙΥ.Χ6Π, πάντων πάντα κοάτιστος
švou.íČeroze všech ve všelikých věcech za
nejlepšího pokládán byl. Pl. šv gavri eiva:
v nesnázi všeliké býti. gavros uZAhov(více
než vše, cokoli ;)ovšem. v odpovědi: ba ovšem.
ἔχει μάλιστχ πάντων οὕτως |εβδί ἴοιπια (πε]
více ze všeho,) zajisté ovšem tak. v odpo
vědi: závrov užiAsra nade vše (nejvíce,)
jistě; zcelajistě, 2.a)a)všechen; veškeren ;
celý. ión.iatt., někdy i básn. mívá subst.,
k němuž 585 jest attrib., obyč. člen. Hér.
πᾶν τὸ σῶμια ο6]ό tělo (v. uupíle). Xen. zžy
TO GToXTEVU%veškero, celé vojsko. gZou 7
δύναμις veškera moc válečná. gavTEs oi Gdu.
uaoL BxaWeřeveškeří spojení král. PL. διὰ
TAVTOGT093Žau.%T0; Celou básní, —Má-li 725
důrazně vytknouti opak ku částem jednotli
vým, členbývá před745. Sof. uďihov us7 7045
πάντας Apyslovgraději mě než všechny Ar
gejské dohromady. Xen. ojď' οἱπάντες ἄν
dowo, ani veškero lidstvo; ani celý svět.
Hér, 7%νέας τὰς πἆσας ἐκόμισανἐςἌθδηνα



840 πᾶς.

lodi veškery, lodstvo veškero dopravili do
ΑΡάό5,τὸν πάντα λόγον πυθέσῦαι οε]όvypra
vování vyslechnouti; všeho ve vyprav, se
dověděti,i při číslovkách, Hér. βασιλεύσας
τὸ πάντχ ἑνὸςδέοντα τριήκοντα ἔτεχ Κ80
vav celkem, v celku 29 let. výsgai mon
δέκα μάλιστα καὶἑκατόν]οᾶ! γεξκοτήοἩ (cel
kem) nejvýše 120. —ipři pron., Xen. úuet
ol mavrTEgVYvšichni dohromady, v celku. —i
pouhé 6gd Thúk, o!gávrec obec ; lid obecný
(srv. oi oAfyor). neut., Sof, T0 πᾶν φράσειν,
d1AG0x.všechno (celkem, ničeho nepomí
jeje) oznámiti, vyjeviti, Aischl, o)dě wpoo
ὀλέψαι τὸ πὸν ani nepřihlednouti k celku,
vůbec. PI. T05TavT0;udovnxe v celku, ve
všem pochybil. Xen. $ v0ůravrTog4pyývrehní
velitelství. ace. vztahu T0zžv celkem ; vůb.
—T avTa. Xen.vesmír (xócu.o;).i: hlavní
věci; všechno. i v praed., Hér. ἣν οἱἐντῷ
Ayo T%mávra i Kovo byla mu*vevypravo
vání hlavní věcí Kynó. i bez členu. Ὠσάν οἱ
πάντα Συρήκουσαιbyly mu všechno (hlavní
věcí) Syr. —p. při subi. Zoru90;. — ace.
vztahu ra ravra celkem ; vůb. —g0gpřiadi.
překládá se č. i: samý; veskrze; zcela.
Τπύχ, ΡΙϊ ἀλλότριος. -- Ὠόπι, παρὰ πᾶσαν
φιλίαν zouuodývo: (veskrze podle země přá
telské,) podle samé země přát. dopravenu
býti. 9) o čse, Sof. 012xvT6g po všechen čas;
stále. Xen. 81%παντὸς πολεμοῦ αὐτοῖς ἰέναι
(v.eiu.2.a, x. dle někt, všelikými prostředky
válku s nimi vésti). Sof. váoxv ng yAGaoav
stále jednu řeč vedeš. b) všechen; úplný;
svrchovaný ; hotový. Sof, o 0s. 4 moa BXxB1
hotová zkáza, voe,. m8v detu.x svrchovaná
hrůzo! —substt, neut., Xen, eigzdy dpízero
βασιλεύς ku konci, do největší nouze dostal
se kr. —švravri fozv vý s opt. ve svrcho
vané, v největší úzkosti byli, aby ne—.při
gen, subst. překládá se č, ij.adi., Thůk.čv
mavviddvuluc Žaxvve svrehované malomysl
nosti byli. (v. i uoytnola 1. b, úmopi 2. a,
ἀφιχνέομαι 2. ἃ, ϐ). ὃ. Τθ δἷῥ. 1ἵ. παντο-,
00γὅ, παν-. (8 ἅἄλ,Ρῖθά τοἰΏγιπὶ souhl, που.-;
před hrdelnými gav-, předAgaA-. 1. a) vše-;
γξαεπιἃ Ρ. (παγ-κοίτας, -κράτιον, πάμ.-φορος,
πάν-δηµοος,πανοῦργος). každo“ (παν-Ίμερος ϱ)
—b) nade vše; náramně ;velmi; vele-; pře-;
příliš (πάγ-καρπος, -χάλεπος, πάμ.-ιώὴας,
-πολυς, παν-ἀῦλιος). 9. 8) α) zcela; celo
(πάγ-κακος, -Χαλος, «χαάλκος,-χρυσος, παν
Ὅμερος 8., πάν-νυχος, -οπλος). β) ΡΙηΥ ; Ῥ]πο
(πάγ-χλαυτος, πάμ.-ύυχος, παν-σέληνος). Ὦ
zcela ; ἀοκοπα]θ,Ῥτάτὃ (παμ-υήτωρ Ῥ).

πάσχω.

Πασαργαδαι, oi, první ze tří znameni
tějších km. Pers., Hér. i sg. -y40ns.

πάσασῦαια Ρ., Υ.πχτέου.χι.
ΠἩασιχλέης, έος,7. Φίλιστος.
πασσαλεύω[πάσσαλο-ς) přibíjím.Aischl,

prs., Eur. aor.
πάσσαλος,ὁ (πακ]αλος,ν παγ- ν πήγ

vou) hřeb; kolík; kůl. Hér.
πασ-σ-, Υ.παν-σ-.
πάσσω (899, τε 5]ὔ. -ἔπασα, Srv. δικ-,

ἐμ.-, ἐπι-π.) 5ΥΡΗ.

παστάς, άδος, Ἡ (51Υ. παραστάς) 8) α)
kobka ; síň ; Hér. pl. —p) klenutí: hrobka.
Sof. ἀκτέριστος. -- b) att. přísiní ; přísiněk
(o dvou pilířích, k jihu obrácený). Xen.

πάσχω (πνὸ-σχω,80Υ. ἔπαθον, Zčrvdov,
{πἱ, πείσοµαι 7πενὈσομ.χι, ΡΙ{. πέπονὺ«) 1. 8)
trpím (smyslem pass. ku xuxg rotě) «)
ΑΙΒΟΠ].---ΦοΙ, πάσχειν ταῦὺ", ἅπερ παθεῖν µε
deťtrpěti, co právě vytrpěti mi nutno. Hér.
πρὸ τοῦ Ὀανάτου πεισόμενος πολλά τε καὶ
Avypapředsmrtí majevytrpěti mnohé a kruté
muky. Xen. vů p.ěv črabev, OY70 TAGWTEL
λὰς εἶχεἴ8 sice poranění si utržil, z nichž
i jizvy měl.- často Žvv1rady utrpí-li něco ;
zemře-li; potká-li ho něco (lidského). Xen.
αὐτοῦ τι πείσεται ἴαιι Ῥιᾶς popraven, 04,
radyux mabeřyutrpení utrpěti. —i o zosbn.
τά Υἔργαμου πεπονὺότ᾽ ἐστὶμᾶλλον Ἱ δεδρα
xóvTapříhody mnou zažité dosud trpné jsou
více než činné (já ve svých příhodách více
jsem vytrpěl než spáchal vinou vlastní). —
Eur. i ἦν τι νοῦς πάθη stane-li se co lodi;
vezme-li loď zkázu. 6) trpím ; zkouším.trag.
Πότ, (σ. ἀνάρσιος 8). θὐ4.-- Χθῃ. κακὰ πολλὰ
πεπόνΏασιν ὑπό τινος ΠΙΠΟΠΟΖ]6Πο, ΠΙΠΟΗΨΟἨ

křivd, příkoří zakusili od někoho. Hér. i 790g
«tivogod někoho, se strany něčí. i s adv.,
ΑΙδοβ]. πάσχειν κακῶς ἐχθρὸνὑπἐχ δρῶν 7
zakouší zle, zlého protivník od protivníků—.
Hér. radovrec oi[Tépox:xxx; Peršané, když
se jim zle činí—,Xen. do' ὧν χακῶς ἔπασχον
odnichžpříkoří zakoušeli. xxx; meicovra
zle se jim povede. Dém. (v. ἔξω 1. 8,ϱ). γ)
počínámsi (svírán jsa nehodami, nesnážemi,
nutností). Aischl., Sof.ví máta ; co simám
počíti ? Πόν. τί πάθδωμεν μ.ἡμθουλομιένωνὑμέων
τιμωρέειν; COsi máme počíti, nebudete-li
chtíti vy pomáhati? —b) vůb. zakouším ;
přihází, vede se mi: «) ΒΙ. ὅπως υ.Ἡπεισό
usa Ózso—aby se nám nepřihodálo to, co
právě—. (v. i žito; 1. B). —Xen. Óu.owovδο



πατα.

χοῦσι πεπονὺέναι, οἷονεἴτις-- 5 οΡί. Ροάορπδὅ,
zdá se, že pochodili, j. kdyby kdo—. ojděv
ὃ κυμιαστὸνπαθών (πὶοἀἰνπόμο nezakusiv ;)
nijak ku podivu svou příhodou. —i při subi,
neosb.. Pl. olov xx% Toěg mémovůejako i u
trojky (se přihází,) bývá. — P) εὖ πάσχω,
ěradov dobrého zakouším, zakusil jsem;
dobře se mi vede, povedlo. trag., Hér., att.
— Xen. eů motelyκαὶ εὖ záoyev dobře činiti a
dobrého zakoušeti; dobrodiníprokazovati a
přijímati. vů“ ὧν εὖ čmadov úm' ἐκείνου 78
dobrodiní, jichž jsem zakusil, došel odněho.
i usy%hu dyada remóvdaotv úzOcodvelikých
dobrodiní dostalo se jim od tebe. 2. a) poci
tuju. Dém. (v. gados 2. a). Pl. du.otóTa.Tov
πάσχω πρός τινα ὥσπερ-- ποε]α 5ἱα]ηύ Ῥοοῦ
mám, ze. stejně se mám k někomu, právě
j.— b) (duševně) za-, zkouším; doznávám.
Xen. vi výv Úvymvúzó Tivo; něčeho na duši
od někoho. PL. Ti zeol T. něčeho o něčem. —
ο Ἱδεπίκα: οὐ πείσεται ἅπερ ἂν ἔπχθεν-- Πθ
zakusí, čeho právě by zakusil—. 8 T1gexov
Όατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν zaTnyósuv— čeho jste
doznali, j. jste dojati od mých žalobníkův-—.

πατά, skyt. — xrelvev.Hér.
Γαταγεω (πάταγο-ς, 81Υ.πατάσσω)Ἱ]αχvydávám;hlučím; křičím.Soí,
πάταγος, ὁ (αν πατάσσω) Ῥαελοί; Ρ{8

skot; lomoz. Aischl. oštěpův. Sof. χεοός, τό
Zov pěstí, luků—. —Apeoclomoz Areův, vá
lečný. Hér, Taraye— s lomozem,s hlukem.

IlurToimóc, 0, 1. sg. Akragantanv 6. stl.,
otec Ainésidémův, děd Thérónův.2. pl. II.
«Φοινικήιοιbůžkové Foiníčtí, podoby trpasli
cké, jejichž podobizny na ochranu přidělá
vány byly loděmFoiníckým na příděn,kormě,

Ἱ]άταρα, τά, pom.ms. Asijské vjiž. Ly
cku, vých. od ústí ř. Xantha, s věšťírnou
Apollónovou.

Πατάρβημις, ιος, Ερ. τ 6. stl., důvěrník
kr. Aprie, od něhož byl zmrzačen.

πατάσσω (πάταγ-ος) 1. a) bouchám;
tluku. obyč. aor. bouchnouti; udeřiti ; bod
nouti, rivů někoho. Eur. dopí dřevem. Lýs.
Z0AoĎ uuyalda—. Xen, Baxvypia— holí ude
řiti. čoýAn— tesákem seknouti, říznouti.
i vnoóv Tivog—stehno něčí, někomu probod
nogti.— Dém. záv ἑτέρωσεπατάξης α udeříš
li, uhodíš-li (koho) na druhou stranu-. b)
ντάδίπι, Φ08,ξίφος πάταξονεἰς πόδα πιθῦ γτα7
do nohy !—2. obr:, Sof. dry aráža θυμόν
pohromou poraziti duši.
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TATĚOLAL(rozd. od násl. —aor. a fut. od
ΚπΙ. πατ-: ἐπασάμην, πάσοµαι; 8ἱ9Υ. 1πα
ou., « pa-sco, pa-bulum, pas-tor, pit-ati
— krmiti, pit-omý) krmím, sytím se. Twos
něčím.Aischl, otuwT06ráczod krví se na
sytiti. Hér. Bodv θηλέων πατέεσθαι ΚΤαν
ského masa požívati. iydvov mácaotm ryb
požiti. i s ace., Aischl. ToúTov GX0x0G0) AÚ
χοι πάσονται Ίθ]ο masa, těla nebudou vlci
požírati. Hér. xužuovs 0) πατέονται bobů
nepožívají.

πάτξω (πάτο-ς, 1914. οἆ ΡϊθᾶσΠ. [) 1. a)
ἔ]αρι. Φοῇ, ἔχεις χῶρον οὐχ ἁγνὸν πατεῖν 151
na m. nedovoleném, zapověděném krokům
ΠάΦ]ς/π1). πατεῖν ἂν παρεῖχε τῷ θέλοντι δ8
patiby se dal komukoli.pass. Xen. raroúue
vogšlapánjsa. 2. obr. a) Sof, Tyvδίκην πατεῖν
právo šlapati. τιμὰς τὰς θεῶν zarTáv pocty
bohů šlapaje ; poctami —zhrdaje. b) Pl. rov
Τισίαν πεπάτηκας ἀκοιβῶς Τί ΡΥοΡ/α1151
důkladně.

πατήρ, ó(« pater, Vater. —gen. ra
Tpóg,dat. πατρί, 800.πατέρα; Ρ]. πατέρες, πα
τέρων, πατράσι, πατέρας) 1. 8) α) Ἰν]{αἱ;
otec, trag,, Hér., att. —(v. i rxrpódsv). B)
pl. i předkové, buď v též zemi, Thúk. oi 7x
Té0cs/u.v otcové, předkové naši ; buď v ze
mi původní, ze které osadníci vyšli do zemí
jiných. Hér. mi To) w. στρατεύὐεσῦκι proti
svým předkům výpravy konati. b) «) 0 do
brém panovníku. Xen. ú70 Tv doyov.évav
TATN9xAAoúu.cvozod svých poddaných oteem
nazýván jsa. B) odobroději. Xen. zxT6px čus
čxo.Xeřreotcem mne nazývali jste. 2. obr. a)
původa; původ. PI. —70) Aóyov řeči, roz
mluvy. i původcespisu; spisovatel; skla
ἀδίε]. Ρ], πατέρες τῆς σοφίαςοὐοοτόmoudrosti.
b) působce ; působitel. Pl. gódov tužby.

Πατιζείὺς Pers.mag, bratra pomocník
Smerdia Nepravého,

Πατιράμφης, Pers, vozatajXerxův.
πᾶτος, Ó (« pons, pouť, 817. πχτέ-ω)

šlapěj; stezka ; chodník. básn.

Πατουμος, Ἡ, 198. πα ΤάΡ.ΙςΤο]1Αταρρζκό
pouště, jihových. odBúbastie (bibl.Pithom.)

πάτρα, ἱόπ. -ρη, Ἡ (πατήρ, 817. πατριά,
πατρίς) οἰδίπα; πεπιό οἱοογδκά; τ]αςῦ. básn.,
Ιόπ. (σ. ἐξογκόω).

Πάτραι, στ,Πατρεῖς.
πατρ-αλοίας, ου, ὁ (πατήρ, ἆλοά-ω)

zbojník otce svého; otcobijec, Pl.

IluTpete, jón. -ρέες,οὗ,att, iIlžroxu, ai,
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ms. pom. v sev. záp. Peloponnéssku, jiho
záp. od Rhia, napřed Iónské, potom A
chajské,

πατριά, ión. -vý,4 (πάτρ-α, πατήρ, 81.
maTgíc)a) pův. obtcovský, se strany otcovy.
Πότ, την x. 709 Kúsou—Kýrův ; předky Ký
rovy (v. ἀναδέω 1. b), b) km, (rodinný) Hér.
εἰσὶδὲ αὐτῶν ATA τρεῖς Ίδοι Ρραῖςu nich
km. tři-.

zený, zjednaný. Thúk., 18ο]. π. θασιλεῖχι
král. vlády od předků zřízené. čyds0f od
půrci už z dob otců, předkův PL. —oíAoszv
přítel někomu po otci, po předcích. p. Zévos.

πάτριος 3. 1 9. (πατήρ, ΡΑΙΠ8, 81Υ.
ΡΙΘάΟἩ,ἃ πατρῷος) a) oteovský ; oteům,ro
díně vlastní, příslušný; od oteů; rodinný;
ἀοπιάσ{.Επ, (. παραδοχή). Ἠόν, κατὰ τὰ
Ἰν.ἐπιτελέουσι ἀἱθ τοάἱππύει ουσόθ]ἆ Ῥγοτο
zují. Thúk. ieod7. svatyně rodinné. Eur. do
uv% domov otcovský. Šof. vž země. Hér.
def domácí bohové, b) «) od otcův přijatý;
stdávní,Lýs. xxr%Tar. Ds dle zvyků std.
obětovati. zi márvstotVucízí std. oběti (proti
novým). 9) zdomácnělý ; národní, Xen. νόμοι
zákony. Thůk. T0 mw.mxoet; národní zřízení
mimo pustiv, Xen. w. osóvnux národní hr
dosť. Dém. v%w. národní obyčeje.

πατρίς, ίδος, ἡ (xT4p) otcovská.Aischl.
γαΐκ země. obyč. substt. otčina ; vlast. trag.,
Hér., att. —i ΡΙ., Χθηῃ.πόθος πατρίδων.

πατριώτης, ου, ὁ (πατριά) α) Ρνοάσπι
γοάδ], Φοἵ,πατριώταν. b) domácí. Xen.(row.

πατρόὺεν (rar) a) «) odotce; otcův.
Aisehl. $) pootei. při pl. pootcích. PL. —
--ὀνομάζειν. Thůk. (v. ἐπονομάζω 8). ) 7 do
ϐγ οἰφουγ. -- Ε1. γιγνώσκειν τινά. ϱ) 5 1ΠιόΠθτη
otcovým. Hér. při dvayoápe.

᾿Ἡατροχλῆς, ν. násl.
Ἡατροχλος 1. zŤ.[orsoxA7g, mýth, Da

naj Opůnťan Menoitiovec, nejdůvěřnější pří
tela druh Achilleův, 2. obyč. [lor0xA?g,
έους,jin. mnohých jn. 0s.,j. u Pl. nevlast
ního bratra Sókratova, syna Chairedémova.

πατρο-χτόνος (πατήρ,ἁτεν- Τθτείνω)
básn. a)0, vrah otcův; otcovrah Aischl.,
Sof. b) fem. Eur. ἐκ πατροκτόνου χερός Zru
ky vraždícího otce; z vraždící ruky otcovy.

πατροῦχος (πατρο-έχος)ἡ παρθένοςpan
na dědičná, vlastnice jmění otcova (v nedo

παῦλα.

statku synů ν τοᾶἱηξ, 615. ἐπίκληρος). Ἠόγ,
(ἡ πατοώιχ ἔχουσα).

) / ν /
πατρο-φονος 9. (51Υ.παιδο-φόνος) οἱοθ

vraždný. Aischl. —ysíg.
/ /

πατρο-φόντής, ο) (πατήρ, Osy-V πέφ
vov) a) ó, otcovrah. Sof. b) ἵ{θπι, τῆς π. um
790; matky vražednice otce synova (manžela
svého). ,

πατρώιος, Υ.πατρῷος.
/ / 3/ :/

πατρωνὺμιος 9. (πατήρ, ὄνυμ.-ᾱ,Υ.ὄνο
u) Aischl. —yévogrod po otci pojmenovaný.

πατρῴῷος, Ἰόπ,-ώιος, ὂ., básn. 12. (z
τρο-, πατήρ, Ρ8ἴΘΓΠΊΒ,517. πάτριος, πατρικός)
1. a) otcův. x) Sof. —aivumotcova krev. —
vvoum mínění, vůle. 2) pass. 80, Φόνοιπ.
buď zavraždění otce vlastního, n. otce dítek
(manžela. v. šyxaXto b). 7. Ooxix přísahy
od otce uložené, otci dané, gxT98x r4u.x7%
pohromy zavražděním otce způsobené, b) x)
oteovský; od otce, otců; po otci, otcích.
ΑΙΡΕΠΙ.ὁπ. dpóvos otcovský, otcův stolec
(panovnický). Sof. murowuxTŤou dóuov ot
covský statek v domě. «. %4Aogutrpení od
otců (pocházející,) zaviněné (v. čxrTívo 1. b.
B). —3) po otcích zděděný; rodinný. Hér.
τὰς πατρωίας τέχνκς οἰεουςΚά, rodinná ře
πιθβ]α, γέρεα πατοώια pocty (v rodině) dědě
né, zděděné (král. ve Spartě). v%7. jmění
otcovské, rodinné. Lýs., Xen. w. oixtx otcov
ský dům. Sof.žoTu x. ms. otcovské, v ze
Πό-- (ορ. ῥάρβαρος).81, (σ.νόστος {.). Sof,
πατρῷος ({6ιι.) Οἰχαλία οἱεονυςά τ]αξί ΟἰοΠ,
Hér. zwmévu:čni Ta r. vrátiti se do své ze

πιό ἀξάῑδπό,πατρωίη ἡ μ.αντική τινι zděděno,
stdávno jest věštění (svým spůsobem) něko
mu. 2. a)oteovský ;původem národní; v ná
rodě domácí. Sof. Zsůg z. Z. otcovský (Héra
kleem kmeni Dórskému). Pl. Zzůs 09%šov
π., ἀλλὰ Ἀπόλλων διὰ την τοῦ ᾿Ίωνος Ὑένεσιν
Zeus není (Iónům) národní, domácí, ale Ap.
—.Aisehl. dev raroWdovč0ybohů domácích
sídla. Xen. 700; dsĎv 7. pro bohy otcovské:
ἱεράπε.svatyně domácí,b)od otců, předků zdě
děný. duševně, Hér. gargwtóv čoTíTiví7. zdě
děnoodpředkůjest někomuněco. i sinf.že-.

πάτρως, ὧος,ὁ (πατη
800, 66. πάτρων) οἱοῦτνϱ
us). Hér.

παῦλα, 7 (Tx-o) a) přestávka.Sof.κα
x©v úleva strastí, Pl. —xuvýoses,ζωῆς pře
stávka pohybu, žití. b) ukončení. Xen. šp
yov— skutků. Sof, vog0yvyhojení z nemoci.

19,817. πχτρώ-ιος.-
ratr; strýc (patru



Παυσανίας.

; ααυσανίας, ου,ἶόπ.-ίης, so 1. Spartan
Agidovec, syn Kleombrotův, bratranec a po
ručník kr, Pleistarcha, vítěz nad Peršany
u Plataj r. 479. —2, Ath. v 5. a 4. stl., pří
tel Agathónův.

Παυσίκαι, ἀῑοἨέτ, πάν, ν Pers.říši kde
si na již. pomoříKaspickém,

παυσί-λυπος 9. (παύ-ω, λύπη) Ῥάβη.
trudu zbavující ; trudokojný. Eur. žueAos.

παυσί-πονος 9. (πκύ-ω-) básn. strasti
zbavující. Eur mase. dovAeízcvysvoboditel
ze strastí poroby.

HaÚotpig, ιος, το 9. Ρο]. 5. stl. pod Per
šany kr. v dolním Egyptě, syn Amyrtajův.

παυστήρ, 7006,O(720-w) básn. vybavi
tel, 90Η,τινὸς z něčeho ; jenž má konec uči
niti něčemu, přetrhnouti něco, —vócovvyho
jitel z nemoci.

παυστήρισς, ὁ (πκυστήρ) Ράβη.δεπορπύ
vybaviti. Sof. 6 66Η. νόσου mocný vybavitel
z moru.

παύω (ρτῇ. Ρα55. πέπχυµαι, ΔΟΥ.ἐπαύθην
i évaúcdyv) 1. bavím; zabavuju; zastavuju;
zadržuju. a)a) vivoněkoho ; bráním někomu.
Φ0{,πχύεσχκεγὰρ ἐνθέους γυναῖκας Ράπίνα| ὃ,
nadšeným ženám (veslavnosti Bakchovské).
τινὸς v něčem ; zdržuju někoho od něčeho;
zbavuju někoho něčeho. Sof. eiTývě'šravoxs
Bos jestliže tuto zdržel jsi odkřiku ; této-li
přetrhl jsi křik, Pl, gxúcetv TevůTV Aóyov
zdržeti někoho od řečí; zastaviti někoho
v řečech ; činiti, aby někdo upustil od řečí.
τινὰ τῶν ἐπιδυμιῶν οἀσιδοίιῃ πόΚκο]ποοζά
ἀοθ, ΧεΠ.,παύσειν vivd 40y%ezbaviti někoho
úřadu. Dém. ΟἨηβαίους παύσει τῆς ὕθρεως
Thébánům zažene zpupnost—. Sof.1šx Tivos.
Tudoovx xaxdy čué vytrhni, vyprost z bí
dy mne! —s ace. part., Sof. yshávrag č
Wp00gTXÚGou.ev(ve smíchu odpůrce zasta
víme ;) smích odpůrcům přetrhneme, zaže
ΏθΙηΘ.ΕΙ. παῦσαί τινα λέγοντα zastaviti ně
koho v řeči; překaziti někomuřeč. Xen. 7%
ἔδνη παῦσαι ἐνοχλοῦντα τῇ τινος εὐδχιμονία
přítrž učiniti, aby národové nebyli na obtíž
blaženosti něčí. —sýmf. Aischl. Ὀνητοὺς ἕ
παυσα μὴ προδέρκεσθαι μόρον smrtelníkům
zabránil jsem, aby nepředvídali své smrti,
Ηόγ, δαφωδοὺς ἔπχυσε dyovilCezům rhapsó
dům zakázal závoditi.—pass. ravobňva TS
mw.ňgzbavenu býti hodnosti. ΕΙ, παυστέον
ἐστὶπροειδότας αὐτοὺς τὸν ὃ 2νατον ἀ6ρα jest

παχύνω. 849

meď. zastavuju se; pře-; ustávám ; odpo
čívám. Βοῇ,πχύσκαθε Ρΐο- ; ιδια το {πεπκύ
goux. ihned přestanu. Hér. τῶν ἄλλων πε;
rxvuévov když osttní ustali (umdleností)—.
s gen. přestávám (od) něčeho; ustávám, u
pouštím od něčeho, trag. —Hér. vs udyn5 š
παήσαντο οἆ Ρο]ο πρ15 0111.Ὠόπι, ὅπως πχήσε
ται τῆς ὕβρεως ΑΡΥupustil od své zpupno
sti. PI, i περί τινος πέπαυμαι ο πόδεπη τιδ1π]]
jsem konec (vypravování). s part., trag.,
Hér., att. —PLo)08 c) TxýcauzoTě TZ5TYXé

yov ani ty nepřestaneš nikdy to mluvě,
mluviti. Xen. 0)dě xA4ov morTěŠexÚero a ni

kdy pláče neustával. —3) o subi. zosbn.,
Ἠότ. συνουχίην, 7 uv RXÝGEnATAGTOÉVAGŮÝA
vv Edgrenv příhodu náhlou, jež by mu pře
kazila podrobiti si Evrópu. —b) s obi. neosb.
stavím, zastavuju, ruším ; přetrhuju, kon
čím něco. i: překážím. bráním něčemu, Sof.
Ἅϊδης ὁ παύσων τούσδε τοὺς γάμους ἔφυΗά
des objevil se j. příští rušitel tohoto sňatku.
Eur. Xorg adxig vzúsv trudy písněmi za
staviti, přerušiti. Xen. rv oZžAuyya(V. 09dog— £.).—ěmaucevóvAóyovukončilsvou
voy , „v m / 2
řeč, Dém. τυραννίδα τοῦτον πεπαυνκενχ, πᾶ
silnouvládu ten že zrušil, jí konec učinil.
pass. Thúk. zavdýsetu 0 70Asu0ogukonče
na bude. —meď. u- ; přestává, konec bere,
končí se něco. Aischl. zémxavTačydogustalo
záští. Hér, Os čexúcaTo 0 Žvsuos j. přestal,
utichl vítr. 2. a) překonávám ; krotím, Sof,
ěrxvu6%vivpřekonal, skrotil jsem ji (Síingu;
řáděníjejímu konec učinil jsem). b) mařím.
Sof. act, i pass. (v, ore; 1. d, y.)— 3. impt.
prs. act. ex5e ij. iněr.: ciň konec (řeči) ;
dosti! Sof., Pl.

Π]άφιος 8. (Πάφ-ος) Pafský.
IlupAwyóvec nár. v Malé Asii na vých.

pomoří,vých. odBíthýnů, příbuzný Syrům;
zemějejich: ἤ Παφλαγονία.

IlaupAxyovmóc 3. (v. předeh). Pafla
gonský.

Iácpoc, 4, ms. na jihozáp. Kypru.
πάχνη, ἡ (-ν πάγ-ος 2.) jíní ; jinovatka.

Aischl. —Xen. vedle πχγετός.
Tayvów (zázvn) básn. jíním; tuhlým

činim.pass. tuhnu. Eur. Arg ragvodelou
žalem stuhši,

πάχος, τό (παχ-ύς) tloušť; tloušťka.
Hér., att. —ace, vztahu: ztloušti.

παχύνω (πκχύ-ς) 1. tvrdím ; tvrdýmči
překaziti jim v předvídání smrti vlastní. — | ním. pass. tvrdnu, Hér. —aovsovtvrdne kosť.
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lebka. 2. a) tučním (inf. tučniti); tučným,
tlustým činím. Xen. gxydva Úerovztučniti,
tučně vykrmiti koně,i ví Toy107%Taůva ir
mov; co nejrychleji činí koně tlustým ? —
pass. tučním (inf, tučněti) ; tloustnu, Xen. 7%
axéhy na stehnách (op.Acxzúvouou).b)Aischl,
OAbogZyav rayvvěcíz blaho příliš se zmohši.

παχύς, έος,ὃ. (ανxy- VPVV pingu-is.
51γ. πάχος) 1. a) pevný; tuhý. b) hustý.
Hér. ἀπορρέει παχὺ καὶ μέλαν vytéká mok
hustý a černý.2. a) tlustý. «) Xen, 0 stro
mech, holech. P) Xen, iv.%rovšat tlustý, b)
«) tlustý ; tučný. 00s., Hér. ol rxyée; bři
cháči; boháči; čelní mužové (v obci). 8)
Xen. v Tayvréox půda tučnější, hlubší
(ἰσχυροτέρα,ΟΡ. λεπτοτέρα).

παχύτης, ητος,Ἱ (ποχύ-ς) 1. tuhost;
hustota; usedlina. Hér, «. Tpvyógusedlina
moku, šťávy. 2. tloušťka, Hér. orAov lan.

med-alpw, Eur. — usraloo odnáším; u
chvacuju. véovsjinochy.

πεδ-άρσιος 9. Αἰδο]λ].--- µετάρσιος. -
érou skály vysokostrmé.xróxo. hromyve
výši. 00s. při verb,: vysoko.

πεδάω (πέδη) Ροπ/άπι. Πότ, πεδησαίτινα
spoutati někoho. Sof, i o subi. spánku.

TÉĎT), 4 (— médo-v) 1. a) pouto ; okov (ku
spoutání nohou). Aischl., Sof., Hér., Xen.
(v. 2, déw 1. b). b) Sof. i o šatě napuštěném
jedem : pouto. 2. Xen. jízda křivolaká na ko
ni (evikem).

meĎLac, 4005,1 (zedlo-v)a) rovná; hlad
ká. Hér, (op. Auxoý). Sof, na rovině, pláni
(v. poby).

Πεδιεῖς, lÓn. -čeg, oi, ms. ve Fócku, sev.
pod Parnásem (Rovensko),

πεδι-ήρης 9, ((πεδί-ον; ἁρ- Υἀραρίσχω)
Aischl. revinatý.

πέδιλὀν, τό (πεὸ- ν πεζός, srv. πέδ-η) 0
buví. obyč, pl. a) trepky. b) Hér. škorně.
νερρῶν ἆ ]ο]θηῖο, . 1 ἀνατείνω 1. b.

πεδινός 8. (πεδί-ου) 8) ΤΟΤΩΥ.Ἡ6Υ, χῶρος.
Χοη,ὁδοί. -- οΟΠΠΡ.χώρα πεδινωτέρα ΚΤΑ/{ῆ8
rovnější.b)na rovině.(žijící).Xen.zajících.
ΟΡ. ὄρειοι,

πεδίον, τό (πέδ-ον) α) Ρᾶᾶα τονπά; 1οτ]
na; pláň; pole; niva, 90, - Πόέν,οἱἐκ τοῦ
m. Ἀθηναῖοι Αιόβαπό, Αἰῑδαπό π roviny
(v jihozáp. Attice), statkáři bohatí, Xen.(v.
Βάυστρος). πεδία κάλλιστα τοτ1ηΥΡϊοξτάςπό,
b) Eur. pláň, hladina vodní.

πεζός,

πεδιο-νόμος, ὁ (-νέμω) Αἱβολ]. π. θεοί
bohové ochráncipolí.

πεδι-οπλό-πτυπος, ὁ (πεθί-ον, ὁπλή--)
dle někt. u Aischl. dunot kopyt po rovině.

πεδόνεν (πέδο-ν) od půdy. Aischl. zóXuv
π. meobouévav ms, z kořene bořené,

TědoL(zédo-v) Aisehl. na půdu; nazem;
k zemi.

πέδον, τό (πεὸ- ν πεζός, 81Υ.πεὺ-ίον, δά
πεδον. -- τ. υ]. πεδόθεν, πέδοι, πεδόσε) Ρά5π.
1. a) Ρᾷᾶα, γῆς, χδονὸς π. πειιδ půda. Sof.
πρὸς πέδῳ κεῖται π8 Ρῆ4ὅ Ι6ὔή.πίπτειν πέδῳ
padati k půdě, na zem. Eur, pímrev médo
vrhati—. Sof. zédovde k zemi. —i pl. Aischl.
MoXo602yžs réčx Molosské země půdy. b)
α) pláň; pole. Aischl. (v. doslov). Sof. mav
ze.celá pláň. B) země, říše, Sof. Axpdžvou z.
Dardanova-—.2. (op moře) země; břeh. Sof.
v. ὁρμίζω,

πεδόσε (πέδο-ν) Εαν. a) k půdě; na zem.
dlxere—. b) na pole. —ceÚzv,

TÉČ-Xpyoc, 6 (mel-6;—)Xen. vůdce, set
ník pěchoty.

πεζ-έταιροι, ol (msl-6<)pěší druhové ;ve
vojště Filipa Mak.: pěší stráž tělesná.

πεζεύω (πεζό-ς) pěšky jdu. Xen. —Isok,
πεζεῦσχι δι} τῆς ὑκλάττης Ρ6ξΕΥ projíti
mořem.

πεζή, στ,πεζός,
πεζιχκός 8. (πεζ-ός) pěchotě příslušný.

Χθῃ. --δύναμις γά]εδπά Ίπου Ρόδί, πθιιθΚό
(ορ. ναυτική). οἱdyadol va m. statní, zběhlí
v bojích pěších.

melopavém (melou4yo-<)pěšek, pěšky,
Da suchu bojuju. Thúk., Isok. (vedle vxv
uxysdy). melouayňom boj, bitvu na suchu
svésti. Hér., Thúk.

πεζοµαχία, Ἰόπ.-ίη, Ἡ (πεζοµάχ-ος)Ὀἰίτα
pěškami, pěší, na suchu. Hér., Thúk. (vedle
νχυυ.κχία).

πεζο-μάχος (-μάχο-μαι) ΡόδΚΥ,π8-5ι
chu bojující. —srv. dvě předch.

πεζο-νόμος, ὁ («νέµω) Αἰδοβ]. pl. na
εοαδ{ ουγταίε]ό, οΡ. ἐκ θαλάσσας. 

πεζοπορέω (πεζο-πόρο-ς.--περ- Υπείρω)
pěšky vedu, jíti nechávám (dle někt. pěšky
jdu, postupuju. op. oyée 1. b). Xen.

πεζός 3. (πεδ]-ος, 811. πέδ-η, πόδ-ες, .ν
pes, ped-es, ped-ester) a) pěší. maso. i: pě

bbM4

šec ; pěšák, obzl. j. vojín pěší(i proti jezdci
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i proti námořníku). Aischl. zeČof vojsko po
zemské, zemské (v. $xAaoatos 2). relot Ba
nv pěšcové chodmo (na cestu se vydali).
Ἠόν. ὁ π. στρατός, ἶ ΡοιΠό πεζός, ἔθνεα τ
ταγµένα ἐς τὸν πεζόν-- vřaděny do vojska
zemského. Thúk. aroxr% re$ý (vedle vxv
τική). Χθη. δύναμις πεζή. 1πεζοί (τ. ἵππος 9.
8, {:). ΤΕή]ς, τὰ πεζὰ κράτιστοι v bojích pě
ších nejsilnější. Dém. zel) u4ym pěší, na
suchu bitva (vedlevxvuayí«,v. 1ca20u.21.a).

c/

meČ+ buď: pěšky, pěškami, Hér. —snesou,
Xen. πορεύεσδαι; buď: pěšinami, 'Thúk. (v.
παρακοµίζω a, B); buď: po suchu; po zemi.
Thúk. —ij. attrib., Xen. oi meCňropečopo
suchu cestování. —b) vůb. pozemský. Pl.
πάντα τὰ Únplx xi τὰ πεζὰ καὶ τὰ πτηνά
všechna zvěř, i pozemská i pernatá,

Πειδαγόρης, εω, ἂἱοἨόν. samovládce
Selinůntský v 6. stl., svržen odEuryleonta.

πειναρχέω (retbuoy0-c)oddánjsem (po
slušně), Teviněkomu ; poslušen jsem někoho.
Sof,, Eur. —Xen, T0 rerbxoystv oddaná po
slušnost. Isok. aor. olrerbx0y oxvTEgochot
něpoddaní.Hér. meď. rebo, ésodu posluš
ně se chovati; poslušnost zachovávati.

nebapylu, 7 (zebupy-06)oddanost(po
slušná vrchnosti) ; poddanosť; poslušnost.
Aischl. —Sof. (op. dvaoyix). Xen.

melWb-apyoc, 6, 4 (meld-ouo—) oddaný ;
poslušný. Aisehl. opýv.

πείὺω (km. zd-, « fido,fidu-s, fid-es.—
{π{. πείσω, 805, ἔπεισα, ράςη. 1ἔπιθὃον, Ρ11. 01.
πέπεικα, ἸΠί, πέποιθα, 1ηεἆἀ,ἃ Ρ858. πέπεισ
uo, Δ0Υ.Ρ888. ἐπείσθην ἆ) 1. ααἰ. 8) α) πᾶ
kloňujn ; získávám. v:va někoho. Thůk. %p7
u.xo. penězi. Hér., Thúk. uuod mzdou. PL.
890, ydotowdary, úsluhami, zetoarnaklo
niti, získati. s inf. aby—.pass. Thúk, 4%
μαι, δώροις πεισνδείς Ῥαπόσϊι, ἆατγ 2ἱδΚάπ
byv, nakloniti se dav, is ace. i k něčemu.
B)přemlouvám. Pl. T0i; Aóyou Tia slovy,
řečmi někoho. i Ώθ6ήλόγοις, Χθη, βασιλέα πεί
σας 1416 1Ρ{086, πέπειχε τὸν υάντιν-- 5 1Π4,
přemluvil věštce, aby—.Thúk. i še T. k ně
čemu. čgTřy Óp.oXoviovku smlouvání, —00x
črsnbovnedařilo se mi přemlouvání ; nemohl
jsem přemluviti, Hér, rev%r: někoho k ně
čemu. Xen. getbov šmerce s inf. přemlouva
je přemluvil, aby--. Hér., Thúk, i Gore s inf.
tak, aby—.pass. šretodyv přemluven jsem
byl; přemluviti, pohnouti jsem se dal. Sof.
x Tevocodněkoho. —sinf.: abych—. i sace.
Xen. ἐπείσθην ταῦτα ὑπὸ cou dal jsem se
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k tomu přemluviti odtebe. v) se subi. zosbn.
Χεη,αἱ ἡδοναὶπείθουσι τὴν ύυχἣν μ.] σωφρο
vstv chtíče přemlouvají, k tomu mají duši,
aby nebyla zdrženlivou, aby nedbala mírno
sti. — b) «) přesvěděuju. rivě někoho. «io0
něčem. s inf. že— (jinak v a). 809, πεῖσαι,
básn. i zwĎeivpřesvěděiti. —oůreíto (nepře
svěděuju ;) nedaří se mi přesvědčování ; ne
mohu přesvědčiti. att. ©. čuxvTóvpřesvěd
čuju sebe; nabývám přesvědčení. Dém. %e
πεικὼς čuxvTovnabyv svého přesvědčení;
S přesvědčením svým ; přesvědčen 58. τὶς
čavTOvTsloxc s inf, někdo přesvědčením po
znav 0 sobě, že—.pass. Xen. o)děr0bro 6
more črelodny, as—ani o tom nijak nikdy ne
byl jsem přesvědčen, že—.Pl, zémecu.x un
déva dOunelypřesvědčen jsem, že nikomu ne
křivdím. Xen, i zepí Tivogčmelodyv s inf, co
se týče něčeho, přesvědčen jsem byl, že-—.
P) namlouvám (někomu) ; balamutím (něko
ho). Xen. —wg—že—. 2. meď. a) zř. att. dá
vám se nakloniti, získati, roviněkým ; něčím.
a) Arst, πείθονται ἅπαντες τῷ συµφέροντι
říditi se dávají, řídí se všichni prospěchem.,
Χθη. χαλινοί, οἷςπείθονται(ἵπποι) α74γ,1 Π17
dávají se říditi. B) dávám se přemlouvati ;
Ῥοάάτάπι 56,τινὶ někomu ; poslouchám něko
ho. aor. básn., zř.att. zubécdauposlechnouti.
att. nacděva— trag. miboů poslechni. 908,
σὺ ©"odyi malo; ty pak nic neposlechneš?
Χοη. ἐμοὶ οὐχ. ἐθέλετε πείθεσῦθαι ΠΙΏθ ne
chcete poslušnými býti. Ti v něčem. TxůT«
πείθεσθχι dviboonovsv tom aby poslušni byli
146, πειστέον ὅ τι AvzeAsuwor třeba, nutno
poslouchati, cokoli kážou, rivi- někoho, s inf.
aby—.PL.zadsodé µοι ῥαβδοῦχονἑλέσδαι po
slouchejte mne,abyste rozsudíhosivyvolili;
poslouchejte mne a vyvolte si—.is gem. 0s.
(1.ἀκούω τινὸς). ΕΤ. πείθεσθαι σέθενΡοβ]οι
chati tebe, Hér. šu.éorerbóu.cvo:mne poslou
chajíce. i Thůk, —b) dávám se přesvědělti,
si namluviti; věřím. Hér, gewscĎa: 00 mav
Tarx01 Opelhověřiti naprosto nemusím. PL.
ταῦτά σοι οὐ πείθοµιαι to ti nevěřím. Xen.
reldeodo, TG Aóyo věřiti řeči, —J. rénorbu,
obyč,básn., zř.Hér.a att.,důvěřuju. Aischl.
s ace. e. inf, —důvěru mám o někom, že-—.
Sof. zivi s inf, důvěřuju někomu, že—. Hér.
s pouhým inf, —Thůk. s pouhým dat.

πεινώ, οὓς, ἡ (πείθω. -- ἀαΐ. -ὃοἳ, 8.0.
-ώ) 1. a) z) přemluva. Sof. 790g dvěpógod
muže (pocházející). Thůk, —PL. přemluvaipřesvědčení,πειὼ τοῖςἀκούουσινἐντῇΨυ
4% motely přemluvu — vzbuzovati (v. i dx
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unovováz1.b,«). Hér.ij. bohyně: Přemluva.
6) vábení; lákání; lakadlo. Aisehl, gen. ij.
adi.: lákavý (v. čxw04b, x). Eur. πειδὼ ἔχειν
79905Tia lakadlo míti k někomu ; lakadla uží
vati k někomu. Xen. 729% T1vógm gerbot Au
οεῖνod někoho něco (lakáním obdržeti,) vy
lákati, —b) přesvědčení; přesvědčivosť. —
2.poddanosť;poslušnosť. Xen.,obzl. vojenská.

πεῖνα 1 πείνη, Ἡ {-ν πέν-ομ.αι, 515. πενίο)
hlad. PLj. žádost jídla, vedle díby,

εινάω (mstvz. inf. prs. rgevňv) a) hlad
mám ; hladovím ;hladný ; hladový jsem, Pl.
TOgewvv hladovění; lačnění. Xen. dór. get
νῶντι(πεινῶσι) τῶνδρες hladovojest mužstvo.
io koních. —s gen, círov, goTáv RavácT
lačnějí pokrmů, nápojů. b) obr. %.vtvoglač
ním, žádostiv jsem něčeho; toužím, bažím po
πόδειη, Χθηῃ, πεινήσας χρημάτων zalačněv,
zažádav peněz. zero: ovuudymevžádostivi
jsou spojencův. šegxivou—chvály.

πείνη, τν. πεῖνα.

πείρα, ΙόΠ. πείρη, Ἡ (»ν περ- Ἡ πόρος, 6Χ
per-ior, per-Jtus, per-iculum,fahre, er-fahre)
1. a) «) podnik, podniknutí (obyč. nebez
pečné). Sof, (v. ἀφορμάω 8, ἁρπάζω £.); čin
odvážný. πικρὰν δοκῶ µε πεῖραν τήνδε τολ
ψ.ῆσεινč%tuším, že trpce odvážný čin tento
ještě snášeti budu. Aisehl. TowoUdeGwT0g
zzelony©)ouAaxTéovproti činu takového muže
třeba dobře se opatřiti. Thúk. čonynsxoda
Tv R. Tim návod sdáti k činu, k podniknutí
někomu. $) výprava (odvážná). Aigchl. (v.
u.woxivo). b) x) pokus; zkouška, Sof. πείρᾳ
rpocouAňom ve zkoušku vydati se, vejíti,
Ἠόέν. ἀπὸ πείρης πάντα ἀνδρώπρισι Φιλέειγίνε
cda. zkouškou všechno lidem rádo se děje,
Thůk. weřoxv črowřvo, ei— zkoušku činil,
podnikal, zdaž—.Xen. πεῖρανἔχεινvivo; zkou
šku míti oněkom; zkušeného míti někoho
(v boji); znáti někoho ze zkušenosti. (op.
ÁTe1905čtvaí %uvos).3) důkaz zkouškou. Pl.
56 ἀτο]ίπι β6π, ἔδωχας σχυτοῦ πεῖραν ἀρετῆς
podal jsi o sobě důkaz statečnosti. 2. a)zkou
ška (kohokoli, čehokoli). α) ΡΙ. τῆς ἀληνείας
καὶ ημῶν αὐτῶν πεῖρανλαυβάνοντες Ργτ4ὰγ
a sebe ssmých zkoušku podnikajíce ; pravdu
a sebe.samy zkoušejíce, zkoumajíce. Ev-T0tg
ἑχυτῶν λόγοις πεῖραν ἀλλήλων λαμβάνοντες
zal OudóvTegve svých rozmluvách sebe ve
spolek zkoušejíce a ku zkoušce podávajíce.
Χοη. δέονταί σου πεῖραν λκθεῖν σφων Ρ105ἱ{ὅ,
abys (zkoušku jich předsevzal,) jich zkusil,
smýšlení jejich vyzkoumal.xaiůuv zůTáv

πειραω.

πεῖραν λἠψεσὺε 1 8606 581ΙΥprozkoumáte. 5)
zkouška obcováním ; obcování. Xen, šv zsígx
τινὸς γενέσθαι v obcování někoho poznali;
známosti s někým z obcování nabyti. b) dů
kaz zkouškou; osvědčení. x) 00s., Dém. ré
πεῖρανšoye dedwnévu tím, žadůkaz skutkem
podaljsem, že zkoušku skutkem obstáljsem.
G) io věci, Thúk. τοῦτο ἔμει τὴν ῥεβσίωσιν
xi eloxy T7syvoums to obsahuje dotvrzení
a osvědčení mysli.

Πειραιεύς, Éco5,1-03, 0, nejzápadnější a
nejdůležitější přístav Ath.

TELONÍVW,básn, zezxivo. Sof, zemeloxvru:
τάδε vykonánototo.

Πείραιον, To. přístav v sev. vých. ho
rintsku. v. i násl.

Iletpovóc, o, přístav v jihových. Ko
rintsku. v.i předch.

πειράοµαι, τ. πειράω.
πείρᾶσις, Ἡ (πειρά-ω) pokušení. Thúk.

πειρᾶτήριον, τό (πειρά-ω)Ρά5η.m. zku
šební. Eur. pl. vówx %. soud pro vraždu,
krevný, hrdelný,

πειράω (rsiox, « ex:per-ior, per-Itus) 1.
act. a) usiluju; zkouším ; pokouším se, «)
sinf., Sof. dyδὴ πειρᾶς ἐκβαλεῖν; a toho právě
usiluješ vypuditi? gs9%oaTE—pokuste se—,
p. Hér. —3) 5. Tuvosusiluju proti někomu,
něčemu; pokouším se o někoho, 0 něco ; do
rážím η8 --. Η61, πειρᾶν τῆς πόλεος Ροκουξθί!
560118,-- Τ]ή]ς, πειράσαντεςἀλλήλων Ροξη
sivše se 0 sebe vespolek(bojem). —T05ya
olou Zai 037 ékóvre; pokusivše se 0 m. a ne
ἀοῦσπξο ]θμο--. τῷ τεπεζῷ καὶταῖςνχυσὶπει
ρὃνvv Te v i zemskýmvojskemi loďmi
ΡοΚκοιδεί!56 ο 114407. 1: κατὰ τὸν λιμένα ταῖς
vavcivčreloov na přístav loďstvem doráželi.
ἐπὶ τῆν κώμίην πειράσειν 8 dědinu udeřiti,
útok učiniti. —Ὦ) π. τικ Ροκοιδίη, Ιάκάπι
(ku zlému) někoho. Xen. gapXox:v pokuše
šení uvésti. pass. PL veowu.svogjsa uváděn
τ Ροκιδεηί, Τλή]ς, πειοαῦεὶς ὑπό τινος Υ Ῥο
kušení uveden byv odněkoho. 2. dep. pass.,
zř. meď. (u Thůk., PL.). dynm.a) mocně usi
luju ; (úsilně) pokouším se, zkouším ; vyná
snažuju, odvažuju se.x)s új., Sof.dvridpXy
rso400u.m stejně spláceti se pokusím. Eur.,
Hér., att. —Xen. rzúT šmapvrTo δικβαίνειν
tudy pokoušeli se přecházeti. Thúk.dsávěx
παντὸς τρόπου πειραὺῇ αὐτὴν ἀναλαρεῖνἸ4οὔ
by každým způsobem úsilně se pokusil jí
(vlasti) opět nabyti; —úsilně o to se zasadil,



πείρη.

πάντα πειράσασῦαι ὑπὸ σοᾶς ποιεῖσθχι 7 οἨ]
se vypasnaží toto všechno soběpodmaňovati,
aby —podmaňovali. —i s part. Hér. odozu.ol
ἂν ἐπειρῶντο ἀντιεύμενοι βασιλέι πἰζάάπί 186
by se nepokoušeli naproti králi se stavíce.
od%ἐπειοᾶτο ἐπιών περοΚοιιδε] se (po druhé)
útok čině; neodvažoval se opět útoku. —i

s ÓT.WGs coni. Xen. πειοδσὺ-χι ὅπως σωζώ
usda vynasnažovati se, jak bychom se za
chraňovali. $) σε. Ηόν,ἅτε ο) πεπειρηυέ
νοιπρότερονΑἰγύπτιοι Ἑλλήνων ΡοπέγαΖ πθ
zkusili (neměli bojem zkušených ) dříve
Egypťané Hellénů. ajrixu rerowuetba[leXo
ποννήσου ἰππεὰ pokoušejme se o Pel. —
ή], πειραθέντες (τῶν γωρίων) ῬοΚκαβ]τξο
se (o dobytí míst). i aor. 6. πειρασάμ.θνοι
vzuuzytug pokusivše se v lodní bitvč—. b)
zkouším (jakkoli) «) zkušenosti nabývám.
Sof. sů ὃ) ἔξοισθα πειραθὺεῖσ»,που ἃ Ί06]8 ἆ0
bře to víš z vlastní zkušenosti asi, Xen. get
ῥώμενοι ταύτης τῆς τάξεως π]κηδρπος{ παβγ
vajíce v seřadění tom. 9) v obcování. Thúk.
πειρασάμενοι TÁVA zzednu.ovlov zkusíce La
kedaimoňanův ; až by zkusili Lak,—.y)v jed
nání. Aischl, zer945ou., šdy dývoums inf.
zkusím, zdali bych mohl, zdali budu moci—.
Pl. zapwueda, ci čox Ti Aéyag zkoušejme,
zdali právě co podstatného pravíš. zstoxom
Toů čAčyyou zkus důkazu! Xen. gergwusvor
T09044dovs zkoušejíce hloubku. c) zakouším,
Eur., Dém. zaxv pohrom. Thúk. dovAcíus
poroby. dvadáv dobra, prospěchů.

πείρη, Υ.πεῖρα.

Ἡ ειρήνη, Ἡ, pramen vody, v Helénsku
nejzdravější pod hradem Korintským.

Herpidboog i -/bovc mýth, kr. Lapithů,
přítel Théseův.

Iletpog, 6, ř. v záp. Achajsku,

Ἡείσανδρος Ath. démagóg vrtkavý a
bázlivý ku konci 5. stl.

Ἡεισιστρατίδαι, οἱ (Πεισίστρατ-ος 2.)
Peisistratovci Ath.. t. Hippias a Hippar
chos ; dle podání Hérodotova byli prý i po
tomky Peisistrata 1he,

IleototTpuTog 1. mýth. Pylan, syn Ne
storův. 2. tyran Ath. v 6. stl., syn Hippo
krata 129,otec Hippiův a Hipparchův.

TEČO|LU,T6 (Tevb-u.%, « πενὺ-ερός, Β8Π4,
bind-en) provaz ; lano. Aischl., Eur.

πείσοµαι, {πῇ. 5]. 1, πείθομ.αι, 2, πάτχω.

αϱ7 1ΐ ορδζ ΠΦΡΓΙ,-- ἶ801, Μο. αὐτοὺς τάδε
3|

πξλαζω. 847

πειστήριος B. (nsld-e) přemlouvací;
přemluvný, Eur. Aóyo:slova.

πειστιχός ὃ. (zstdb-o)schopný, způsob
ný k přemlouvání, k přesvědčování, Pl. ῥή
Top, ATst. Téyvy. Xen. comp. —Aóvor.

πελαγ ίζω (πέλαγτος)1. α) τιπόπίη, γ]
nami zaplavuju ; zavlňuju. Hér. ἐπεῶνὁπο
ταμὸς τὰ πεδία πελαγίση ΚΑΥΚΟΙΙἩ. τοτίπγ
τοπτοάπδπίπη παρ]ατί. ϱ) ἐπίγ. ἑώδεε ὁ ποτα
μιὸςἀνὰ τὸ πεδίον πελαγίζειν obyčejně Ť. po
rovině se rozvlňovala, rozvodňovala.2, (srv.
πελάγι-ος) na šírém mořijsem, Xen.

πελάγιος 8. ἶ9. (πέλαγ-ος) 1. básn. roz
vlněný. Aischl (v. %Asf.). 2.a) «) v moři;
mořský. Eur. oxúAzxsg. 9) na šírém moři.
Thúk. v) na šíré moře. Xen. při dvayecbu:
o 0s.— b) za mořem, Sof. 00s. (dleněkt. ku
„póvovdobu nesmírnou).

πέλαγος, τό, 1. a) šíré moře. Sof. zoXý
7. široký pruh moře, Hér. (v, dvarzevavvuu!
1. a, «). att. čyre. na Šírém moř-. ei; «. na ší
ré moře. b) vůb. moře. Thúk. v0 ZizeXNxovz.
—©)o řece rozvodněné, Hér. o Nílu.— 2. obr.
moře (j. prostrannosť nesmírná, množství
nesčíslné a p.) Aischl., Eur. zzxóv. v. i ἐξ
ανθέω Ἱ. 8.

πελάξω (πέλα-ς. -- Μα. πελάσω. ἴταρ.
πελῶ αἱθἶᾖγ5. πελῶ πελάω. -- ΔΟΥ.ἐπέλὰ
σχ, -ασσχ. -- Ρ885. Ράδη, ο Κπ. πλα- πλά
9είην. -- Ρ15. αοἲ. πλᾶδω v. zvl.) L. Zr. básn.
blížím; přibližuju.a)s acc. 05. a dat. 0s.—ně
koho k někomu; přivádím někoho (blízko)
k někomu. Eur. v umrvpivéxvak matce dítky.
Aischl. pass. unděrAadelv rim a kéž ne
jsem při-, uvedena k některému-—(j. mnžk.)
ϐ) 5 ἀαῖ. τδοί. Αἱβο]]. δεσμοῖς πελάσαι τινὰ
v pouta (uvésti,) ukouti někoho. —b) s ace.
věci. x) přibližuju si něco; docházím něče
ho, k něčemu. Sof. geAXóo:s obi. m. (dle
někt. xe901 prs). p) Hér. 0Υ.ἔποςἐρέωἀδά
αντι πελάσσας 51οτο ντῖχκηα (| οςθ]1]9οpři
blíže,) ocelem je opatře ; —slovoocelopevné.
2. čněr. blížím, přibližuju se. a) sesubi. os.
Aischl. roúTou vů méXule k těm se nepři
bližuj ; k těm blízko περϊ]οΏάσε]. χδονὶπελῶ
na zemi vstoupím. —Eur. eigowvr. na do
hlednou ΡΗζπι 66,-- ἐκποίας πάτρας δώμ.ασιν
πελάζετε: π ]8ἷό τ]α5{ή 5οπι 4ο ἄοπια ΡΥΙοΠά
zíte ? Xen, δηρίοις zeX4lev k zvěrům blízko
přicházeti. πελάσαι přiblížiti se. eicóde ku
vchodu. iv boji k nepřátelům.io subi. ko
ně, Hér. ἵ 5 ΡαΓί. ὅκως πελάσειξ ἀπικνεόμενος
τοῖσι πολεμίοισι Κάγκο] se přiblížil dochá



848 πέλανος.

zeje k nepřátelům-—.b) o zosbn. «) Hér. Net
λος πελάσας ἐς τὸν ἀριθμὸν τούτων τῶν ἢμε
έων ὀπίσω ἀπέρχεται Ν{ἱ dostoupiv počtu

těch dní (1. 100 dní), nazpět odstupuje. Sof.
18 ϱεΏ. πελάσαι φόος νεῶν Δ0Υdošlo (se do
tklo) světlo lodí, B)druziti, přidružovati se,
PI. ὡς ὅμοιονὁμοίῳ πελάζει že rovné k rov
nému se druží.

πέλανος, ὁ, α) obětní chléb, koláč,
Aischl., Eur. —b) tryzna. Aischl. oiuxro
σφαγής.

πελαργός, ὁ, čáp. Bof. φρονμμώτατοι
οἰωνοί,

πέλας(Α1Υ. πελά-ζω, πλη-σίος) ἨΘΑΚΙ.,
blízko. s gen., Aisehl, rápov z. u hrobu bl.,
904,αὗτη π. σοῦta jest bl. tebe. Hér, x. ve
KaoraXíng bl. Kastalie, i na ot. kam. Sof.
lov. T. umTpógjda k matce. ó w. a) bližní,
jný. trag. —Soť. dodXograv m. otrok jných.
Ηέτ. τὰ τῶν π. κακά chyby jných. —B)pří
tel. Soť. pjr' čuč µ.ήτα τούσδε τοὺς π. 8Πἱ
mne áni tyto mé přátely. y) soused. Thúk..
v. 1- δίειµι, ἄληπτοξ:

IleAuoylm, ión.-(η, ἡ (Πελασγ-ός) 5ἴδιό
jm. Hellénska. Hér. —v užším sm. sele Pe
loponnés (v němž půvd. bydleli Iónové, km.
Pelasgický). u Aischl, Argos.

Ἡελασγικός 3. (Πελασγ-ός) Pelasgi
cký. Hér, čdvocII. km. P. (4. Iónský std.,
z něhož pošli Athénští). II. zoAiouarx Pel.
osady (v pozdějším Hellénsku). II. rety0g
Pel. hradba v sev, záp. části vyšehradu Ath.

HeAnoyic, ἴδος,ἡ (Πελασγ-ός, 519. ἀτὂ
předch.) Pelasgická, Hér. Ἄντανδρος.pl. I.
vovařnegna Lémnu.

Ἡελασγιῶτις, 1806,4, — předch. Hér.
vvvačxecv Peloponnésu za std. doby.

IlsAxoyóc, obyč.pl. Pelasgové.a) v šir
ším sm.: praobyvatelé pozdějšího Hellén
ská, půvd, ok. Dódóny, potom nejen po Hel
lénsku, ale i po ostrovech i na pobřežíMalo
asijském usazeni, b)vužším sm. std. km.Ión
ský (proti Hellénskémun. Dórskému). Hér.

πελατης, ου,ὁ[πέλα-ς. πελά-ζω) 1. básn.
a) blížící se vvoc k něčemu ; toužící po ně
čem. Sof. b) obyvatel. Aisehl, [uwAXovblíz
Ko, ok. Tmóla. 2, a) básn. z potřeby oddaný
(se blížící. srv. ixérng). Sof. svolx mdáoxT.
s náklonností vroucí oddaný. b) att. jdoucí
za práci ; nádenník (za té n. oné příležitosti,
srv. dg). ΡΙ. π. τις v čpnócnádenník nějaký
byl můj.

πελτχστιλός.

πθλαω, ν. πελάζω.
πέλεια, Ἡ (.ν πελι-τνός, Ρα]]-ἱάὰ5, pla

vý, fal-b) sivák; hřivnáč; doupnák, vůb.
holubice. trag.

πελειᾶς, άδος,ἢ (πέλεικ) siváček ; doup
náček ; holubice, tras., Hér.

πελειο-ὑρέμμων, ονος, ὁ, Ἡ (-τοέφ-ω)
Aisehl. holuboživný. výcos.

πέλεχὺς, εος,ὁ (.ν πλχκ-, πλκγ- ΥTAG
Go) sekera. Sof., Xen,

IleAtuc, ov, syn Poseidónův a Tyrojin,
nevlastní bratr Aisonův, otec Alkéstidin a
jných, strýc Iásonův, kr. v Iólku.v. Ἰάσων.

Πελιάς, άδος, ἡ ([Πηλία-«) Ῥομίοτπα, ΡΙ.
πελιδνός ν. πάς].
πελιτνός π,δνός8. (Ε1ν.πέλεια) Ρ]αν{ :

z temna žlutý. Thůk.
Ἰλέλλα, %,ms. Mak. v sev. kraji Bottiaj

ském, ve 4. stl. sídlo královské.

Ἠελλήνη, 4, ms. v záp. Achajsku; na
před Iónské, potom Achajské.

Ἡελοπίδης, ου(Πέλοφ)Ῥαορογοο.
Π]ελόπιος 8. (Πέλοφ) Pelopův. Eur. —

19x Pelopova země,t, Peloponnés.
IleAonovvýstoc 3. (1Πελοπόννησ-ος)Σ6

loponnésský.oi II. Peloponnésané.
Πελοπόννησος, ἀόν.-νᾶσος, Ἡ (Πέλο

og vcog Pelopův ostr., poloostr.) Pelopon
nés již. země Hellénska, podoby poloostro
va, již. od zát. Korintské, od Isthmu a od
zát. Sarónské,

IléAoW, 0x04,mýth. syn Tantálův, jenž
vystěhovav se od Sipyla v Malé Asii do E
lidy a v závoděpřekonav Istivým způs. kr.
Oinomaa, obdržel za mnžku dceru jeho Hip
podameji a stal se nejmocnějším panovní
kem v již. Hellénsku, dle něho nazvaném
Πελοπόννησος (τ Μυρτίλος). Ἡ potomstvu
jeho, začínajícužod synův Atreaa Thyesta,
zdomácněla neblahá nesvornosť a mstivá
vražedlnosť.

πελταζω (réXrn) malým štítem, pavéz
kou ozbrojenjsem ;lehkozbrojný jsem. Xen.

πελταστής, 09,ὁ (πελτάζω) τπα]/πι ὅή
tem, pavézkou ozbrojený ; pěšec ; lehký pa
vézník (mající za zbraň asi pět metacích
dřevcí a jedno kopí větší, jehož mohli užiti
též k boji zblízka) ; lehký oděnec. att.— srv.
ÓTATYS.

πελταστιχός 8. (πελταστ-ής) Ιε]κο



πέλτη.

zbrojným příslušný. Pl. oi«.lehcí pavézní
ci, zbrojenci. Xen, r0 «. lehká pěchota ; leh
ké pavéznictvo, geAraomixoTara způsobem
nejpříslušnějším lehkému pavéznictvu; nej
obratněji v Jehkém pavéznictvu,

TÉÁTY),W,štít malý; pavézka (ze dřeva
n. z pleteniny, s povlakem koženým. —srv.
aorig); terč. a) už v dobách std., Eur. —dle
Hér. obzl. u Thráků Bíthýnských, podoby
čtverhrané. b) v Řecku po válkách Pers.,
podobyokrouhlé, svrchu srpovitěi dvakrát
vykrojený ; n. podoby podlouhlé, v levo i
v pravo trochu vykrojený. V Attice od doby
[fikratovy obyčejnázbroj lehké pěchoty Pl.,
Xen. —2. žerd, dřevce (u praporu). Xen. v.
ἀνατείνω 9. 8, -

πελτο-φόρος, ὁ (-0é0w)pavézku nosící;
pavézkou opatřený, ozbrojený. Xen. pl. leh
οἱ Ρατόση{οἳ,]. πελτασταί.

πέλω básn. 1. act. nastávám ; přichá
zím ; jsem. a) 0 08., Sof. duu óg Tim7. 28
spojence někomupřicházím ; spojencem —
jsem. "Audov oixýrTep méXer. b) o věci. Sof.
αὕτη κέλευδος πέλει tak cesta nastává, bývá.
Eur. opy x. hněv nastává, se rozmáhá.Hér.
ϱΥ,πέλειτί τι stává se něconěčím ; obrací se
něcov něco. 2. ed. jevím, prokazuju se.
vi něčím. Sof.

meAwptog 3.12. (z ep. zékop) básn, a)
obrovský ; velikánský. Aischl. τὰ πρὶν π.
dřívější zákony vznešené (proti novotám). b)
Βπν, --γᾶς π. τέρας zeměohromná nestvůra,

πέµµα, τό (πέσσω)Ροξΐνο. Ἠότ, Ρ]. Ῥθ
čivo obětní.

nemÁáĎ-upyYo0G,č (zeu.4e-) pětník ; ná
čelník pěti mužů. Xen.

πεμπᾶς π, πεμπτᾶς, ἆδος, Ἡ [πέντε,STV.
πεμ,π-τ-ός) Ρέΐκα, 8) δί51ο Ρδέ. ΕΙ. -- ϐ) pět
mužů. Xen., srv. předch.

TELTAOTYC, 00, O(zeurále po pěti po
čítám, zeurag). Aisehl. počítající, řídící (j.
vůdce).

TEpTTALOG3. (méumT0-g)pětidenní; pá
tého dne, Xen. ol vexpoldn Žoxvr. mrtvoly
už pátého dne ležely,

πέμπτος ὃ. (8]οἱ.πέυπε --- πέντε) Ράΐγ.
Aischl. a jn. —Thúk. %. w)v0g sám pátý.

πεµπτός 3. (méur-«) po-; vyslaný.
Tnůk. re. mpéopag 46 vivoc—od někoho.

Z v

TETU (fut. méubae, 801. ἔπεμψα, Ρ11.
πέπομφα, Ιηθᾷ, ἃ Ρ888. πέπεµµαι, 801. Ρ888.

F. Lepař, Nehomérovský slov ik řeckočeský.

πένης. 849

éréuodyv) 1. a)šlu; posýlám: «) s obi, 08.
ér. r VdepTeva.pro vodu někoho. révou

čyyskov vyslati posla. —Thúk. geróu.ozowv
ἐς Π]ελοπόννησονπρέσβεις ἐπ᾽ ἄλλην στρατιάν

„vyslali (mají vyslány) do Pel. posly pro jné
το]δΚο, πέµψαι πρός τινα πρέσβεις vyslati k
někomu-. att. často bez obi. (posla). Thúk,
πέωψαι ὥς τινα περί τινος poslati k někomu
5ίταπΥ πόξεµο. --τοῖς Ἀθηναίοις χρύφα πέμ.
me xehsvov s inf. Athéňanům tajně pošle
vzkazuje, ΔΡΥ--. Χεῃ. πρὸς βασιλέα πέµπων
Ἠξίου Κα Ἰαό]Ρορύ]αθ ζάάα]--. πέμπων ἐχέ
λευε posýlaje vzkazoval, kázal—. Sof, i medď.
ěrí viva.néubaodal viva k někomuvyslatisi
někoho.pass. Xen. reu.odeicfxev vyslán byv
(vyřídiv své poselství) vrátil se. meuTÉov
ori třeba, nutno vyslati (posla). 6) s obi.
věci. Hér. 7$ důpx réumeoxe tomu dary po
sýlával. dva dv ěTogpo každý rok, Xen. v)
básn. s obi. zvuku a p., Aisehl, eig ojpavov
méumečr do nebesvysýlá slova. Sof, Body
μ.οιπέµπε λόγων φάμαν šepotem vysýlej mi
zvuk slov! Eur, bóvov mévýac čoe hřmot
spustiv dovnitř. —©)básn, io subi, zosbn.,
Β04.ὅσα πέμπει αἶχ co vše vydává země. b)
Ράβη, ορθςγ]άπι, Β0Η,λέσχην κηρὐγματιπέμ.
Vosbor ohlášením obeslati. meď. —si ; k so
bě povolávám, zvu. Sof. mac dÝT'o Aveu
Ψαίατο; Ἱ. tedy by tě k sobě povolali? —2.
a) «) vysýlám; vypravuju (doboje). Aisohl.
πέµποιµ.ἂν Ίδη vóvos mohu tam už řaditi
tohoto. Xen. T0ovpaTevy« réubou vojsko vy
slati, vypraviti. viva čr zaTaoxomývněkoho
na výzvědy. i: xuvacxómoue. $) odesýlám ;
propouštím, Hér. s obi. obeslaného. b) pro
vázím. «) Xen.ol deol ceréurouci bohové tě
provázejí. 3) Aischl. u črevýbavada mě
doprovodili větříkové, c) «) průvodem no
sím, slavím. Hér. pass. TA Atovůce méume
obou k poctě Dionýsově průvodem nošenu,
slavenu býti. Thúk. ol Tv rou.myvTéLÝavTESprůvodcovéprůvodu(slavného); slavnost
níci slavnosti, $) průvodem vystrojuju, 0
slavuju Ὠόπι,, Υ. βοηδρόµια f.

πέµφις, ἡ (πέμπ-ω) 1. po-;vyslání. Hér.
T0ŮxYpvxoc.2. vypravení; výprava, Thůk.
των Υξων.

πενέστερος,τ. πένης.
TEVÉOTY)S,6 (mévng)pl. mevécva pracov

píci; dělníci. v Thessalsku lidé podrobení,
svým pánům polnosti vzdělávající, osobně
svobodní. Xen.

πέγης, Ὠτος, ὁ (πέν-ομιαι, -- comp. mevéc
54
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T8005)nuzně si vydělávající ; nuzný ; chudý;
chudobný. Hér., att. —op. rAoúotos. substt,
nuzák; chudas.

πέννερος, Ó(mevů-v mslou%)nově spříz
něný. obzl. test; tehán. Sof.

Ilevďedc, 4os, mýth. kr. Thébský po
Kadmovi, syn Echíonův a Agauin, odpůrce
Dionýsův.

mevdÉm (mévdo-<)a) želím; truchlím,
Aischl., Pl. —Sof. διπλᾶ πενθεῖν ἀτο] ζα]γ
vydávati, b) viva, vi želím někoho, něčeho.
trag., Hér, or., —Xen. τοὺς ἀπολωλόταςπεν
Wodvreszhynulých želejíce.

nevd-ÝLepoG 2. (mévre,ju.éo«) pětiden
ní. Xen. xara mevdýu.coovpo pětidní; (stří
davě) ob pětidní.

πενὺ'-ημι-πόδιος 8. (πέντ-ε.-,ημι-, πούς)
Xen. půl páté stopy (hloubky).

πενὺ ητήρ, Ώρος,ὁ (πενδέ-ω). Ἀϊδομ].
želitel; truchlitel, i j. adi. fem. želející;
truchlící,

πενυ'ήτρια,1 (evr) želitelka; že
Ι6]{οί. τινὸς něčeho.

πενὺιχός 8. (πένθ-ος) ἤα]οβτγ. Χεῃ.
πενὺικῶς ἔχειν Tivogv žalostivém smutku
býti o někoho.

TĚvŮt LOG2. (mévů-og,srv. předch, )básn.
žalný. Bur. dáxova.

πέννος, τό (5 ΠΟΒΟΥΥΊΠν, 7 πνθος, « TÁ
dog) 1.a) «) žal; žalost; zármutek; smu
tek. trag. (v. δνοφερός,οἰχεῖος1. 8, α, αἴρω{)
60Η,ὁ ἐνπένθει truchlící, Xen. διὰ πένδους
v žalosti. b) 1 0 08,, Sof. φίλοις μέγα π. Ρῖᾶ
lelům veliký žal, bol. b) (žalná, žalostná )
strast, Hér. τὸ τοῦ ἑταίρου π. ἄξιονἦν δακρύ
ov mého druha strast—. 2. faotit. zarmou
cení (jného) ; vina zármutku. Pind, u PL
mowvůymaXaod mévůcozpokutu za dávnou vi
nu zármutku.

Πενν ύλος velmožPafskýv 5. stl., syn
Démonův, Peršanům oddaný.

πενία, Ἰόπ.-ίη, Ἡ(-" πέν-οµαι, 511.πεῖνα,
mév=1g)a) nouze; nuzota; chudoba. Hér.,
att.— Xen. vůvvóre m.tehdejší nuzotu. ij. bo
hyně, Nouze ; Chudoba. Hér. vedle Aumy«
vím.—dle mýthu u Pl. mnžk. Porova, matka
sprostého Eróta (v. čowg—f,). b) chudoba ;
chudina ; chudílidé. Thůk., v. čAnic1. a—.

πένοµαι (το σπεν-, « GTÁV-1G)jen prs. a
impf. nuzujuse; nuzně, chudě žiju, se mám;
nuzný,chudýjsem. Xen.xv. Thúk. 70r

πεντά-στομος.

vscda: nuznost; chudoba, Pl, nuzování; nu
z0ta. V. x%uvo 2. A, a.

TOEVT-,ve slž. před samohl. — névre.
TtevTA-ve slž. často předsouhl.— révre,

πεντα-δραχμία π, πεντεδρ-, ἡ (πεντά
Špayu.-0g)pětidrachmí ; pět drachem. Xen.

TEVTA-OPRYLOG2. (-Špaxuh) pětidrach
mý. Hér. νέαςπενταδράχµ.ους ἀποδόμενοι 198ἱ
po pěti drachmách (t. velmi lacino) prona
javše.

πεντ-αευλ-, ἴόπ.--- πεντ-ᾶὃλ-.
πεντα-έτης 2. (-Férns, črog) pětiletý.

Hér. roi, Thúk. omovoaí.neut. Hér. dro
πενταέτεος ἀρξάμενοι μέχρι εἰκοσαέτεος ο
pětiletí začavše až do dvacetiletí; od pěti
let —do dvaceti let.

mevT-XWAov-,ión. πέντ-άεὺ- (509 .πά»].)
pětizápasí; paterozápas; patero zápasni
otví.(£. δρόµος, ἄλυια, πάλη, δίσχος, ἀχκοντισ
µός). Πότ. ἀσχέων πεντάεῦλον οτἰδε 56τ Ρ8
terozápasu “ provozuje paterozápas (v.i ěr
ασχέω a, B). Xen.

πέντ-ᾶνλος, ἰόπ,πεντ-αξι-, ὁ (511.
předch.) pětizápasník; paterozápasník.Hér.
ávno r. —Xen., Arst.

TLEVTAMUG(mévre) neskl. pětkrát, Aischl.
a jn.

πενταχισ-μύριοιὃ. --- 60.000.Πόν.
πενταχισ-χίλιοι 8. -- δ.000. Ἠέν.,

Thúk,

πεντα-κόσιοι 8. (-χκμτιοι, 817. δια-κό
σιοι]-Ξ600. Ὠόπι.] βουλήτῶνπ. v Athénách.

TEVTANOGLO-pLÉĎIUVOC2. pěti set měřic.
pl. v Attice: velkostatkáři, občané první
třídy (dle ústavy Solónovy),mající ze svých
polností nejméně 500 měřicAtt. (asi 275
hektolitrů n. 300 korců) úrody roční. Thúk,

πεντα-πάλαιστος 9. (παλαιστή) )δί]
dlánní (dvaceti palců řec.). Xen.

πεντα-πηχυς, €0g,0, pětiloketní. Hér,
ἀνηρ. (

πενταπλάσιος Ἰόπ. -πλγσιος ὃ. (81.
Oi-mAdotoc)pateronásobný. Hér.

πεντά-πολις, ©, pětiměstí. Hér. spolek
pěti měst Dór,, v. éčánoA.

πεντα-σπίνάμοςο. (-σπιδαμή)ΡόΜΡρίά
ní. Xen.

TLEVTU-OTOLLOG9,(-arTóu-cr) pětiustý; pě
tiramenný ; pateroramenný, Hér. o Ť.



πενταχοῦ.

πενταχκοῦ (πέντε-, 517. πανταχοῦ) ΥΡδ(!
dílech ; na patero. Hér, v. διχλαμβάνω 1.8,α.

TĚVTE(ajol, zéume, « guingue, pět, fůnf.)
neskl. pět. trag., Hér., att.

πεντε-δρ-, V.πεντα-δρ-.
πεντε-καί-δεχα, ποςκ]. ραϊπάοῦ,
πεντε-χαι-τεσσαράποντα, -τετταρ

= 45.
πεντεχαιτετταραχοντᾶ-λινος 9. (-λί

vo-v)pětačtyřicetinitní. Xen.

πεντε-σύριγγος9. (-σὔριγξ)πρὸ ἑπῦ;
pětitroubý. Arst.

πεντ-ετηρίς, ίδος, ἡ (-ἔτος) a).doba do
pátého roku; čtyrletí (uplynulé). Hér. διὰ
meverypidoc(v pětiletí; když nastává patý
rok ;) každé čtyrletí; vždy po čtyřech letech.
πανηγύριες αἱ ἐν τῆσι πεντετηρίσι γινόμεναι
národní slavnosti vždy po čtyřech letech
konané. b) slavnosť po čtyřech letech. Hér.
—Thúk, rýv πεντετηρίδα ἐποίησαν,τὰ Δήλια.

TEVTÝMMOVTA(měvre-, guinguaginta )
neskl. padesát. Aischl., jn.

πεντηκοντά-δραχμος 9. (-δραχμ.ἠ)Ρ8
desátidrachmý. Arst.

πεντηκοντα-έτις, ιδος,Ἡ (-Ἔετις, ἔτ-ος)
padesátiletý ; na 50 let. Thúk, orovoaí.

πεντηκοντά-παις, ὁ, ἡ. padesáti dítek.
Aischl. vévva rod—.

πεντηκόντ-αρχος, ὁ, Xen.náčelník pa
desátiveselnice (mevryxovTopog).

πεντηκόντ-ερος, V. TEVTYXÓVTOpO.

mevTYnovTÝp, dle někt, i -orýp, ἥρος,ὁ
(zevrýxovra) padesátník ; náčelník padesáti
mužů. (v. revryxoovůg). Thúk., Xen.

πεντηκοντ-όργυιος 9, (- ὀργυιά) Ρὰᾶ6
sátisáhový. Hér.

πεντηκόντ-ορος, ión, -epoc,7 (- m čpec
GW, čpé-Tn5)r padesátiveslová, -veselná,
(vas) loď;- padesátiveglí ; -veselnice. Eur.

πεντηκοντούτης 9. (-το-έτης,-Βετος)
padesátiletý ; na 50 let. Thúk, orověgí.—v.
πεντηκοντα-έτις.

πεντηκοστήρ, ν. πεντηκοντήρ.

πεντηχοστύς, ύος,ἡ (πεντήκοντ-α)Ρ846
sátka ; hluk (vojínů 50; půlsetniny). Xen.
xaTŮ MEVTYXOGTŮGpo padesátkách ;po hlu
cích. Thúk. čy éx4oTe Aóyw πεντηκοστύες
σαν τέσσαρες, καὶ ἐν τῇ πεντηκοστύι ἔνωμο
τίαι τέσσαρεςτο βΏοτα(v zástupu) padesátky

πὲρ. 851

(hluky) byly čtyři, av padesátce roty čtyři.
—ale dle Xen. dvě.

, πεντ-ήρης, ἡ (-άρ- Υἀραρίσκω, 815. τρι
1015) dle někt. u Hér, loď pětiřadá ; -řadní
(s 5 řadami veslařů).

πεντ-ώρυγος π. πεντ-όργυιος, 9. (-ὁρ
γυιά) Ρδμεόποτύ. Χεη.

πεπαίνω (. πέπ-ων,817. πέσσω)1. πιδ]ς
kým, zralým činím; ku zralosti přivádím.
Xen. vůy drWpavúrodu hroznů. pass. dozrá
vám. Hér. 6xxprós. 2. obr, ukojuju ; mírním,
Xen. ρᾳ55. Ἡ ὀργὴ πεπανὺήσετχι ὑπό τινος
hněv ukojen bude od někoho.

πεπᾶμαι,γ. πα-ομαι.
Ηεπάρηῦος,Ἡ, ος, τ ΑΡ. πιοζ],υγοἩ.

od sev, Buboje.
πέπειρος 9.1 3. (« mém-wy)změkčený ;

zmírněný. Sof. opyj— mírný.
πξπερι, εως, ión. 106,Tó(piper, pepř, Pfef

fer) pepř. Arst.
TĚTOVVA a p., ντ.πήγνυμι.
TETARYÉVOc, dor. —

πλήσσω.
nÉmÁoc, ó,řiza; roucho (řizové), obyč.

nádherné. a) «) ženské. trag. —Xen. xara
ρρηγνύμεναι πέπλους.-- ΡΙ. 1 78 86., Eur. (v.
ἀμπέχω b, «). —P) roucho mužské, Aischl.
pl. o rouchu Xerxově ῥήξας πέπλους--. 804,
sg. o rouchu Hérakleově. —Xen. pl. za sg.
—b) roucho skvostně vyšívané, při hodech
Panathénských věnovanéAthéně. Pl.

TĚTÁVLU, TÓ(mérho-c) trag. odění ři
zové ; oděv. «) Aischl, ženský. p) Sof. muž
ský nádherný.

πέποιν-α, , πείθω {.
πέπονῦ"α, υ. πάσχω.
πεπρᾶμαι α Ρ., Τ.πιπράσκω.
πεπρωµένος, πέπρωται, ν. πορεῖν.
πέπταμαι το 5]ὔ.,V.πετάννυµ..
πέπτωχα, πεπτώς, ν. πίπτω.
πέπων, ονος,9. (πεπ- Υπέσσω, 817. πεπ

xívo) 1. měkký (horkem) ; zralý. Hér. o 0vo
οἱπ. γενέσῦαι ἆο-; uzráti. Xen. PóTpug.—2.
obr, zmírněný ; mírný. Sof. μόχῦος trud.

πὲρ (.ν περ-ί,Ῥθί- přiadi.,j. per-magnus,
pře-) neskl., enkl., postp. a) velmi; zcela.
při part.: i; ač; jakkoli. Hér. % αὐτὴ πεο
šodca. výž noc ač (jsouc) byla táž. v. zvl.
εἴ-περ,καΐ-περ.-- Hér. %vp reg s coni. aor.,
ač-li ne— s ind, fut. —b) právě, obzl. j. při

-«ηγμένος, V.
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γζβε]ς Κτιτ6].; τ. ὅσ-, ὅσοσ-περ, οἷός-περ; οὗ-,
ὅθεν-, ὥσ-, ἕωα-περ. ἶοἑἁδ]., Τά]. ὅτι περ
že právě-—.

πέρᾶ {ενπέρα-ς, 813. πέρᾶνν, περαῖος, πε
oxirEc0gv. zvl. !)přes- ; nad-. a) dále, o)míst
ηὅ. Ε], µέχρι τοῦ μέσου καθιέναι, π. O oj až
do prostřed sejíti, přes to, dále pak ne. i
v řeči,s gen.Hur.v προρῆςTv: nepo
stoupiž dále v řeči té! —o přednosti, moci,
Sof. ds Tův ἐμῶν ἐχθρῶν u. AVÉGTIGOGm. Jenž
nad mé odpůrce mě jsi (postavil,) povznesl,
—6) o míře. způs. a p. Aisch. m. dixng nadmíruslušnou.Sof,nadprávo; bezpráva.Pl.
π. τοῦ δέοντος σοφώτεροι π8ὰ ῬοΐθΡια πιοῖ
ἀἴε]δ. Ὠόπι, π. τοῦ συμφέροντος πολεμ.ῆσαι
přes prospěch svůj začíti válku. (v. i uérpLog
£.).Eur. uno ěpovýcna m.netaž se dále! Sof,
0x Óvm. Opd.caxuvuvíce nad to nemohu ozná
mit. w. Tv eipnuévovnad to, co už jest fe
ὅσπο. Ρ1. 1τὸ π. oúxéT Gxo8aouco nad to jest,
už neuslyšeti. b) o čse: déle, Xen. odxémr.
ěToMópxnoav už dále ne—. s gen., ΦοΙ.π. τοῦ
cixóvogdéle nad očekávání (než příslušnáje
doba). Xen. «. μεσούσης τῆς Ἠμ.έοας Ρΐ68 Ρο
ledne ; po polední.

népůev (srv. répů-v) sprotějška; s pro
tější strany (přes moře). Xen.

Trepalvw (mépá, mépu-<) ku konci vedu,
přivádím, a) skutkem provádím ; vy-; doko
návám. «) o subi. osb., Sof. fu% πρΆγος
ἄσχοπονἔχει veg4vac (proti) nám dílo nepo
chopitelné má vykonáno. Xen. περαίνειν τὰ
θέοντα, τὸ προσταγὺέν vykonávati—. Dém.
maldh. také skutkem vykonávati, prová
ἀξίί (ορ. λέγειν). Ρα55. ΑΙ6ΟΠΙ.περαίνεται 09
gojsyov vykonává se už práce. Xen. tva čove
meoxlvyvmaby skutkem, vskutku se to pro
vádělo. o subi. τὸ dsovra a p. — Eur. vůy
χρησμὸς meeonívevmnyní věštba skutkem se
stává, naplňuje se. —9) o subi. zosb., Eur.
περαίνει οὐδὲνἹ προθυμία nevykoná, nepořídí
nic ochotnosťhorlivá. pass. Thúk, ra yryvó
UEVAὥρᾳι ἔτους περαίνεσῦαι 60 86 děje, že po
časím ročnímjest uváděnove skutek. —b)«)
slovem provádím ; ku konci vedu, přivádím.
Aisohl. εἰπὲ καὶ πέραινε πάντα pověz a do
konce vypravuj všechno! Pl. 0pbá; Aéye
καὶ πέραινε ὥσπερ Joše— a veď to ku konci
právě J, jsi učinil začátek, zeoXva.ku konci
přivésti. ρα55. οὐδὲν οἴμαι ἄξιον λόγου μοι
mereoXvdm nic, tuším, co by za řeč stálo,
mnou provedeno (k cíli) není. —ϱ) slovem,
řečívykládám. Dém. roweřre dxoJax' TodT0

mepům.

01 xai m. žádáte si uslyšeti, to tedy už vy
kládám.

περαῖος ὃ. (πέρα-ν. Ο0ΙΠΡ.περαίτερος Υ.
zvl.!) na protější straně. Hér. 4oBavres čc
TY mepnímvTS BoroTíns yedpygvystoupivše
na protější pobřeží Bojótské země,

TeepULÓM(zeogio-c) a) na protější stranu
(moře) převážím, přeplavuju. Thúk, orpa
τιὰν ἐπεραίωσεντο]δ]ο přeplavil. Teoxuodývat
přeplaviti se. Thůk. čsvaov na ostr. Xen.
μ.Ἡ περαιοῦσθαι εἰςτην Ἀσίαν aby se nepře
plavovali do Asie. Thúk. zeoxtodyrou diXT0d
mopůuoů přeplaví se úžinou mořskou. b)
Thúk. τὸν Ελλήσποντον περαιώσειν Hellé
spont přeplaviti. T rAoto na korábu.

mepatrepoc 3. comp. ku zssx. a) přes,
nad to další. obyč, adv. meoarTévw.«) nad to,
Ještě dále, více, Pl. %.moodaivevještě dále
v tompostupovati, pokračovati, Aischl.s gen.
προβῆνχιTvdE xi. postoupitinad to ještě
i dále (v řeči). Eur. uadečy x. dověděti se

ještě více. 9) Xen. w. τοῦ κοτρίου ještě dálepřes míru. b) Pl. «. τοῦ dčovrogvíce, déle
nad potřebu, než potřebí.

περᾶν Ιόπ, -ρΏν (πέρᾶ, 917. περαῖος)8) α)
na protější straně, stranu (vody, moře). Hér.
méonvčv vů Pyvaín na protější straně, t. v
Rhénaji. x Bžoou OixBxhóvrecz. z Thasa
přeplavivše se na protější, druhou stranu.
ij. attr., Thúk. %w. vů protější země (přes
moře), neut. 70 «. protější břeh. Xen. —i s
gen., 90Η,π. πόντου Ρΐ65 πιοῖο. ΤΠή]. π. τῆς
Ἑλλησπόντου Ρΐε5 ΗΘΙ. --Χεῃ,1 π. τοῦ πο
Txuoů na druhé straně řeky ; za řekou. p)
vůb. za—s instr, Hér, r. v ódo5 za cestou
(v. xořAoc2. a). —b) odtud pryč. Sof. x. me
o8c" olde 01 pryč prehají tito už.

περᾶς, ατος, τό (.ν πέρα) a) konec, Tivog
něčeho. trag., att. —Thúk. čx regXrov vůs
z končin země. Xen, roúrTovT%r. těch zemí
končiny. b) prostředek (konečný). Thúk. m.
τοῦ ἀπαλλαγῆναι τοῦ xivdývou k vybavení
z nebezpečenství,

περᾶσις, ἡ (περά-ω) Ρο, βίουπ. καὶχατα
στροφή života přechod a převrat, skonání,

περᾶτός, Ιόπ. «ητός (περά-ω) τ. ναυσιπέ
ρατος.

ό / / /
περᾶω (.ν πέρα, 51Υ.πόρος, πορ-Όμός, <

port-ta, por-tus, fahre). 1. pronikám. 8) α)
s obi. vody přeplavuju; pro- ; přejíždím; pře
cházím. Aischl. jeřbpovrepčom průliv pře
plouti. (v. i eůBarog). 9ο, πρὸς οἴκουςπέλα
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περγαμον.

γος περῶ; zdakdomovu mořemplouti mám?
Xen. ἔμποροι πλέουσιν ἐπὶ σἵτον πόντον πε
odvTeg obchodníci plují pro obilí moře pro
jíždějíce. vo ὕδωρπερῶντες vodu, vodou pře
cházejíce. —G) s obi. země. Aischl, Ooýxyv
περάσαντεςThráckem prošedše. Xen. ši T00
ἵππου τάφρους περᾶν η Κοπί ΡΙΙΚοΡΥΡἵε5ΚΔ
kovati. — Υ) Ῥτο-; přecházím; přecházeje
míjím. Hér. ouAundg meoýcev strážemi pro
niknouti, projíti. b) básn. vůb. «) jdu; krá
čím, Sof, čx Oóu.ov ἄψορροςεἰς δέον περᾷ 7 ἄο
mu nazpět, opět vhod přichází, Eur, dóuov
ší“ méodcovz příbytku ven vyjdi! vode vůs
ἔξω meožyz této země pryčjíti. Sof. (v. mépav
f.). p) jedu, Eur, Oyotar εἰςὄρος περάσομ.εν;
zda na voze k hoře pojedeme? 2. obr. a) do
nikám ; docházím. Sof, μηδένὀλβίζειν, ποὶν
dv Téoux TOUlov meo4oy nikoho neblaho
slaviti dříve, než by cíle života došel, Xen.
σαυτὸν γιγνώσκων εδαίμιων περάσεις —blaže
ně dokonáš, cíle ἀο]ὰεδ, ἐπιπόνως διὰ γήρως
περῶντες lopotně (stářím kráčejíce,) stáří
trávíce. b) z) překračuju. Xen. voř;τὴν Ίρη
τικΏν ἡλικίαν πεπερᾶκόσινtěm, kteří jinošský
věk překročili. 9) sahám; dosahuju. Xen,
subi.74 lvy stopy

πέργαμον, τό, básn.obyč.pl.hrad.Aischl.
na Olympu. Sof. v Troji. Eur. v Thébách. —
5ϱ. Πόέγ.τὸ Πριάμου π.

Ἡέργαμος, 2 (srv. předch.) 1.ms. Asij
ské v jihozáp. Mýsii. 2. dle Hér. tvrz v kra
jině Pierské, již. od pohoříPangajského.

Ἡερδίχκκας, ου. 1όΠ "ίκκης, εω; kr. Mak.
1. P. 1., zakladatel říše Mak., Hérakleovec,
syn Argejského Témena; ok, r. 700. se svý
mi staršími bratry Agauem a Aeropem z
Arga přišel do Mak. —2. Perd, IT. v 5. stl.,
syn Alexandra Io, bratr Alkety 2h*a Fili
ρᾶ 219, otec Archelaův. 3. Perd, III., syn
AmyntyIIh9, bratr AlexandraII, Filipa
II, otecAmyntyIIIbo,

πέρδιξ, 640g, 0, “, koroptev. Xen.
πέρην, τ. πέρᾶν.
πέρνω ({ᾳῇ, πέρσω, 8ο0Υ.ἔπερσα) básn.

plením ; hubím ; kazím. a) «) vžjyŘésoa ze
mi popleniti. Aischl. 9) mégaev,πέρσαιπόλιν,
Tootav, vů Téoyava vyvrátiti, sbořiti ms.,
Troji, hrad. trag., Hér, or. —pass. Róhg,
ἄστυ πέρῦεται-- vyvráceno, bořenojest. v)
Aischl. γενείου τρίχα πέρῦεινὈναάγ τοι8
rváti, ϱ) Βο[. α) ἔπερσεν ἀνθρώπους Ζ8ΡΙΙ,
v záhubu uvrhl lidi. ©)o subi. nemoci a p.
za- ; zhubiti.

περί. 853

περί, ἵpřed samohl. násl, obyč. reci (m
měo)I. praep. s dat., gen.a ace.—j. postp.:
πέρι, ΟΚοΙο, Α. 5 ďař. 1. a) ok. něčeho; ok.
na něčem. Hér. z. vou xeoxXo sty.ovT1%02g
na hlavách—. Xen. %, vořsTpxy/Aou—, ταῖς
xsocív ok. na krku, na rukou, z. τοῖςστέονοις,
umpot na prsou, na stehnách. —dpéravaz.
voz Goci —0k. náprav, —na nápravách. b)
Sof. νεκρόςm. νεκρῷ mrtvola na mrtvole,
πεπτῶτα π. čípe,padlého (tělem vbodnntého)
na meč. 2. a) «) Ηόν., ΤΏή]ς, πταῖσαι π. τιν.
naraziti oněkoho; k úrazu přijíti někým.
1περὶἑκυτῷ svouvlastní vinou. Thúk, p. při
σφαλῆναι,-- P)Aischl. cčboua: m.Tagbe ostý
chámse (vázna v dávné bázni,) z dávné bázně,
b) o (s ace.) «) j. v sázce, závodě. PL (v. xu
Bsúo). B) při slovech bázně a p., Hér. «.
ἑωυτῷ δειμ,χίνωνo sebe strachuje se. Thúk.,
(v. δείδω α). -- ΒΙ. 1: δαρρεῖν π. τῇ ἐχυτοῦ
ΦυχἩἀορτόπιψε! ϱ/ 4ο τοι ἀπδι,-- Β.8Φ6/.
1. 4) Ρΐ6ς; παά, ΤΗή]ς,π. πάντων μ.ελετᾶν τ,
nade vše usilovati o něco. b) Xen. v. παντὸς
ἐποιεῖτο OtxmoZvrEGŮNÍTÍ Tim nade všechno

i

si pokládal, aby vymáhal něco někomu. «.
πολλοῦ, -πλείονος. -«πλείστουποιεῖσθαι (η88)
mnoho, více, nejvíce si vážiti vi n. vivo něco,
někoho. s inf. aby—. (v.i jyéoum f.). 2.0
(6 40ο) α) μάχεσῦσι π. τινος bojovati 0, za
ηξοο, Πότ, π. τῆςἑωυτοῦ ἕκχστος υ.κχχόμνοι
za svou vlasť každý bojuje, Xen. %.τῶν ὑωε
τέρωνἀγαθῶν μαχοὐμεῦα ovaše statky bojo
vati budeme. Thůk. z. 795ZuxeMxc(dle někt.
π. TĎ ZixeNx) Ódyov o Sicilii zápas, Hér.
πολλοὺς ἀγῶνας δραμέονται π. σφέων αὐτῶν
ve mnohé zápasy uběhnou o sebe samy (0

své životy). τρέχων π. τῆς ψυχῆς poněvadž
mu 0 život běželo. e. ἐωυτοῦτρέχωνο 5608,
o život svůj závod maje; když o život jeho
běželo. Dém. «. rv čoy4Tuv κινδυνεύειν 0
poslední věci býti v nebezpečenství; ve
svrchovaném neb. býti. 9) Sof., att. Asyswπ.
rivos mluviti o něčem. Xen. διαλέγεσθι-
rozmlouvati—. Sof, o)děv x4Totoba τῶν σαὺ

Tod mém zcela nic nevíš o svých věcech, j.
to s tebou jest. Pl. oxomstyw. Twvogzkoumati
o někom. ἨΠόν, υαντεὐεσῦχι π. τινος ἀοἴαπο

i 3

vati se věštby o něčem. p. při gJvdavsodu.
Χοῃ. γιγνώσχειν, γνώρην ἔχειν π. τινος (τ. ἶ
βουλεύω 1. 8, 9. 8, α). Υ) co se týče něčeho,
ΠόΚοΠο.ΕΙ. πῶς ἔχειτα π. τῆς ἀρετῆς J. se
to má 5 οποΒί{, Χθῃ, τὰ π, τινος 09ΠάΥ, pří
hody πζδί, Ῥ]. ἐπιστήμων π. τινος umělýv
něčem. b) «) při slovech bázně a p., Hér.
dovadim m. Tivog obava o někoho. att. ΦοθεῖV



854 περί.

σθκι, δεδιέναι π. τινος. Πόη,ἰ φροντίζειν πο.τι
vogstarost míti oněkoho. B)pro; 0. Pl. =. av

ἀφικόμην proč, pro co jsem přišel. Dém. x.
τοῦ τιμωρήσασθαιPlurrov pro, opotrestání
Filipa. —C. s ace. 1.a) «)ok.; kolem; vů
kol. Sof, λεύσσων π. πᾶν zíraje ok., vůkol
všeho, každé věci. 1. π. τὰ u.výuava καὶ
T0ug TOpove Ok. pomníkův a hrobů. «. vy
daAavrav oixety ok. moře bydleti. Ἠότ. γῆν
or.mŘoavúčesok. celé země téci. Xen. décdu
T%Tha m. vův oxyvývaby se zbraní (posta
vili se ok. stanu,) obklíčili stan. r. T0Bucí
Aetovok, král. hradu. —oi «. viva kteří jsou
ok, někoho; družina něčí. Xen. ovyxxAet
τοὺς ἀρίστους τῶν π. αὐτὸν ἑπτά 5το]ό πε]
vznešenějších sedm ze své družiny. B) ok.,
u něčeho. Hér. čóvr. w. BuČávriov meškají
címu ok., u Byz. raw. MAmrTovysvou.eva 90
ok., u Miléta se přihodilo. Pl. =. Tyv xoývyv
εὔδειν ok., u studánky—. b) ok. na něčem. α)
Χο, π. τοὺς πόδας τῶν ἵππωνσαχία περιειλεῖν
ok. nohou koní obvazky ovinovati. p) PL. «.
τὴν γῆν οἷς.Ῥο, π8 πθιπὶ, Ηόν, π. Πιερίην διέ
raBe vůk. v Pierii prodléval. Thúk. $xovy
π. πᾶσαν TV ŽuxeAlovbydleli po veškeré Si
cilii. Dém. δυνάμει πολλῇ π. Ἑλλήσποντον
ov s mocívalnou v krajích Helléspontských
jsa (kolem po Hellésponstsku, v. i δωτινά
ζω). ©)«) o čse. Xen. z. ἡλίου δυσμάςοἷς. ζὰ
padu slunce. x. mécac vůxrag ok. půlnoci.
(τ. { ἀγορά 2. 8). ΤΠή]ς,π. τούτους τοὺς χρό
voug ok. těch dob—. 9) při čísle: ok,, asi.
Thúk. juépac m. Técauouc zal déxa asi (po)
14 dní. i přios., Xen. z. χιλίους ἤδη συνειλεγuévovgmužůvasi1000užsebraných.— 2.
8) π. τι εἶναι,«) při subi, osb. ok. něčeho, při
něčem býti; něčím se zaměstknávati, obí
rati. Xen. m. τὰ ἐπιτήδεια Žoav (potřebami
zaměstknáni byli;) potřeby opatřovali. i při
jn. verbech p.,j. διατρῖψαιπ. τῶν ὃῆραν Ρ10
dlíti na honbě. —i bez verba. PL.To%«. ruda
lidem obírajícím se těmi věcmi, oi m. TAGTE
λετάς představení tajemných obřadů. 6) při
subi. neosb.: zaměstknává se něco něčím;
jest něco o něčem; týká seněco něčeho. Pl.
ἑκάστη τῶν τεχνῶν π. λόγους ἐστὶτούτους,οἳ
τυγχάνουσιν ὄντες π. τὸ πρδγμα, οὗ ἑκάστη
ἐστὶν ἡ τέχνη Καζάό π απιόπί ορίγά 56 Τδῦπιϊ
těmi, (jest ořečech těch,) které právě tý
kají se díla, jehož každé jest vměním,«. yet
ρουργίας καὶτοιχύτας πράξεις ἐστὶνἩ ἐπιστή
um oručních a p. pracích jest vědomost;
ručních a p. prací týká se věd—.i bez verba,
Thúk, r%v. 726vas lodnictví, b)x)o něčem,

/
περιαιρετος.

někom ; strany něčeho, někoho. Pl. Ačyswπ.
ovrvíx,larooug mluviti 0 jídlech, lékařích.
Ἠότ, γνώση π. Αἴγυπτον mínění o Eg. —m.
ToÚT0VEOÚTEGečye strany těch tak se vedlo;
s těmi tak se dálo. PI. Ta To0GýxovTaTaT
τειν καὶπ. θεοὺς καὶπ. ἀνδρώπους ΡἩεἰπᾶπό
konatii (co se týče bohův i co lidí,) k bohům
i k lidem. i při adi,, Xen. xaxlovg ici m.udg
7 juels er čxelvovcŠpatnější jsou k nám než
my k nim, (v. i dětxoc 2. b. srv. i du.zoTávo
2.—). B)o, v něčem. Pl. copog 7x.v zběhlý v
něčem, p. τεχνικός. ϐ) α) ΡΙ1 5]. starostia p.,
Thůk. m. opdg αὐτοὺς OLeoxórrovy0 sobě sa
mých uvažovali. $) 0; pro. Aischl. oůgmépt
πᾶσα χθὼν στένεται 0 něž veškera země ste
ná. v) č. i pouhým instr., Thúk, aToůg éxv
ToůgT005"EXAmvaczavavpřým Hellény samy
sebou potříti nechati. Tyv πόλιν τρίψεσθαι
aTYV 7. ZůTÝVŽe obec se potře sama sebou.
—II. ve slž. 1.a)o)ok.; vůkol; ob; 0 (1.
περί-ειμι, -οδος, πεοι-έοχομαι, -άγω, -Ελαύνω,
-πλέω, -ίστημι, -σταυρόω, -τειχίζω) γκο] ;
10ᾷ-(περι-φέρω,-αγγέλλω, -πέμπω). β)ο;
(περι-έχω, στέλλω). οκ. οὔ, 56; Το7- (περι
αιρέω, -σπάω). ϐ) α) οἷ. πα, οῦ, Ρο, ΡΥϊ (περι
ειλέω, -πτύσσω,-τίδημι, -ἅπτω, -πίπτω, -τυγ
χάνω) ϱβ)Ρΐ6-, Ρο- (περι-τείνω). ϱ) Ρΐ6- (8
druhou βίγαπα, περι-τρέπω, -πετῆς 9.). -- 2.
a) x) pře-; navrch: na vrchu (2. mepí-suu/ ν VP ο
2., «γῶγνομαι). $) pře- ; příliš ; velmi (περι
υβρίζω, -εργαζομιαι, -οργῆς, -χαρῆς, πεοί-φο
Pos). b) z) pře- ; nad to ;ještě; vy-; do (περι
uévo). přes počet (megi-Čuyov).B) pře-; za- ;
zů- (mep-Acíro, -owČe, -moiém). v) pře-;
přes ; ne- (meo1-009%w2., mepi-vses).

πέρι, j. postp. — περί.

περι-αγγέλλω α)τήκο] π]άράπα; τοτ]η]8
šuju. obzl. k válečným přípravám. Hér, pass.
—Thúk. act. s inf, aby—. i při subi. lodí. b)
vůkol, všudeukládám. Thůk.vxůg repryyeh
AovxaTa 70Aeiglodi vůkol ukládali po obcích.
--σίδηρονχατὰ ξυμμιάχους železo (pro potře
by válečné) po spojencich—.pass. TxoxoxevY
περιχγγελλοµένη výprava ukládána jsouc—.

mem-4ym a) ok., kolem vozím. «) Hér,
5 ἀγο]ίπι αοο. παρθένον περιάγουσι τὴν λίμνην
xúzhe pannu vozí podle jezera kolem. β)
--κατὰ τοὺς φίλουςοί (πιτ{οΙγ) ΡὸΡΙάΐο
lích (od přítele k příteli). Pl, s obi, zboží:
χατο πόλεις po městech —b) kolem, vůkol
vodím. Xen. ed. —si, s sebou, Tivxněkoho.

περιαιρετός ὃ. (περιαιρέ-ω) ΦηΒἀποτο076





περι-αιρέω.

braný, rozložený (v částky) ; snadný k roze
brání, rozložení, Thúk, ἄγαλυα.

περι-αιρέω 1. a) kolem snímám,rozbí
rám. s obi. věci obalující, obklopující. (op.
reortWyu). Hér., Thůk., Dém. Tetyo0gmeote
Aeřyzed, hradbu (kolem) rozbořiti, dáti roz
bořiti, sbořiti. prs. —kolem bořiti. 2ed. Hér.
περιελόμενος τὴν κυνέην, σφρηγῖδα sňav si
přilbici, prsten—: b) s ob.. věci obalené, ob
sažené, e) vy- ; rozvinuju. meď. si. Hér. Táv
βιθλίωνἓν ἕκαστον περιαιρεόµενοςz listů jeden
každý rozvinuje—.3)obr, vybírám ; vylučuju.
Xen. τῶν πολευικῶν τι ἆ věcí válečných ně
co.—y)stranou kladu, odklizuju. a0r. Aischl.
τὴν ὕβριντινὸς odkliditi, odloučiti—.PL.pass.
msovnoyuévovTV xaxdv když odklizeny jsou
nesnáze-—.2. a) odebírám, od-, ujímám (něco
ochranného). meď. Xen. mepehčoda1 aVTdV
va omA«odebrati, pobrati si jejich zbraň. b)

obírám ; oblupuju. Dém. pass. reovnpyuévot
χρήματα, συμμάχους οΡΙοἩΡθΠ!ᾖσουσθpeněz,
spojenců.

rmepi-aAyétmpřílišný žal, zármutek mám.
Thúk. rei z něčeho; příliš se rmoutím ně
čím. zeoxXyoxs rozhorliv se.

IepiaAA« n. -aAAog, věštkyně v Del
fech na zač. 5. stl.

mrepi-xAAoc 2. nad jiné. Sof. mesíxhAx
nesmírně; náramně.

Tep-Au7-8Yw kolem obhaluju, obsahu
ju. Pl. vi něco. —meď. obr. k zahalení si
beru. vi něco; zahaluju se něčím. AóyotT0t
αὔτα καὶὀνόματα καὶῥήμιατα ἀμπέχονται Τ851
takovými i slovy i obraty zahalují se.

Ilepixvěpocg, tyran Korintský v 7. a 6.
stl,, syn Kypselův, mnž. Melissin, otec Ly
kofronův.

TEP- ÁTTTWovazuju. obyč. obr. opatřuju;
přičiňuju; způsobuju ; zjednávám. rtví T1ně
komu něco (buď dobrého n. zlého). Xen. dyu
dóv T.dobrého něvo. δύναψὶιν,ὄλβον, εδαιμο
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νίαν, τιυ.άς. -- Ελ. αἰσχύνηντῇ πόλει περιάπ
τειν hanbu na obec uvalovati, ὄνειδός τινι
repo. hanbu někomu způsobiti. i subi.
ἨΘΟΒΡ.,Χεῃ, ἀνελευδερίαν τι περιάπτει τύ
čitku skouposti něco zjednává.

περι-αυχένιος 9. (-αὐχήν)οΚ.χτκα; na
krk. Hér. orpsrToc.

mepi-Balvw obstupuju. Sof, obr. ra d' d
oyu.xeobxíva Bořc k němu tu nejasné do
rážejí výkřiky.

repi-PáAAw 1. a) obhazuju ; obkládám.

περι-ράλλω. 855

«) PL.regBxXov Ta vetoe TovTe (obloživ své
ruce ok. toho ;) objav rukama toho, Te0fbxA
λοντες τὰς χεῖροιςἀλλήλοις οβ/ππα]{οθ 96 (τι
kama) vespolek. zeď. obhazuju, obkládám
si, Hér. odpo eo BaXAera:rouchosi (obhodí,)
obleče ; rouchem se oděje—, εἶμα, χλανίδιον
reobaXóu.cvocoděv, pláštík nase vzav. Eur.
φάρε«ακαὶ πλοχάρους περιῤαλλομένα γένυσιν
roušky a lelíky spouštějíc si nalice ! s rou
škami a lelíky přes líce vlajícími. Xen.ozto
dev meotBuAóuevotměXrag vzad přehodivše si
štíty. —3) obkládám ; vkládám. Aischl. (v.
decp.óc2.a). meď. (obkládám ; ku své ochra
ně) zřizuju, vzdělávám si. Hér. Tetyoggot
PxAXóp.evorzeď, hradbu (kolem sebe) zřizu
jíce. τείχεα περιεβάλλοντο Τ41,hradby si zři
zovali; města svá hradbami opevňovali. 60
κος ÚÚyhov čx Tv vxvyylov mepeda)hovro
ohradu vysokou z trosek lodních kolem si
υζ8δ]811.Χεπ. ταῖς πόλεσιν ἐρύματα περιῤάλ
λονται městům svým hradby vzdělávají;
města hradbamisi opatřují, i rdppov meoted4
Xovropříkopsi kolem vyházeli. y)obháním;
obkličuju. obyč.meď. —si.Xen. yeptov eo
BaXAecdbarm. (vojskem) si obkličovati. i se
ζυο]όπι αοσ. Ἠόν. τεῖχος περιῤαλέσῦχι την
róJuv hradbou obehnati si ms. —pass. čvTG
περιβεῥλημιένωνηὸςἔνι v okrsku obehnaném,
obrazeném jesti chrám. — b) «) obkličuju,
Eur. ἤδη µε περιθάλλει σκότος τ7 πιό ορΚ!]
čuje, pojímá temno (smrtelné). meď. obhá
ním, obkličujusi; zaskakuju ; zajímám,Xen.
mpóbara roXAa meoeBxAovrobravu mnohosi
obehnali, zajali. p. Asíxv. —i při čAgovev. —
P) zahrnuju «οἱ,Ηόν, περιῤαλεϊν πλῆνος τῶν
iydvov zahrnouti množství ryb.—c) x) pluje
objíždím. Hér. rov Abov mepiěBaXXovAthos
objížděli, Thúk. αἱνες περιβαλοῦσαιΣούνιον
lodi opluvše 5. —B) meď. obr. v Ťeči: zatá
čím. PL. xúxAo rexxAAóu.cvog oklikami za
táčeje—. uaxoav— daleko—. —2. a) «) zava
luju; kolem vrhám ; uvrhuju. 18ο]ς,πόλεις
ouu.pooaigmeo7AAsv obce nehodami zava
lovati, v nehody uvrhovati, přiváděti. v00
T0us —FeobxAely ty —zavaliti, uvrhnouti—.
p) v-; ukládám ; připravuju ; způsobuju.
Eur. očxrov reobxXov žalost způsobiv—,Hér.
περιῤαλεῖν τινι τὸ dyodóv vložiti na někoho
hodnosť; připraviti někomu—. meď. vklá
dám, beru na sebe (j. oděv,obr.) j. pass. Pl.
τοῦτο οὗτος ἔξωδεν περιθέβληται ἲοἱ{οΡοᾶο
bou tento zevnitř oděn, opatřen jest. Xen.
ἐς τὸ σὸν σχΏμα, ὃ σὺ περιῤέβλησαι Ἰα ἰγό
nádheře, kterouty jsi (obklopen,) opatřen—.
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b) z) oblibuju. Xen. zeBxAhov zzi dyanův
TOůg TÓTOUC,ĚV0lg Šyčvero— oblibuje a milu
je ta místa—. 3) meď. zabírám, opatřuju,
přivlastňuju si; získávám vi něco; nabývám
něčeho.Hér.70x roi xAero mnohosi vy
πίοα]. ἰδίῃπεριβαλλόμενος ἑωυτῷ χέρδεὰ 80
bě samému zvlášť vyhledávaje zisků, πόλιν
Καλλίστηνπεριεβεβλέατο πι. πε]κτάς ιδ] δί αἱ
zabrali (měli zabráno). Isok. reoteBáhovTo
TovTóTovzabrali si místo; dobyli místa.

περίβλεπτος9. (-BXér-o)kolem, vůkol
pozorovaný ; pozoru, podivu, obdivu hodný;
znamenitý Xen. 00s.ivěci,— comp. o koni.

mep-pAéne a) kolem, vůkol hledám.
Xen. zeadlédo: vivdc prohlednouti některé
(od prvního do posledního), b) «) s podivem
hledím. Trv na někoho; obdivuju se něko
mu.Eur.pass. zeaBXérecta: ku podivuhýti.
B)ohledávámse. gi na něco; všímám si ně
čeho. Sof. Toůvotzovspravedlnosti.

περι-βόγτος, Ιόπ. -βόᾶτος, 9. (-βοά-ω)
1. křikem, nářkem provázený. Sof. oAreovi.
2. rozhlášený (pověstí) ; pověstný. a) ve sm,
dobrém. Thúk, cróXogToi—výprava něčím.
b) zlopověstný. Dém. cúsrxo— spiknutí.

περιβολή, ἡ (-βάλ-λω) 1. 8) α) οῬἱεΒ.
Ἡτγ. χειρῶν περιθολαί ορ]ἡπιόηί rukama. B)
objem ;okršlek, Hér, olxím;e. okršlek domu.
οΏ78ά8,Ε1ΙΥ.ἑπτάπυργοιπ. sedmivěží, sedmi
brané—. v)obehnání; obklíčení ; oblouk (0b
kličovací). Xen, velo τὴν π. ποιεῖσθαιτξζ
ším oblouk (v obkličování) sidělati. ©)oheb;
οξχκα, Τπή]ς, γωνιώδης,-- ϱ) Eur. «) prosto
ra obklíčená. oxorevm x. temný vnitřek;
temnoty vnitřní (pošvy mečové) 8) závitek
(v. čách(o7e). 2, záměr. a) úmysl; cíl. Isok.
τοῦ λόγου řeči. b) obmysl. Xen. se dvojím
gen. ἡ τῶν Θηβαίων τῆς ἀρχῆς π Théban ův
obmyslovrchní panství, ©

περίβολος 2. (zeooXi) a) x) objimací;
obvinovací, Eur, ovémyr. věnce (k obvíjení
hlavy). 9) ohradní, substt. 6 r. ohrada. Hér.
tc(upóc. Thúk. zeď ohradní, kolem. b) pro
stera ohrazená ; ohrada; ohrádek. Pl.

περι-ῥραχιόνιον, τό (-βρκχίων) πάταπι
ník. Xen. Ρ]. γεᾶ]ε φέλια.

περι-ῤρύχιος 9. 898, kolem řítící se,
smáčející. οἴδματα.

περι-γίγνομαι iÓn. «γίνουιαι1. 8) α) na
vrch dostávám se; vrch beru. obzl. silou
tělesnou, válečnou. vítězím Ttvosnad někým.,
vi něčím ; přemáhám, překonávám někoho

περι-δέω.

něčím. Hér.,att., georyevécdo:na vrch se do
stati; zvítěziti; vítězství dobyti; obstáti,
Thúk. (v. δείχνυµι 9. 8). Χεῃ. περιγενέσθα,
Tv dvyioTastaTáv zvítěziti nad protivníky ;
přemoci své protivníky. T%ye.ToGoĎT0vTe
ριεγένου ZÝTOĎOaTE—Tychlostí takovou mě
rou přemohl,překonaljsi ho,že-, Hér.isace.
08. Ἕλληνας χαλεπὰ εἶναιπεριγίνεσῦχι καὶ
ἅπασι ἀνθρώποισι Hellény že obtížno jest
přemáhati i celému světu. xa70 iGyvoóvmo
cÍ. —περιγενέσθαι καὶνικῆσαι čdvex přemoci
a vítězstvím překonati národy. 9) přednosť
mám ;předeházím. Thůk. (v. 7X005).b) idu
ševně. Pl. geowvevécdu: Tivogpřekonati ně
koho; vyniknouti nad někoho τῷ κὐτῷ οἱό
V.EVOGπεριγεγονέναι, ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν
domnívaje se, že touž věcí vynikl jsem nad
ně, kterou právěi nad státníky (jsem vy
nikl), 2. a) ostávám ; zůstávám, «) 00s. na
živě, Hér, TŽ oT9xr:7g T0V;zegrysvou.évoveby
z vojska, kteří ostali; zbytek vojska. gote
yýveTo ToúTou T0Ď TÁWe0spřežil tu pohromu.
Ihúk. xuTxovyav ni T0vBanovrEgrylyvsTx
útočiště vzav k oltáři, zachránil se. —č%Tv
κινδύνων 1 πεμεζρεξθηςίτί. --ἀπό τινος ΡΟ
ηξοο--, ὦ) ο τδς], Πόν, τῶν αἱνέες περ,εγένοντο

jichž lodiο ϱ)περιγέγνεταέτια) τΥΟΥvá, vy-, pocháAFněco. Tivi šx Tivog někomu
z něčeho. Dém, čz rodTov m. úuďy 4 oyoX7
z toho pochází vám ten poklid, ta nečinnost,
τούτου μόνου περιγίγνεσῦαι μέλλοντος 8 18,
když toto jediné z toho vybývati, pocházeti
má,aby—. Xen.i περιεγένετο ὥστε χκχλῶςἔχειν
Κρπεο konců byl, že—. 9) Thúk. s inf. s u4—
pochází výhoda z toho, že ne-,

meprypanTóG 2. (-yg%0-w)okršlený; 0
mezený. Thůk. v0 w. m. omezené.

περι-γράφω 1. ok.škrtám ; naškrtuju;
okršluju ; nakresluju. Hér., zxúx)ovkolo, τὸν
Xov slunce, 2. okršluju; ob-; omezuju.
Ἀθῃ, περιεγέγρχπτο ÚTOT909Úelou okršleno,
mezemi ustanoveno bylo od božstva—.

Trepi-deYjG2.(-d40<) příliš, velmi zaleklý.
Hér. «. yevóuevogvelmi zaleknuv,zděsivse,
Thůk. u%s inf. aby ne—. Isok. —úvyx£plné
strachu. Thúk, 70 TxoxyoŽu.z«. náhlá ule
kanosť, úzkosť. adv. v přílišném strachu,

mepí-Šervov, 76,veřejné hodypohřební,
Dém. —Řotetystrojiti.

περι-δέραιον, τό (-δέρη) πἀϊκιδπί]κ.Arst,

περι-δέω (-- 9. Šéw)obvazuju. Hér. med.
—sl. Ti něco,
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Trepi-ětvém ok. točím, koulím, otáčím,
Xen. pass. —se.

περι-δρομή (-096u.0-c)běh kolem, doko
la, Xen. πεοιδρομἣν ποιεῖσθαι Κο]ον όλα (51)
dělati; kolem se otáčeti.

1. repldpopoc 9. (srv. předch. a násl.)
oběžný. Aischl. x. zxúrTogxúx)Xouokrouhlý
okolek štítu.

2. mepl-Opopoc, 6 (srv. předch.) oběh.
Xen. a) okraj (teneta). b) chodba ; pavlač,
Ρ]. ἐπὶτῶν οἰκημάτων.

mepi-etÁém ovinuju. Xen.

περι-ειλίσσω, -ττω,γ. περιελίσσω.
περι-εἴλον, αοΥ.k περιπιρέω.
1. περί-ειµι (18, περιέναι, Τοζά.οὗ πάει].

--51Υ. περιέρχοµαι) 1. a) obcházím ; obejdn.
Ρ], κύχλῳπεριόντες τὴν A uzedaivovakolem
obcházejíce Lakedaimon (vně). Thúk. zegué
vXL ZZTŘ VWTOUAÍTOTEObcházeti jim (je) za
zády. b) «)obeházím ; sem tam chodím. Hér.
Ἀχτὰ την πόλιν po městě, Dém, PovAccdaze
ouóvTEcPVyĎavecda:; zda chcete obcházejíce
vyzvídati? B) ob- ; procházím. Xen. výv EA
Xda meovýeHelladu procházel. Hér, r% pu
λακὰς περιιών 511426,Ρο strážích obcházeje,
v) procházkou, na procházkk hodím. ΡΙ.εἰς
τὴν αὖλήν megrňucvdo předsíně na procházku
jsmešli, Xen. Axugot zegrňaavsjasnou tvá
ří se procházeli. c) o čse, Hér, 7cóvoureg
óvrog občhem čsu. Thúk, megnóvrí TG Vége
během léta (dle někt. zsotóvri— ve zhývají
cím létě; ku konci léta. v. 9. meglsuu 3. b).
2.a)ob-; zacházím, Pl v řečiusyxAwyčvezu
regurvéovpro důležité věci třeba si zacházeti,
b) přecházím. Hér. %úpym čeTiva—. v. dXo
τρίζω {,

ο. περί-ειµι (inf, -etvau,rozd. od předch.)
1. ok. jsem. Thůk. yegtov, © zvxAw TELtov
rsovňv m., ok. něhož dokola zeď byla. 2. a) na
vrehujsenm: vrch mám. «)obzl. silou, mocí;
vítězím; vTevognad někým ; přemáhám, pře
konávám někoho. Hér. ry δύναμινπεριέσε
odu TS Buoihéog jeho moocže zvítězí nad
královou (mocí). Dém, megiéova. TG (oóve
TV ROAogxouu.évovpřemůže časem obléha
πό, ΤΩή]ς, περιέσεσθκχι TG moXéue že zvítězí,
že dojdou na vrch moci válkou. $) vynikám.
Tivo;nad někoho. vi něčím. předčím něko
ho (před, nad někým) něčím, v něčem. Hér.,
Χθη, πλήθει množstvím, Thúk. vxvcí loďmi.
Xen. xzoreolz vytrvalostí, b) duševně. Pl.
cooíx Tdv EXXvov meglesty moudrostí nadi

ot
)
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Hellény předčí.Xen. r črueheíz pečlivo
stí. 3. a) ostávám ; zůstávám. «) 0 08.: —na
živě ; zachráněn jsem, Hér, vý demuT0ůvotoy
meoteusvým osudem (j. ti souzeno) zůstal
jsi živ, rov ddskocov megsivaí To. aby bratr
zachován ΜΥ]{1.τοὺς περιεόντας αὐτοῦ ἐνΠέρ
σῃσι παϊδχς ἀίΙεΥ (Ρο 5ιητ{1]6]ιο) ν Ῥοδγβ]κιι
žijící, b)o věci. Hér. (v. xso0xívo a, f.) Thůk,
oů megiécrau vÁZEČnezachová, neudrží se
tamnější moc. Tv FEG10ŮGXYTAGUGXEVÝVZA
chované nářadí. b) veoteoTí v. vyhývá něco,
x) zbývá. Thúk. uvyuócuvov na památku.
Χοῃ. περιόντιτῷ ἐνικυτῷ το zbývajícím roce;
koncem roku (dle někt, geguóvru,v. |. περί
aw1. c). Dém. s inf. gepisoví úuly ἀλλῆλοις
ἐρίζειν π ἔο]ιο γότη υγ ρύταᾗ τοερο]δἰς ΠάαΙςγ--.
Χσηῃ.περίεστί µιοι-- πΡή τό πα], αΡΥο]ι---. 3) pře
bývá. Dém. geasivaí z půu.xv3%To že vy-, pře
bývají peníze někomu, Thůk. v0 zestov T05
úsoaAodg(přebytek,) dostatek bezpečnosti;
jistá bezpečnost

περι-είργω, -ἔργω kolem zavírám ; ob
kličujn, ohrazuju. Πόν, τοῖχος ἔζωῦεν ὁ αἲ
τός σφεας περιέργει zeď táž je (dvory) obkli
čuje, ohrazuje. Úhúk. subi. dovyu.x průkop.
i o subi. 98. περιέρόχντες τὸ u.vyusřov ohra
divše pomník. pass. Xen. čv περιξιργµ.ένοις
πχρχδείσοις v oborách ohrazených.

mep-etpw ok, řadím,pojím, vrážím. Hér.
ξύλα trámy.

περιέλασις, Ἱ (περιελκ-ύνω) οἩ)Ιδάδηί,
Hér. prostora k ohjíždění.

mreoi-eAnÚÓvwa) kolem ženu, proháním.
Hér. ῥαδ5. περιελαυνόμενος τῇ στάσι ΡΙΟΠά
něn, vyháněn jsa odbojnoustranou—. h)a)vů
kol jezdím. Hér. %oraGovregieXxývovrsg lou
pili vůkol jezdíce, —3) ohjíždím. Χεη. περι
eXxvov ědežTo objížděje díval se—. ReoteAw
ύνειντὸ στρατόπεδον, τὴν πόλιν, τὴν χώρανο)
jížděti tábor, ms., 611. εἰς τὸ ὄπισθεν περιελά
σχι τινῶν ολ]θί, γραἀποι{ (ο]ο{ι) νζαά
někomu. ϱ) Χθη. )ἄττον περιθλαύνεινTÁ:Z
λιχας rychleji kolem (řadou) podávali číše.

περι-ολίσσω, -ττω | -ειλίσσω, -ττω α)
ok, válím, točím ; otáčím. Pl, pass. 0 Ť.: Te
ριελι(Ίναι περὶτὴν γῆν οἑοδ11156 (πάπγρεπι)
ok, země. b) otáčím ; ovinuju; ovíjím. Hér.
παρά τι περιειλίζαι τὸ βιβλίον Ῥοά1ο πόξα]ο
ovinouti list. zeď. —si. PL ἑμάντας ΥΘΠΙΕΏΥ
(kolem pěsti), 3) Xen. s obi, oděvu. aor. ovi
nouti; ohrnouti.

TEV-ÉÁMWok,, sem tam vláčím, smý
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kám. viva n. m někoho, někým, něčím. Xen,
δίκην ὧν ἡμᾶς περιεῖλκε Ῥοκαίι σ8 10, 90 58
nás navláčel (pochodem). Pl. i obr., pass.
περὶ τῆς ἐπιστήμης περιελκοµένης ὑπό τῶν
ἄλλων ο poznání, jako by sem tam smýkáno
bylo od osttních věcí,

περι-ενεγκεῖν, "ενενχαι, 801.ἰςπεριφέρω.
TTEPI-ETTWjen act. a dep, pass., Hér., Xen.

meptémetvTivě(obcházeti někoho ;)zacházeti,
nakládati s někým ; míti se k někomu. Hér,
εὖ hezky, šetrně, Xen. u%Ax,ochotně.aor,
Hér. τὸν παῖδα τρηχέως περιέσπε μ.κστιγέων
s chlapcemkrutě naložilmrskaje ho.isdat.
subst. Xen. ταῖςμεγίσταις τιμ.αἲςπεριέπειν τι
vů s největšími poctami k někomu se míti.
Hér. (5. αἰχία, α, £.). —i s praed. ace. ©g ol
Aov,moAéutovr. viva j. s přítelem, nepříte
Jemzacházeti, nakládati sněkým. dep.pass.
zachází, nakládá se se mnou; vede se mi.
Ἠό5, τρηχέως περιεφὺῆναι ὑπό τινος.Κγίόῃο
nakládání, trýznění zakusiti od učkoho. re
ριέψεσθαι ὡς πολεμίους že naloží se s nimi
j. s nepřátely.

repi-epyaČopat a) příliš,přespotřebu,
zbytečně se namáhám, Hér. s part., i s dat.
TG BuAdne mepieoyaodauslova pytel že zby
tečně užili. b) «) zbytečnou, daremnou práci
konám. Dém. repieloyacu.« s part. daremně
jednal jsem—. G)přečiňuju se. Pl. s part.

περί-εργος9, (-šoyo-v)a) přílišný v prá
ci (zbytečné); všetečný. Xen.vedle u%ro0s.
—b) zbytečný. Arst. —Isok. neut. s inf. —r0
r. zbytečné zdobení ; zdobnučkářství.

περι-έργω --- πεοιξίογω.

περι ἐρχομαι (srv n reoleuu) 1. a) ok„I zepta) 1.
ubírám se; obcházím. o) vi obcházím něco,
ἘΙ. ο) κύκλῳ περὶτὴν Ἀττικὴν κατὰ τὰς ἄλ
λας πόλεις περιέρχεται πθοροβάΣ{ Ἰκο]επ At
tiku ρο οβἡπίομ ππξβίθο, Πόν. περιελθεῖν
τινα πάντοῦεν οΏθ]{, ορΚΙ{δΙ8 πδΚοπο οἆθ
všad. (b)obcházím (vnitř). Pl. odrw ToúTE
δύ᾽ἢ τρεῖς δρόµ.ουςπεριεληλυθότε στην }εδιό |
ti oba dvakrát n, třikrát sem tam neobešli—.
Dém, xúxAe meotépyeru kolem obchází. b)
Ťadou ob-, procházím. «) Xen. περιελθὧνπρὸς
Toug olhouc Aéye— obejda (řadou) ku přáte
lům povídej—. 3) o subi. věci. Hér. ἢ βασι
ληΐη, ἡγεμονίη περιῆλθε ἔς Τινα Κά]ονείτί,
vladařství přešlo na někoho, c) o čse. meo
eAdO0vT0gTOUypóvov když 0-, přeběhla doba—.
ΧθΠ, περιῆλθενὁ ἐνιχυτός ο-, Ρΐ6-, πρδΠ1τοῖς.
2. a) ορ{μα]ο Κοπάπῃ,Γόπι, πρεσβεῖπι περὶ Τ]ε
λοππόνησον, dg mreovýXdbou.cvposelství po Pe

περι-ήἠκω.

loponnésu, jež jsme oběhli, řadou vykonali—,
b) mepépycraí TÍ Tiva dochází něco na něko
ho; zastihuje něco někoho. Hér. %τίσις po
msta. c) obcházím ; podskakuju ; podvádím.
Hér. cogly vv reaňAde chytrostí ho pod
skočil, podvedl.

περι-ἔσχατος 9. kolemkraje.Hér. rá z.
okolí krajní.

περι-εφὺ'ἦναι, ν. περιέπω.
mep-éym 1. a) ok. držím, jímám, Hér.

med. msotéxou.zíTwo: e) ujímám se někoho ;
lpím na někom ; nespouštím se, neopouštím
od někoho. ro) meoiéycmuďAora jehož se u
jímáš nejvíce. «) lpím na něčem ; neopouštím
οἆ πόὔθ]ο, γευσάµενοιτῶν ἡμετέρων ἀγαδῶν
περιέξονταιοκτιβί{ορ παδίοἩΏτξοί dobrých (ví
na a p.), neopustí od nich. repméyecda τῆς
jveuovím; Ipěti na náčelnictví; státi o náč.
--τοῦ καὶμάλιστα περιέγεσὺεοὗ 1πε]τ{οθ 5ἰἱο
jíte; čehož i nejvíce se domáháte, i s inf
aby—.b) o) obstupuju ; obkličuju. pass. Hér.
--ὰθι, τὸ στράτευμα πἀάντοῦενπεριείχετο
ὑπὸ τῶν πολευίων-- ορ]κΗδοτάποῬγ]ο--. ϱ) ο
subi, neosb. Xen.0005 T0 πεδίον περιέχει po
hoří rovinu obkličuje, obmyká. Pl. TérTTx

| pecypavyxÍEp oVGaLTO plov čtyři přím
ky objímajíce plochu. γ) ἀγανόν, ὃ οὐχ ἔπι
ovňumreoéye dobro, jehož neobsahuje, ne
Ρο]{πιάροππάπ{. ΑΓβ{.τὰ περιέχοντα ὀνόματα
ορίδοταοί βΙοΥ8/{οΡ.τὰ ἴδιχ ὀν. τ]αςίπή slova).
2. a) přesahuju. Thúk. περιέσχον τῷ κχέρᾳ
καὶ ἐκυκλοῦντο τὸ δεξιὸν τῶν ἐναντίων Ῥχ6
sáhli svým křídlem a obkličovali pravé kří
dlo svých protivníků, repécy cT0oTpaTóTE
ov vojsko přesáhlo, zaskočilo tábor (nepřát.).
b) přesahuju ;předčím; vynikám. Thúk. τῷ
čpyp moXů meotoyovrec dílem, bojem valně
předčivše, vynikše.

περί-ζυγον, τό (spojidlo,) řemen přes
počet. Xen, pl. řemeny v zásobě (ve vojště).

Tepi-YyšopLat za průvodce ku převedení
se dávám. Hér. rivi někomu ; převádím ně
koho. τὸ 090g κατὰ την ἀτραπόν přes horu
po stezce,

περιήγγησις, 1 (zepmyé-ou.x) obvod.Hér.
vnější podoba (u ptáka).

mep-Y)4w a) došeljsem, Hér. riněčeho;
dostalo se mi něčeho. T03ToyT9yὄνδρα τὰ
ἄλλα πάντα περιήκειντὰ RoTY tomuto muži
že osttního všeho dostalo se v přednosti. b)
o subi, neosb., Xen, €řgTeva 1 dpym mrepváxe
na někoho (řadou) vláda přešla.



περιήλυσις.
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περιήλυσις (περι-ελυὈ-, τ. ἔρχομιαι)Ρΐ6
cházení. Hér. —dušedo těl živočichův.

TEPI-YLEMTÉM(simpl. neob.) Hér. a)
příliš, velmi reptám, se mrzím, se horším.
S SEN.μάλιστα ἐχπεφευγότων περιηυἔκτεον
nejvíce reptali, se horšili, že barbařiunikli.
s dat. repmuézree 17 édpyvelmi ho mrzela
σοηΏά]]α.περιημ.εκτέοντες τῇ δουλοσύνη poně
vadž se jim hnusila poroba—. s acc. uďAAXoóv
T regtnu.ÉxTEetím ještě více se horšil.b) pří
liš, velmi rmoutím se. v ovy.popýz neštěstí.

περι-ήνεικα jón., att. -ýveynov, A0.
Κ περι-φέρω.

περι-Όέω, ορίμάπι, α) 00s. vůkol, sem
tam běhám. Xen. 9) o subi. věci. Ηότ. τεῖχος
meorde zeď obíhá, kolem se prostírá.

Περίθους, 8οξ--- Σειοίθοος.
περί-θΌμος 9. ΡΙπΥhněvu, Aischl. κα

/
τάρᾳι, ΗΠ6Γ.περιθύψως ἔχων ΥΡΙοπ] ος.

περι-ίζομαι (ζω) Πό. περιιζόµενοιseda
jíce ok., vivě někoho. xúxAe— kolem do ko
la sedajíce.

περι-ίστηµι 1. ααξ. (5 809. -έστησα, Ὀοᾷ
prf.) ok. stavím. Xen. reotécTyGE TOGTPXTEV
ua sol vův TóAuvobstavil vojsko ok. ms, 2.
meď. (s aor. -eovnoauyv, bez prf.) —si.Xen.
περιστησάμ.νος τῶν ξυστοφόρωνκύκλονµέγαν
rozestaviv ok, sebe kopinníky v kole veli
kém. 3. meď. (s a0r. act. -éovnv, bez prf.) ok.
stavím se. a) se subi. 05.) často s ace.: 0k.
někoho stavím se; obstupuju někoho. Pl.
ἐτύγχανον ἡμᾶς περιιστάµενοι Ῥτάτό πό5 οϐ
stupovali. reoéornoxv ἡμᾶς obstoupili nás,
častěji nepřát.Eur.reoorRox xúxAoobstou
pivše kolem.p. Hér. att.— B)s obi. věci. Xen.
περιίσταται τὸν λόφοντῷ στρατεύµατι οϱΚ]
čí, obežene vrch svým vojskem. b) se subi.
neosb. meouioravat TÍ viva obstupuje, obohá
zí, skličuje, svírá něco někoho. Thůk. o0pog
περιέστη τὴν Σπάρτην (obstoupil,) pojal Spar
tu. Dém. zívěvvos καὶ φόβος--. χωρὶς τῆς πε
ριστάσης ἂνἡμᾶς αἰσχύνης 1ΠΊ1Ποhanbu, jež
by nás postihla. 6) «) περιίσταται, περιξστη
T: převrat bere, vzalo něco. Thůk. %rúy1.—
sigm přestupuje, přechází, přestoupilo, pře
šlo něco v něco; dostupuje, dochází, dostou
pilo, došlo něco k něčemu. Dém.eig roůrTo
περιστήσεται τὰ πράγρ.ατα Ἱς{οΙΠΗΚοποῖ,tak
daleko dojdou věci. β) περισταταί τί τινι ἄθ
chází něconaněkoho; vychází něconěkomu
(převratem). Thúk. rovvavrlovreptécry ai
Té opak toho mu vyšel. 4. prf. mepiéornxa.
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8) οἷς, βἰο]ίπ, Χαμ. οἱπεριεστηκότες, περιξ
στῶτεςοἷς. 5ἰο]{οί.ἀνδοώπων πλῆνος πτεριξι
ovýze lidí množství ok. stálo, b) se subi.
neosb., Thúk. úmav 70 meoteoT0: Huds Ostvóv
veškera hrůza, která nás obstoupila, pojala.
c) mepiéoryzé Tu u) převrat vzalo, změněno
jest něco. Thůk. Ἡἢπρότερον σωφροσύνη. B)
vvi došloněconaněkoho; nastalo, vyšlo něco
někomu. Ε]. τὸ ἐναντίον. -- Ὠόπι, i inf. že—.

TEp-(oyw přesahuju. Thúk. περιίσχουσι
κατὸ τὸ τῶν ἐναντίωνεὐώνυμοντῷ δεξιῷ Ρῖ8
sahují přes levé křídlo protivníků svým
pravým křídlem.

περι-ιτξον, γ. 1. περίειωα--ἴ,
περι-κάν-ημαι, Ίόπ,-κάτ- 8) οἷς,Ί561Ἡ

usazen, sedím. Hér. Tv zeoxaryu.évov x)
vóv ok. něho usazených. b) obléhám. Hér.
περικατέατο οβΙόΠαΙ1,πόλιν ms., Ἄνδρον,

περι-καίω ορ] η]. Ηότ,βόεςπερικεκαυ
u.Évoi—0-, popálení jsouce.

περι-καλλής 9. (-κάλλος)Ροκ άςηγ.
περι-καλύπτω οῬβα]π]1.aor. Xen. ob-;

zahaliti, iuxTio.
περι-κάμπτω οχ. πα/Ράπι, Ῥ]. περικάμ.

Úavrec mo)Juvotáčkou zahnuvše zpět—.
Tep-naTa-ppém kolem stíkám, spadá

vám. Lýs. vd velymmeoiuxTagpčovra zdi Ko
lem se bořící.

περι-κατα-ρρήγνυμι ok.,kolemstrhu
Ίπ. Χθη. πισᾷ. περικατερρήξατο τὸν πέπλον Ώ8
sobě roztrhla roucho.

περι-κάτ-Ώμαι, ἴόη.ν. περι-κάδ.--.

περί-χειμαι a) ok. ležím, uložen jsem.
Τπύ], τῆς ὃεοῦτὰ περιχείµενα χρυσία ozdoby
ze zlata na soše bohyně. —Xen. b) na sobě
π]οὔθπο πηάτη. ΗΠόγ.περὶ τοῖσι αὐχέσι τι περι
χείμ.ενοιmajíce na sobě ok.šíjí vloženo něco.

Tepi-M8lpw ostřihuju. Hér. s obi.vlasu.
meď. —Si.

περι-χίων, ovoc,2. obsloupený ; obslou
pením opatřený. Eur. vaoí.

Tepi-MAel, ión, -xAním, statt. -ZAÝ0
obmykám; obkličuju. a) Hér. o subi. pohoří
s obi. krajiny. pass. redlov zeotxexXuévov
ópetrovina obklíčena pohořím, b)Thúk, med.
mepxhýcacdu TA va5gTdv čvavríov obklí
čiti οἱ--. ῥᾷ56. περικληόψενοι obkličováni
jsouce—.

mep-xÁvjÍw, v. předch.
Ηερικλῆς, έους, lón. -ZAéng,680g,výteč
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ný státník a řečník Ath. v druhé polov.5.
stl., syn Xanthippa 1h9a Agaristy 2hé, otec
Xanthippa 2" a Parala 1bo.

περι-χλω, v. πεοικλείω.
περι-χλύξω ορ]αομι]α ; ošplachuju,

Thůúk.pass. prs. 0 ostr.
IepmAúpevoc mýth. Théban za Eteo

klea, syn Poseidónův.
περίχλυστος 9. i 3. (-xXóČe)básn, opla

chovaný (mořem). Aischl, vě5os.
περι-κομίζω ok. přepravuju, převážím.

Thůk, s obi. τριήρεις. -- ρᾳδ. --56.
TEMNOTY, 7 (-xóm-To) otlučení. Thůúk.

TEp-nÓTTW 1. otloukám. Thúk. pass.
Ἑρμαϊπεριεκόπησαν τὰ πρόσωπα ΗΘΙΙΠΘΟΣΙΥ
měly otlučeny.obličeje. 2, a) osekávám ; kol
kolem sekám, plením. Ώόπι, πεοικόπτοντες
τὰ čvEAXnoróvro kolkolempleníce kraje
v Hel. b) odírám ; obírám. Dém. x" sva po
jednom- (j. řadou).

περι-πτίονες, οἱ (-κτί-ζω..1γ. ἀμιφικτίο
veg)obyč. básu, okolní osadníci; sousedé. Ἰ.
attrib. sousední—.Hér. or., Thůk.

TrEpL-7VNÁÉM(srv. násl.) otáčím, Hér.
med. ὅτι σφέας περιεκυκλοῦντο (-χλεῦντο)
τῇσι νηυσὶ οἱ βάρβασοι Ζο19 (οἱάδα1,) obkli
čovali svými lodmi-.

TEpI-MVXAÓw(srv, předch.) obkličuju.
meď. —si. Xen, reomexuxAdoda vivx obklí
čena míti někoho,

περιχύχλωσις, 7 (-xvxXó-) obklíčení,
περι-λαμβανω 1.a) objímám,Xen. περι

λαβὼν τὸν παῖδα οῬ]ατ jinocha. b) zajímám.
κ) ga někoho ; k soběberu někoho(abyne
utekl). Hér, zeorXAxAstyk sobě, ve svou moc
dostati někoho, B)obkličuju. give někoho;
útěk zamezuju někomu. Hér., Thúk,s obi.
mužstva, lodí, 2.obsahuju; zahrnuju(v řeči),

IleoiAXoc, jón, -Xzeos,vůdce Sikyónský
v bitvě Mykalské;

περι-λείπω ο-; τἠβίατιήπ. Ηόν,περιλειφ
dvou na živězůstati:

TEM-ÁETW (—« Aex-fs) kolem loupám,
odlupuju. Hér, oXosv,

περι-λεσχήνευτος 9.(-λέσ(η) Ροποτού
nách, v hovorech rozhlášený, Hér

Ἡερίλέως, ν. -λᾶος.
/ 9 , ,

περι-λιμνάζω (-Auvn)jezerem oblévám,
obtáčím. Thúk. zorxu0g T4v zóXw—Ť. ok.
města jezera dělá.

πέριξ.

mrepi-Aovmoc2. nad to, ještě pozůstalý,
zbylý. Thůk., Xen.

mrepí-ABTtOG2. (-Arm) přesmutný; pří
liš zarmoucený. Isok.

περιµάχητος 9. (-μάχομαι) Ῥοΐθπηob
stoupený, vymáhaný. vždy o věcech; oč se
bojuje; úsilně žádaný. Thúk. údeo. Xen.,
Arst. neut., Isok. doga úřady—.

mep-pLayopatok., kolkolembojuju.Xen,
περι-μένω 1. οδεκάνάπι, 4) se subi, os.

mivaněkoho; ještě čekám na někoho; vy
čkávám někoho. Thúk. dAyXovgreoustvu,
sebe vespolek vyčkati; na sebe vespolek
počkati. Xen. Ór. TxúTyv TYVJvéDav Teoue
vořsyaůT0VG,ei— Že tento den ještě budou na

ně čekati, zdaž—. i s ace, věci, Thúk. 72
µείζω παρασχευἣν περιέµενεν větší výpravy
16δΜὅΥΥδκάτα]. [5ο]ς, τοὺς καιροὺς περιμ.ἔνειν
vhodných příležitostí vyčkávati. i bez obi,
περιλένειν, ἕως-- vyčkávati, až—.(v. išov: II.
1.b). PL.gegiu.ečvxvyčkati. b) se subi. zosb.,
DOL,Tis E PÓTUOSŠTITrsguévEL; která mě po
hroma ještě očekává? —2. přečkávám (ko
πθο πόδεμο). Ἠόπῃ. περιμεῖναι τοὺς ἐτησίας
přečkati stálé větry (až přestanou), Pl, - 6
λίγον voóvov přečkati, posečkati krátkou
dobu.

mepi-HeoToc 2, přeplněný. riv0: něčím,
περί-μετρον, τό, ϱ) πίτα οἷς,,Πόν.π. τῆς

Teotódouvšechna míra okolku. —b) okolek;
objem. Ηόν, --ἐλότρου kotliny.

περι-μήκῆς 2. (-μῆκος) Πόν.«) Ργεά]οιι
hý ; dlouhanánský. čyzvou:. ϐ) λίθους UEYÁ
9εῖ περιµ.ήκεας kameny velikostí ohromné.

mepi-vém (—2. vše) Hér. a) ok, hrnu,
hromadím. Hér. úXyvmeoivýcagdříví ok, na
hromadiv. b) obbrnuju Tí Tim něco něčím.
περινέειν, περινησχι ÚAnm obhrnovati, obhr
nouti kupami dříví něco.

περί-γεως, ὁ (-νηΐος, -νᾶ-Τος, Υ. νχῇ-ς)
přebytečný na lodi; neveslař, Thůk.

Περίνθιος 8. (Πέρινὸ-ος)Perintský,pl.
mase. i Perintané,

ΠἩέρινῦος, 2, ms. pom, obchodní v jiho
vých. Thrácku, prostřed pobřežíProponti
dy, osada Samianův.

Trepí-votu, %(-vó-0g)přerozumnost; ve
Jemoudrosť, Thúk. pl.

περι-νοστέω 5ο1ηtam pobíhám, Dém.
/ ; o

πέριξ (st) neskl. 1. vůkol; kolkolem.
Aisehl. zýzAe w. kolkolem se všech stran,
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Πέν. π. τινὰ λκθεῖν 56 5α)δὶ,pl, vzíti, strh
nouti někoho k sobě do kola; shrnouti se
kolkolem na někoho, Xen. oi «. okolní, Toig
m. 2izo0o. okolním sousedům. zxÓu.zr. Ves
nice vůkol, v okolí, Thúk, rv [leXoróvyycov
7. g0M00x09vre;Pelop. kolkolem obkliču
jíce—.2.1 postp. a) s ace.(naot. kami kde).
Aisehl, zxúzAovýsov r. kolem ok, ostrova,
Πόέν.οἰκίη, πόλις, τὴν π.-- dům, ms., ok, ně
Ποῦ--, π. τὸ τεῖχος, τὴν vův ok. domu, země—,
(5. 1γράφω 2. a,). b)s gen. «) ok., na, ve
(6 1ο6.). Ηό69.πύλαι ἐνεστᾶσιπ. τοῦ τείχεοςἑ
χατόν bran (stojí) jest kolem ve zdi sto. P)
ok, vně. Hér. z.isodok. svatyně. Xen. «. vůs
τύρσιος ο]ς. Υό76,

περί-οδος, ἡ, 1. 8) α) ομε]; ορο]οᾶ ;
ochoz; přechod kolem. Hér. ráv [leoočov
Tv w.0choz, přechodPeršanů (stezkou přes
horu). zr.TExi úvabaci; (ochoz,) přechod
a vzchod.'3) chození ok., sem tam ; obcháze
ní; cestování ; putování. Arst. ai vs γῆς π.
cestování po zemi. —Υ) chozeníok. s něčím;
nošení něčeho ok.; i: věci ok. nošené. Xen.
ὁ µάγειρος τὴν πρώὠτην π. περιφέρων ἘυσΏδΥ
prvním kolem, první obcházkou jídla (ok.
nesa,) přinášeje. b) «) ob-; zacházení; za
cházka (chůzí). Pl. i obr, v řeči. G) zacház
ka, zatáčka, oklika (cesty). PL.oyíoeu Texat
περιόδους m0AA4gi rozcestí i okliky—. c) 0
běh. «) Arst. 9Aiovslunce (za den). Pl. ἐνπολ
Aug yo0vovzal uaxzpaer. ve mnohých adlou
hých obězích čsu. 6) oběh zpět; návrat. Dém.
museroj zimnice. —2. a) «) okolek; obvod;
objem. Hér. Ἡ π. τοῦ τείχεος οὐκ ὀλίγοι στά
διοί εἰσιοΚο]οἷςσα πιοιηά]ο ποπ ἃ má. p. Xen.
| τοῦ κὔκλου w. hradby okolek. Hér. (v.
Tegiu.ET90v). —TŽS70Ar0; objem města: —TŽg
vžs okršlek země. pl. objemy země. —B) ná
kres; obraz; vyobrazení. Hér. —yůgáT4cng
země veškeré. b) «) PI. x. věv A0yovkolo,
pořadí řečí (ve společnosti). 3) Arst. obvětí:
souvětí souměrně rozšířené ; perioda.

Tepi-omét ok., vůkol bydlím. s aco. a)
Ἠόν, τῶν σφέαςπεριοικεόντων 577ο] οκο]η{οΏ
sousedů. ϱ) Χεη, τοὺς περιοικοῦντας τὸν Π]όν
τον obyvatele vůkol v Pontu.

περιοιχίς, ίδος, Ἡ (περίοικ-ος)8) πόλις τι
vosw. ms. okolní, sousední někomu; ms. v
okolí, v sousedstvu něčím. Hér., Xen. —
Thúk. výcoc— ostr. — i j. subst. sousední
okolí. b) Arst. okolní osada (proti městu. v.
O7u.0 1. b,). dór. j. vesnice.

TtepL-omodoném a) obezdívám; kolem

περιουσία. 801

ohrazuju. obyč.pass. Hér. r0 περιοικοδοµη
vévovkoloohrazené, Xen. dyplx T%mepioxo
oumuévazvěr v ohradách, v oborách. b) za

zdívám. Thůk. περιοικοδου,ηθέντες ἐντῷ ἱερῷ
zazděni byvše ve svatyni.

Teepí-ormoc2. okolní bydlem, sídlem. 1.
obyč. pl. okolní sousedé, Tvvosněkoinu, něčí.Hér.—2.veSpartsku| podružnísoused.
obyč. pl. (obývající vůkol města, mající sice
svou půdu, jsouce svými osobami svobodni,
ale neužívající všech práv občanských, ač
ku povinnostem mnohým, j. k vojenství, by
li vázáni. Původně to byli stdávní obyvatelé
od Sparťanů podrobení a na venkově pone
ohání, později tak nazýváni podrobenci i ve
krajinách jných. v. 'Opvežra:). Hér., att.
poddaní občané, sousedé.

περι-οίσω, {πῇ,Ἐιι περιφέρω.
περιοπτέος, V. περιοράω {.
περι-οράω 1. a) obezírám; ok, zírám,

hledím ; vyčkávám. Thúk. τὸ μέλλον περιὶ
δεῖνbudoucnost vyčkati, πιεᾶ. περιορώμενοι
ohlížejíce se; vyčkávajíce—.b) Thůk. zeď.
ohlížím, starám se, Tivogu. s coni. starám
se o něco, aby ne—. 2. přehlížím; nevší
mám si; nechávám ; dopouštím. Hér. ovxe
ouwpov nedopouštěli; bránili. s omf. Hér.
megudelye)rov detozunechati ho zapěti.Thúk,
ὧν μή ποτε ἐφ ἡ̓μῶν τι περιιδεῖνγενέσθαι Πθ
dopustiti, aby kdy za našeho živobytí něco
z tohosestalo. častěji s ace.part. praed., Sof.
u ooe zeoildns dAousvac nedopustť,aby ony
bloudily ; nenech je blouditi. Hér. %vu%re
ριίδητε διχδράντας αὐτούς Πθπθολπάίθ-]1]656
rozprchnouti. Xen, odrezenoVecdučTí úužz
δεου,ένουςτῶν ἐπιτηδείων α že nenechá už vás
v nedostatku potravy. Dém. ueíčo yryvóp.e

voy TOYἄνθρωπον περιορῶμεν τίοθ vzmáhati
se toho člověka necháváme. pass. Hér. ©g
οὔ σφι περιοπτέη ἐστὶἡ Ἠλλλάς ἀπολλυμένη ἄθ
nesmějí nechati Helladu hynouti.

περι-οργής 2. (-dpyů) příliš, velmi po
puzený, rozhorlený. Thůk.

περί-ορΌρον, τό (-ὄρθρο-ς) doba ok. ú
svitu, jitřní,

TEpi-0pLÉMok.na kotváchstojím.Thúk,
Trept-opplČe ok. zakotvuju. Thúk. meď.

a0r, m zakotviti se ok, něčeho.

Teept-opůoow ok. kopu. Hér. περιορύζαι
Xuvnv dáti vykopati jezero.

περιουσία, Ἡ, (ᾳ περιοντικχ0 Ρ8Υῦ, περι
ὤν Τθ2.περίειμι I.) a)a)pře-; nadbytek: jmě
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ní, peníze přebytečné, hojné. i pl., Thúk.
poklady (obecní), Dém. π. αἱ οἴχοι ΡΙΘΡΥ{εῦ
πό ]πιέη{ ἀοπ]άοί, Χθη, περιουσίαν ποιεῖν Ἠο]
né jmění zjednávati. 9) obohacení. Dém. cic
R. RoúvreTNÍ TÍ Tim. na obohacení vlastní
spravuje se něco (obecného) někým,b) pře
pych. Dém. čz w. κατηγορεῖν z přepychu
(zbytečně) žalovati.

περι-όφομαι {π1.Ἱςπεοιοράω.
Tem-nTaTÉM ok. šlapu, chodím; pro

oházkou chodím ; procházím se. att. —Xen.
ÓAmyTův juéoxv celý den. περιπατήσας na
procházev se; po procházce.

TEpí-maToG, 0,a) chůze ok. ; procházka,
Pl.; Xen. b) m. ku procházkám. Xen.

περι-πέμπω οἷς,posýlám ; rozesýlám.
Hér. Thůk,s obi. poslů, vojska, lodí. pass.
Hér. oi meprreuodwévre;poslové rozeslaní.
(ale v prf. srv. ἶπεριπέσσω |)

TEp-TÉOOW opekávám ; obhaluju. Xen. |
λῦπαι ἡδοναῖςπεριπεπεμµέναι zármutky roz
košemi obhalené (opečením oslazené).

TLEPL-TTETAVYVIUUi -TTETAVVŮM ok. pro
stírám ; rozprostírám. Xen.

περιπέτεια, j) (maormerýc)obrat (neočeká
vaný, náhlý). Arst. obzl. v drámatě.

περι-πετής 9. (-πετ- v nímro) 1. a) ok.
padlý, kleslý. Sof. dupí Tev:někoho objíma
jící. b) Sof, pádem, v pádu obklopený, vbo
dený. ἔγχος. -- 92.překocený; převrácený.
Ἠότ. περιπετέα ἐποιήσαντο σφίσι αὐτοῖσι τὰ
rpoýyuava překotem převrátili sobě sami
své věci,

περι-πήγνυμι kolem upevňuju. med.
Xen. kolem tuhnu; přimrzám,

Tept-uíumAmM“ přeplňuju. Xen. pass.
neprAnodřva přeplněnubýti.

mepm-Tumponjuwok., kolkolem zapaluju.

πθρι-πίπτω 1. 4) ok. padám, vpadám,
vrážím. rivi na někoho, na něco, do něčeho,
Ἠέν. τῇσι σφετέρῃσι νηυσὶ φευγούσησι περι
έπιπτον Αυγπι lodmi do prehajících (lodí
kolem) vráželi. i gepí r kolem na něco.Xen.
περιπίπτουσιν AAAýAoivrážejí na sebe ve
spolek (vojínové), b) náhodou, náhle vrá
žím ; namanuju se. Hér. vé 0%ὁ Πὰν περι
πίπτει tomu právě P. se namane, náhle se
zjeví. 2. v- ; upadám (obkličovánjsa). 8)τινὶο
něčeho, v něco, «) Hér, douXocývymeprreosty
v otroctví upadnouti. i čri ovu.oopývdo ne
štěstí (dle někt, šuresetv). Isok, vočzσυµ.φο

aZZZ

περι-ποιέω.

αἲς -- Χεῃ, νοσήµασι περιπίπτειν ἆο οΏοχοῦ
πραάα. ΤΗή], περιπεπτωκότεςοἷς προείπο
u.evOoctnuvše se v okolnostech těch, o kte
rých jsme prohlásili—. B)potkávám se s ně
čím ; uvaluje se na mne něco. Hér, zeormím
τοντες ἀδίκοισι γνώμησι ΡοϊΚάτα]ίοε 565 η6
spravedlivými nálezy. Dém. v Txp4 Tivog
py Temmecetyodněkoho hněvem postiženu
býti. b) upadám (v záhubu, pohromu). Hér.
u oewuT$mepirécngabys sebou samým ne
padl. Thůk. při σφαλῆναι.

mep-níTVwWAischl. přepadám. se dvo
jím ace. vě καρδίαν περιπίτνει κρύος πιό οἵς,
srdce obchází hrůza.

περι-πλανάομαι (-πλανάω) οἷς.οἰάδίπι
se; obcházím. Hér. s obi,krajiny. po něčem.
Xen. οὐκ ἀχθόμενοι ταῦτα περιπλανώμενοι
tak, že nemrzí nás tyto ob-, zacházky.

περι-πλέχω οἷς pletu, vinu; ovíjím,
Χθῃ. µάλα εὖπεριπλέχεσθαιτο]πιὶ ἀορῖθοτ{
jeti se.

περί-πλεος, αἱ, -πλεως 9. a) přeplněný.
Τπή]ς, τὴν νῆσον περίπλεων ὁπλιτῶν ο5ίτ,
přepl. zbrojným vojskem.b) přehojný, Xen,
pl. neut. mepirAee n. -mAsa—.

περι-πλευμονία, ἡ (πλεύμων)πάπδϊΡ]ο,

ο περι-πλέω α)ος. pluju ; oplouvám.s.ace.
Ἠότ. νέες περιπλέουσαι Εὔβοιαν Ιοᾶἱ Ῥ]αήΐοθ
ok. Euboje, —objíždějíce Euboji. o subi.os.,
Thůk. ryv vňaov meormAčovrec(loďmi) ostr.
objíždějíce, meorrAedoau oplouti; objeti. —
Xen. —b) ob-; projíždím ; sem tam, křížem
pluju. Xen. eixj črrivxůg maně proti loděm.

περί-πλεως, σ. περίπλεος.
περιπλοκή, Ἡ (-πλέκω) ορ]οίοπί. Επ.

obr. pl. —Aóvovpřeludnéřeči.
mepl-mAo0g, att. -πλους, 6, plavba ok.,

kolkol ; oplutí ; oplování. Thúk., Xen., i ve
dle διέκπλους.-- 7 Ρτα6ᾶ., Γή], αὕτη περί
πλους ἐστὶνἩ ΥΠτεσσάρων ἡμερῶν ἴ8το πεπιό
(jest plavbou čtyř dní,) objíždíse ve čtyřech
dnech (dle někt. zde mepír. jest adi. fem.).

περι-πλώω, ἄῑο πόχΚ{.ión, m. -mAéu,

Teept-TtoLÉ(fact. ku 2. mepieru) 1. a) pře
bytkem, hojně zjednávám, Xen. ár" 0Ayov
m. z mála hojné jmění zjednávám. w. ÓorTe
καὶ τὴν πόλιν κοσμεῖν přebytek, nadbytek
zjednávám tak, abych iobec opatřoval. meď.
a) hojně, v hojnosti dobývám si. Thúk, dú
ναριν meprmovmcaoda:moci dobyti si, Xen. i
5 4448.τεῇ, βούλεται ἑαυτῷ ὄνομα καὶ δύναμιν.



περι-ποίχιλος.

meomovýcxoda: zamýšlí sobě samému jména
a moci dobyti. 9) (přebytkem) uschovávám,
ukládám si. Xen, regrmotoJyva:47 aúTáv U
kládají si (přebytkem) z toho. b) m. ové m
hojně zjednávám, opatřuju někomu něco.
Dém. —2. zachovávám ; zachraňuju. Hér.
περιποιῆσαι τὰ ἱρά, τὰ ἴδια zachrániti své
svatyně, svá obydlí, čmi T0úTotoLἡ στρα
τιὴ ἐγένετο διαφθ εἴραικαὶ περιποιῆσαι ΥΠι0ΟΙtěchtooctlosevojsko,abyjezahubilin.1 za
chránili, —viv« zachovati někoho na živě.

med. —si. Xen. τὰς ψυχὰς περ'ποιήσασθαι
životy své zachrániti si.

περι-ποίχιλος 9. τοὶπιῖοργαἰπή,οπερη
(dle někt. velmi pestrý). Xeu. ovo«.

περιπόλ-αρχος, ὁ(περίπολ-οςϐ) ἀοποτοθ
strážníků (obecných). Thúk. “

περιπολέω (repímoXo-c)obyč.prs.1. básn.
a) vůkol těkám,Eur. xx Ἑλλάδα ΡοHella
dě, Pl. %ψυχη odpavov megrroAeř duše nebe
probíhá. b) Sof. vůk. řádím. 2. obcházím;
objíždím, a) Isok. oTpxT% %per% TOUBaci
λέως περιπολοῦσα stráž vojenská v průvodu
krále. b) Xen.o strážnících zemských. rep
πολεῖντῆν yedoav objížděti zemi.

περιπόλιον, τό (περίπολ-ος)strážní tvrz;
strážnice opevněná. Thůk.

mepl-moA0c 2. (-méko) ok. obíhající a)
provázející. Sof. ci w. družky; družina. 0
Bakchovkách. b) v Attice οἱ π. Ῥο]θζάπί
strážníci (zemští ; jinoši osmnácti- až dvaci
tiletí, po zemi objíždějící, obzl. ok. hranie
pro bezpečnost zemskou). Thúk. Xen. —
Aiscbn. i sg.

περι-ποταᾶοµαι stále obletuju. Sof, obr.

TE p-TUTÚOOWa) ok. vinu. Eur. rwvěně
koho ; objímám—. yóvu koleno (o prosícím).
πιο. přivinuju se. PI, —Xen, ok, hrnu, při
hrnuju se. Pl, čvůsvzi čvdev(přát.). b)«)
zavinuju; zavírám, Sof, rýuBw mepierůka:
v kobce zavřiti. B) obklopuju, obkličuju (v
Ροῇ). Χθῃ. περιπτύξαι ἀμοφοτέρωδεν.

mep-TTVYÝ, 9, obvinutí. Eur, Tevyéav
mepmrvyat ohrady zdí.

περιπτυχής 9. (περιπτυχ-,-πτύσσω)Ρο.
1. obvijecí, ob-, zahalovací. oXoog. 2. 0 08.
obložený. oxcyavo— nabodený na meč.

TOEPÍ-TTWLA,Tó, nahodilý případ Pl.

TLEPL-PPAVTÝJPLOV,T6 (-óuv- V palvo) kro
penka (na svěcenou vodu). Hér.

mepi-ppém 1. obtékám. Hér., att, o subi.

περισσός. 863

Ť. s obi. vňoova p.— Thúk.i: obtéká z části
(nikoli xúxAeo).Pl.io subi. d/9.— pass. Xen.
πόλις περιερρεῖτοὑπὸ τοῦ ποταμ.οῦ κύκλῳ 18,
obtékáno bylo řekou kolkolem. 2. a) obhr
nuju. Pl. meotéopeovἩμιᾶς κύκλῳ hrnuli se
ok. nás kolkolem, b) ok. spouštím, shrnuju,
pass. TEotopuřvanok. sklouznouti, spadnouti.
Thúk, subi. domíc.Xen. rédn.

περι-ρρήγνυμι a) ok. trhám. s obi. šatu.
Aischl. pass. —b) Hér. 700 Δέλτα κατὰ τὸ
O2ů mepiopňyvuvau ONeřkoc u ostré končiny
Delty trhá, dělí se N.

περι-ρροή, ἡ, οἴοῖς;stok (se stran). Hér.
TrEpí-ppooc 2, obtečený ; vodou otočený,

obklíčený. Hér.
περρί-ρρυτος 2. obtečený ;mořemoblitý,

otočený, obklíčený. trag., Hér., Thůk., Xen,

περι-σκελής 9. (-σκέλ-λω) οΏγδ. Ῥάρη.
a) příliš stuhlý, skřehlý, Soť.oídypoc.b) Sof.
opévecmysl zatvrzelá, zárputilá,

περι-σχεπτομαι (Ρτς. οΏγὸ.περισχοπέω)
memoxéhacůa ohlédati, rozvážiti si. Hér, eů
bedlivě. Pl, goAA«velmi, horlivě.

περι-σχοπέω jen prs. a impf. (srv.
předch.) ok., vůkol pohlížím, Sof,s u sind.
811 π6, 5ηθ8ᾶ--,Ε]. περισχκοπῶν καὶτοὺς φί
Aovszai T0ůgmoAcutovgobzíraje přátely ine
přátely— (dle někt. rwoxoxoráv pohlížeje
na př—.).

Tep-0T4W ok. stahuju, strhuju, medď.
—s1.Xen. aor.

TrepL-oTEPYÝG2. (-amévy-e) básn. příliš
kvapný ; přenáhlý. Sof. raWoc.

περι-σπέρχω příliš pudím, popuzuju.
Ἠότ, φᾳδ5. Λοχκρῶνπερισπερχθέντων τῇ γνώ
un Taúry— když Lokrové příliš rozhorleni
byli návrhem tím—. |

περισσεύω, -ττεύω(περισσό-ς)1. 9)Ρϊθ-:
παάργτάπι, ΤΗήΙς, ἐπερίσσευσενἀπότινος pře-,
ΥΌΥΙΟ7πξδόθµο,Χθπ. τὰ ἐπιτήδεια περιττεύ
οντα potravy v přebytku. b) zbytečný jsem.
Φ0Μ,τὰ περισσεύοντα τῶν λόγων οὐ 2Ργ{εὅπο
z řečí; zbytečné řeči. 2. a) pře-, nadbytek
mám, Xen. —r%gdamávyg —povýlohách. b)
převyšujn ; přesahuju. Xen. meprvreVcovotv
ud ol moXéuto:přesahovati budounás ne
přátelé (počtem vojska na svých křídlech) ;
vyniknou nad naše řady—.

περισσολογία,-ττολ», ἡ[-λόγ-ος)ΡΠ
nosť, obšírnosť v řeči. 15ος.

περισσός, -ττός, ὃ. (πέριξ, περί-) 1. a)
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přílišný; přes, nad míru, sílu. o) Φ0Η.περισ
σὰ πράττειν τὸςὶ přílišné, síle vlastní ne
možné konati; o věci neinožné se pokoušeti.
τὰ π. σώματα přílišná, obrovská těla. Xen.
πόνος. 9) nesmírný ; nemírný, s Jem. nad

míru někoho, něčeho;, proti- ; více než kdo,
co. Sof, ὄχιος, πρὸς ὅ τι σὺ τῶν ἔνδωνεἶεἰπερισ
ca žal, v němž tyProti těm os, v domějsine
mírná. Eur. x. ojdévnic nesmírného, nemír
ného. 7. ore; mnžovépřemudrovaní. Hér.
U.ηχανᾶσθα: 769100%strojiti nezbednosti, b)o:)
rozdílný; zvláštní, Sof, λόγος slovo zvlášt
ní. Arst. ἄνδρες-- mužové zvláštní, výteční.
i comp. Pl. ojděv τῶν ἄλλων περιττότερον
πρα] uaTEVecda:nic nad osttní zvláštnějšího,
(od osttních lidí rozdílnějšího), nic podsta
tou jného než osttní, i j. adv. oděv m.f—nic
jinak než—.9) rozdílný ; nerovný; přes rov

ný počet. pi. dobu 0z—číslo liché. T0 m.
x žoviov liché a sudé ; licha a suda, 2. a)
pře- ; z-; vybývající. α) v přebytku, nad
bytku ; přehojný. Χθῃ. περισσὸν ἔχειν τι
nadbytku, v hojnosti míti něčeho. E%T095.
šm.oxeuálev ze zbytku připravovati. Tdv do
κούντων, ἰχανῶν τὰ π. Nad věci dostatečné,
nad dostatek přebývající.io 0s. ol. vojíni
přebývající (nad ἴαάγ ποργά{,). τῷ περιττῷ
ZvxAdoeodazástupem přebývajícímobstou
piti, obklíčiti. P) nádherný ; stkvostný. Hér.
περισσότερόντι τῶν ἄλλων θάψχι něco nád
herněji nad osttní pochovati—,b) zbytečný,
o)zbylý. Xen, Tav oxevávra r. z nářadízby

tečné. PL. čx 1. ἠρήσεται ze zbytečnosti,
zbytečně zvolen budo. 9) marný. Aischl.

μάχΌος, 90, πόγος (ale jinak v 1. a, «!)
ΑΙΒΟΠ].περισσὰ κηρύσσοιν zbytečné—,

περισσότης, -ττότης, τος, Ἡ (περισσό-ς)
přeby tečnosť. PL. lichosť, nerovnost.

περισσό-φρων, ονος, Ó,přerozumný.
περίσσωµα, -TTWUU,τό (περισσό-ς) pře

bytek; výmětek ; trus, ATSE.
περίσταδον ( περι--στη-μι) ΠΕΡΙ].ορβ{ιι- |

pem ; kolkolem. Hér., T'húk,

περι- σταυρόω.kolímohrazuju; zakolu
ju; Thůk.; περιεσταύρωσεν αὐτοὺς τοῖςδένδρε
Gtivobehnal, obklíčil je ohradouze stromů

(nepřát.se, si (ku své obraně). Xen. aor.
Ι ῥραᾳδ5. αἱ οἰκίαι περιεσταύρωντο μεγάλοις
σταυροὶς4οίηΥohrazeny byly-.

Tepi-oTéAAw a) «) 0-; upravuju. zí ně
co. ©)dobře, pečlivé. Sof. s obi. mnečedo ze
mě zaráženého. B)obzl. k pohřbu upravuju.
Sof. rápov hrob. δέμας ἰδιο, Πόν, κεφαλήν. 1:

περι-τάμνω.

pochovávám, Eur. —y) 0-; vyzdobuju. Eur.
τάνδικ ed nepravosti hezkými slovy, b) a)
ochraňuju.[Hér. zeooTEAew?ἀλλήλους-- sebe
vespolek. f9) ošetřuju; opatruju. Sof, ©xiwo

—.Hér. sobi. góluou«. 9) ostříhám ; za
chovávám, Hér, vóu.ouz,TXvóutu%.

meptoTepů, j, holubice ; holub.Hér,, att,
Tepi-oTegavóm obrubuju ; obkládám.

Hér. doga.mepeoTepávovu Ocooxhiy horami
obroubenajest—.

περι-στεφής 2. (-στέφ-ω) Ι. ααἲ. οτδη
čující; ozdobující; ozdobný,Bur, 600. 2.
pass. ověnčený ; obložený ; obsypaný. dýxy
T. xúxAo dvdéev hrob obsypaný kolkolem
kvítím.

περι--στίζω (ale vaor. v. i násl. ) οok,vytýkám, υγ υοάάτάπι, Ἠέν, περιέστιζε τού
τοισι τὸ τεῖ(ος ἀα]α οἷς.posázeti těmi nabo
denými zeď; dala ty nabodati ok. po zdi.

περι-στίχω (-στίχο-5)řadouok. stavím,
jen 80Υ,Ἠόϊ, περιστίξαντες κατὰ τὰ ἀγγήια
τοὺς τυφλούς řadou ok. rozestavivše podle
nádob ony slepce-.

περι- στοιχίζω tenaty obtahuju; obkli
čuju. med. Dém. κύκλῳ πανταχἩ Ἡν.ᾶς περι
τοιχίζεται Κοἱ]κο]θιιnás na všechny strany

tenata svá rozprostírá, pass Us ἐπιβρουλεύ
εσὺς, περιστοιχίζεσὃε j. se vám strojí úkla
dy, tenata kolkolem rozprostírají—.

περι-στρατοπεδεύομαι οἷς.táborem se
kladu. Xen. ar, —rozložitise.

περι-στρέφω οἱάδίπι,Πιο. --»6. PL.

περι- στρωφάοµαι Ἠότ, περιστρωφώμµε
νοςπάντα τοιχρηστήρια kolkolem obraceje se,
obcházeje po věštírnách,

περί-στῦλος 9. οὐ5]οαρεηΥ; sloupovím
οἱοὔθηΥ. Ηόν. αὐλή.

Ttepi-o0Adwolupuju. Pl. pass. —rv oů
otav olupován jsemze, 0jmění.

περι-σφύριον, T6(-coup-0v)nákotník,j.
ozdoba. Hér.

περι-σχεῖν ι Ρ., ν. περιέχω.
περι-σχίζω α) οἷς.rozštěpuju ; rozdělu

ju. med. Hér. o subi. ř. rv y6pov meotoyiCe
r% 0k. místa rozděluje se. b) jed. o 98.ΡΙ.:
rozeházeti se, PL., v. švdev 1. a, P.

περι--σῴζω nadto zachraňuju. τιν} Πδ
koho (když jiní už hynou). Xen. a0r.—pass.
στράτευμα τό περισωθέν το]ε]κο ještě za

chráněné; ;zachráněný zbytek vojska.
περι-τάμνω, Ιόη, --- -τέμνω,



περι-ταφρεύω.

TTEGI-TAGPELMpříkopou obháním.Xen.šv
TESTETAPOsVUÉVONaM.příkopou obehnaném,

Tepi-Tetvw ok, natahuju. Ηόγ, περί τί τι
ok, něčeho něco,

mrept-TetylČe obezdívám (nepřát.); zdí
obháním, Thúk, —Xen, 70 Bvlávrtov čnoX
όρκουνπεριτει(ίσαντες --πάί ορομπατξο,

περιτείχισις, ý (περιτειχίζω, STY. dvě
násl.) obchnání, obklíčení zdí, Thúk.

περιτείχισµα (περιτειχίζω,51. ΡΙεᾶσι.
a násl.)zeďok.vystavěná ;ohrada (kobraně).
Thůk., Xen. pl.

, Tepiretytoptóc, d (mspireuyío, srv. dvě
předch.) obezdívání ; obhánění, obkličování
zdí. Thúk.

περι-τέλλομαι Ῥάβπ. οἷς,σπηϊκάπη; οῬίς
hám. Sof. περιτελλομέναις ὥρχις ορόβοπι ὄαςᾖ,

περι-τέμνω ión. -ráuvo 1. obřezávám.
Πότ, περιταμεῖν τινος τὰ ὧτα, τηνῥῖνα ἀοκο]α
uřezati někomu uši, nos.medď.rep:r4uvscdaí
m obřezávati si něco, Boxytovac—ramenasi
dokola nařezávati. 2. a) dokola (odřezávám,)
obskakuju, obkličuju. pass. Xen. Zpu.urTure
prreu.vóu.cvaHAloxerovozy obkličovány jsouce
zajímány byly. b) Hór. pass. meorrzu.vóu.cvot
γην πολλήν oblupováni jsouce z veliké části
země-—.

,
περι-τέεχνγσις, %(-T2v4-o) chytré opa

tření; nastrojení; zehytralost; úskočnost,

περι-τίὺημι (op. zeovxtoée)1. ok. kladu.
rivi T.nčkomu něco, vkládám na někoho ně
co, Hér. zeoédyxě ol zvvénv vložil, posadil
mu na hlavu přílbici, Xen, ceu.vóvvi τινι περι
deřvounádherného něco na někoho vložiti,
někomu obložiti. i tere v. —meď. —si, na
sebe, Eur, zér)ov, oTépavovreordécdau rou
cho, věnec (obložiti si,)na sebe vložiti. Xen.
aroer'róv fetěz (ok, krku), Pl, oxevývkukli.
9.089, ϐ) Πό1, περιθεἴναίτινι κράτος, ῥασιληΐην
vložiti na někohovládu,království (vlastně :
znaky vladařské, král.,j. roucho), ryvěAev
deotyv úp.čvreorridyu svobodu vám odevzdá
τά, Τά], ἀντ᾽ἐλευδερίαςἀρχῆν τινός τινι
repidetvat m. svobody panství něčí někomu
uložiti, ustrojiti, připraviti. rý zohe T04%A
XRorovovoua— obci — připraviti, i drrutav
rivi—nečesť někomn—. b) Isok. vořguxoot
včysdogreotbeřvatvěci malé velikostí obaliti,
ozdobiti ; věcem malým velikosti dodati,

mrepi-TÍÁAeošklubuju. Hór. act. i pass,
περι-τρέπω οἷ., zpět obracím, PI, obr.
F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

περι-φέρω. 865

meorroéhm TOvAoyov převrátiti, zmařiti vý
klad.

Tepi-TpÉVM ok. běhám: obíhám. Xen,
prs. —aor. Hér. vdv aš περιέδρομ.α ὅμιλοςοἷς,
toho shlukl se zástup.

/ , ; v .
ο περιτριμμα, τό (-τρίβ-ω) ο 08, οὔπδία;

oštěra, Dém, —dyoožprohnaná.

Ttepi-TpoT“), 4, obrat dokola, pořadím
Hér. v w. po pořádku ; střídavě.

mepi-TpóyaAoc2. oběžný.Hér. xzípovra
περιτρόχαλα vystříhají si vlasy dokola (ne
chávajíce si kštici dolní).

περιττ-; Υ. περισσ-.
, 9

TEG-TVVYAVWok. namanuju se, a) alt.
o subi. os, s dat. namanuju,přiházím se kně
komu, k něčemu ; narážím na někoho, na
něco. zsorrvyečv namanouti, přihoditi, hoditi
se—; naraziti na—(v. a)vóu.xT06, b, u). ibcz
dat., PL. r. hodím se k tomu. Xen. zsgrrvy ovnahodivsektomu.— b)sesubi.věci.Úhúk.
čuu.popí Tim mepmýrvyenehoda zasáhla, za
stihla někoho; —připadla, přikvačila na ně
koho.

περι-υβρίζω příliš, velmi potupuju, po
haňuju. Hér. pass. prf. 0 08. (v. γιγνώσκω,
b, «).is ace. neut. xs TX5TZPzomé čxy00
σειπεριυβρίσῦαι; ].5οἴο krále dotkne, že těmi
skutky jest potupen“?

περιφάνεια, Ιόπ. -φανείη, Ἡ (περιφανής)
vůkol, vůb. jasnost. Hér. goXAýr. ts 1W0ms
obšírná včdomosť obecná ο παπι],

περι-φανής 2. (-pxv-ve ozivo) a) «) kol
kolem, vůkol zjevný. Thúk. o ms. (B)příliš,
zcela zjevný, Sof. praed. k vocos. též adv. —
Χοη., περιφανές, ὡς zcela zjevno, že—.b) vů
kol, vůb., zcela πάπα”, ΡΙ. πεοιφανῶς κχλὰ
čoya dle obecnéhouznání krásná díla.

περί-φαντος 9. (5υν.předch.) Sof.a) vů
kol, všem zjevný; před očima všech. při
9)ανεῖται. b) přejasný ; přeslavný. LaXauis.

mreptpepY)c2. (-pfoo) kolem se beroucí ;
okrouhlý. Pl., Xen.

περι-φέρω 1, 9) α) οἷς,ποξίπη.Ἠό. περι
φέρειν τι κατὰ πᾶσαν γῆν οὓς,ποβ]Μἱπξσο Ρο
vší zemi, regteveřxní Tuvo veř(og obnésti něco
ok. zdi,pass. resevey Půvu obnesenu býti—.
G)ok. nosím, roznáším (jídla, nápoje). Xen.
meotépsve vO Tplrov roznášel (jídla) po třetí.
pass. TATeeovpeóu.evakolem roznášené, roz-,
podávané pokrmy. b) meď. meotpépeciat a)
o čse: kolem točiti se; otáčeti se; obíhati.
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866 περι-φλεύω.

Ἠότ, ἐνιαυτοῦ περιφερομένου v oběhu roku. β)
9 08. ἐκεῖπεριφερόµενον {81ηse (otáčejícího,)
prohánějícího. — 2. a) obr. kolem, v kole
ἰοδίπι,α)ιο. ΕΙ.εἰς τὸ αὐτὸ ἀεὶπεριφέρεσῦαι
k též věci vždy kolem točiti se (v rozmluvě).
B) pass. megiepépsroτοῦτο τὸ ῥῆμα kolem
roznášel, rozhlašoval se tento výrok. b) ko
lem, dokonce snáším. vytrvávám ;vydržuju.
αΠή]ς. ἐνιχυτόν, πλείω χρόνον περιοίσειν αὐ
τούς že rok, delší dobu oni to vydrží. c) zpět
Ρ]τάδίπι. Ῥ1. περιφέρειτίς µε μνήμη Zpětpři
vádí jakás mě upomínka, Hér. ví viva—s inf,
gidévuuna vědomí, na pamět uvádí něco ně
komu.

περι-φλεύω (—© ohůe) ožehuju. Hér.
Φᾷ58. περιπεφλευσμ.ένος οὔζεῃ.

Treepí-pAotoc2. korou opatřený. Xen.
mepi-pobog 2. plný strachu. Pl, m.r08

s inf. —že—.Xen, přestrašený ; zděšený.

περιφορά, ἡ (περιφέρω) 1. ποδεπί (1461)
ok. ; roznášeníjídel. 2. okol; okolek, Eur,

περι-φορέω οἷς,ποβίτόπι. Hér.

περιφόρήητος 9. (περιφορέ-ω) οἷς,ποβίγᾶ
ný ; přenosný, Hér. oixýu.xru.

Tept-ppadÝs 2. (-ppálova) přemyslný,
περι-φρονέω přílišně smýšlím. m.Tv%

pohrdám někým. Thúk,
TEpi-opovpém kolkolem střehu. Thúk.

pass. (nepřát,)
περι-χαρής 9. (χαρ- 7 χαίρω) ΡΙΗΥτ8

dosti. Sof, (v. dvamérovob). Hér. r. ysvou.c
vogvelmi se zaradovav. —Isok. (op. reotAu
m0). Uhúk. vo r. přílišná radost. T1vogz ně
čeho.

Trept-YetÁów (-yeřXo-s)obrubuju ; obklá
dám, Xen. ví Ti něco něčím.

περι-χέω oblévám; obhrnuju ; ok. nahr
nuju. pass. Hér, ráv oověwvmepixexyuuévov
xopic z kostí kolem nahromaděných zvlášť o
sobě—. Ιποᾶ. Χθι. αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο
moAůgok. nich dav hrnul se valný.

Teepi-Yopew ok, hopouju ; rejem obska
kuju. Eur.

περι-χωρέω Ἰοίθπι, pořadím stoupám,
přestupuju, přecházím. Hér. %BucouXním—ěg
viva království přechází na někoho.

Ttep(-YwWpoc2. (-ydox) v okolní krajině,
zemi. pl. okolní sousedé, Dém.

Ttepi-biAów dokola oholuju. Hér. pass.
τῶν νεκρῶν περιφιλωθέντων τὰς σάρκας ἸΚάγζ

Πέρσης.

mrtvoly zhola pozbyly masa ; když s mrtvol
dohola odpadlo maso-—.

περιωδυνία, 1 (mepódvy-oc) přílišná
útrapa. Arst. pl.

περι-ώδυνος 9. (-0důvy)přeútrapný.
περι-ωὺέω ok.strkám, odstrkuju.Thúk.

mepoodývavůb. odstrčenu, odmrštěnubýti.
ἔχτινος- z něčehovystrčenu, vyloučenu býti.

TrepL-WTOÝ,4 (-Om-oT-x)opatrnost, Thúk,
τινὸς V něčem. Ň

IlépxaAog, 4, Spartanka na zač.5.stl,,
dcera Chilóna2, mnžk. kr, Démaráta.

περόνη, Ἡ (περ- v ep. melow) 1. bodec ;
obzl. jehla, ozubec u přezky n. sponky;
přezka ; sponka, Sof., Eur., Hér. [σ. ἡμιόλιος).
2. kosť lýtková. Xen.

περονίς, ίδος, ἡ (περόν-η) 5Ρἰπαά]ο. Sof.

Ἡερραιβοί (4ἱο πόΚἁ. ἶ Περαιβοῦ) km.
Pelasgický v Thessalsku, pozdějiobmezený
na kraj sev. od střd. Péneja.

πέρσαι, ν. πέρδω.
Ἡερσεῖδαι, οἱ (Περσεύ-ς) Ῥογβοοτοί, u

Hér. km. král. v Persku. v. [léponc.
περσέ-πτολις; ὁ, ἡ (517.πέρσαι-) ΑΙΡοΠ].

πιδβοροτηΥ. στρατός.
Περσεύς výtečný héros Dan., syn Diův

a Danain, mnž. Andromedin, otec Persův
(proto pokládán i zapraotce rodukrál. Pers,,
jsa prý původem Assyřan), Alkaja 159,Elek
tryónův, praděd Hérakleův. —Hér, [leoaéog
oxom) Perseův strahov, v sev. Egyptě u
Bolbického ústí Níla,

Ἡερσέφασσα, Ράξῃ.--- Περσεφόνη.

Περσεφόνη, ἀόν. «να, básn. i Ilepoé
pacou n. Ďepoéy-, att. i Kópy), ión.Koú
pY),bohyně, dcera Diova a Démétřina, mnžk,
Hádova, královna v podzemí (Proserpina).

Ἡέρογς, ου, ión, ce. 1. mýth. syn Per
seův a Andromedin, po němž prý nazváni
jsou [léoceu a od něhož pocházel král. rod
Perský, po jeho otei nazvaný Ileoseióx. —
2. Peršan. [Iéocx:byli nár. Areitský, Médům
příbuzný ; vlastjejich (%[leocí) v Asii pro
stírala se od zát. Perské na sev. k Médsku.
Dle Hér. nazývali se sami půvd, Aprařtot,od

Hellénů prý nazývánibyli Kyoňves;po Per
sovi obdrželi prý jm. [éocai. Dlouho byli
pod vládoucizí, j. Assyřanů, Médů ; r. 558.
Kýrem St. nabyvše samostatnosti a podma
nivše si jné národy, nazýváni i Mýdo«.



περσίζω.

περσίξω (Πέρσ-ης 9.) ΡΕΙΑΙΚΥπι]ατίπη,
ΠἩερσικός 3. (1έρσ-ης 2.) Perský. Hér.

ἔθνος, yévog. T0 II. tanec Pers,
Ilepotg, ίδος, 1 (Wé0o-mg2., srv. předch.)

Ῥοτε]ά. γλῶσσα,γυνή,va p.;J. subst.Per
šanka ; Persko.

πέρσις, ἡ (πέρθ-ω) záhuba. 'IXov, Arst,

περσιστί (περσίζω)persky ; po persku.
περσονοµέοµαι (περσονόμο-ς) Aischl,

Perské vládě poddánjsem,
περσο-νόμος 9. (Πέρση-ς 2. véuo 1. b)

Perské vlády,Aischl,ru.
πέρυσιatt. loni. Dém.ai ze.rceofečuloň

ská, předešlá poselství.

περυσινός 3. (πέρυσι) loňský. Xen. dy
σχυροὶπ. zásoby—.

Ἡερφερέες, ot, dle Hér. slavnostní po
slové Hyperborejští (j. $eopol).

πεσεῖν 409, 5]. πίπτω.

TĚOY)|LU,vó (srv, předch.) básn. 1. pád.
a) ověci. Eur. pl. (v. διατινάσσω). Ὦ) 0 08.,
Sof. daváot.og smrtný, smrtelný pád. Eur.
úvákac mecýuavog vzchopiv se z pádu. - 9.
a) věc spadlá. Eur, odpavodm. obraz s nebe:
spadlý. b)Eur. recýpav' ZD ddAou maTpog
padlí synové zubožení zuboženého otce.

πέσος, τό (πεσεῖν)Eur, pád; tělo padlé.

πεσσεία, -ττεία, Ἡ (πεσσεύ-ω)Ἰγ ve
vrhcáby. Pl., Arst, vedle χυβείκ.

TLEGOEVTLMÓC,TTETT-, 3. (meooeú-w) zběhlý

ve vrhcábech. Pl, %m. i T0π. vrhoábnictví.

TTEOGEÚW,TETT- (meoaó-c) ve vrhcáby
hraju. Xen. prs.

TrE00ÓG,-vv66, 6, kámen vrhcábní; vrh
cáb. obyč.pl. vrhcáby. Eur. im., kde ve vrh
cáby se hTaje. Hér., Pl. srv. dovpavahog,
κύρος.

πέσσω, πέττω (rexje, v peku, coguo.—
od km. mer- ve slž. fut.mého ©. srv. i čbu,
ÓTT0g,ÓvTÁ) peku ; vařím ; peče, vaře při
pravuju. Hér. Ta ovri«ví jídla, chléb ně
Κοπια. γηεᾶ. πέµµατα πέσσεσθαιῬθδϊΐτο
péci. pass. Xen, Ta mevrómevajídla připra
vovaná, strojená, s

TEOWY V. nÍTTO.

πέταλον, τό (πέτα-λον, ν πετά-ννυμι,
patulus. —dle někt, rér-oXov)list. Xen. x
τοῦ π. -- Ρ]. listí. Eur, stromoví,

πεττάννυµι, πεταννύω (.ν pateo. km,

πεύνομαι. 867

merTa-i mva-, obyč, ve slž, fut, rer46m, a0r.
ŠTĚTACU; PIÝ,pass. rémTAU%, ale I čx-TETÉ
Tacvw básn.) stru; prostírám ; rozvírám.

πετειγός 1πετηνός 8. (-ν πέτ-ομαι, 6Ρ.
merenvóg) létavý. Aischl. πετηνῶν οἰωνῶν.
Ἠότ, τὰ πετεινά letavci ; opeřenci.

πετηνός, ν. Ρϊθᾶς].
πέτοµαι (.ν πετ- Ἡ πίπτω, Peto,pen-na

m. pesna, pů-ák. Fed-er. —ve slž. fut. mr
σοµαι; 8ΟΓ. ἑπτόμην ἶ ἐπτάμην1 ἕπτην ἀόπ.
čeráv) 1. vzduchem senesu; vznáším se;
letím ; lítám. a) o ptácích. Xen. — b) 0 os.
v přirovnání, Pl, reróp.evóv riva. Otoxetv líta
jícího někoho stíhati (soudně). 2. básn. a)
Sof. o dítkách οὐδέπω μακρὰν πτέσθαι σθέ
vovTEgNemohouce ještě daleko v letu se pu
stiti. b) Sof. m. čXmiowkolísám se (v nadě
jích,) míněním.Eur. vůvéra nyní těkáš
(myslí).

πέτρα, 1 (srv. méTpoc)«) skála. Aischl.,
Sof, i s jeskyní (v. δίστοµος). αἴῑ,(7. ἄλλο
μιαι £, ; rato— £.). B) zř. kámen. Aisehl.

Ἠέτρα, ión. -pn,1, jm. místní, u Hér. dě
dina Korintská na hranicích Argolských,
z níž pocházeli předkové tyrana Kypsela.

πετραῖος 8. (πέτρα) a) «) skalní, Aisehl.,
Sof, (v. dyx4iy, Padovy). Eur. Ρ], ἄντρα. ϱ)
skalní; kamenný. Sof. Táp0g. b) skalný;
skalnatý. Sof. Zxůpoc.

πετρηρεφής , (πέτρα- ἐρέφ-ω) 5Κα]0
krytý ; -klenutý, Aischl, pl. vrp«.

πετρ-ήρής 9. (πέτρ-α, ἀρ- Vdpuploxe)ve
skále, skalou upravený. Sof.pl. créya: skal
ní příbytek.

πέτρινος ὃ. (πέτρ-α) α) skalní. Aischl.,
Sof.xofry. Eur. oydoc. b)skalnatý. Hér, 0p0g.

πετροβολία, Ἡ (πετροβόλ-ος) ΠάπεπίΚα
mením, Xen.

πετρο-βόλος 9. (-βάλ-λω) kameny há
zející, metající. ve vojště oir. kamenometci.

TLÉTPOG,0 (mérpu) a) kámen. Sof. ἄξεστος.
—obzl. v boji. pl ikamení, Aischl., Sof.,Xen.
B) zř. skála. Sof, τ. κατηρεφῆς, (Θορίχιος.

πετρόω (πέτρο-ς) kaměnuju.Eur. pass.
prs. part.

πετρώδης. (merTpo-e10yc)z kamení utvo
řený. Sof. deou.0gw. vězení kamenné, v. i
κατῶρυξ {, -

ΠΕΤΤ”) τ. πεσσ-.

πεύνομαι, γ. πυνθάνοµαι.
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868 πευνώ.

πευ δώ,οὓς, ἡ (πεύθο-μιαι) výzvěd ; zvěst.
Aisehl. aToxT000 vojsku.

πεύχᾶ, πευχᾶεις, 7. πεύκη, PEVNÝCH,
πεύκη, ἀόγ.-κᾶ, 1 (« Fich-te, 817.πίτυς)

a)«)smrk ; smolina ; borovice. —p)smolnice;
pochodeň, Sof. 4yAxoy. —b) tabulka smrko
vá (psací, δέλτος). Βαν.

πευκῄεις, ἀόγ.-ἄεις, εντος,B.(πεύκη)Ράη,
z hojných smolnic. Sof,Ἡφχιστος ολοῆ--,

πεύχινος 3. (mebx-m)smrkový ; jedlový.
Sof. Axur4g. Bur. z. důxovze smrku, ze smol
nice slza ; smůla z pochodně hořící (dle někt,
ze smrku pryskyřice).

TrépVOVredupl. aor. (koř, ov, psy. —prs.
neob.) básn. zabil jsem. i s augm., Sof. rov
πατέρα ἔπεφνε.--ΤαΡ1],

T0Y),ión. x, dór, x%(dle někt. 7ž £.— srv.
i násl. enkl.) taz. a) x) kady ; kudy ; kam. p)
kde. —b)x) omezovací; pokud PL.při govy
px. p) kterak; jak, Hér. —Xen, 7 γίγνεται
j. se to děje,

TV), ión. xi (z předch.) enkl, indef. a) zř.
om.: někde. Xen, ei δέ πη τοῦτο ἔστχι Ρα]κ-]]
kde se to stane—.b)o) nějak.Xen,r č
nějak jinak. Thúk. doxvěs ry tajně nějak,
$) asi; snad, Πόν, ταῦτά κη λεγόντων Κάγζ
toasipravili—.Pleť šyevepáva můžete-li
asi tyrditi-—.

πηγή, ἆόν. πᾶγᾶ, j, pramen. 1. zdroj;
zřídlo.a)«) vody, řeky. pl. IHér.,att. B)voda;
tok; mok, Eur. zóvrov zyyaí mořské toky,
vody. ysovíBeov—.b. «) z. Oxxoúov proud slz.
Sof, —Aisehl. i vório. παγαί vlhké proudy
(slz). p) Soť. rny%s yáhXuxrogprameny, toky
mléka. Eur. i ryyde čx uósyev mléka toky
z kravic. 2. a) pramen; pův. «) Aisehl, zv
pogre.ohně pramen, jiskra, 79054Aouryyat
u pramenůslunce, B)Xen.Tégvat,myyziváv
x7Ačvumění, prameny, studnice krásných
věcí. PL b)proud; hojnost. α) Αἰδο]]. ἀργή
gou stříbra—. xxxGv—pohrom. —B) Aisehn,
pl. Aóyov proudy řečí,

πήγνυμι i TYJYVÓM(- pac-iscor, pa-n-g0.
—fut. ráje ; a0r, šryíx ; prf. intr. zérnyx;
pass. aor. črexyny,fut. rayýsouz) 1. a) pev
ním; pevným činím; upevňuju. Bur. zříaí
Ti ěri vocov upevniti, nabodnouti něco na
tyč. —též v zemi. Xen. πηγνύειν TASZak
9x6upevňovati, pevně stavěti—.prf. intr.
mémyvÉTu upevněno, vraženo, vetčenojest
něco. Sof. čvyž v zemi. b) pevně skládám ;
srubuju; zhotovuju, meď. —si, Hér. oxmvag,

IwAtác.

νέας πηξάµενοι 5ἱ8Η7; lodi zhotovivše si, 2.
a) pevným, tuhým činím. Aisehl. deg zýy
νυσινῥέεθρονΡᾷ] mrazem staví proud, Xen,
ἄνεμος βορρὸςπηγνὺς τοὺς ἀνδρώπους ν{{190
verní mraze (skřehlými čině)lidi.pass. Hér.
δάλασσχ, Ώόσπορος πῄγνυται —zamrzujo.
Xen, subi. ὕδωρ, otvog—.PI, 0 08. ὅτι πηγνῦτο
(opt.) že tuhne. Hér, i %AegzýrTouaro: ry
vovrzSůl sama sebou ssází, usazuje se, b)
x) vytyčuju; vytyčením ustanovuju. pass.
Thúk.elg 62057ayfgsrm jediná hranice vy
tyčena, vytčena bude. 8) upevňujn ; utvrzu
Ἶπ,Ρα55. Βαγ. τοὺς κακῶς παγέντας ὅοκους
špatněutvrzené přísahy.prf. act. Dém,čxsí
νῳ τὰ παρόνταπεπηγένκι πράγµ.ατα ἀθάνατα
jemu že nynější moc utvrzena jest na včky.

TmŠaAtov, 76, 1. opačina (lodní); kor
midlo, Enr., Xen. (na kormě bývaly obyč. dvč
kormidla, příčkou spojená ;v. syvatocť.)Hér,
(na loděch Eg. jen po jednom kormidlu), 9.
Aischl, caňk ; příčka udidla. pl. irmx% x-.

Ἰ]ήδασα, v4, ms. Kárské, sev. vých.
od Halikarnas.

/ ϱ ] ,

Ἰηδασεύς, έως, ὁ (Πήδχσκ) Ρόάαφαπ,
/ , , ' ὰ

Tenědw 1. a) pádím ; skákám. Sof, rydzy
mediu páditi polem. eigναυτικὰ σκάφη π. τά
oogeavmes do lodního vnitra skákati přes pří
kopy. Xen. (v. dvabooczo). b) obr, a) Pl.%
zzodiz m0% srdce tluče. β) Sof, Tíg6 πηδή
σχς μείζονα θχίμων τῶν χακίστων πρὸς σῇ
δυσδαίμονι μ.οίρα (πηδην.άτων); Ἰίοι} bůh
většími nad nejpádnější útoky přikvačil ku
tvému neblahému osudu? 2. o subi, věci, o)
Eur. τροχοἱἐπήδωνkolesa skákala. b)Aisehl.
πάλος ἐξ ὑπτίου 'πήδησεν κράνους 105 z roz
houpané vyskočil přílhice,

πήδημα, τό (πηδά-ω) εκοξοπί; skok.
Aischl, (v. ἀνόσσω £., xo9pos 1. a, u). Sof.
ταχὺ T. —1 útok (v. πηδάω 1. b, 2). Eur.
v přirovnání kn ptáku : let.

πηλτίς, (805,4,nástroj strunný,dle Hér,
Lýdský ; snad μάγαδις.

/ , v ,

πηχτος a. (πήγτνυμι)básn. a)npevněný;
vražený ; zatčený. Sof. čvybovi čyogv zemi
meč. b) sroubený ; složený, Eur. xXiu.xxes.

πῆλαι, ν. πάλλω,
o , - 2 /

Πηλείδης, ἀό9, -δᾶς(ΓΓηλεύ-ς) Ῥό]οοτοος,

IImAebc, čeo<,mýth. kr. Myrmidonů ve
Fthii, syn Ajakův, bratr Telamónův, mnž.
Thetidin, otec Achilleův.

Πηλιάς, ἆδος,ἡ (ΠΤήλι-ον)Pélijská, Eur,



πηλίχος,

πηλίχκος 9. taz. (srv. 4Alx9;)jak veliký
(délkou, obsahem). PI,

πήλινος 3. (71A-65)hliněný. Dém.
YJÁLOV,T0,, pohoří v jihových. Thessal

sku na pobřeží (Zagora).
πηλός, ὁ (»ν Ρα]-115)a) «) bahno; bláto.

Hér., PI., Xen.(v. eiorn020). B)malta. Thůk.
—b) «) hlina. Thúk. i na stavbu. Xen. —P)
hlinka (k cídění), Dém., v. drov.4500.

11ηλου σιαχός 8.([IXoúoto-s)Pélůšijský.
ImAoústov, 6 (v. i násl.) ms, v sev.

vých. Egyptě, u nejvýchodnějšíhoústí Níla,
důležito obzl, j. brána z Asie do Eg.

IImAobotog 3. (v. předch.) Pélůsský.
II. oróu.x—ústí Níla nejvýchodnější.

πηλώδης 2. (ryXo-s101<)bahnitý. Thúk.
neut. bahnivo. — blativý; blatný, PL, o Ť.
vedle doAecós.

πῆμα, τὀ, básn, a)útrapa ; trýzeň ;strast,
Aischl. (v. Aux). Sof. m.ve vócoutrýzeň,
záchvat nemoci. revdsřyryu.xvá vivogželeti
útrap něčích, b) úraz ; pohroma. Sof. dTng
—bídy.Hér.or. ru. čr rýv.m.Úúrazna úrazu.

πηµαίνω (πῆρμα-)α) trápím. Eur, osubi.
neosb, 0 m1σὲ κἀμὲ πηυιανεῖ co tebe a mne
trápiti bude, b) r) k úrazu, v pohromu pli
vádím, vivx někoho; ubližuju někomu. Sof,
ele yuaveď Tuublížíš-li mi v něčem.pass.
Aisohl. vý m ryuavdňs abys žádnéhoúrazu
nevzal, Sof, todu mnu.xvovu.evosVĚZ,že pohro
mě neujdeš, G)Hér. οὔτε ἐπήμαινε οὔτε ἐσίνε
To ani neplenil ani nehubil země.

πημονή, dór, -vů (STV.πῆρα, πημιαίνω)
a) útrapa; trýzeň; muka. Aischl,, Sof, (v.
1zumrTa 1. b, B. —čexpxée— £.) Bur. myuo
νὰν Ἡρινόων trýzeň, muky odEr-. b) pohro
ma. básn. i Thúk.

πημοσυνη, 4, Aiseh. — mywový,pl.
Πηνειός, ó, největší f. Thessalská, te

koucí od sev. Lakmona oklikami středním
Thessalskem a údolím Tempským do zát.
Thermské (Salambria).

Ἡηνελόπη 1.mýth. dceraSparfanaIka
ria, věrná mnžk, Odysseova, matka Télema
chova. 2. nymfa Arkadská, dle někt, matka
boha Pána.

Tvnvínu, před samohl, ryvíx" neskl, intrr.
(srv.“vízx)a) které dobydenní? kdy zadne?
(kolik hodin?), Pl.— b) kdy ? — Dém,, v.
μ,εστός 1.

TOY)pÓc3. chromý(V. dvá-x-)

πιεῖν. 869

πηρόω (πηρό-ς)a) ochromuju. Dém.rv
χεῖρα, τὸ σχέλος πεπηρωμένος Πᾶ 1106, 18
stehně ochromen. b) zkomoluju ; zmenšuju.
PL. Tnpádoxím ujmouti něčemu,

πηχὺκατοςδ. (π](υ-ς) Ἰοκαίηί, πα loket
(délkou, výškou ©) Hér., PL.i 70 z. délka lo
ketní (j. míra).

πηχὺς, εως, ἰόῃ. 805,O(« Bug. gen, pl,
πῄχεων,ἰόΠ. πηχέων) 1. ϐ) Ιοἷεί; γάπιό 6ροά
ní, dolní, b) j. míra: loket (délka od koncestředníhoprstudokloubuloketního; j.míra
u rozličných národů rozličná). Loket fecký
byl ééum4Auizrosšestidlanní,(asi půl metru);
loket král., PxovXtog n. perský o 3 palce
větší. —ΣΠ πήχεις, ἴόπ. -εες --- ὀργυιά.-
2. oheb; ohbí ; oblouk,j.u luku. Hér, oiz
χεες u nástrojů strunných : ramena; ohnuté
postranice,

πιαίνω (« mle-pu) tučně napájím; tuč
ným činím; Ἠπο]ίια, Αἰδο]], πικνῶ γύην
ztučním (svou mrtvolou) nivu,

πίασµα, τό(πιχν- 7 πιχίνω) ΑΙΒΟΠ1,{αδπό
napojení, zvlažení, ydoví zemi.

Hípyns, ros. 1. Pajon od Strýmona ku
konci 6 stl,, jenž se svým bratrem Mantyou
podnětem byl Darejovi ku podmanění a od
vlečení Pajonů do Asie, 2. Kár znamenitý
v loďstvu Xerxově, syn Hysseldónův n.
Seldónův.

πῖδαξ, αχος, Ἡ (.ν πί-νω) 2Η{ά]ο.Ἠόη,
πιεζέω, τ. πάς].
πιέζω Ηόν. ἱπιεζέω, (obzl.v part, prs.

pass. meleýuevor, —a0r. čmísox, Ρ855.ἐπιέσ
Όην) 1.4) tlačím ; obtěžuju, Xen. ἐτόγχανε
θώρακα ἔχων, ὥστ' ἐπιέζετο právě brnění
měl, tak že jím byl obtěžován. b) tlačím,
tísním (v boji). Πόν, τοὺς ἐναντίους ἐπίεσαν
své protivníky zatlačili, častopass. meleú
ψ.ενοιὀπίσω κατειλήνησαν ἐς τὴν ἀκρόπολιν
tísnění jsouce nazpět sevření byli do vyše
hradu, roXéu.e m2obévrec ú70 Macoxysrémv
válkou stísněni byvše od M. —p. Xen. 2. a)
tisknu; soužím.pass, soužen, v nouzijsem ;
nátisky snáším, trpím. Hér, miefeuuévouct
dudycuvzydóuedx snouzí vaší útrpnosť má
me. — Xen. míélectu ὑπό τινος od někoho
nátisky snášeti, i —Taigouu.poozig souženu
býti nehodami. —%žvusoužení míti hrozné,
—b) Hér. pass. i NsřAo;Tov χειμιῶνα μ.οῦνος
mélera: (drd T093Aov) Níl dobou zimní je
diný újmu mívá.

TILELY,v. lva.



870 πίειρα.

πίειρα, η (ορ. πῖαρ, τὀ, tuk. srv. mlov)
básn. tučná, Xen. dpůg—drvo smolné,

Πίερες, oi, km. Thr., bydlící napřed sev.
od Olympa na pobřeží zát. Thermské, později
vých. od ústí ř. Strýmona.

Πιερία, jón. -(m,4 Wíep-ec) a) krajina při
zát. Thermské vých. od Olympa b) j. adi.
Pierská. Eur.

Ἡιεριχός 9. (IMispi-e)Pierijský; Pier
ský. Hér. mioow.v. i xóXroc f.

Πιερίς, ίδος, ἡ (Πίερ-ες) Pierská, Eur.
pl. o Můsách. i —0€6Aro.Pierské blánky (na
nichž Músy píšou).

πινανός 3. (md- v melo) 1. a) přemluv
ný ; dostatečný, dobrý v přemlouvání, v pře
svědčování, Pl. rubavác Ačyevpřemluvnými,
dojemnými slovy, dojemněmluviti. zwbavo
τερον ἀπολογήσασθαι τὰάγπδ]δίπι přesvědčo
váním, zdárněji obhájiti se. Thúk, πιθανώ
TaTOGTOŤETOAXotenejdojemnější řečník lidu.
—Pl.m.Aóyogdůkazpřekonávající, důkladný.
Xen. čova mbavorTeox Tv Aóyov skutkové
zdárněji přesvědčují než slova, Arst, rd m.
síla přemlouvací, přesvědčovací. PI. Toůro
παράγων τῷ ὀνόματι διὰ τὸ πιθανὸν ὠνόμασε
πίθον to převáděje významem, že to přemluvy
věďa,nazval vědrem.b) víry hodný; hodno
věrný ; podobný (ρτατάδ). Ἠότ. ὅτεῳ τὰ τοι
ara rbavá čar,komukolitakovévěcilehko
věrnými jsou. —2. (srv. melbouom)snadno
přemluvený ; poslušný; povolný. Xen, zu
davot OVTOG,GaTe —nelbovra: poslušní tak,
že —poslouchají.

πινανόω (rwdavo-c)hodnověrnýjm,(prav
dě) podobným činím. Arst. s obi. roXyu«.

πίθ ηχος,ὁ, ο: ορίοθ; ορὶδά]ς,
πι ηχοφαγέω (neob. πιθηκο-φάγο-ς)

opojed jsem ; opice jídám. Hér. prs.
πίνος, ὁ, πάᾶορα.a) hliněná, Hér. pl. xe

ῥάμινοι. ἀράη, ΕΙ.ἐν π. ἡ κεραμείχ γιγνομένη
se džbánem hrnčířství začínající (t. převrá
cený začátek s věominejnesnažšími. b) ná
doba vůb. (z hmoty jakékoli). káď; kadečka;
vědro ; sud. Hér, pl. doyúpen: (j. vzácný po
klad). Xen. v. úvrhée. Pl. v. mbxvós 1. a, £,

πικρό-γλωσσοςο. (-Ὑλῶσσα) Αἰ5οΠ].ΡΙ.
w. úpat trpkojazyké, hořkoperné kletby.

πικρό-καρπος 9. Αἰβοπ].ἰρορ]οᾶύ,
ἵμερος.

Tt%póc3, (ep.i 2.) 1. ostrý. a) pichlavý.
οοῇ, γλωχίς hrot. b) x) trpký; perný. Hér.

πίμπλημι.

vdog. —PL neut. (op. yAoxzů).B)pronikavý ;
děsný. Sof. pbóvyoc děsný rachot (hromu).
—oiuevat pronikavé, žalostné nářky. 2.a)
ostrý ; trpký ;bolestný. α) 998,--ὠδῖνεςtrpké
bolesti. Aúry —Aischl. dů: muky. —Sof.
dydvec závody. vóAumgmxpás odvahy trpké ;
způsobený trpkou odvahou(v. i meřox1.a,
«). B) trpký; odporný. Sof. mpócodeyuu.
Εατ, βάξις. ΡΙ. λόγοι. Ὠόπι. μὴ λίαν πικρὸν
εἰπεῖν jen aby nebylo příliš trpko to vyslo
viti. 0 08., Sof. rwx005dsoče odporný bohům.
—b) trpký. «) roztrpčený ; rozhorlený. Sof,
dowgpták (pro uchvácení mláďat). Eur. z.
vi trpký někomu; roztrpčený na někoho.
p) krutý: přísný. Hér. čg Twx na někoho.
Dém. mxpůg ščerácm přísně vyšetřiti.

πιχρότης, mT06,Ů (muLpó-6)ostrost; trp
kosť. Hér. krutost Tevocněčí,

πιλίδιον, T6 (m?A-0g,pileolus) klobouček
(plstěný). Dém.

TíčAoc,0(« pileus, pls, Fil-z) a) «) plst;
plstěná pokryvka ; houně. Hér. pl. i eipfysor.
—PL. (v. čvehícce). Xen. koberec plstěný.
P) pokryvka, brnění plstěné. Thúk, b) klo
boukplstěný (měkký, svrchukončitý, zdola
někdy s úzkým okolkem). Hér.

IíAwpoc, j, ms. Chalkidieké na sev. záp.
pobřeží zát. Singitské,

πιμελή, (m mí-ov)tuk; sádlo, Sof.,Hér.

πίµπλΊημι, το ϱἰζ.ἴόπ.Ρις. πιμλέω (srv.
πλήθω, πλέος, πλέως, πλῆν-ος. « im-pleo,
plé-nus, pl-ný, plu-k, plé-mě, voll, Vol-k, fůl
le, —km. zm, rA«, rand. —fut. rhýco;
801. ἔπλησα, Ρ1ΐ, πέπληκα; Ρ888. πέπλγσμαι,
ar. čeAfcdyv). 1. plním ; naplňuju. a) α) τί
τινος něco něčím. Sof. ou.uu ακρύων οἷο
slzami. ymočradostí. 1. πεδίαπίμλαῦ'dp
půvov pole naplňujte vozy. Xen. διφδέρας
ἐπίμιπλασαν χόρτου xougov kůže naplňovali
senem. pass. Hér. πᾶσκ ἂν vů čniurharo
τῶν ὀφίων TovTOVVšechna by země naplňo
vala se hady těmi. ) ví viwněconěčím (obyč.
ovášni, citu), Aisehl. XéxrpaOaxpůvac lože
slzami vylitými. Thúk, dáxouat záv 70 arTp4
τευρα πλησθὲνzal dropíx v slzách všechno
vojsko pohrouženo byvšia v rozpacích. b) «)
hojně zdobím. Hér. (v. Čedióv) B) pass. 0
subi. duše, PL Ady Teza xaxlucrAmodelou
zábudouašpatností naplněna byvši. 2. plním;
sytím ; napájím ; Sof.pass, aiudray yévuci
πλησὺῆναι Ἐπνί ústy rozevřenými nasytiti,
napojiti se,



πίµπρημι.

πίµπρηµι, veslž.i πιμπράω (Κμη,πρη;
πρα, πρηὺ, ν Ρά]-ίπι, Ρ]8-πιαπ, Ῥο-Ρρ6].fut.
ποῄσω, 801. ἔπρησα. -- μᾳ55. το 517. Ρ11.πέ
πρημαι . -ησμαι; 80Υ,ἐπρήσδην,{ᾳῇ. 1πεπρή
σουαι) Ρά]πι. ΑΙβοΠ].πιµπράναι νεώς—chrá
my. Bur. πρήσων πόλιν.

TUVAMLOV,T6 (mívač) deštička ; tabulka.
u Dém.: list půhonný ve při εἰσαγγελία.

πίναξ, αχος, ὁ (»ν peň) 1. deska; prkno.
„2.deska, tabulka (na črtání, kreslení, psaní).
Hér. i y4Axeog «. měděná—.

Ilívě«poc nejslavnější lyrický básník
Hellénský, Théban, ok. r. 500.

Ἠίνδος 1. δΊ ἡ, pohořímezi Thessalií a
Úpeirem ; sev. část jeho nazývána Adxuov.
2. %nejsevernější ze čtyř měst Dór. ve střd,
Řecku sev., nad řekou 6 [lívóoc zvanou, jež
vtékala do Kéfisa.

πίνος, ὁ {σπι-, ον špína) špína. Sof.

πινύσχω (mivuT-05)Aischl, nadchnutým,
rozumným činím ; moudře řídím.

/ , 7 ,
πινυτος ὃ. (πινύ-ω) básn. nadehnutý;

rozumný. Sol. u Dém. neut. m:vvrá rozumně
zařízené ; rozumné.

TLVÓW(m mevu-V mvée, srv. dvě předch.)
básn. nadechuju (vtipem).

πίνω (« bi-bo,piju, pi-vo,—fut, rou
att. 1 πιοῦμαι -L3a0r. čmov. — od km. πο-,.ν
po-tus, po-to, po-culum. — prf, rérexa. —
Ρ888. πέποµαι, 801. ἐπόθην) 1. a) piju. Xen.
Údep mívev vodu píti. —metvyvody se napiti.MN m vv , ..
Hotovmieřodes větší chutí napijete se. PL m
εἴνἡ φαγεῖνvypiti n. snísti, 8 T zovéov co se
smí píti. b) pije užívám. Hér, ožpu.xxovme
moxec lék vypiv. —něčehoužívám. PL, oi To.
oůpuaxa mivovreglékův užívající. τὸ φάρμα
xovčrmevjedvypil; jedu užil, 2. o subi, země
a p., Hér.s obi. údep, Gu.Boov,9ο. 1αἷψιαπιεῖν
krví napojiti se.

πίοµαι, πιοῦμαι, ν. πίνω.
πιπρᾶσκω, ἶόπ.-σχω (.ν περάω,--Εαἰ.

8 ΔΟΣ.ἨθοΡ., 8 {0ἀποδώσομαι, ἀπεδόμην.-
ΡΗ. πέπρᾶκα; Ρ888. πέπρᾶμαι; 16Π.-Ίμαι;
80Υ.ἐπρᾶθην, lón, -4dyv, fut, i πεπρᾶσομαι)
a) na prodej převážím, přepravuju ; prodá
vám, obyč. pass. 0 08. moddbňva. prodánu
býti. roviněkomu. Sof.—Hér.réronum, šrpý
dv úrróTivocprodán jsem, byl jsem od ně
koho. Xen. rerožcerm prodán bude. —0subi.
věci, ΕΙ. τούτου πάντχ ὠνούμενά τὲ καὶπι
πρασκόµενά ἔστι Za to vše na Kup a na pro
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dej jest. b) pro-; vydávám. Dém.oi rerpa
xÓTEGZŮTOVGTUwLkteří zaprodali sebe něko

mu. pass. προδοθέντες καὶ πραθέντες ὑπό
Ttvogzrazeni a zaprodáni byvše od někoho.

πίπτω (Επι,πετ, πτ, πτω, ν πέτ-ομαι. -
{ηἳ, πεσοῦμαι 1όΠ. πεσέοµιαι; 80Υ. ἔπεσον;
Ρτῇ, πέπτωκα, Ρ8Τί,Ἱπεπτώς, -ὥτος) Ραᾶάτη,
1.3) ο 98. (bezděky) i věci. «) Φοῇ, πίπτειν
πέδῳ padati k půdě. Aischl, čr vž. —i xap
πὸς χαμάδις πεσών Ρ]οὰ πα πθππῖspadna-.
of, čvTutu,čgve do něčeho, v něco (V. ἀρχύσ
τατος) . Χθη. ὁ ἵππος πίπτει εἰς γόνατα U
padne, klesne na ζο]θΠ8, πεπτωχκώςτις ὑπὸ
τῷ ἵππῳ upadnuv kdosi pod koně. Aischl.
Ěc VÓGovTEGOvdo nemoci, v nemoc upadnuv.
Sof, eig úmvov—ve spánek. B) padám (v boji
a.p.) Ρο, ὁ πεπτώς Ρ84]Υ. Χθπ. πεπωχότα
eidosKóoov spatřil Kýra, j. padl. i nemocí.
τοὺς mimTovTaGpadající. ve smyslu pass.
Hér, ἔπεσονὑπὸ Ayvatov padli, poraženi
byli od Ath. —0 Ečpěse στρατὸς ὑπὸ µεγά
δεός τε καὶπλήθεος αὐτὸς ὑπ' ἑωυτοῦ ἔπιπτε
Xerxovo vojsko (lodní) pro velikost a množ
ství samo sebou hynulo. Thůk. goXX%orpa
τόπεδα ἤδη ἔπεσεν ὑπἑλασσόνων τῇ ἀπειρίᾳ
mnohá vojska už poražena byla odméně čet
ných svou nezkušeností. b) «) padám ; kle
sám ; síly, moci pozbývám.Aischl. xoura
σµ.κτα--. 90. τὸ σκλήρ ἄγαν φρονήματα
mímrevuaiNora že příliš urputná mysl kle
sá nejspíše. (v. i žpíhog 2.) Thúk. (v. črav
ορθόω 1. 8). PL πόλις (ν. πτῶμια). P) kle
sám ; poklesku se dopouštím. Φ0Μ,ὅστις ἐς
naxOvmEcOVAxečra: kdokoli v chybu klesnuv
ji napravuje. PI. Toúrov čyúpevogÚvodpo
0)x Čv more mecetytoho se drže, myslím, že
bych nikdy nepadl, nepropadl (chybou). —
2. a) padám (úmyslně). «) vpadám; vrhám
se ; vrážím. Sof. (τ. κτῆυα 1. a, β). πρὸς μῆ
λα καὶποίµνας πεσεῖνna brav a na skot pad
nouti, Aisehl. měerTovčr dAXXorsivvpadli
na sebe vespolek. Hér. οἨ, ἐν δὲ πεσεῖται dv
Oodoxa padne na muže. Šof, merráva T$0E
meol čípa. padlého kolem (nabodnutého tě
lem) na tento meč. —G)aor. uhoditi; ude
řiti. Xen. σχηπτός(τ. doxée 1. c).— b) «) při
padám, Eur. eigčpovT008uadely rerToxau.cv
(připadli jsme na žádosť,) připadla nám tou
ha, zachtělo se nám vyzvěděti. (v. i rot b).
—$)vy-; dopadám ; konec beru. Hér. 0x1
πεσέεται τὰ Μαρδονίου mofyuava j. asi do
padnou (kam asi se vrhnou) Mardoniovy
věci. p. při πόλεμιος, μάχη.
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πίρωμις, ιος,ὁ, dle Hér. sl. Eg., « xxX0;
xZyadbozmuž dokonalý.

IRo« n. Ηίσα, Ἡἢ(ροζὰδ/ 1 αἱΠἩέσαι)std.
ms. ve střd. Elidě na pravém břehu. Alfeja
u Olympie, někdei = 'Odvuzíz.

Ἡισάτης, ou, 0 (IIčox.)Písan.
Iotěu, oi, divoký nár. horský v Malé

Asii, záp. od Kilikie.

πίσσα,-ττα, ἡ (.ν πίτ-υς, ΡίΧ,Ρας]) 1 
vice; pryskyřice; smola, att.

TUOTEVTLKOG3. (muzTE)-w) a) k důvěře,
k víře nakloňující, vedoucí. Pl. gub. b)
důvěrný ; k důvěře, k víře nakloněný ; snad
no věřící, Arst, 0 0s.

πιστεύω (π,στό-ς,817.πίστι-ς)ἀλνδτυ]α;
věřím. evil někomu ; něčemu. Aischl., Sof.
δεοῖς τε πιστεῦσχι τοῖς TEAdyorgi bohům uvě
řiti i slovům ; důvěrně poslechnoutiibohův
i slov. Hér., att, —Pl, r0 σφόδρατινὶπιστεῦ
caupřílišná důvěra v někoho. Dém. πεπίστευ
xA Ti důvěru mám v někoho, —moTEVeTwL
m. věřím někomuněco. is pouhým aco., Šof.
ioTevG0v T40s uvěŤ to, tomu! —s dní. že—.
s týmž subi. důvěřuju si, že—. Xen. pass.
se subi, 05. πιστεύοµ.χι ὑπό τινος Τόἵ{se mi
od někoho; důvěru mám u někoho. Xen. m
GTEVÝÝVALÚTOTÁV TOAcuov důvěru získati
si, důvěry nabyti u nepřátel.

πίστις, Ἡ (πιὺ- v meldu,fid-es, srv. násl,
1.a)x) víra; důvěra, Sof.čvdowuévouv jed
náních (svých). T TéheziorTipčpsv v ko
nec důvěru míti. TG de©— bohu na slovo
věřiti. 9) pojištění víry, důvěry; jistota,
Xen. TxpyxoAovdýzemorem; svena Vprůvodu
byl pro jistotu. —b) víra; věrnosť. Aischl.
čvaxTík panovníku, Sof. (v. dvýsxe £.), Hér.
τιμιώτεροίεἰσι πίστιος εἴνεκατῆς πάσης Υ149
nější jsou pro včrnosť ve všem. Xen, η πρόσ
dev me.dřívější věrnost, (v. i διχσωζω ἔ,). ϱ)«)víra;slovo(dávané,dané); jištění;jisto
ta; záruka ; slib. Sof. šuBxAXeyet00grigTu
podávej ujištění rukou ! zaručuj to pravicí
(svou) ! δός μοι χερὺς σῆςπίστιν ᾿τέκνοις ἀε]
mým dítkám rukou svou ujištění! (v. 1éru
orTočow1. b). Bur. (v. εἰσάγω 1. 8) G)slib;
přípověď; závazek; smlouva. Hér. Axdety,
καταλοαβεῖνπίστι τε καὶὁρχίοισι τόνοι α Ῥϊ]
sahami zavázati. Tivěněkoho. att. δοῦναιπί
GTtyZl Axeřydáti závazek (rukou dáním)a.
přijati. ipl.:obřady slavné smlouvy ; slavná
smlouva; —závazky,Thúk. dev 'oTEs 0.0
cas skrze bohy na závazky přisáhnouti pří

πίστωμα.

sahamiskrzebohy potvrditi závazky, smlou
τα. ποιἠσασθαι πίστεις πρός τινα UčinitÍ si
ιη]οπτα 5 πόΚγιη, Χου, ἰ5 ἀαΐ, ἀλλήλοις-
Υ6βΡοΙΕΚ.-- Ηόν. σέβονται πίστις ἀνθρώπων
s uctivostí šetří smluv lidských. v) slib;
ve zlém sim.: hrozba. Aischl. 2. a) víra vý
povědi; výpověď (i křivá). Thúk, διὰ πονη
ρῶν ἀνθρώπων πίστιν χρηστοὺς Ἀχτέδουν NA
výpověď špatných lidí hodné do vazby dá
vali, b) po- ; dotvrzení ; dokázání; důkaz, Pl.
τοῦτο παραρυδίας δεῦται καὶ πίστεωςἴο pře
mluvy potřebuje a důkazu, dotvrzení, Arst.
často, i j. čásťřeči umělecké: důvody.

1. πιστός ὃ. (πιὸ- Υπείθω, srv. předch.)
1. a) věrný; víry hodný ; hodnověrný; jistý.
Φ08,θανόντος πιστὸ τεχμ.ἠρικ 0 smrti jeho
jisté důkazy. col ὃ᾽ὁμιλίχ πρὸς τόνδε πιστὴ
καὶβέθαιος ἴορόpak obcovánís tímto jisto a
bezpečno jest. uxvrečx m. proroctví jistá.
Xen. mw0T6Te90gTim hodnověrnější—. neuf.
substť. Sof. ἢ καὶτὸ π. τῆς ἀληθείας νέμ.εις;
zdaž i jistotu pravdy podáváš? Thúk. τῆς
ἐλευδερίας τὸ π. Το 5τοβροάιιἀἠτόνπορί --τῆς
ἐπιστήμης v obratnost—. b) věrný (ve službě
ἃ Ρ.). ΑἰδοΠ], ἄγγελος, Sof. půhzá mor
strážce věrná, Χεη, οἵ τινος πιστοί πόδί ἁ
τόγη{οἱ, ἀνὴρ τῶν ἀμιφὶΕ.ῦρον πιστῶν muž Z
věrných druhů Kýrových. r9T0Te0% ἔργα
větší důkazy věrnosti. Aischl. neut, 0 08. a
maTA moTěv vy věrní z věrných! —Dém.
adv. (v. Owxém 2. a). —©)«) neut, věrnost;
jistota; slib jistý ; záruka. Xen, Ta z. δίδω
σιν αὐτοῖς η μὴν 5 ἵπξ. zaručuje se jim, že
zcela jistě—, šdonxucv xxi ἐλάβομενπιστὰuhsinf,dalia přijalijsmeslibyjisté,že
Πθ--, ἐπὶτούτοις-- π8{ο--. B)jistý ; pravdivý.
ΒΙ. αἱúrodéca; podmínky, 2. a) důvěrný ;
důvěřující. Aischbl., Sof. vvi někomu, něče
mu; spoléhající na někoho, na něco. b) po
slušný ; poddaný,Hér. pz.

9. πιστός 3. (zí-ve rozd. od předch.)
Aischi. jen neut. pitelné; k pití.

TLOTÓTNS,1705, Ἡ (1. πιστό-ς) τδιποββ,

TLOTÓW(1. migró-c) a) k věrnosti zava
zuju. Thůk. morácní TevZ094013zavázati
někoho přísahami. pass, Eur. EmoTWawnoxv
zavázáni byli (slibem). b) důvěrou naplňuju;
ujišťuju.pass. Sof.zTodva, oT1—důvěry
nabyti, že—.

Ἡίστυρος, 4, m. na již. pomoříThr., sev.
od ostr. Thasa.

πίστωµα, τό (πιστό-ω) u-; pojištění;
záruka (věrnosti), Aischl, ο 08.
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/ , ) ,
πίστωσις, Ἡ (πιστό-ω) ἀοἰνιποτάπ{,doka

zování (důvody 811. πίστις{.). PL.
ή o v ? o v

TC.OVVOS2. (« mis-768 2.) důvěrný ; důvě
řující. Aischl, 9sořs bohům. Hér., Uhúk.
mwněčemu, někomu; spoléhaje na něco.

Πιτάνη, ἡ, 1. okres města Sparty. 2. ms.
Aiolské v Malé Asii, v jihozáp. Mýsii.

Πιτανήτης, οὔ, 16η. εω(ΓΠιτάνη1.) Pita
ňan (Spartský), Hér.

ΠΗιτνεύς,έως mýth. kr, Troizénský, syn
Pelopův, otec Aithřin, děd a pěstoun Thé
seův. Eur.

πιτνέω, ν. πίτνω.
πίτνω, ἃῑεπόΚ{.ἰ πιτνέω {.ν πέτ-ομαι,

πί-πτω) Ράρη, 6 Ρ18,a impf. 1. a) padám.
Aischl, Eur. o věci. —b)propadám se. Sof. ž
Tao; beze hrobu (doHáda). 2.a)«) padám;
vrhám se. Sof, čyiw na něco. Eur. čs T: do
něčeho. B) Eur. mírve Ttěv Oou.owsvráží, vni
ká něco dodomu. b) do- ; vypadám. Sof,, Eur.
A205 ivva vi zle dopadáněco,

πίττα, γ. πίσσα.
Πιττάκειος 8. (Irrxx0-5) Pittakův,T0

IL. výrok Pittakův.
ILTTaxóc ze sedmi mudrců Řee. v 7. a

6. stl., Mytiléňan, moudrý správce a záko
nodárce ve'vlasti své.

πίτυλος, ὁ (. πέτ-ομαι, πί-πτ-ω) básn,
1. a) pohyb vesel; veslování (rychlé). Kur.
γεὼς-- 1041.γεὼς σκάφος ταρποῦ κατῆρες πίτυ
Aovč Tsgeu.évovdutá loď upravená k rychlé
πμ pohánění lopat veselních, b) ráz; rána
(pádná, rázná). Aischl. rávrTesvi x. všichni
jedním rázem (v, i čsécce 2. a, $). 2. proud;
tok. Bur. dxxoúov slz.

πίτΌρον, τό (.ν πτίσσω) ΡΙ. οναῦγ. Ὀόμη,

πίτὺς, υος, Ἡ (.ν πίσσα, ΡΙ-Π18.817. πεύκη)
jedle. Hér., Xen.

/ , v
πιφαῦσχω (-φαὮ-, φάος) básn. světle

okazuju. Aischl, vi zářím něčím,
πιών, όντος τ. πίνω.

TLWY,ovog 2. (517. πίειρχ, πιχίνω) 1. 3)
tučný ; tlustý. Xen, 0 08. ϱ) Ρο, πῖον ποτόν
dužný nápoj (vinný mest kvasící se). 9. bo
hatý ; hojně nadaný. Hér. or, vnóschrám.

πλᾶγᾶ, ἀόν. -- πληγή,
mAáytoc 3.i2.a) příčný (směrem); na

příč ; se strany. Xen. čx zAzylov se strany ;
šourem (op. xxTe)dů zpříma). Tpé,ev TAX

"yt o koni běžeti směrem pobočním, křížem.,

πλαναω. 873

Pl. gAzytwvTia xxToBxAetvstranou někoho
shoditi. b) po boku; postraně. Hér. ἐςτὰ π.
T7s Zxvdixňe po stranách Skythska, att.
často Ta r. boky, strany vojska (0p. T0 vé«
ωπον { ὄπισὺεν). τὰς τάζει- εἰς τὸ π. ποαρ
ayaystv setniny v boky (v pravoa v levo) pře
vésti. 2. 9, πλάγικ opovstvneupřímně
smýšloti.

TAďytów (zXyw-) na příč,bokem,stra
nou obracím. Xen, Úrr0v χαλινῷ. ῥᾷ55. --56.

πλαγχτός 9.19. (πλαγγ- 7 πλάζω)α)
Ράβη, ΖΙη{ί8ηΥ.,Αἰδο)]. πλαγκτῶν ἐν σπιλά
Osoatyrozmetených o úskalí, b)o skalách
pohyblivé, Hér. v. Kuzvszu.

πλάζω (.ν πλήσσω,Ρ]8ηρο.-- kroměprs.
ἃ Ππηρί, Κ1Π,πλαγγ-, 801, Ρ358. ἐπλάγχθην)
1. zmítám ; sem tam zaháním, zanáším, Hér.
Φᾷ55. πλαζόμενος. 2. duševně: zmítám ; ma
tu. básn, a0r. pass. pomatenu býti. Aischl.
S gen. yegi ouuávověnAxy, dm rukou v šíle
nosti zbavil se očí,

πλᾶνείην, τ. πελάζω 1. a.
πλᾶνω (« reX%lo)trag, blížímse. (srv.

předch.) Sof. Vzořsπλάῦει mezi bohy vznáší
se. V. ἶ ἐοιστός.

πλαίΐσιον, τό (« mAáT-0;) čtverohran.
obzl. u vojska, obyč. podlouhlý. Xen. π. τῶν
ὅπλων οἀδποῖ, (5. { ἐκπίμπλημι 1. α). αἱθ
ὶ ἰσόπλευρον.

Ἰλαχία, ἰόπ,-ἴη, 4, ms. na Asijském
pomoříPropontidy, vých.od Kyzikaf(dleHér,
u Hellésponta).

Ἡλαχιᾶνός, Ἰόπ. -Ἠνός, 9. (Πλκκία)Ρἱα
kijský, mase, pl. Plakijané,

TAavůTůc, dór. == πλκνήτης.
πλανάω (TAxvy)1. act. a) «) sem tam

plaším, Aischl. čuč xvváysrTerAavž Temne
honí a plaší. $) sem tam vodím; zavádím
(z cesty pravé). Hér.—b) x) zavádím ; v blud
uvádím; mýlím. Sof. yvouy mAxvžmínění
mýlí. p. Pl, —3)v řeči: od hl, věci odvádím.
Ῥόπι, ορ. πάντα μᾶλλον λέγειν. 2. ἄθλ. ᾷᾳ55.
a) z) sem tam honím se, chodím. Sof. uerá
τινος s někým. Xen, 4XAo; na slepo; bez
rozvahy (po kořisti se honiti). B) bloudím.
Aischl, prf. (v. 8x012.) Xen, rptBo Ti ἔπλα
vvro pěšinou jakousi bloudili. 7Axvouévous
únoXézbu (sem tam) bloudíce že zahynuli.
πλανηθῆναι za- ; zblouditi. vy)Hér. o snech.
ἐνόπνικ τὰ ἐς ἀνδρώπους πεπλανηµένα 5ηοτό
k lidem zbloudilí, po lidech bloudící, těka
jící. b) «) bloudím; cíle, s cílem semíjím;
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nestálý, nerozhodný jsem, Aischl., Pl. ἔν
τινι ντπδδαπι, ἡ φυχη πλανᾶται ἆπδο bloudí,
Xen. ópů τοὺς λόγους πλανωμένους ΡοΊΟΥΙ]1,
že řeči cíle se míjejí, od cíle zabíhají. Isok.
memXavyvévog čyew mepí11 poblouzením mi
nouti se cíle v něčem. B) uchyluju se (od
hl. γξοι). Ἠόν. πλανᾶσῦαι ἐνTGAóye uchy
lovati, vytáčeti se v řeči. v) na rozpacích
jsem ; hádám. Hér. ἐνToto: Aóyotorv řečech.

πλανη, Ἡ (ἀ]ο πόΚ{. 7 παλ-νη « πάλ-λω,
w%A-n)a)o) plašení., zmítání, prohánční sem
tam (pass.); toulání; plahočení; pouťbez
děčná.Aischl., Hér. (v. yuuválo 9., ἄχθομιαι
a). r. 7 AXečdvopovbludnápouť Alexandrova,
P) putování, cestování (úmyslné). Hér. o So
lónově putování. Pl. obcházka, obcházení
(po lidech ) —b) blud. Pl, ©, xzi ἄνοια.

πλάνημα, τό (πλανά-ὦ) básn. zmítání.
a) prohánění sem tam; bludné putování;
bloudění. Aisehl, (v. črvovírTe). h) zmatení;
zmatenost. Sof, φρενῶν.

πλάνης, ητος, ὁ (πλανά-ω,811. πλανήτης)
a) obyč. básn. sem tam chodící; pobíhající.
Sof. em Wyreíx. —Eur. —xaT'daru do města
chodící, docházející, mXávyrvecčr" oldu.x.tě
kajíce po vlnění mořském. b) Xen.pl. —áoré
pec oběžnice,

πλάνγσις, 7 (TAuvá-e) zmítání. Thúk.
Tv vedvlodí,

πλανήτης,ου,ὁ, ἀόγ,πλανᾶτᾶς, (πλα
νά-ω, 81Υ. mAávyc) «) chodec sem tam; ve
vyhnanství bloudící. Sof. o Oidipovi. G) tu
lák. Soť.—v) těkající. Eur, při slavnostech
Bakchovských. Xen. o zvěři.

πλάνος, ὁ (πλάνη) a) a) bloudění (bez
děčné). Sof. (v. avaravw, a). $) zacházka
(od cesty). Xen. y) oběh(pravidelný po urči
tých mezerách). Sof.o nemoci — b) blou
znění; blud. Sof. (v. 06; 2, a). Pl. —Isok..
vedle čvotu.

πλαξ, ακός, 7 (« plá-nusz plac-nus,
plocha, ploský, flach) a) «) plocha; pláň.
Aischl. metpov x. pevniny pláň. Sof.—dypó
vouot.B) planina(i vysoká). Eur, opéev—hor
(τ. 1 δικόρυφος). Sof, ἄχκρα π. Σουνίου ΥΥΡοΚά
stráň Súnia. b)v podzemí: niva; říše.Aischl.,
Sof. —v, ščavýo f., Xaxorroc b, a.

πλάσσω, ττω (ση, πλατ-, 401,ἔπλασα,
Πλεά.-σάμην, Ρ888. ἐπλάσθην, Ρ1ῇ.Ρᾷ58. πέ
πλασμαι) 1. a) «) plácám; plácaje dělám,
tvořím (z hliny α ρ.). Ὠόπι, οἱπλάττοντες
TodcmyAlvovgkteří dělají hliněné vojáčky,

πλάτη.

důstojničky. 6) Hér. s odděleným xará-,
zaplácávám ; zamazuju. 80Γ. πηλῷ κατOv
ἔπλασε αὐτοῦ τοὺς ὀφδαλικούς Ῥἰάΐθια 1ππεά
zamaže πιΗοὔ1.ηιθᾷ. ἐπλάσχτο τήν κεφαλὴν-
pomaže si hlavu-—.b) tvořím. «) z kamene,
ze dřevaa p.—pass. Isok. part. prf, neut.
(v. ypžpotť.).P)pass. ozárodku živočišském,
Hér. ἐνµήτρησι πλάσσεται ν ἀδ]οπο {ποse.
—v) Τ]1.πλάττομεν οὔτε ἰδόντες οὔτε ἱκχνῶς
νοήσαντεςὣεόν υγ ἰνοἵ]θιηθ (ροάοροι), Υο
brazujemeboha ani ho nespatřivše ani dosta
tečně myslí nepojavše. —2. a) tvořím ; smý
šlím; vymýšlím. Sof. Aóyouc Úrdůpovs řeči
klevetné. Dém. Aóyousz. pověsti, novinky
vymýšlím. ale Pl.: řeči líčím, ozdobuju. —
Aischn. dsůdog črAacs lež vymyslil. med.
Xen, rAáoacbo bsvdňvymysliti si věci lži
vé. Dém. dvou. jm. —pass. Aisehl, rerxAxo
vévossmyšlený. Hér. (τ. ἄλλως f.). b) pře-;
potvořuju. edď. «) rAdozoda přetvářiti se
(j. by ničeho nevěděl). Thůk. vž ὄψει οῬ]
čejem.is ace. —si. Lýs. T0vTpómovT0vKŮTOÚ
povahu svou. —pass. merAxop.évegpřetvá
řeně; způsobem přetvářeným, Arst, λέγειν
(op. repuxóTec). —B) přetvořnju ; překru
cuju. Dém. čmovra všechno všudy,

πλαστιχός 8. (πλατ- Υπλάσσω) ve vy
tvořování, v řezbářství zběhlý. Xen.

πλαστός 8. (πλατ- Υπλάσσω 2.) a) s—;
vymyšlený. Eur. (v. Pxxycí«). b) «) přetvá
řený ; pokrytský. Xen. ewhíx.B) podvržený ;
nepravý. Sof. o dítěti.

TAÁTÁ, dór. — TAžry.
Πλαταιαί, αἱΠλάταια, Ἱ, πιβ.v již.

Bojótsku pod Kithairónem, znamenité vítěz
stvím z r. 479.

IAarTatede, έως, ὁ (Πλαταιχί) Ε]αία]αη.

ΗἩλαταιιχός ὃ. [1[λαται-αθ Ρἱαἱα]5]εύ.τὰ
II. Platajské příhody,boje. Hér.

IAaTonic, (dog,4 (srv. předch).Platajská,

πλατάνιστος, Ἡ (πλάταν-ος) Ρ]αίαπίδεῖς,

nAárTavoc,j, platan (platanus orientalis);
vodoklen; Řekům velmi oblíbený stínem
svým. PL.

Ἰλατέα, 4, ostr. v již. mořistředozem
ním u záp. Kyrénska, v 7. stl. od Théřanův
osazený.

πλάτη, ἀόν.-τᾶ, Ἡ {.ν πλάτ-ος) básn. a)
ploska, obzl. ploska, peruť vesla; lopatka.
b) loď; koráb, Sof., Eur. —v. €Mace 1. b. —
ναυσιπόρος, odptoc(dle někt. : plavba příznivá).



πλάτος.

πλάτος, τό (.ν mAurTů-c)šířka ; ŠÍŤ. ace.
vztahu: všíři. Hér. —Xen. zai0x6 toous70
uňx05 xx! T0 m. děti j. dlouhé tak široké.

πλάττω, π, πλάσσω.
πλατύνω (πλατύ.ϱ)μπι, Χομ.pass. 0

τὴν vv TAarůvecdaaby země,říše se šířila.
rAarTuvréovtřeba rozšířiti,

πλατύ-ρροος, -ρους, 9. δἰτοίοΙκύ.Αἰδο]].
πλατύς, έος 3. (srv. 7A4T-0<)1. ploský;

pleskatý; širý; široký. 4) α) ΕΙ. πότερονἩ
Υῆ πλατεῖά ἔστιν Ἡ στρογγύλη zdali země
ploská jest či kulatá, B)Xen. x4pva πλατέα
ořechy ploské —b) «) x6p0gbrod široký (Hel
léspont). Xen, χῶρος π. καὶπολλός Κα] ὅ]
Το]ἃ νο)κ. λίμνη. Χεῃ. ὁδοὶπ. -- τάφρος
rharTuTaTy —nejširší, PLi comp. (v. Bouyúg
1. b,y). neut. Xen. ravra Ta mhuréx vše,
co jest široké. B) o těle a p., Sof. oi mAxTsig
plecatí. o živočiších vůb., Hér. τὰς οὐρὰς
πλατέας φορέουσι 00857 δίΥοἷςΥπινα]!, ὁ. Hér.
rAarůTepa TAmóuarvahodně slany prameny.

πλατύτης, Ἱτος,Ἡ (πλατύ-ς)χα ;ἐ]οιιδί
ka. Xen o zvěři.

Πλάτων, ovog,Ath.v5.a4.stl., syn
Aristónův, bratr Glaukónův a Adeimantův,
žák Sókratův, slavný mudřec, původ staré
školy Akadémické,

πλέγμα, τό (πλέκ-ω)ΡΙείζα; líčka,Xen, |

πλευριαῖος 8. (πλέθριο-ν, πλέθρ-ον) 58ο
stopý. Xen. roravu.0g eúpog re. Ť. vzšíři 100
stop. pl. potvixeg—0 výšce,

mAétpov, T0 (m mAé-05,πίµ,-πλη-μι) Ρ]πά
míra — stostopí; sto stop (řeckých ; šestina
stadia — 30-83 m délky) Hér., Xen. —pro
storou — 95 a— 950 m? —Dém.

Asc, 4šog,1 (ep. IIy:4c) Slepice.
s kuřaty; kupa drobných hvězd (7), vzadu
souhvězdí Býka. Eur- éxránopoc II. (půvd.
prý to byly dcery Atlantovy a Plejoniny, od
Dia vznesené mezi hvězdy).

πλεῖν 1. dle někt, u Pl, — zA6ov1.více.
—2. v. Ako.

πλειστάχις (zAečero-c)neskl, nejvícekrá
te; nejčastěji; velmi často. Xen,

IAstoTapyoc v5.stl. kr. Spartský Agi
dovec, syn Leónidův, bratranec Pausaniův,

TEAEŤoToc3., sup, ku roXůs.

IAstoTwpocdle Hér.nár. bůhThráckých
Apsintských.

mAslov i rAšov 2. comp. k roXůc.

πλεονέχτηµα. δτδ

πλεχτάνη, ἡ (πλεκτό-ς) ΡΙαἰθπίπα; ἐοὔ6
nice. Aischl, pl. ὄφεων.

πλεχτός 3. (πλέκ-ω) a) pletený; sple
tený. Aisehl. oréym příbytky (j. veliké kor
by). čvdy w. vínek z květin. ur. oTépavoc.
neut. pl.i: lanoví,Xen.b)skroucený.j. attr.
ku provazu a p.: smečka. Sof. v. dorávy.

TEN(< plec-toam-plec-tor,du-plex;
ple-tu, flech-te, Flach-s.) 1. a) pletu. pass.
Hér. σειραὶπεπλεγμέναι čč,iu.dvrov provazy
upletené z řemenů. xpáve« merA—přílbice
pletené. Xen. zerAeypévov Tí Tivogupleteno
něco z něčeho. b) zhotovuju. Xen, opevdóvaz
praky (půvd. : řemeny ku prakům pletu). 2.
obr. a) pletu, strojím. PL.unyav4g nástrahy.
b) Arst. splítám ; zauzluju (v drámatě). rAE
ἔαντες εὖ AVovotxxx0g Zauzlivše dobře, roz
uzlují Špatně. vůdor rerAcyp.évorbáje sple
tené, složité, op. 4mAot.

πλέον, παπί, 1. Κι πλέων.-- 2. Καπλέος.

πλεονάζω (πλέον 1.) 1. a) zvětšuju;
zveličuju. Thúk. pass. —se.—b) pýchám.
Thúk. eúrvyta štěstím. 9. přílišnou moc mám.
Dóm. šrad) mAcoválev šreyeipovv—když už
po přílišném panství ruce vztahovali-—.

πλεονάχις (πλέον1.) vícekráte; častě
ji. att.

πλεονεχτέω (πλεονέκτη-ς,πλέονἔχω,οΡ.
usovExTÉH)1, a) více míti chci ; více žádám.
Hér. odx ἐπαύετο πλεονξεκτέων Ππορϊεεἰάτα]
více žádaje. p. Xen. —b) lakomý, prospě
chářjsem ; prospěchářství, většího zisku si
hledím (i neprávem, i proti přátelům chy
trostí svou); úskočnýjsem v prospěchát
ství. Xen. čyTu v něčem. i pass. 0 subi.
osb., Xen. mAeovexToVuevoz ÚTTÓTIVOGÚjmMU
maje, Šizen jsa od někoho. 2. a) více mám.
x) PL. dixalos právem, Xen. rivd; než někdo.
Dém. πολλὰ ἰδίᾳ mAcovexrýce mnoho sobě
zvlášť získati. 3) Xen. vo ἡλίου, τοῦ ψύχους,
τῶν πόνων πλεονεχκτεῖνvedra, zimy, námah
více snášeti. b) «) předek, přednosť mám.
Xen. Tiví Tivog v něčem před někým. větší
moc mám ; vrch, na vrchu mám.,obzl. v obci,
Thúk., Xen. —Dém. T0ů; rAsovexTetyČyrody
Tag ty, kteří po větší, po přílišné moci baží—.
Ρ]. πλεονεκτεῖν τῶν ἄλλων περὶτὸν πόλεμον
vrch míti nad osttními ve válce, ve věcech
válečných. B)přebytek, nadbytek mám.Tv0g
něčeho. PL. σπερµάτων 86Π1ΘΗ,

πλεονέχτηµα, τό (πλεονεχτέ-ω9.) α)
prospěch ; výhoda: předání ; přednost, Xen.,



816 πλεονέχτης.

Dém. 7póg m. k něčemu. b) větší moc ; pře
moc. Dém.

πλεονέχτης, ου, ὁ (πλέον 1., ἔχ-ω) Ρ10
spěchář; sobík; sobec; hrabivý; lakotný;
šidíř. Lhúk.— Xen. i sup. πάντων πλεονεκτί
GTUTOG(N. TAcovéxTLGT0£)ze všech nejlakot
ηζ]δή. ἐν παντὶ πλεονέκτης τῶν πολεμίων το
všem úskočník nepřátel, Hér, i Xóyogx. řeč
sobecká,

πλεονεχτιχός 8, (πλεονέκτ-ης)a) sobci
příslušný ; sobecký ; zištný, Isok.00s.— Pl.
adv. sobecky, zištně. b) o včci: výhodný;
prospěšný. Arst, sup.

πλεονεχτίστατος, π. πλεονέχτιστος,
σ. πλεονέκτης.

πλεονεξία, Ἰόπ. -ἴη, Ἡ (πλεονέκτ-ης) 8)
prospěchářství ; sobectví ; hrabivosť; lakot
nost; zištnosť, Eur, x. douůrov lakotnost
domů, rodin. Hér, %rTivogw. něčí sobectví,
přechvat (v.dvéce 1.c,). Xen., Isok., Dém.
(v. toyúe £.). b) výhodnost; prospěšnost,
Thúk. zasá T1proti něčemu. Dém, xzpro
axobut viva z. užiti nějaké prospěšnosti, ně
jakého prospěchu.

πλεόνως [πλέον1.) větší měrou ; přes mí
ru; příliš, Hér.

πλέος 8. ἰόπ., att. TÁÉME,{οπι. πλέα,
neut. pl. rAča (fem. ión. 7Aéy. -ν πίμ.-πλη-μ.υ
plě-nus, pl-ný, voll) a) «) plný. s gen. Sof.
Tévuvrův GnoAuvrov zAémpřístřeší vrahů

plné. Hér. Bíxoug olvou zAéovgdžbány vína
plny, vínem naplněny. T400 mhénÚdxT0;
příkopa plna vody. —(3)plný ; špinavý. Sof,
ῥάχη νοσηλείας πλέα οὔνγ Ἠπίδι plny. i ἀπό
τινος. Ἀθῃ, πλέα σοι (Ἡ χεὶρ) ἀπ᾿ αὐτῶν (τῶν
βρωμ.άτων) ἐγένετο zašpínila se ti ruka od
nich. b) obr, «) 00s., Aisehl. Jo%00ugTAémz
vzdoru plný. Aischl., Eur, pópbov7Ačastrachu
plná, Sof. dvatdsíocz. veskrze nestoudná, oj
ναι τὸν ἄνδρα πάντ ἐπιατήμης πλέων ΔΡΥ18
bylLčlověkve všem zběhlosti hojné, dostateč
né, očgóvouF0XXoůrAéo ti, již snášeti jest
hojně psot. Hér. (v. Ajua, b, «). B)o věci.
Αἱδο]]. ἐμιοὶπάντα φόβουπλέα 1η všechno
jest strachu plno. Xen, εἰρῆνηςκαὶε’φροσύνης
πάντα πλέα Ἡν παίναα τοβο]οδίῖ γδο ΡΙΠ00510.
Aischl. ogovnu.xvogrAčes 0 uddoz hrdosti
plna řeč, Sof. Υ. ὄγκος 1. 8, α--.

πλεύμων,v. πνεύμων.
πλευν-, ión, — RAsov-.

πλευρά, 4, i TOTAEVPOVo) žebro; bok
(člověčí, zvířečí). sg. fem, Sof. i rAeupódev

πληγή.

πλευράν (odboku, s jiného stanoviska:)k bo
ku bok. —častěji pl., fem., trag.. Hér., att.

(© ἐπικουφίζω 8, σα,γυυνόω 1. Ὦ, νῶτος 1.8,
f.).neut. Eur., Hér. —b)o)bok ; strana, Sof.
o kraji. rAsugov čGTsvovvsv kraj západní od
lodí, PI. η π. v obrazci. —B) Xen. vd w. bok
vojska (v pochodu). pl. fem. zi ze.τοῦ πλχισίου
strany čtverohranu, Srv. iGóTAev90s.

πλευρόὺεν;ν. πλευρά,4.
TAsvpononém (-xóx-Te) Sof, do žeber

biju, sekám, part, prs.

πλευρόν, ν. πλευρά.
πλεύρωμα, τό (πλευρό-ν)ΛΙΒοΙΙ.Ρ]. ζο

broviny těla člověčího.

Ἱ]λευρών, ὤνος, 4, std. ms. v již, Ailól
sku, sev. záp, od Kalydóna.

πλέω (πλε[-ω, Κοχ, πλυ-, « plu-ere,
pluv-ius, pluju, plovu, plynu; flie-Ge,Flu-t.
—kroměprs. aimpf, v ost. čs. km. rev- ión,
i rAo-, dle někt. i v prs. TAwdo.—fut. 7As
σοµαι, ἀόἵ. πλευσοῦωιαι; 80Υ, ἔπλευσα, Ιόη,
ἔπλωσα; ΡΙ1Η,πέπλευχχ, ἰόΠ.πἐέπλώκα; Ρ858,
part. πεπλευσμένος;800. Ρ888. ἐπλεῦσθην) 1.
plavu; plovu. Ηόν, νῆσον πλέουσαν 0841,plo
voucí. 2. pluju. a) o svbi. lodi. Hér. vdc vézg
ἄμεινον, ἄριστα rAsoúcag lodi lépe, nejlépe
plující, plovoucí. čzrír k něčemu.b))o subi.
0s. po lodi na moři. Ἠόν, τριηκοντέροισι ἐς
Toůs—črmAoces třicetiveslími ku— vyplul.
Χεη, ἐνπλοίῳ πλεύσουιχι na korábu popluju.
οἱἐντῷ πελάγει πλέοντες na moři Širém plu
jící. Ρο, πρὸς ἡμᾶς πεπλεύχατε Κπάπι ρῖ]
pluli jste, —1s ace. Xen, rův $2AxTTxvrAely
mořem, po mořiplouti. Thůk, rAčovres Ta čr
šxetvyZixeXa plujíce po protější straně Si
cilie.—15s. Xen. vd merAeuouévovprostora
přeplutá, plavbou projetá. G) i o subi. ná
kladu lodního. Thúk. τὸ Táv Adyvalav zAé
ovTz é%Aokořisť Athéňanů byla za plavby
(na lodi) polapena,

TAÉWY 1. (comp.= nhelov. 2. v. rAso.
πλέως, ν. πλέος.

πληγή, dór.πλᾶγά, Ἡ (πληγ- πλήσσω.
ν Ρ]ᾶσα) I. a) «) ráz; rána. pl. rány ; bití;
mrskání, trag., Hér., att.— Sof..(v. dvratoc,
ἀντήρης). Χεῃ. τῶν νχρῦήκων τὰς πληγάς τά
ny holí (zasazené. γ.1 ἐντείνω{,).πληγὰςἔλα
Bovbití dostal jsem. Dém. δούλῳ πληγαίοἵχο
ku bití. —G)rána (vlastní rukou) ve smutku,
Aisehl. orovósaox. —v) bití; pračka ; pra
nice ; rvačka, Dof,κἂν ἐγίγνεπο π. τελευτῶσα
a byla by nastala pranice posléze. Hér. m.čv



πλῆγμα.

T dor rvačka při slavnosti. i v bitvě, Xen,
ἐστρέφοντο ἐν ταῖς πληγαῖς na útěk obraceli
se v seči. —©)zabití. Eur. Texéov dítek, b)
rána (na těle). Sof, ootíx krvavá. Dém. dzAn
γεὶςἀεὶτῆς πληγῆς ἔχεται udeřený vždy tam,
kde byl udeřen, se chytá, 2. rána. a) trest.
Sof. (v. uéyas 2.a,P,f.). b) pohroma. často u
trag., Sof. ArócDiova rána. šx dso5 od boha—.
ΑΙΒΕΠΙ,πλαγαὶ πόντιχι pohromy na moři.

TOAÝJYLU, Tó(misce, srv. předch.) trag.
a) rána zasazovaná, zasazená, S0f. pl. —LET
ώπων rány do čel, Eur, yeveuždovdolíc, na
líce. b)o) rána učiněná, 08, Ρ]. νεότουικ.ϱ)
Φ0Γ,γενῆδος π., sekery rána (m, zasaženérá
nou sekery).

πλῆνος, τό (.ν πληθύς, πλήθω) Ι1,8) Ρ]
nosť, =) množství ; počet valný. trag.— Hér.
σὺν στρατοῦ πλήθεϊ 5 τα]ηύπῃ ροδἴθπι 11411το
jenského. Xen, (v. dóčx 1. a, «). B) většina;
největší čásť, Thúk. v0 w. τῶν ξνυμ.άχων
většina spojenců (ale r. oouu.%govmnožství
spojenců), Xen, du.cívovevo m.státnější nad
mužstvo(vevojště).Hér.0 r. zůráv dos
x0pós047xv většina jich brněním oděnabyla.
v) lid obecný. Hér. ra [eocémy rAzde: obec
nému lidu Perskému. Thúk. i shromáždění
lidu. Xen. čvTG m. před lidem ; ve shromáž
dění. —lid svobodný. Dém. (op. τύραννοι). ὃ)
celek.ij.attrib.,č. veškeren, Sof.(v.čorof.).
b) počet (jakýkoli, veliký i malý). Aischl.
(v ἔκκριτος). η}. σμ.ικρὸνπ. τῆσδε γῆς malý
počet (lidu) z této země). —Hér, Χοπ. ἔπο
ρεύοντο πλῖῆθος ὡς δισχίλιοι postupovali po
čtem asi dvou tisíc. Arst. T0 Tv úToxg:Táv
r. počet herců, —2. a) =) prostrannosť ; 107
sáhlosť. Hér, o Kavxx006 ὀρέωνπληνεϊ ψέγι
arov Kauk. z pohoří rozsáhlostí největší, (V.
9 m „ „4 M, a L X „+ m / 
i 2. dret005). 1)čonuoc TAŽVOgETA Ἡυ.ερέων
ódo5poušť prostrannosti sedmidenní cesty.
P) %.yoovou plnosť, délka čsu. —b) velikost;
valnosť.sgen.;č.i.j.adi.attr., Thúk. w.175
Gnulag velikost pokuty peněžní; veliká po
kuta—. v. ἳὄψις 9. 8,α.

πληνύς, ύος, Ἡ, οϱγὅ; ορ. Ξ- πλῆνος, v.
násl. )

πληνύω, (πληθύ-ς) α) plnostinabývám;
Ρ]πίπι, παρ]ἤτ]α 5ο, α) Αἱδο]]. ἀκταὶ νεκρῶν
ἐπλήνυον ΡΟΗ πιτἰτο]αιπῖ ΡΙΠΙ17 5ο. Ηόη.
o řeče: přibývati; přetíkati (v. xxrépyou.m
1. b, aťrwog1.).imeď. rXmdúecda vzmáhati,
rozvodňovati se. —1: dyopňs rAnydunúcnc(kdy
náměstí se naplňuje; (srv. gXýdo.) kdy na
nám. hlučno býti začíná ; o začátku předpo
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lední (o 10. hodině). β) Ρο[, ὁ πληδύων χρό
vos přihývající léta; řada (valná) let. —b)
Β0Ε.ὡς καθ’ ἡμᾶς ἐσῦν ὁ πληθύων λόγος|. Ἡ
nás jest, hlásá hlučná pověst.

πλήνω, (5 πλῆν-ος, srv. předch.; jen
prs. a impf, act. —zAfso, šrAnou £ přísluší
ku íu-rAn-u) plnýjsem. obyč.part., Aischl,
δάλασσκναυαγίων πλήθουσα ἸποῖθΡ]ΠΟ]5οιιο
trosek. att. (v. dyo9x 2.1). PI. ἐνἀγορᾷ πλη
doúoy na hlučnémtržišti ; za bílého dne.

πληνώ ρα, ἸόπΠ.-ρη, Ἡ {υπλῆθ-ος, πλήὃ-ω)
Ῥ]ποβί; παρ]πόπί. 4) Πόν, ἐς ἀγορῆς κου µ.ά
Mora rAnbáonv nejvýše asi do předpolední
(v. dy094.2. 3). ἶµέχρι ὅτευ πληθ ώρης ἀγορῆς
bezverba fint. až kdy hlučno bývá natržišti ;
až do předpolední. b) míra plná, vrchovatá.
Hér. e)rpnátng zdárného štěstí.

πλῆπτρον, τό (πληγ- το πλήσσω) a) hi
dlo. Hér. veslo. b) palička; tlouček, DL.
u Jyry (plčetrum. v. xs040 1. a, P).

πλημμέλεια, Ἄ (πληυμελής)πορϊ(]ιοί
nosť; neslušnosť, PI, domýšlivosť.

πλημμελέω (rAXnuueXý-c)a)nepříhodně,
neslušně jednám. PL T0.x5r7 rAgu.u.eXsivta
kové neslušnosti, pošetilosti vyváděti. b) «)
zneužívám.rinččeho, PI.pass. 0AdyosXu
uehoúu.evogřeč, zneužívá-li se jí—.3) chyby,
křivdydopouštím se; proviňuju sc. Tiněčím.
Βατ, τί πληυμελήσας ; 60 βράσπαν3 Ι5ο]ς. ze
mAnuuéhyzeest vupochybil v něčem, pass.
πληυμελεῖϊσθαι ὑπό τινος γάζοπιι ΡΥµἱοἆ πό
koho. Dém. πά].

πλημ-μελής 9. (πλήν,έλος, srv. ču-p.s
As) a) nepříhodný ; neslušný. PI, nent, při
inf. b) «) provinčný. Sof. ojděv z. žádný čin
hříšný. p) Úur, radedv vie, utrpěti nějakou
křivdu.

πλημμυρ,V.Au..
πλημυρίς, ίδος, Ἡ (ννπλῆ-θω, -- ἀῑοπό].

πλημ.-μυρίς, πλήν-, μύρ-ω) πάντα]νοάγ, Ῥτοι
dů; záplava; zátopa, Hór. vů ὃχλάστηβ.

πλγν (πλε-εν, »ν ΟΡ. πλέες --- πλέονες, V.
mAstov)neskl, 1. a) aďv. «) (více) než Sof.
oděv čAAom. —nic jného než—. x. 4— leč,
ΠούΊθη. ΡΙ, ἄδηλον παντὶ π. ἢ τῷ Ὀεῷ Πθ
zjevno každémuleč jen bohu. Isok. zr.ei—leč
jestliže— ϱ) π. οὐ jen, toliko ne—. s násl.
druhým členem s dé n. dAA4: nežne-—, ale-—.
Hér. y) pouhé m. bez zvl. verba. jen, toliko
ne—. Ρος, θνῄσκουσι πάντες π.εἷς vig padli
všichni, jen jeden kterýsi ne, kromějednoho
kteréhosi. Xen, rův πόλιν ἐζέλιπον οἱ ἐνοι
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κοῦντες π. οἱτὰ καπηλεϊκ ἔχοντες ΠΠ8.opustili
obyv., jen ne ti, kteří krčmy měli, w.čv Toi;
τεταγµέναις Ἡμέραις Ί6π πθ ν αβδηογοπύο]
ἄποασ], -- ϐ) 8Φε}. 1. ΡΙ86Ρ. α) Πῖπιο; Κτοπιῦ,
Aischl. oúri 7. Arócnikdo mimo Dia. Sof.
(v. daíu.ovf.). PL.rávres m ěyodvšichni mimo
Πηῃθ,Χ6Π. πᾶσαι αἱ πόλεις π. Μιλησίων Υδθ
chny obce mimo Miletany. —někdy i místo
pádu předložkového.40 Tav στρατηγῶνπ.
ἹΧέωνοςοἆ vojevůdců kromě Neóna (jen od
Neóna ne). 9) mimo; kromě; až na—(při vý
mince výlučné). Hér. úreyyVovem. baváTou
se zárukou poddanévšemu (všem trestům)
kromě smrti, až na smrť ; poddané se zaru
čením, ženebudouusmrceni, p. Thůk.— Xen,
τὰς χώμιας διαρπάσαι τοῖς Ἕλλλησιν ἐπέτρεψε
π. dvopamóčovdědiny k vyplenění Hellenům
odevzdal mimo zotročení, s výminkou, aby
obyvatelé nebyli zotročeni. —2. j. spojka:
leč ; než ; Ἱθη Ε]. πέπεισµαι, π. σμικρόν τί U.ot
šumodov přesvědčen jsem ; leč, než malič
kosťjakási mi jest na závadě, Yyeiodu čxé
λευονπάντες, π. Ἀπολλωνίθήςτις ἣν —kvoje
vůdcovství vybízeli ho všichni; leč Ap.
jakýs Ὀγ] --, δικσπείρονται, π. πάνυ ὀλίγοι
xarTeAslodycavrozptýlili se ; jen velmi málo
jich zůstalo.

Ἠλήξιππος, ν. Φινείδης.
πλήρης 9. (-» πλέ-ος, πλή-δω, πλῆ-ὃος)

plný (op. xevóg)8) α) τινὸς πόδθ]ο; πβρ]ηόπγ
πόδίπι, ΑἰδοΠΙ. -- Ἠότ, φορμοὶ ψάµμμου πλη
oéecnůše písku plné, pískem naplněné, Xen.
παράδεισος ἀγρίων Ὀηρίων π. obora divoké
zvěřiplná. Hér r, xúxAocplný kruh (měsíce).
ποταμ.ὸς π. ἵ. ΡΠ8, Χθη. τάφροι ὕδατος TAY
pets příkopy plné vody. Pl. gd =. plné;
plnosť. $) špinavý ; pošpiněný. Sof. Bouot
úrró Tivoc oltáře (pro něco,) od něčeho. v)
o čísle, čse, Hér. žmi Téooepa črex TAmpsx
po čtyři léta plná, úplná. O) Thúk πλήρεις
jsav ai vez (plny,)opatřeny mužstvem, vy
praveny byly lodi, —b) obr. «) Sof. TxuTmg
τῆς νόσουπ. této choroby (duševní) plný.
θυμ.ὸς π. τινος ΠΙγ8] Ρρ]παněčeho. Pl. rAmpéc
T£p0G,xevWTEDOCplnější (moudrosti), prázd
nější. B) sytý (duševně). Hér. ἐπεὰνταῦτα
ὃ ηεύμενοι ἔωσι πλήρεες αὖ Ρ7 Π8 {ο nadívali
se do syta—.

πληρόω (πλήρη-ς)Ριηίπι; naplňují 8,ο)
Πόν, λάρνακας πληρώσας λίθων bedny napl
niv kamením. Βτχ, εἰς ἄγγος βακχίου᾽ µέ
τρηµκ πληρώσαντες do nádoby vína míru
(plnou) nalivše: nádobu vína měrou napl
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nivše. PL. io subi. vody. —pass. Aischl.
TAmpododaíTim naplňovánu býti něčím. B)
o čísle. Hér. % ὁδὸς πληροϊ ἐς τὸν ἀριὸμιὸν
τοῦτον({, στάδια) οθ8ί8 (ρ]π{ Ἀοπγ ἄο Ροξία
toho,) dosahuje počtu toho.pass. Eur. x0X
ol ěrAnpadyucvvalným počtem shromáždili
jsme se, Hér. subi. doriAoytmy.v) doplňuju :
nahrazuju. Thůk. τὴν ypelav nedostatek, —
splácím. Aisehl, Tpopeřa výživné. č) ión.,
8ἱδ. πληροῦν, πληρῶσαι Tac véxc, vxůg napl
ňovati, naplniti, opatřovati, opatřiti muž
stvem lodi; vyzbrojovati, vyzbrojiti lodi.
Thúk. i rAypodv vzvrixóv vyzbrojovati loď
stvo. —med. —si. Xen. rAmpeodu.evocvv
vaův vyzbrojiv si loď. b) obr. naplňuju ; ko
jím ; ukojuju ; sytím. Eur, Kórpis rAmooůcu
duuóv —ukojíc choutku svou. Pl. πληροῦν
čriduutac — ukojovati, nasycovati žádosti.
Φᾳ856.180]. ἀχουσμάτων πεπληρῶσδαι uče
ním naplněnu býti.

πλήρωμα, τό (πληρό-ω,81Υ.πάβ].) 8)πα
plnění. «) Sof. ruodg r. naplnění, dovršení,
složení hranice, B) Hér. Čongr. pxxpórTaTov
životamíra nejvrchovatější, cíl nejdalší, )
vyzbrojení lodí, loďstva. Hér, TdvTOf. rap
eyóu.evovtýž počet lodí vyzbrojených posky
tujíce. Thůk., Xen. mužstvo lodní (vyzbro
jené). pl. dčvyxoóvyTa. čx noXAv A. čxAe
Ačydouz mužstva mnohých lodí vyzbroje
ných býti vybránu. — b) nasycení, Eur.
βροτοῖς.

πλήρωσις, ἡ (πληρό-ω, srv. předch.) a)
naplnění. «) Pl. op. 70 xevóv. B) Hér. čgva
ὀκτώ ἔτεκ τῆς πληρώσιος do osmi let plného
počtu. b) naplnění; nasycení; ukojení, Pl,
τὸ πίνειν π. τῆς ἐνδείαςκ. ἡδονή pití jest naplněnípotřebyarozkoš.— obi.přiérou.4Čery,
ἐκπορίζεσθαι. —Arst.

πλησιάξω, (πλησίο-ς,511,πελάζω) 3) α)
blížívám, blížím, přibližuju se (za určitým
účelem). Sof. impf. —Pl. odd" švrTOcr0XXo5
rAmovaČev ani zdaleka se nepřibližovati. —
mii k někomu, k něčemu. rAnotaom přiblí
žiti se. Xen, vořgroAeutoug k nepřátelům. —
i s gen., Xen. uAhov ἐπλησίαζον τῶν ἄχρων
blíže docházeli k vrehům. B)očse. PI, roůT0
mAnotálea TG yeveržoxemv to blížívá se době
pýření brady. —b) «) blízký, na blízku jsem.
Sof, Távde rAmawalóvrov xAÚervza přítomno
sti těchto, před těmito slyšeti, 3) zacházím ;
obcuju. Ti s někým, Pl χαίρω τινὶπλησιά
Čeovrád s někým obeuju. xoXA«často; obzl.
jako učeník, Xen, oi rXmoi4Covrecspoleční



πλησιαίτατος.

οἳ; πδοπ[ο]. Τ5οἷς,οἱπεπλησιακότες δρο]εόπί
ci v obcování.

πλησιαίτατος, -αίτερος, ν. πλἠσίος,

πλγσιασμός, 6 (mAmováCo)blížení, Arst.
oofBeoodhrůzy.

πλήσίος 8. (« méAa-c.comp. a sup. rAy
σιχίτερος, -αίτατος) Ὀ2Κ. ο os. i věci. adi.
pos. obyč. básn., zř. ión, —č. překládá se
obyč. j. ady, —vivi někomu, č, is gen, 04,
πχρούσης τῆσδε πλησίας ἐμοί za přítomnosti
této, na blízku mně ; když tato tu jest blízko
mne. Hér. (v. dAXáoce 1. £.). att., někdy i
básn, neskl. xAmotovv pos., ale sklonné comp.
a sup.— 90Η.τοῦ πλησίον παρόντοςἴο]ο, Ι16
rý ἱίαχο ἴδιαὮγ]. Χρ. ὁ πλησίον παράδεισος
blízká obora. Xen., Pl. i s gen., σαν πλησίον
4Akov byli blízko sebe vespolek.oi rAmotov
vedlejší mužové ; sousedé, DI. οἱκακοὶ χαχόν
τιἐργάζονταιἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίονἑαυτῶν
zlí zlého rčco činí vždy nejbližším sousedům
svým Xen. rAyowxíraTocv nejbližším, nej
blíže byl. adv. comp. ὡς ἐγένοντοπλησιαίτερον
(HoxxXéovekdyž se octly (ženy) blíže Héra
kléa—, Hér. adv. i rAmovarréporivi blíže k ně
čemu.

πλησιό-χωρος 9. («χώρα)Ρπ]ό, εοιβθᾶ
ní krajiny ; sousední, obyč. 0 0s., Hér. pl.
(blízcí) sousedé. (v. čmoxýrTo 1.a, P).Thúk.
i Tr. πόλεις, |

πλγησ-ίστιος ). (πλησ- v. aor. pass. sl,
mtu-mAm-ya.— loriov) básn. zplna plachty
nadýmající; do plachet dující. Eur. zvoxt.

πλησμονή, ἡ (πλήθ-ω, πίµ-πλη-μι) Ρ]
nost ; naplnění, obzl. a) těla. PL.(op. xévocug,
v. čpovixóc £.). Xen. nasycení. mAmGwovic
παύσασθαι Znasycení vystřízlivěti. b) pře
sycení, Isok. T. úavrov všecko přílišnou
měrou znechutí se.

πλήσσω, -ττω, ve 5]. 1 -πλήγνυμι
(« mAžČe.—act. prostého r. básn. jen
v a0r., alý. jen prf. rérAnya ; osttní tv. act,
nahrazují se 5]. τύπτω, παίω. --βᾳ68. Ρ11,
πέπληγµαι, 461. πἐπλᾶγμαι; 8ο9γ.ἐπλήγην,
πο 5]ὔ, οϱγό. --ἐπλάγην; {αῦ. πληγήσομαι,
Ράδη, ἱπεπλήξομαι, -- το εἰδ. οῦγζ. ασἲ. 1Ρ18.,
fut. -πλήξω, 80Υ.ἔπληξα) τασίπι; Εἶ]α. 1. 9)
«) biju; mrskám; pass. bit, mrskán jsem;
bití, rány dostávám, Xen. ποῦ καὶ ἐπλήγη
kde asi rány dostal? čxvívozěrAýyng; z které
příčiny dostal jsi rány? č r. ÓvyvrMyÝ
σεσθαι kde, myslil jsem, že budu udeřen.
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kávaje, že budeš bit, čií Ti. Za něco. —vzá

pase. PL. ὡσπερεὶὑπὸ ἀγαὺ οῦπύκτου πληχείς
jako bych bylod řádného pěstníka udeřen. —
pass. i se subi. věci, Pl. (v. drworetvo £.). —
B) meď. biju se rukama (ve smutku). Hér.
ἐπλήξατο τὴν κεφαλήν ταζαπια bil, udeřil se
ve hlavu. —b) «) bodám ; píchám. Eur. ἵνα
rXkeev v kde bymohlbodnouti.pass. Hér.
οὔτε πληγέντα οὐδὲντοῦ σώματος οὔτε βλη
WévrTanikdena těle nebyv ani bodenanistřelen.
Χο. ὁ ἵπποςπληγείς (εἰςτὴν γαστέρα τῇ µα
yaiox) kůň boden byv—.$) zdáli. pass. Xen.
πληγῆναι ταῖς βώλοις πἹιοπεπι ΕΥδἱhrudami,
—2.a) pass. bit, porážen jsem. α) 90, (v.
αὐτόχειρ £.). Aisehl. rerAgyueda poražení
jsme. aTpaT0vrérAnyp.ovojsko své mám po
raženo. Hér. uáiara Mosto. šrAnymcav
nejvíce M. byli biti. Thůk. mAnyčvregúmo
Tv Avricoxtov poraženi byvše od—.3) posti
hován jsem. Sof, oůre TAnyeioavócou ani ne
byvši postížena nemocemi. Hér. μεγάλως
πληγέντες velikou ránou postíženií byvše.
ΕΙ, δυοῖνµοίραινδατέρᾳ πεπλήξεται 79ἄτοι
sudebjednouporaženbude. b)) pass. uchva
cován jsem. Eur. igépe Tivdc πεπληγμένος
touhou po někom uchvácen jsa. Hér. An

έντες δώροισιdavše se uchvátiti, chytiti da
ry (nabízenými). B) acť. Aischl. šx d' črXnčé
uou Tv aida a vyrazil, vypudil můj stud.

πλινὺεύω (πλίνθο-ς) 1. πᾶ οἵπ]γ ν7ὰδ
lávám. Hér. vv yýv hlinu. b) cihly dělám,
meď. —si. Thúk, aor. —2 z cihel stavím.
ΤΠή]. οἱ. τὰ τείχη.

πλινὺηδόν (πλίνθο-ς) π6ΡΚΙ, Ἠότ, πᾶzpůsobcihel; j.cihly.
Ivdivn, i, pom.ms,vsev.záp.Egyptě,
IAwvdvývng x6Xr0g,ὁ (Πλινθίνη) Plin

thinský chobot ve středozemním mořiu sev.
záp. Egypta. Hér. gen. —výrew —.

πλίνύΌινος, 9. (πλίνθ--ος)οἱ]ια]πή ; z cihel,
Ἠόγ., Χθῃ. οἰκίαι,τεῖχος,

πλιννίον, τό (πλίνὺ-ος) cihelka ; malá
cihla, Thúk. —Xen. vuxpove. malá cihelka,

mAívdoc, 4, cihla, Hér. (v. čAxo 1. d.,
ἐρύω ἔ, δόµος {)). Χθη, π. ὀπταί -- pálené.
Ππή]ς,ἐπιβολαὶτῶν π.ν stavbě vrstvy cihel,

πλινὺ-υφής 9. (πλίνὸ-ος,ὑφή)Αἰδολ].π.
dóu.o z cihel složené, stavěné domy,

TrAotápov, Tó (mhořo-v)loďka ; člunek,
πλόιμος,ν. πλώιμος.
πλοῖον, τό (πλοβιον, πλό-ος, πλέ-ω) 8) α)
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vor, Hér. pl. Χυκλυτερέα,σχύτινα. Πα]ό 1το]
Κά. κάρτα μεγάλα καὶ ἐλάσσω. ϱ) ὅ]αποίς ;
člun; kocábka ; loďka. Hér., Thůk., Xen, (v.
AerTóg 1. c. B). —b) koráb; loď «) obzl. ná
kladní, převozní. Hér. vézg puxoxc xm iz
mxymya rhořa lodi dlouhé (válečné)a převoz
né koráby. —i kupecký (poněkud okrouhlý).
Lhůk, popryyixov. tak i pouhé z. —186 vxůg
xat T% mXořalodi (válečné) a koráby. i
τριήρεις--, πλοϊχ. Χθη.-- B)vůb,: koráb; loď.
Aisehl., Hér., Thůk.i μ.χκρὰπ.. Χεῃ., Dém.

πλόκαμος, ὁ (πλόκο-ς)8) kadeř.Aischl.
Tetyógvlasů. Sof,—Eur. (v. dou f., dvxaslo,
ěxréuvo —); lelík. Hér. sg. vrkoč ; pletenec
vlasů. b) e) vůb pletenec; kotouč; páska,
Eur. (v. uxMós)). B) Xen. čv TG z. v ple
tenině.

TAONÝ,1 (mXéxo) 1.) pletení; pletivo;
příze, Eur. pl. eůvitou. 2) a) pletka ; ple
ticha, Eur. čumXézevπλοχάς v-, splítati
pletky, b) Arst, spletení, zauzlení (v drá
matě. op. Aúci).

πλόχος, ὁ (πλέκω, 81Υ.Ρ'οᾶσΠ. ἃ πλό
καμος) Ῥά5η. 4) Ιαάαἵ, Φοί,b) pletenec; ví
nek; včnec, Eur. dvůéevz květin, —ypvooůe,

πλόος, αἰί. πλοῦς, ὁ (πλο[ος, πλέω, «ν
plav-ba) plavba 1. a) cesta po lodi, po moři.
trag., Hér., att.—Thúk, zsacsytyvovro TGTAG
předháněli,předcházeli je plavbou (dostávali
se plavbou na m. dřívenež protivníci). b) z)
čas, doba plavby. Hér. x" /učpug TéGozoxs
r. plavba na čtyři dni. Xen. ἡμέρας μ.χκρᾶς
z. dne dlouhého, celého —.P) pohodlí plav
by ; vítr pohodlný (k plavbě). Sof., Thúk. —
Xen, šav r. bylo-li by pohodlí plavby ; bu
de-li vítr pohodlný. —2, obr., PL. 6 δεύτερος
π. ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίχς ζήτησιν ἀπιλάό,Ῥ]ατβα,
výprava k vyzkoumání příčiny.

TAoústoc 3. (πλοῦτ-ος) 4) Ῥ]ηο5/ΐ, hoj
ností, bohatstvím opatřený; hohatý. mase.i:
Ρομάδ. 59Η, (ορ. πτωχός). 8ἱ4. (ορ. πένης). οἱ
rAovatorTavo: největší boháči. b) bohatý ;
nádherný ; stkvostný. Hér. adv. stkvostně,

IAoúrapyoc vládčeBretrijský zaDóm.
πλουτέω (rAnro-c) bohatství mám ; bo

hat jsem, Sof, κατ’ οἶκονLéva v doměvelmi
bohat jsem. Xen. 7. ofXovhojnost přátel
mám. zXovržse zbohatnouti; zbohatěki.PL.
κινδυνεύοµεν ὄναρ πεπλουτηκέναι π46, 56, 76
zbohatnutí naše jest sen.

πλουτηρδς 3. (rhovré-e) obohacovací;
k obohacení prospěšný, Xen. čoyov.

πνεῦμα.

πλουτίζω (πλοῦτ-ος, 517. πλουτέω) a)
hojnosti, bohaetvím opatřuju; z- ; obohacuju.
vivž někoho. Xen. T005pfAoverRovrica přá
tely zbohatiti, rerAoúrixx zbohatiljsem, xi
ἀπὸ πολεµίων τὴν πόλιν πλουτίζειν ἶπ πορῖή
tel svou obce obohacovati, b) obr, Xen. zí Tov
σοφῶν γνῶμμαιἀρετῇ πλουτίζουσι soudy mou
drých ceností obohacují, pass. Sof, zXovrTiCe
adí mwbohatnouti něčím,

πλουτοχρατία, 1 (od neob,TRovrTo-x94
TYS, V. ZPÁTOS,STV, δηµ.ο-, ÓpioTo-x9-) vláda
bohactva, bohatých. Xen.

πλοῦτος ὁ (ν πλέ-ος, πλῆ-ὃος) 4) «) pl
nosť; hojnost; bohactví. trag., Hér,, att. —
Xen. mAoSrTovnavaxrýsacda: bohactví vlast
ního nabyti. Hér. i s gen., r. doyůpoupéyas
hojnosť stříbra veliká. pl. i: poklady. Pl. —
of. i zosbn. voc, mammone! Bur. $) blaho
byt; blaho. Sof. 0 rxpov r. nynější—(v. Ex
ῥάλλω 2.a, B). —b)obr. Β]. π. τῆς σοφίας
plnosť moudrosti ; přílišná moudrosť,

IAoúrTwv, vos, bůh podzemnía pokladů
v zemi skrytých = Awyg.

IAvvóc, o, přístav v sev. Libyji, mezi
Kyrénskem a Bgyptem.

Πλυντήρια, τά (πλύν-ω) Οὐἱδίοτάη{;0
čista; slavnosť Ath.ku poctě Athény koná
vaná koncem měsíce thargélióna.

TAÁÚvw(zXu- v Aé-o) a) myjn. Xen. —
b) peru. PL. obi. ἱμιάτιον.

πλῴζωπ. πλωίζω. (πλω- τ. πλέω, δ.τ.
mAotu.o<)plovávám : plavbu provoznju. Thúk,
Ἱππρί, 5 μᾶλλων.

mTAwiíCe, v. předch.

πλώιμος dle někt. zAów.0g2. (Ao- v.
mAée) plavný ; k plavbě dostatečný, pohodl
ný.a) Thúk., Aischl, o loděeh. —b) Thůk.
nent. gAouw.arTszxplavby pohodlnější, val
nější,

TAŇotLOG 2. (© πλώιμος) Βοῇ,πέλαγος
0) r. mořeneplavné.

πλωτήρ, Ἴρος, ὁ (πλω- Υ.πλέω) Ῥ]ατεο
(lodní). Enr., Arst,

TAwWTÓc3. (mAo- v. mAčo) 1. plavný;
splavný. Nér, $2Axaox. 2. plovoucí, Hér,
γῆπος.

πλώω τ. πλέω.
πνείω, τν,πνέω,.

πνεῦμα, τό (πνεῖ-ω) |. ἆγπιάπ{; τάπ{.8)
větru. «) obyčejné i prudké. Aischl, dvévcov



πνεύµων.

vedu aTAmávrTovvětrů dýmání všech. Hér.
rveduaTu dvéu.av čyumímevovrabouřlivá dýmů
ní větrů vrážejíce—. Sof, (v. óžúrovog). PL. 6
dno zal TOr. vzduch a povětří. G)bouře. Pl.
uéyx veliká (op. νυηνεµία).v) vítr. Boť.(v.
ἐναντιόομαι). δεινὰ m. prudké větry. Xen.
ἔπλεον πνεύριατι καλῷ Ρ]π] 1παἀγπιάπί Ηρόλμο,
za větru pohodlného, příznivého. Dém. τὸ
τῶν πνευμάτων povaha τδἰτῇ, Ρ]. π. µέτριον
větřík mírný. b) obr. x) Aischl, dxiuov los
ἂν ἔλθοι Θελεμωτέρῳ mr,božstvo snad by při
šlo (s příznivějším dýmáním,) s náchylnější
přízní. Eur, «. ovy.popde běh přírody. B) Sof.
(v. Bóoxe—f.). 2. u živočichů, a) dýchání.
«) ukoní:frkání; supání. pl. LuxTypóxop.ma.
β) ulidí : dech, trag., att. (τσ.ἀπορρήγνυμι 2.,
ἀθροίζω 2.a; ἐρεδίζωf., δικσχεδάννυµι1.a.).
Thúk. 7. žrvomovai Oucádec dech neoby
čejný a smrdutý. —γ) Eur. i AwrTo0w. pí
δίαΙσ ἀθοῇ, Ὁ) α) Αἱδοβ], λύσσης π. μάργον
šílenosti prudkosť zuřivá. P)duch ; smýšlení,
Sof. r. raúróv duch týž (v lidech, v obcích).

πνεύμων1 πλεύμων, ονος, ὁ {.ν πνεξ-ω,
pulmo, plí-ce) plíce (člověčí i zvířecí). obyč.
pl., trag.

πνευστιάω (πνευστ-ός, πνεβ-ω) dušný,
zádušný jsem ; těžce dýchám. Arst.

πνέω ión, i vel (mveFw, koř,πνυ-, 801.
ἔπνευσα, fut, ve slž. mveúcou.m,prf. rémvevxa)
1. o subi. větru: douti ; dýmati ; váti Hér.
or. ἄνεμοι Trvelouci. Xen. dvep.og ἔπνει. 2. 0
subi. os. a) dýchám. 50f. ἀνδρῶν πνεότων
mužůdýchajících, žijících, b) obr. dýchám;
soptím. «) Sof. (v. pévog f.). Xen. ol mů
movéovvegohněm soptící. ale Sof. 709 rysóvrTov
čovpov ohněm dýšících hvězd. B) Aischl.
θυμ.ὸς ἔπνει mysl soptila. — c) «) dechem
pronáším. Eur. čx δ) ἔπνευσ αὐτοῖς ἀράς
a vysoptil, vychrlil na ně kletby. P) ὅταν
9εοῦ µαντόσυνοι πνεύσωσ᾽ ἀνάγκαι ΚάΥΚοΙ!ᾖ!
(Kasandru) boží věštecké popudy nadchnou,

πνιγηρός 3. (mvíyso) dušný. Thůk,
καλύβαι, “

TOVVYLU, 76 (mvly-e) zadušení, Arst, pec.

πνϊγμός, ὁ (πνίγ-ω) udušení; zničení,
πνῖγος, τό (πνίγ-ω)ἀπδπο; parno duš

né ; vedro. Pl., Xen. i pl.; Thúk. oi $Xot xai
τὸ m. pal sluneční a vzduch dušný.

πνῖγω (a0r. čmviča, pass, ve slž. ἐπνίγην)
dusím. a) smažím. Ἠότ, ἐν χλιβάνῳ πνϊξαί
m na pánvi usmažiti —.b) «), rdousím ; škr
tím. Pl. —$) topím, Xen. šrvtysro topil se.

πονὺεινός. 881

πνοή, Ἡ (πνοξ"η,πνέω 817. πνεῦμα.) 1. a)
dýmání. Eur. Zepýpov(v. irredo £). B)vítr.
Sof. Θρᾷσσαι π. Βατ. πλησίστιοι, ϱ)ήλιοι. 2.
a) «)u koní: supot. (v. εἰσβάλλω{.),-- ϱ)α lidí.
Aischl. oddetsčer vode nikdoneudrží dechu.
ϱ) nadšení, Eur. Baxya: deod mvoařomvču
uaveig —od boha nadšením zběsnělé,

Ilvóš, gen. Ioxvóg, j, pahorek Ath.ji
hozáp. od Areopagu, shromaždiště Athéňa
nů na sněmích ; m. sněmovní.

πόᾶ,ἴδη. ποίη, 9, Hér. m.Paburávy tráva
převysoká, přebujná.— att. i pažit.

ποδ-αβρός,ὁ (πούς--)ἀμλοπο]γ. Ηότ,οὐ.
ποδ-ᾶγός, Ó,%(T006, fyé-ouaw) průvod

čÍ; průvodce. Sof., Eur.
ποδ-άγρα ρας8πα nohy (jelenům a p.);

slupice ; tlučka. Xen. pl.

ποδα-νιπτήρ, Ἶρος,ὁ (πούς, wB-,v. VČe)
umyvadlo na nohy. Hér.

ποδαπός 3. intrr. (srv, dAXod-am0g)odkud
pošlý ? z které země,krajiny ? masc.i: jaký
krajan? —iv ot. nepř. —trag., Hér., att. —
Xen. šowrápevoc m. eby—tázán jsa, odkud by
byl —.

ποδεών, ὤνος, 6 (moůe)cíp. Hér. «) cíp ků
že, řemene. (τ. ἀφάπτω). ϐ) τῆς χώρηςπ.
στεινόςkrajiny cíp úzký.

TLOĎ-YJVENÝC 9. (πούς,- ἔνεκ-, Υ. φέρω) αὖ
Da paty sahající; po paty; popatní. Hér.
o šatě.

ποδ-ήρης 9. (πούς, ἀρ- τ ἀραρίσκω) αὖ
k patám přiléhající, dlouhý. Eur., Xen. o
šatech, Xen, i donídec—.

ποδιαῖος 8. (moúc)na stopu (délkyn. šíř
ky n. hloubky). Xen. o hloubce.

ποδίζω (m00g)na nohách poutám. Xen.
2ᾳ48. ἵπποι δέδενται καὶ πεποδισµένοι εἰσίν
koně uvázány a na nohách spoutány jsou.

ποδο-στράβη, Ἡ (πούς,-- ν στρεβ-λός)
na nohy sklonka, spletka (na zvěř).Xen,

ποδώχεια, 7 (modáxns) rychlonohost,
ποδ-ώχῆς 9.[πούς, ὠκύ-ς)Ὀ78ΐἴτο-;17ο]ι

lonohý. a) Aischl. oču«.Thůk. o lidech. Xen.
io zajících. b) Sof. r. BA%Bourychlonohé
pohromy (zosbn.).

TOdWNÍU,j = nodáxax. Xen. o zvěři.

ποὺεινός 8. 19. (πόθο-ς) 1. a) toužebně
žádaný; velevítaný ; vítaný. 9ο, φθέγμα.
Eur. r. „Adesvelevítaný přišel 151.π. φίλοις
velevítaný přátelům. ΡΙ. ποθεινοὶἀλλήλοις



882 πόνεν.

žádanými, vítanými sobě vespolek. Thúk.
τιμωρία ποθεινοτέρα Ροπιβία τ{{αηδ]δ{.b) lí
tostivý; lítostný, Eur. δάκρυα. ποθεινἠ
daxpůoto ouu.bopá lítostná slzám nehoda ;
slzami lítosti hodná nehoda. 2. Xen. ποῦει
voTépus čycivTivóc toužebněji žádati si ně
koho; vroucněji toužiti po někom.

móWev (mo- v moů, moř) neskl, intrr.
odkud? trag., att., Xen. z. AvTu T0ůToAdor;
odkud by to kdodostal? iv ot. nepř., Sof.
ὅταν σ’ ἐρωτᾷ, τίς τε καὶ π. πάρει -- ΚὰΥζ ΡΥ
se tě tázal, kdojsi a odkud přicházíš-.

mowbév, (z ródev) enkl. indef. odněkud ;
trag., att. (v. GAXodev,ἐνθένδε). Χ6η. εἴπου
ví r. xadopáev jestliže by snad co odku
(odněkud) spatřovali —.

moev-oĎv odkudkoliv. v. ἄλλοθεν.

πονέω (πόθο-ς.-- {πί. ποθήσω i modé
σοµαι; 805. ἐπόθησα ἱ-- Όεσα) ἰοαζάπι, a) se
subi. 08. iv n. Ti z) po někom, po něčem;
(toužebně, vroucně) žádám si někoho, něčeho,
Sof. rodbodvr: rpovodvns vhod tužbě mé obje
vil jsi se. T9 modely toužení; touha (v.
vedímu2. a, B.). —isinf. se členemi bez
členu. Pl. šmódmce TO eidévaí zatoužil po
νδάδπ{. Ὠόπῃ, μάλιστα ποθεῖτε ἀχοῦσαι Πε]
více žádáte si uslyšeti. meď., Sof.ποθουμένα
opsvís toužebnou (toužením hnanou) myslí.
pass. Bof.cirodovueda jest-li touha po nás.
—P) toužím, stýská se mi po někom, po ně
čem. Hér. šróůyce TovKoořcov zastesklo se
mu po—. Xen. (v. olxade f ). v) toužebně pá
trám. PI. οὐχέτιποθεσόμενοςαἰτίας ἄλλο εἶδος
nechtěje už sháněti se, pátrati pojnémzpů
sobu příčiny. —b) se subi. věci. ποὺεῖ τί τι
žádá, postrádá něco něčeho, Pl. —Xen. %
JAPATOU dv Todýca m. postrádati bude
věci tam scházející,

πόνι ράρη. infrr, = nod. Φ0Γ,π. ποτὲ
kde asi—.

Tod (z xód) enkl. indef. básn, někde;
kde. Sof, et. jestliže kde —.

moW-od0g, 4, ἀόγ. --- πρόσοδοςpřístup,
Dém.list.

πόνος, ὁ (51Υ.ποὺέ-ω) 1. 8) {οι Ώα(στοι
cí) ; tužba, trag., Hér., att. —vivocbuď: po
někom, po něčem ; n. něčí. Sof. (v. r4poc a, “
B.) i. čí éuoů touha ode mne, s mé stranyfě
zr. Pepápov— očí. Xen, ὑπὸ πόδου πατρίδων,
Ὑονέων, παίδων touhou po otčinách ©. —Pl.
ἵωερος, π. žádost, tužba, —b) tužba; stesk.
Eur. π. ἀμφιδάκρυτος. Hér. ἀποὺανόντος

ποιέω.

τινὸς πόῦον ἔχειν Ῥο πόκοπι, Κάγύ ποπιῖα],
míti stesk. m. xal otxr0g Tňg7óXMogstesk a
žal po městě (opuštěném). 2. básn. půvab;
vnada. Eur. —izosbn. [Tódo; Půvab; Vabič,
j. bůh vedle XdorTes.

IIóv-oc, v. předch., £.

ποῖ (πο- ποῦ) ἱπίττ, Και. α) trag. —
i s gen., Sof. roť yág“nw ; kam na zemipři
šel jsem, dostal jsem se? —iv ot. nepř.,
Xen. ἀπορῶν, ποῖτράποιτο Narozpacích jsa,
kam se má obrátiti. B)obr., Sof. oůx čyo, ποῖ
vvápmg TéGe nevím, kam v mysli se podíti
mám, co si mám pomysliti. moťyvaumysmor"
et; kam asi v mysli směřuješ?

mot (z moř) enkl, indef, někam ; kam.
Sof. —Xen. vopeúsdní rot ubírati se někam.

ποιδεις, ἀόπ.-- ποιῄεις.

Iloíxc, avroc, rek. Dan., kr. Mélijský v
již, Thessalii na úpatí Oity,otec Filoktétův.

TOLÉM(básn, zoječ s první slab. krátkou.
—fut. movýce ©) 1 a, «, dělám ; hotovím ;
robím ; vyrábím. Xen. $úpav, Tpámelav, čpo
Tpov—. mávTA ZXAÓgmoistv všechno krásně
zhotovovati. 6 ΡοΠ,ποιῆσαί τι ξύλων Ποίου18]
něco ze dřeva. —vi č% Ttvog ἶ ἀπό Ttvoc něco
z něčeho (buď z látky nějaké n. z nákladu,
z peněz). Xen. šmotmoeBou.óv, vxdv ἀπὸ τοῦ
lepoůdpyuplouudělal, vystavěl oltář, chrám
z posvátných penčz. Dém. čo ἂν ποιήσωσι,

. ταῦτα διχθέσθαι οὐ ΡΥvyrobili, vše to pro
dati. zeď. buď :—si; n. dávám dělati, hoto
viti. Hér, —Xen. v0 vod Ar0AAovuzdvadyu«
ποιησάρενος dar Apollónův zhotoviti dav.
ὅπλα ποιεῖσθαίτινι zbraň dávati dělati něko

mu(k ozbrojení).0 rovmoxu.evogkdo si dal udě
lati, zhotoviti (šaty a p.).—častopass., Hér,
rhoťa čx Te dxávůmg moteÚpu.evavory 2 akan
thy dělané, (v. i umyavý |.8, β). εἴμιαταἀπὸ
čúkovreromuéva oděvy z bavlníků, z bavlny
zhotovené, Xen, oolvixocai VÚpx:meromu.Evy
z palmy dvéře zhotoveny.— $$) u-; připra
vuju. Xen, óvovc dAčrvac motoUvTegŽernovy
upravujíce. meď. —si. pass. Xen. 0 rerot
vuévoc ořrogpřipravený chléb. Tě úmd Tav
obozotov motoúu.cvajídla od kuchařů připra
vovaná, strojená. v) opatřuju; zjednávám.
Thůk. rov mAeřorTovT0ů lou čvredWevčrror
odvTonejvětší čásť živnosti odtud si opatřo
τα]. Χεπ. ἀπὸ γεωργίας τὸν βίον ποιεῖσθαι 7
rolnictví živnost si opatřovati,pass. rex01
Žda: TAšmrrýdea aby opatřeny byly potřeby.
—b) konám. z) Xen. $volav Vee oběť bohu,



ποιέω.

bohyni. Hér. obětuju (v. čvrou0c)—. meď. —
si.Pl.— pass. Xen, rv VvonévovA0 TÝS
isodg vou.ňs Z toho, co bylo obětováno z po
svátného pastviska. (v. i uuovýpu, a, f.). B)
zařizuju. Xen, čťérusiv καὶ ἀριθμὸν τῶν
Ἑλλήνων ἐποίησενῬτομ]ία]κα a sčítání Hel
lerů vykonal, zařídil, Όήρανποιῆσαι honbu
zaříditi, medď.—si. Hér., —Xen. dýpav not
οὔντοεἰς τὴν ἑορτήνποπδη δἱπαϊ]ποτα!! k slav
ΠΟΦ41.--Υ) Ρτοποζα]. ΕΙ. μιουσικήν hudbu.—
meď.— si; vykonávám ; podnikám, Sof. ὁ σὺν
γυναιξὶ TAG UAGAG TOLOÚULEVOgjenž ve spolku
s ženamibitvy svádí. Isok. oTpa.vetagmotelodo
výpravy konati, podnikati. c) «) dělám ; ko
nám ; skutkem činím. Sof. odděvov λέγει ποιεῖ
nic z toho, co říká, nedělá, Xen. umděvrorý
Gavregničeho nevykonajíce, nepořídíce; s
nepořízenou. Hér. Tě éwvToĎšnolec své věci
konal; svého si hleděl (o přípravách váleč
ných.v. iěmreXýca). PL. modrretv TExad mroteďy
činiti (zamýšleje prováděti) a dělati. ri něco.
πρᾶξαι--, ποιῆσαι učiniti (provésti)—,udělati,
p. Dém. morýcev —, mpáčev udělati (skut
kem)—, učiniti (provésti, někdy i beze zvl.
rozdílu).—s praedď. ace., Hér. (v. dváovavo;
1. b. —,p. Isok. s obi, góXuv).Pl. ixrp0g úytž
τινα mrovvlékař zdravým někoho čině.—medď.
Xen. us TGἔργῳ τούτῳ φίλουςπεποίησαι
nás skutkem tím přátely svými učiniljsiHér.
(τ. περιπετῆς 2.) pass. Pl. Tů zaXůe Te nat
ὠφελίμιως ποιούµενα věci slušně a užitečně
konané, Xen, xdy τοῦτο νικῶμεν, πάνυἩμ.ν
merotyre a budeme-li tuto vítězi, vše nám
vykonáno jest. B) ὀρδῶς ποιεῖν βριάνηό βἱ
počínati. Dém, (s výsledkem mpaáa: pro
vésti.) —eůzrotetvdobré, dobře činiti. s part.
v nom., Pl. eů ἐποίησας ἀπαλλάξας µε σχέψε
ως πολλῆς ἀορῖθučánil jsi, zbaviv mě uvažo
vánídlouhého. Xen, xxAGcčrTo(noagrooermov
hezky učinil jsi, (napředpověděv,)žejsina
před to řekl, eů motetyvivá dobře činiti něko
mu. Pl. —Hér., att. dyada oweďyviva. dobré
činiti, prokazovati někomu. Pl, zv róXiv ob
čanstvu, obci, p, xaxa— zlé činiti někomu.
κακῶς-- 716--, Ἠότ, ἶ ταῦτα τοῦτον ἐποίησα
σὺνdíxmto tomu učinil jsem, tak s tím na
ložil jsem po právu. Xen. θδεινόταταnejhroz
něji (v. δεινός 1. 8, α--).-- ΒΙ. οὐκ ἐμιὲµόνον
TadTATeTo(yxsvnejen mně tak učinil. i sobi,
Υξοἱ,Ηόν, ἀργύριοντώυτὸ τοῦτο ἐποίεε5 stří
brem činil právě totéž. —i s dat. os , Xen.
TaĎTA TOV)GUEKupoTépou to učiniv obojím.
i T905 dupovépove proti obojím. med. Hér.
φίλα BovAónevogmotécodau chtě se zavděčo
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vati. —pass. Hér. v0 meroryuévov čgTwo (v,
κάννω f.). —y) obzl. vztahem kn předch.
verbu. Xen.radra roce to budu činiti (t.
δεραπεύειν, στρατεύεσθαι). χαῖοε.-- ἀλλὰ τοῦ
το ποιῶ buď veselé mysli !—vždyť to činím ;
vždyť jsem. —©)činím ; zkouším ; podnikám.
Ῥ]. πᾶν ποιῶν νξο čině, zkoušeje ; stůj co
stůj. pass. Thůk, rů motoúu.evuco se činí,
koná, Ροβη]Κά,-- Χθη, πάντα ποιητέον, ὅπως
s ind, fut. vše třeba činiti, zkusiti, všeho tře
ba se odvážiti, aby—.d) «) vpravuju; zařizu
ju. Thúk. vag čni τοῦ ξηροῦ ποιῆσαι lodi na
sucho vpraviti, Xen. šče βελῶν τὴν τάξιν-
ven ze střel, pryč z dostřelu šik vpraviti.
med. —si. Xen. rovýcacda: OmaobevT0v mo
ramóvupraviti si seřadění tak, aby řeka byla
za zády ; seřaděním dostati řeku za zády (v.
i čyupóg 1. a, mécog 1. a, «, £.). Thúk.
ἄνδρας ἐςφυλακὴν ποιήσασῦαι πιιᾶθ Ῥοᾷ 5ἰτάζ
οἱ4481,τὰ τῶν ξυμμάχων ἐς ἀσφάλειαν ποιεῖ
Gbaumoc spojenců (ku své bezpečnosti upra
vovati,) si pojišťovati, —B)meď. upravuju,
činím si, Sof. vi ἐμαυτοῦ něco svým; při
vlastňuju si něco. p. Hér., i ú7žwuTA morý
σασῦθαιpod svou moc vpraviti, přivésti ; sobě
podrobiti. obi, ms., země, Dém. τὸ πάνὺ’ ὑφ'
αὐτῷ ποιῄσασθαιtouha všechno svémupan
ství podrobiti, —Ηότ. ἐςτὸ συμῥιαχικὸν ποιή
ozodal vwa do spolku (válečného) vpraviti,
přijati siněkoho, v) činím, kladu, pokládám
si, Hér. ovupooýv T. movécodouza nehodu něco
pokládati si. deswovypňu« čnorsůvro s inf, za
věc hroznou pokládali si, aby—.ale Xen. det
νὰ ἐποιοῦντο s inf, za přílišné, úžasné poklá
dali (s podivením), že—.(ale act. Detvarotely
viva hrozně nakládati s někým). uéya rotou

μαι pbarě velmi si zakládám na tom, že—.ἐν χέρδει, γόµῳ, ἀδείᾳ ὦ ποιεῖσθαι (τ.ἐν 11, 1.
Ρ, β, ἄδεια,a. --λόγος 1. 8, α.-- ἔλαφρός1.9,
ϱ). περὶ Λαντός, πολλοῦ, πλείονος, πλείστου
ποιεῖσθαι(τ. περί 1. Β,1. Ὁ, ἑλάσσων 2. a, £.—
8ἱθ Υ.ἱ ἀπόρρητος{.). 1: παρ’ ὀλίγον ποιεῖσθαί
τινα πετα]πό si vážiti někoho. 2. a) činím;
působím. «) se subi. 0s., Xen. ovyhy Toťero
Aeulotgrole, působil útěk nepřátelům, εἰρή
νην movňaaíTi mír způsobiti někomu. (ale
--ποιήσασθαι mír učiniti si s někým). Dém.
Ἱσυχίαν ποιοῦσινἐκείνῳ πράττειν ὅ τι βούλεται
poklid působí, poskytují jemu, aby činil, co
mu libo. —i: dovoluju (σ. ἁρπαγή 1. a, ale
v. tam i rozdíl meď. rovýoacda!). PL,šrotnoe
γέλωτα moXývzpůsobil smích veliký ; všech
ny velmi rozesmál.— též s inf., Xen, (v. *Axí
ω 8). µάλα αἰσχύνεσθαι ἡμᾶς ἐποιῆσατε Υο]πι]
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zahanbili jste nás. i mor viva$xvudČev viva
způsobuju, že někdo diví se někomu. —Pl.
(v. dropém Í.). —B) se subi. e0sb. PI. vócoug
TrOLEČTLKA TevÍKGNemoci působí něco a nu

ποίγ. ὃ ἐμοὶ πεποίηκε τὸ ὄνομα 60 παὶΡΥἱΡ18
vilo onen název. Χθη,γίκας ποιεῖτε.b) x) při
pouštím ; svoluju. s inf., Hér. xai δή σφεας
motět) Loougčxelvotot elvau a už (připouštím,)
dejme tomu, že počtem rovni byli oněm-—.
Xen. rot$ úuďg Axeuv—dejme tomu, že příšli
Jste—, p) Dém, čTepovDlurrov rovýcere dru
hého Filipa učiníte (možným ; svou neteč
ností způsobíte, že druhý vítěz, j. Filip, vás
přemůže). v) i s obi, čsu. Dém.ojd' šrotnoav
x póvovaniž způsobili prodlení. 3. a) «) tvo
řim. Xen. čmotmoxvoi Heol stvořili bohové.
pass. remobyva: stvořeno jest. B) plodím.
Xen, meď. —si. b) «) vypodobuju; vyobra
zuju. Hér. T008Ar0grdyaAua moredo:Diovu
podobu vyobrazují. B)(dle podoby)vymýšlím,
tvořím. Hér, Meovovímv.Ῥ]. καινοὺς θεούς Π0
vé bohy. c) «) básním; básnicky skládám,
Ἠόγ. -- ΕΙ. ποιῆσαι ποιήματα τΥΡάβη(είΡάβηδ.
πρῶτον εἰςτὸν θεὸν ἐποίησα Ππθ]ΡΙΤοζα ροοίό
boha složil jsem báseň. roteřyμύθους ἀλλο
Aóyougskládati básně, ale nikoli rozmluvy.
μύθους τοὺς Αἰσώπου ἐποίησα Ῥά]]κΥΑἱςόρο
vy zbásnil, ve verše uvedbjsem. B)(básnicky,
slovy)líčím. Ῥ]. Ὅμιηρος ποιῄσαςτὸν Ἀγαμέ
µνονα ἀγαθὸν ἄνδρα τὰ πολεμικά Hom. vylí
čiv Agamemnona j. muže statného ve věcech
válečných. —d) představuju si; chápu ;po
chopuju. Xen. mpógTivogv0 s inf. u někoho
to, že—.

ποίη, 4, ión, 1. == móx.— 2. fem, k moťo<.

ποιῄεις, ἀόγ. -ἄεις, εντος,ὃ. (ποίη 1.)ράδη,
(ΓανπΒ/γ. 90Η,νάπος.

ποίημα, τό(ποιέ-ω)Ι. ἀῑῑοπΠοίογεπό,Hér:
momy.xromoxuévy dílo davši udělati (pyra
midu). ydAxex, ovdňgexr. měděná, železná
díla(j. přílbice). ypúcex r, zlaté náčiní, PL
o dílech Daidalových. —%.činění ; působení.
Pl. —3. dílo, skládání básnické ; báseň, PL.

ποιηβός 9. Εν. --- ποιῄεις,
ποίησις, Ἡ (ποιέ-ω, srv. ποίηυια) 1. 8) α)

hotovení; strojení; připravování, Hér. vúpov
masti. B)upravení; vyzbrojení. Thúk. vedv
lodí. b) konání, Pl, (v. čoyxcíx 1. a, «). vý

Táv Čeýovživočichův. B)přijatí za vlastního;
adopce. Dém. τῇ ποιήσει πολίτης το]βοιι Ρῖ]
jatý občan. b) tvoření ; vytváření. «) v sirším
sm.: vytváření umělecké. ΕΙ. τῶν ueháv m.

i
kon.— 2. působení. Pi. —8. 8) α) tvoření, PIA

ποιχιλό-νωτος,

vytváření, skládání nápěvů. B)v užším sm.:
skládání básnické ; básnění ; básnictví. Pl,
T. διδυράµβων, τραγφδίας-.Χοη, π. ἐπῶν Ρ4β
nění epické; skládání básní epických.i:
báseň, obzl, větší, jejíž části jsou romuxTv%.
Isok. j 'Opýpov r. Homérova-—.

ποιητής, 03, ὁ (ποιέ-ω) 1. hotovitel;
strůjce; původce; původ. Xen. µηχανημά
rov strojů. 2, PL, ol τούτων δημιουργοὶπάν
Tecrovyvaí těch věcí hotovitelé všichni tvůr
cové jsou (ve sm. obecném), 3. a) tvůrce
(dle podobyγια ὅ]οπ{π1). Ῥ]. φησίµε ποιητὴν
stvo.ev praví, že tvůrcem bohů jsem, že
bohy (nové) dělám, vymýšlím. b) skladatel,
a) ve sm. širším. PLr. rěv Adyov—řečí.B)
básník (buď ep. n. lyrický n, drámat.). Hér.,
att. —Dém. ποιηταὶ αἰσχρῶν ἀσμάτων 5ΚΙ8
datelé—,

TOMTMÓG 3. (ποιέ-ω, 811. ποιητ-ός) 1.
účinný ; působivý. Arst. vů dyadáv moryTi
x%věci účinné k dobru, působící dobro. 2.
básnický. «) o os. básnictvím nadaný. Pl. —
p)PL.šmímvovur. nadšení; roznícení básnické.
ovouava mw.slova, významy básn—. %r. bás
nictví,

mowToG 3. (zoé-w) dělaný ; tvořený.a)
PL. m. vonu« rozum nabytelný, jehož nabyti
lze. b) Lýs. d r. ravp otec volbou přijatý,

ποιηφαγξω (ποιη-φάγο-ς; -ϕαγεῖν)trá
vu, byliny jím ; bylin požívám. Hér, prs.

ποιχιλ-είµων, ονος,ὁ, Ἡ, (ποιχέλ-ος,εἶμια)
Aischl. výž noc pestře oděná (hvězdami).

ΠἩοικίλης, ou,ión. ee, mýth. Foinfčan,
příbuzný Agénorův, otec Membliarův.

ποικιλία, Ἡ (ποικέλ-ος)a) pestrost ; roz
manitost. «) PL. χρωμάτων Ῥατοτσ. B) ve vy
pravování. Arst. (v. xxramAéxo). b) ozdob
nosť; ozdoba, Xen. pl.

ποικίλλω (motxíA-oc)1. a) píchaje dělám ;
vyšívám, Eur. čy iovotegcixe na tkaninách
obraz. b) pestrým, zdobnýmdělám ; strojím.
Xen. Tí Tim,něco něčím. mopetag—.2. slovem
strojím, líčím (úskočně, ošemetně). Sof, τί
ποτε ποιχκέλαςἔχεις; Ίά]οι asi ošemetnost
nastrojil jsi, máš nastrojenu? i prs., p. Pl.

ποίχιλµα, τό (ποικίλ-λω) Ρθβ{τό,οσἀορηό
ἀΐ1ο. Ὦ]. πέπλος μεστὸς τῶν ποικιλωάτων τοι
cho plné ozdob, vyšívání,

ποικιλο-δέρμων, ονος, 2. (-dépua)Eur.
peřestý, kropenatý na kůži.

TOVALAÓ-vWTOG2. pestrohřbetý. Eur.
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ποικιλό-πτερος 9. Ροβἰτοροτα{ηΥ.Επ,

ποιχίλος ὃ. (Κοἵ,πικ-, «»Ρἱο-Ί01,Ρἱ-Π-Ρ-0,
pes-trý) 1. 4)ο) pestrý ; kropenatý. Eur.ve

ρίδες. Hér. Můoc. —P) pestře strojený ; vy
šívaný ; nádherný; ozdobný, Aischl. čodý
wara. Hér. xbávec. — Eur. ζυγά ozdobné
1]πο.-- Υ) 1908., Χθη, παῖδας ποικίλους τὰ
νῶτα ἀδίῖροβ{ΐο pomalované na zádech. b)
pestrý ; spletený ; rozmanitý (op. drAoůs).
α) ΤΙ. ποικέλον τί ἐστι τὸ ἀγαθὸν καὶ παντο
damóvrozmanitého cosi jest dobro-a všelija
kého. Aoyowřeči, vóu.ocobyčej. Zen. čye rot
xiAacwg TadTajest to spleteno jaksi s věc
mi těmi. B)neobyčejný ; zvláštní. Hér. oddčv
ποικιλώτερον ΠὶοΏΘΟΡΥὅσ]ηδ]δίμο, ΡΙ. λέγειν
ojděvrorxíXov nemluviti nic neobyčejného,
zvláštního (výkladu rozmanitého). Xen. při
xatvóv. 2. a) obratný; zkusilý; zkušený,
Aischl. o 0s.— b) chytrý; zehytralý. Sof.
momíXoczúdďoda: zohytrale mluviti (v. i
vnávnum £.). Eur, eidévaumum, věděli, znáti
něco chytrého.

TOUMLÁO-GTOÁ0G2. pestře, zdobně upra
vený ; vyzdobený. Sof. vaůc.

TOUMLA-P00G,6, 1 (-ddů) různopěvný;
v hádankáchpějící. Ρο, Σφίγξ.

ποιμαίνω (ποιµήν)1. pastyřuju ;j. pastýř
hlídám. PL. obi. tělo, vedle $soxredev. —2."
básn. zgotu.xtve,Ti Tv obveseluje něco ně
koho. Eur.

ποιμᾶνόριον, Tó(mor.4voc)Aischl. voj
sko opatrované.

TTOLILÁVWP,op06, 6 (moruv) Aisehl, opa
trovník, náčelník vojska.

ποιμήν, ένος,ὁ {»νπῶυ. 817.ποίμνη) 0Ρ8
trovník. a) pastýř, obzl. ovčí. Hér.i kozí, —
Xen. dle Hóom.—b) náčelník ; vůdce ; voje
vůdce, Eur, Aóyav —sborů,vojů.

ποίµνη, 7 (- rotuv) stádohlídané,pa
sené, pastevní. «)obzl. ogčí.trag. —Hér. pl.
vedle aimóMa, Bovxólux. B) Sof. pl. i: skot.
(τ. 2. μῆλον). ©

ποίμνιον, τό (ποίμν-η)5ἰέά98,5ἰάᾶοὮΗά8
né, pasené, pastevní; obzl,bravu. Sof.,Hér.

ποινάω (ποινή) οἀρ]άσίπα; οἀρ]άσε]θ ἴγθ
stám. meď, Eur. úudgrowacoveda vás od
platou strestáme,

TrotvÝ,i (« poena, půinio) náhrada ; od
plata; pokuta. Aischl. Totvac TtvogTÍvEwpo
kuty za něco spláceti, snášeti, trpěti. Hér,
ποινηντινός Tim.TÍGM.pokutu za někoho ně
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komu splatiti, podstoupiti. p. Xen. —Eur.
—dodvo: mowvagúvrvxáXovg splatiti, utrpěti
pokutu vzájem rovnou(smrtí), Sof. τίνοςποι
νὰς V praed. za co pokutou—. Hér, rosvýv Ti
νος ἀνελέσθαι pokutu za někoho přijati (od
vinníků), Pind, u Pl. osubi. boha : ποινήντι
νός τινι δέξεσθαι Ῥοζάπί σαπόσο (πόΚοπητ,) od
někoho přijati,

motvitoG 2. (morv-) básn. a) odplaty ;
pokuty ; pomsty ; mstící. Sof, fem, mstitel
ka. Afxm,Eotvůes. b) na odplatu ; za pokutu ;
msticí. Sof. praed. motwu.«za pokutu ; po
kutou.

ποῖος, Ἰόπ. κοῖος 9. (πο- Τ ποῦ, πό-δεν,
70-606) intrr, jaký ? zř.: který ? i v udivení.
Dof. moďyv.x péya. —TO mořov; věc velikou.
—Jakou to? ἄνδρα. —Tov ποῖον; ΠΙ126.-- ἶα
Κόῑο {οἳ ῬΙ. τὸ ποῖον07 Ayer; jakou věc
pak to míníš? goťogxai; jaký asi? p.iatt.
motócTug; i ku předch.ot., Hér. ví Oeíoavreg;
κοίην πλήθεος συστροφήν ; κοίην δὲχρημάτων
δύναμιν; čeho se zhrozíce? jakého shluku
lidstva? jaké moci peněz? —i v oť. nepř.
Xen. ὁρῶ σε ἀποροῦντα, ποίαν ὁδὸν ἐπὶτὸν βί
οντράπη vidím tě na rozpacích, kterou ce
stou k životu máš se dáti. rov dev móAeu.ov
οὐχ οἶδα οὔτ᾽ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων τις
ἀποφύγοι οὔτ᾽ εἷς ποῖον ἂν σκότος ἀποδραίη
válce proti bohům, nevím, ani s jakou by kdo
rychlostí ubíhaje uběhl, ani dojaké by te
mnoty utekl.

ποιός Ιόπ. κοιός3. (Zotos) indef, nějaký ;
jakýsi. zo10gvig nějaký ať si jakýkoli. Arst.
—xaTů τε τὸ ἦθος καὶ τὴν διάνοιαν COdo po
vahy a smýšlení.

ποιότης, Ίτος, ἡ (ποῖο-ς)jakost; způso
ba ; povaha. Arst.

ποίφυγµα, τό (ποιφύσσω, < OV-o%0)
básn, vyfukování; vzdýchání. Aisch. pl.

ποιώδης 9. (ποίη, πόα, εἶδος)Ρ1ΠΥἰτάνγ ;
travnatý. Hér.v.

ποχὰ dór. — nově enkl. někdy. Hér. or.

πάχος, 6 (básn. réx-© « pec-to, pec-ten,
češu) básn. stříž, Soť, oidg r. vlna s ovce
ostřížená.

πολέα ὑάξη, ποτ, Ρ]. sl. πολύς,

πολεμάρχειος 9. (πολέμαρχο-ς) vojen
skému vrchnímu, polemarchovi příslušný.
v0 r. dům, příbytek jeho, Xen.

πολεμαρχέω (πολέμιαρχο-ς)vojenským
vrchním, polemarchem jsem. a) v Ath. ar
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chontem (třetím) vojvodou jsem. Hér. b)
v Thébách (a v mnohých jn. ms. Reckých)
vrchní vládu, správu mám. Xen.

πολέμ-αρχος, ὁ (πόλεμ.-ος--)) ττομηί
vojevůdce,j. vládce, Aischl.— b)ve Spartě:
vojevůdce sboru zvaného uópa. Hér.,Thúk,
Xen. c)v Ath. archont (třetí) vojvoda. o) až
do polov. 5. stl. správce vojenských věcí,
jenž ve válce míval hlas rovný vojevůdcům
od fýl voleným a v bitvě býval náčelníkem
pravého křídla. 3) později i správce soudní
ve věcech cizincův a podruhů. —d) v Thé
bách a mnohých jn. ms. Reckých vojvoda,
vrchní správce obecní, Xen.

πολεμέω (πόλευο-ς)α) válím νά]δίπ.
«) ve válce bojuju. ΡΙ. ἀπὸ τῶν ἵππωνπολε
ueťy(s koní,) na koních bojovati. B) válku
mám, vedu. Hér., att. (v. žydoua a, 1.).Tov
s někým, proti někomu. i 790gn. ἐπί τινα-
Ῥτοί]--, σύντινι το spolku s někým, po boku
někomu.čroAéuncx, obyč.válku začal jsem ;
do války dal jsem se. —zř.: doválčil jsem.
—fut. Xen. ac Pxaihet moXevňcovre; majíce
úmysl s králemválčiti. pass. moAeuoJuou
válkou stíhán jsem, úmó Two; od někoho.
s fut. zeď., Thúk. et ποτε πολεμήσονται
budou-li kdy (válkou) napadeni- —1se sub.
πεοςδῦ. Ἑ]ιά]ς, ὑπό τινος πολεμεῖται οἆ πόΚοπο
válčí se, válka se vede. megi moAčg.ou,OTE
TpóTY KaoTa moXeuňoeva 0 válce, kterým
asi způsobem nejlépe vésti se má, válčeno
býti má, b) obr. nevražím ; dotírám (j.nepří
tel). Xen, vevina někoho, Ti pro něco. prs.

πολεμησείω (πολεµέ-ω)ζάάάνηαἱπό] ;
chce se mi války. Thúk. prs.

πολεμικός ὃ. (πόλεμ,-ος, 517. πολέμιος)
válečný. a) «) ve válce zběhlý ; bojovný. Xen..
dávnoxai r. Zai orhomóevoc čayáve; muž i
válečný iválky chtivý (ibojovný i boje chti
vý) na nejvýš. 7 w. válečnictví; válečné u
mění, PL, vedle z0Avrxý. —B)válce, boji pří
slušný. Xen, dvéxoaysmoXeunóvvzkřikl vá
lečným výskotem, oyu.ŽvouT0r. znamení dů
ti (troubením) k boji, k útoku. fem.(v. ψ.ελέ
m 1. b).— vě m. (obzl. v gen, adat.— ir«
moXévux)věci válečné ; válečnictví. Pl. ἀγα
dog T%r. statečný ve válečnictví, Thůk.,
Χοῃ.(σ. εὐδοχιμέω £.,). —válečné přípravy.
(v. oxvypóg1.). válečné činy (v. dýyo 2.:
a). Čřv čv Tořz w. žíti ve hluku vál. —b)
válečný ; nepřátelský. Xen. ἔ(ειντὰ φιλικά-,
Ta r. míti přáteiství—, nepřátelství, roXe
μικὸν ἔρις,Opyývěc nepřát, jest svár, hněv,

πολεμόω.

πολευικῶς ἔχειν πρὸς τινα Πθρζό{ειθ]γ 5
míti k někomu. πολεμικώτατα -- velmi
nepřátelsky-—.

πολέμιος δ.,αἵ. 9.(πόλεμ.-ος,812. Ργεᾶςῃ.)
válečný. a) válce příslušný ;nepřátelský. α)
Aisehl, Šópvzbraň nepřátelská, nepřátel. Sof.
ὁ ἐκ δορὸςγεγὼς πολεμίου z kořisti nepřátel
ské (zděvy ve válce nepřátelům odňaté) zro
zený. švγῇ roAevíx v zemi nepřátelské, Xen,
{ Ροπ]ό ἐνπ. (ορ. ἐνφιλία). ἐκ τῆς π. 16 ηθπιό
nepřát. —i s 66η, ἤ τινος πολεμία χώρα ΙΤΔ
jina někomu nepřát. Thůk. v. pouxT65. —B)
TRTr.věci válečné; válečnictví. Hér. va m.
κάρτα δόχιµος το věcech válečných, ve vů
lečnictví velmi znamenitý. (v. i Axtuogf.).
p. att. (v. Aéyo 1. b. «). —b) «) nepřátelský.
j. subst. nepřítel, Sof. dvopx w. čybpóv Te
muže nepřítele a odpůrce, p. Xen, —rivině
ΚοπιἩ (ΟΡ. φίλος). πολεμιώτεροι Vv.ivvětŠÍ,
ποιδ{ περῖά{ε]ό πάπα.π. τινι γενέσθαι 7ηδρῖά
telitisesněkým.—Thúk. 70«. nepřátelství.
φύσει vrozené. Tevo; proti někomu, —někdy
řeč. adi. překládá se č. j. adv., Eur. zoAéuot
(fem.)šre.oresoUcae nepřátelsky tam vpadše,
vrazivše. —G)nepřátelský ; zhoubný. DI +0
čkoov Ta; Vpiži mokeuWraTov TAGTV ZA
λων ζῴων (πλὴν ταῖς τοῦ ἀνθρώπου) ο1ε]-
nejzhoubnější—. op. dpwy06.

πολεμιστήριος ὃ. (odbásn. roXeviCo«
moXeuée)k válčení příslušný ;válečný. Hér.
ἵπποι, ἄρματα.-- -- Χθη. ἄρρχτα. Ἰτὸ π. stroj
válečný.i pl.

πολεμό-Χραντος 9. (-κραν- Υθ κραίνω)
Aischl. válce, boji rozhodný. neut.

TOÁspLoTOLĚM(moheuo-Totó-c, 0) původ
války, buřičjsem, Xen, prs.

πόλεμος, ὁ (« ep. πελευ.-ίζω, πάλ-λω,
Ρ6]-10) 4) α) zápas ; půtka; boj. trag. —Hér.
ὁ ἐν Θεομοπύλῃσι π. boj v Vherm.— PL. xm
τερεῖν ἐν r. —0 Těv Vmotov m. boj se zvěry.
Thúk.i: útok (v, 1, čreswuu2.a,B). P) válka ;
vojna. Hér. duopgovémv (proti στάσις). τινὶ
s někým. —r00gTia. proti někomu, Hér.,
Thůk.— i Tevogproti někomu, sněkým. Xen.
1ἐπίτινος. -- διὰ παντὸς πολέμ,ούἰένσιτινί buď:
ve válku každého způsobu s někým vcháze

ztiz n.: stále a stále (povšechenčas) válečněs někým zacházeti, h) boj; spor.
τειν ψυχᾶᾷπολέμους. -- ΕΙ,

πολεμο-φΌόρος 9. (-φθερ- ve φδείρω)
Aischl. r. čra. války zhoubné pohromy.

πολεμόω (πόλευ.ο-ς, 8157.πολεμ.έω) Ἱ νά]

οἱ,ΡΙ. τίκ



πολεύω.

ce pudím. nepřátelím, Thúk. s obi. 0s, n. m.
—meď. —si.roXeuwoeodaí viva znepřáteliti
si někoho. ᾷᾳ55. βασιλεὺςἐπεπολέμωτο --ΊΠθ
přátelen byl.

πολεὐω (πόλο-ς, srv. násl.) básn. obra
cím. Sof, zemi oraje,

πολέω (πόλο-ς, srv. předch.) básn. obra
cím, otáčím se. Aisch]. věcov po ostrově;
obývám na ostrově.

Ἡολιάδης, ου, ión,ce,Spartan ok.r. 500.,
otec Amomfaretův.

πολιαίνω (πολιό-ς)Aischl, pass. prs. 0
moři: pěniti se; pěněním dmouti se.

IloA.ág, ἆδος, ἡ (πόλι-ς) příjmě Athéni
no v Athénách: Městská; ochránce, spása
města. Sof., Hér,

moAíČm (móu-g) a) zakládám ; zdělávám ;
stavím. pass. Hér. rou; meroNorToms. za
Joženo, vystavěno jest. b) osazuju. Xen. ro
λίζει τὸ χωρίον zakládá osadu v krajině.
pass. Hér. Ποιονίη ἐπὶτῷ Ἀτρυμόνι πεπολισ
µένη Ρα]οπίο ζ6πιὅ u Strýmona osazena (oby
vatelstvem ustáleným).

πολιήτης, -ῆτις, ν. πολίτης,-ἴτις,
πολιορκξω (πόλι-ς, ἕρκο-ς) 1. ms. sví

rám ; vůb. svírám ; obkličuju ; obháním ;
obléhám. r0A:o0x7ox seviíti ; obklíčiti ; obe
hnati ; oblehnouti. —i po moři. Hér. IIxpov
πολιορκήσας ἓξ καὶ εἴκοσι ημέρας Ῥαἵ08 Ἠ8
obléhav se po 26dní.— Thúk.rovýpedi [leXo
πόννησον πολιορκοῦντες trojřadovkami Pel.
obléhajíce, obkličujíce. Xen., Dém,—pass.
(s fut. med.). a) obléhán jsem, úm0Trvogod
někoho. Hér. x0A00xn1Góu.evotmajíce býti ob
Ιόμάπϊ, Χθῃ. λιμῷ πολιορκητέους εἶναιζε třeba
hladem je vyležeti. b). obléhání, obležení,
obklíčení vydržuju, snáším. Thúk, odděov
vžu.evoLTORopxeistou a nemohouce snášeti
obležení —i ve fut, med. —2. svírám ; su
žuju. Xen. τοὺς Avrovac slabší.

TtoAtopníu, ión.—ím,(srv. předch.) se
vření (válečné) ; obklíčení; obehnání; oble
žení. Hér.,att., Častějive sm. act.než pass.

πολιός 8. (ep.i2.— pall-idus, pla-vý,
falb) a)šedý ; ἄθάϊτύ. Ροῇ,π. μᾶτέρες šedivé
matky. Isok. rohag čgev šediny míti. b)
siný ; zpěněný. Sof. móvToc,v. i dis.

πολιοῦχος 9. (πόλι-ς, ἔχω) ms., obec
držící, chránící; vlastichranný, o bozích:
ochráncové, spása obce, vlasti. Aischl, —
Πέν, Ἀθηναίη. 81Υ.πολιάς.

πολῖτείᾶ, 887

TOAtÓ-YptdG (srv. Xeuxó-y.) básn. Šedo
barvý. Eur. ace. sg. —ypov.

πόλις, Ὀάβη. ἶπτόλις, Ἡ (.- πλέ-ος.-- ΕΠ.
att. πόλεως ὅ, Ρ]. πόλεις G. —ión. gen, 70Ao0c,
dat. 70At, pl. móXec £, ace, z70Ataci rr0Aic. —
du. att. Te móAsei πόλη) 1. a) hrad. Hér.
(v.čvatu1. a, «). Thúk. xxXeřrouj dxpónoJus
úr Adyvalov m.nazývá se vyšehrad od Ath.
Ὠχαάθηι, ἐν Ἀθήναις čv re. v Athénách na
hradě. b), «) ms., trag., Hér., att. —Xen.
βάρβαροςπ., ἨΕλληνὶςπ., -- ἐντῇ Ἀσίᾳ πολλὰς
Te.-B)ms. rodné, otcovské ; domov. κατελὺεἲν
ěgTv m. navrátiti se do svého ms. —někdy
i pouhý člen“ s gen., Hér. εἰκατέλθοιεν ἐς
Tv čovrTávzdaž by se navrátili do svého
domova, 2. a) «) obec ; občanstvo. Aischl.
ἐνπρύμνη πόλεως ταΚοτιι]ᾶ]α, u vlády obce,
0, (τ. ἀνάριθμος). ΤΠπήάχ.ἄμφω τὼ πόλεε
ορ {γ ο0οθ, ἄνδρες π. xal 0) Telymmužové
obcíjsou a nikoli zdi (srv. ἄστυ). ΕΙ. π., -
idtoTn obec—,soukromník. Xen. oi πρωτεύ
ovTecčv77 móhe předáci v obci. Dém, (v δι
οικίζω). ΡΙ. τὰ τῆς πόλεως βρτάνα ορθοπί(1.
μάθημα 1.8 --). β) říše, země (s hl. ms. j.
repraesentantem). Thůk. (v. décig). v) obec
svobodná. Xen. pl. (op. Topavvor).b) správa
obce, obecní, Thúk, čžev Ty róXuvobdržeti—,

πόλισμα, τό (πολίζω) 8) α) οβα88(ζ8]ο
žená). Hér. pl. [TeXxcy1xz%.B) ohrada; hrad.
Eur. doru xxi we.ms. ahrad. b) «) městečko.
Thúk. Iloxosxí. $) vůb. ms., i hlavní. trag.,
Hér., Thúk., Xen.

πολισσο-νόµος 9. [πολιχῄο-,517.πολίχ-νη,
-vév.o) Aischl, obecně společenský. Prova.

πολισσοῦχος 9. (πολιχ]ο-εχος, srv.
πολίχ-νη) Αἱβο]ι], --- πολιοῦχος.

πολῖτείᾶ, ión. —vyb, ἢ (πολιτεύ-ω, 51Υ.
πολίτη-ς) 1. a) občanství ; právo občanské.
Hér. roArymy uireov.evogpráva obě. žádaje
si. Thůk., Xen. b) život občanský, veřejný.
Thúk., Dém. ro070g T75r. (V.dos). 2. a) o.)
správa obecní. Thúk, ἄγωντὴν π. řídě—.B)
činnost obecní, veřejná (ohčanův). Dém.
1 pl. αἳτοιχῦται πολιτεῖχι αἴτιχι τῶν κακῶν

| takové jednání obecné příčinoujest nehod
(v. i mpoxioeci;). státniotví. b) «) správa,
zřízení obecní; ústava. Xen., Pl. (v. čá
οµ.οιόω £.). Isok, ἐό ἑκάστης τῆς πολιτείας τὸ
βέλτιστον -- 5 ἸταγᾶόἠδίανΥγο0 jest nejlep
δΐπο, β) 5ριάτα, ústava, obec svobodná. Xen.,
Dém., (ορ. τυραννίς. V. ἶ δικσπάω 1. Ὁ. —).
*dbogT r, zásady obce svobodné.



888 πολίτευμα.

πολίτευμα, τό (πολιτεύ-ω) 1. jednání,
opatření obecné, veřejné ; čin, skutek občan
ΕΥ. Ὠόπι, τῶν τοιούτων πολιτευµ.άτων οὐδὲν
moXrevououtakových občanských činů žád
ný nekonám. roXreúu.xd" eúpíoxev opatření
obecná zamýšleti. 2, smýšlení občanské, pl,
zásady správy obeení. Το], γεᾶ]ε πράξεις.

TOAtTEÚw (moXíry-c) 1. občan jsem. a)
v obci žiju. Thúk. čAevdépo; svobodně;
svobodný život mám. ddsdc bez bázně, bez
pečně. Pl.imeď. j. občanžiju, se chovám.
κατὰ τοὺς νόμος dle zákonů. b) občanství,
práva občanská mám, ; občanství užívám.
ΧθῃΠ,παρά τισιν u některých. pass. Thůk,
dooxAg moAreudňvouv bezpečném užívání
občanství býti ponechánu.— 2,a) a) r0Awreů
ειν při subi. pl. obec činiti, zařizovati.
Thúk. ξυνεσελθόντες ἐπολίτευον společně
tam všedše obec zařizovali. $) obec, správu
obce Ťídím, spravuju. Xen,νόμους, καθ’ οὓς
moJredcovor zákony, dle nichž by zařídili
správu obecní. meď. —si. Thůk. čxxovot
šmoAvvevovrokaždá obec spravovala se sama,
pass. Xen. dvev ὁμονοίας οὐκ ἂν πόλις εὖ
πολιτευδείη beze svornosti nemůže obec
dobře zřízena býti, dobré správy nabytí. oi
iAog mac PovAóuevo: moXrevecda: kteří
chtějí (jinak nějak spravováni býti,) jiné
nějaké zřízení míti. Isok. x«xtov ro)Trev
dva: pod Špatnější správu se dostati. b)
obyč. meď. obecných, veřejných věcí, prací
hledím si; obecně, vůbec činný jsem ; obec
né správy, obecných věcí účasten jsem.
Ἠόπι, πρὸς χάριν τινί, ἰταμ.ῶςπολιτεύεσθαι k
libosti někomu, opovážlivě obecní věci spra
vovati. 1 s ace. οἱταῦτα moXrevóu.svor lidé
provádějící takové skutky obecné, veřejné
(v. i roArevux). AmeroMreuyouco jsem vů
bee, v obci vykonal—.(j. řečník). pass. zi TdV
πεπολιτευμένων αὐτοῖς εὔθυναι účty z obec
ných jednaníjejich.

πολῖτηίη, ν. πολιτεία.
πολίτης, Ῥάδη, α ἰόπ.{ πολιήτης, ου,

ΙόΠ. εω, ὁ (πόλι-ς) ορόατπ (buď už rodem n.
přijetím, srv. dovó:) trag.— i: rodák Hér,
BaoiAeůcr. —Thůk, ἀνηρ τῶν ἀστῶν, μέσος
m. muž z rodákův, občan prostřední třídy. —
dyadoc r. —ij. spoluobčan, att, (V. οἰκεῖος
1. a. y.). Tivog něčí,

πολῖτιχκός 3. (πολίτ-ης) 1. 4) občanský.
α) Hér. row. mav občanstvo všechno. p.'
Thúk. —Xen., Dém. v0 w. oroXrevy.« občan
ské (z občanů) vojsko. Pl. r. gúAhoyogob

πολλαχοῦ.

čanská hromada. dyuomxů xai m. dperý
obecná a občanská cnosť. Isok., Dém. rohu
mixc po občansku ; způsobem občanským.
B)občanům milý, lahodný. Thúk. oyňu« z.
Toů Aóyoupodoba řeči občanům lahodná. b)
obecný ; lidu obyčejný. Isok. ὀνόματα 5]0
va—.2. a) v obecné správě, v obecných vě
cech zběhlý. att. ó r. státník, %r. (réyvn)
zběhlost ve správě obecní; umění státnické ;
státnictví. Ta mw.πράγματα ορθοπά jednání,
správa. Tů mw.moXrTEV správou obcení se
zanášeti ; správě ob. se oddávati. i pouhé a
re. obecní správa (v. ččíornu. —£.). b) Arst.
Ἡ περὶτὰ δη πολιτική čásť občanská {ο po
vinnostech občanských) ve mravouce. 4 m.
spis o umění státnickém.

πολῖτις, básn, i πολιῆτις, ίδος,Ἡ (πολίτ
15) a) občanka; Spoluobčanka ; krajanka,
Sof, pl. b) domácí, Eur. áxra —břeh.

πολέχνη, ň (T0M-g) městečko. IoA-,
jm. několika ms., u Hér. na ostr. Chiu.

TOALyvLov, T6 (moXyv-n) nepatrné mě
stečko, Isok.

πολλάκις, ión. a básn. i TOÁAKMU{πολ
λό-ς)a) mnohokrát; mnohdy; často. trag.,
Hér., att. (op. Arač). moXXolr. mnozí mno
hokrát. m. voů umvócčasto v měsíci, za mě
síc. b) opět, Pl. —poei, ui: snad.

πολλα-πλάσιος, Ίόπ.-πλήσιος 3. (srv.
di-mA-) mnohonásobný ; mnohokrát větší,
silnější, s gen., Hér. v0 στράτευμα πολλα
πλήσιον τοῦ juerépovu vojsko počtem mnoho
krát silnější než naše. Xen. ToAAurAxotovg
úvdV čvxdre nad nimi počtem mnohokrát
silnějšími vás (než vy jste) vítězili jste.

πολλα-πλήσιος, ν. Ρϊθᾶσ]ι.
πολλα-πλόος, -πλοῦς 8.(515.δι-πλόος)

mnohorásobný. Arst. ovovxjm. (složením).

TOÁÁVYM(srv. πολλαχοῦ) a)w) na mno
hém. místě. Xen. oddxuř—, π. nikde—, na
mn, m. $) s mnohé stránky. Pl. yeXořov
směšno, roXAď meplT0ÚTOVAbys καὶ π. MNO

X

ho otom mluvíš a s mnohé str. b)o)mnobým,!
| mnohonásobnýmzpůsobem. Hér. (v. AA).

Pl. —Thúk. všelijak. 3) z mnohé příčiny.

| « πολλαχόὺεν (srv. předch. a násl.) s
nohé stránky, příčiny Thúk., Pl.

moAAwyóos (srv. předch. dvě a násl.)
na mnohé m.; na mnoha m. Thůk.— Xen. s
gen. Apxudixc v Ark,

moOAAwyo5(moXó-g, srv. tři předch.)



πολλός.

adv. a) na ot. rod. mnohde ; na mnohém m.;
na mnohých m. Pl., Xen, (v. žAowdu). b)
mnohdy; často. Pl,

πολλός, ν. πολύς.
πολλοστός ὃ. (πολλό-ς.-- Π8οἳ. πόστος)

několikátý z mnohých. att. m. µέρος τινὸς
několikátý díl (z mnohých celku nějakého),
nepatrný díl něčeho. Thúk.i r. uóptóvτινος.

TÓAog, 6 (méXo) obrat. 1. polokoule. a)
Aischl, ododviognebeská (po níž se obrací,
otáčí slunce). b) v hodinách slunečních:
polokoule (v jejímž středu upevněn ukazo
vatel. yvóucov, t. tyč asi 6 stop vysoká,
jejíž stin za doby sluneční naznačoval doby
denní). Hér. 2. obrácená půda ; obrácené,
zorané pole. Xen.

πολυανδρέω (πολύανδρο-ς)Thúk. dyAo
πολυανδροῦσινai óXe valnými davy lidnata
jsou ms,

πολύ-ανδρος9. (-ἀνήρ)lidnatý. Aischl.
Ἀσία.- 0 118. -- {Πέρσαι π. Ῥδυβαπό Ροδίΐθιη
valní,

πολυανὺρωπία, ἡ {πολυάνθρωπ-ος)
hojnost lidí, obyvatelstva, Xen.

TOÁL-AVŮÝPWTTOG2. lidnatý. Xen. sup.
0X —nejlidnatější.

πολυ-άνωρ, ορος, ὁ, Ἡ (— dvýp, SIV.
moAxvapoc)hlučný mužstvem. Eur.

πολυ-άργυρος9. bohatý stříbrem, Hér.
sup. 00s. pl. mající nejvíce stříbra,

πολυ-αρχής 9. (ἀρκέ-ω) Πο]πήdostat
Καπ. Ἠόγ, ποταμὸς πολυαρκέστατοςἵ. π6]
blahodárnější.

πολυ-άρματος 9. (-ἅρμα) Υοποπο]ηύ
(v ϱο/1); πα τοζίοἩ Ῥο]οταγ. βοξ, Θὴβᾶ.

πολυαρχία, Ἡ (πολύ-αρχος,-ἀρχή) 11Ἠ0
hoviádí; množství vojevůdců. Thúk., Xen.

IloAúac, ov. Hellén Antikyřan ok.
r. 500.

moAú-BaToc 2. valně hlučný. dle někt.
Aischl.

IlóAvBoc 1. mýth. kr. Korintský, mně.
Meropin, pěstoun Oidipův, 2. mýth. kr. Si
kyónský, děd Adrástův po přeslici.

πολύ-βοτρυς, ὁ, ἡ, hroznatý. Eur.
πολύ-γλωσσος 9.(-γλῶσσα)ΙηΠοΙο/ΣΥ

ký ; mnohohlasý. Sof, Boý-. i dpůg(vDódóně).
πολυ-γνώµων, ονος,ὁ, PL,mnohoznalý.
πολύ-γομφος 9. Ράβπ,. mnohoroubý;

mnohými rouby, trámy spojený.,Aischl,
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πολυγονία, Ἱ (πολύγον-ος) mnohoplod
nosť; hojná plodnosť. PI.

πολύ-γονος 2. (-yový) mnohoplodný.
Hér., Xen.

πολύ-δακχρυς, υος, ὁ, Ἡ (-δάκου) básn.
slzohojný ; s hojnými slzami. Eur. o 0s. usl
zený, Aischl. iaya slzavý —.

πολυ-δάπανος 9. (-δαπάνη)útratný. a)
o věci, nákladný, Xen. —Hér. comp. b) 008.
marnotratný. Xen.

HoAvdsnTYs, ov, ión. ee, kr. Spártský
Prokleovec v 9. stl., dle Hér. syn Pryta
niův, otec Eunomův, dle jn. syn Eunomův,
otec Charileův.

TroAú-devěpoc 2. hojný stromovím ; stro
mohojný. Eur. daty pl.zoXvdévopecau.

Ἠολυδεύχής,ουςἩ. Διόσχουρος,Κάστω».
πολύ-δονος 9. (Šové-m)Aisehl, mnoho,

velmi zmítaný.

πολυδωρία, ἡ (-δῶρ-ον) ἄἰδάγόdarování;
Štědrost. Xen.

IloAúčwpoc 1. mýth. kr. Thébský, syn
Kadmův, otec Labdakův. 2. kr. Spartský
Agidovec v 7.stl,, syn Alkamenův, otec
Eurykratův.

πολυ-ειδής 9. (-εἶδος)mohotvarný. PL—
Thůúk.πολυειδῆ pdévyscda rozmanité zvu
ky vydávati.

πολυ-έλαιος, ὁ, bohatý olejem. Xen.

TOAv-ÉAxToc 2. Eur, rozmanitě ofáče
ný ; rozmanitý.

πολυ-επαίνετος, ὁ, Χοπ. βΠΡ. Πδ]τίοῬ
chválený.

πολυ-έραστος, č, Xen. sup. nejvíce
milovaný.

πολύ-ευπτος 9. τε]οχάδαπύ. -- Χεη,
πλοῦτος.

moAů-GvjAoc2, Sof. a) horlivý; závi
stivý. Ptog.b) vroucně milovaný. r6Gug.

moAv-ČYAwToc2. Eur. vroucně žádaný,

moAv-ý%006, ó mnoho slyšící; poslu
chač mnohých věcí, PL, ἄνευ διδοχῆς.

πολυ-ήρατος 9. (-ἐρατός)ep. velmilí
bezný. Hér. or. AuBóún.

TOAV-VEŽLY, ovoc, č {-θεά-ομαι) ΕΙ. m.
Tv TóTekterý mnohoviděl z tehdejších věcí,

πολύ-Όηρος 9. Ἐαι, 1. (-9ήρα)ο 08.často,
rád honící; milovný honby. 2. (-4ýp) o m.
zvěrohojný. sup.
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πολυ-Ῥ ρέμμων,ονος (-τρέφ-ω) ΑβδοΠ].
NetčAogveleživný, zúrodňující.

πολυ-ρὕλητος 9. (-Βρυλέ-ω)mnoho,
často.přetřepaný. Pl. ga m. výroky často
vyslovené.

πολύ-Όυρος 9. (-θύρα) Ἠο]ηγ otvory;
mnohootvořný. Ώπν, δέλτου πολύδυροι δικ
rrvyaí listu mnohosložnázavinutí,

TOAO-VVTOG2. (-Hú-w) hojný obětmi. a)
Sof. -apavat porážky hojných obětí. b) Eur.
-ἄλσος háj zvěrohojný (plný zvěrů j. obětí).

πολυκαρπία, 7 (moXýzaom-oc)hojnost
úrody ; hojná úroda. Xen., v. eůyou.x- Ť.

TOAú-mapTcoc 2, a) hojný plodem ; plod
ný. Eur. Porous.b) hojný, bohatý plodinami.
0 08., Hér, roXurooBararTarTol Te šóvreg xai
moAuxapróravo. i nejvíce dobytka majíce
i nejvíce obilí.

πολύ-κερως, ©, Ó (-xépa-g) Sof. hojný
rohy, ΤοΠάδ], ἔκειρε πολύκερων póvov sekal
vražednou seč mnohých roháčů.

πολύ-κλαυστος {-Ἀλαυτος 9. Ράβπ.1.
a) mnoho, hojně oplakávaný. Aischl. $avov.
b) slzami zmáčený, Pl. z básně: TŮp.Bog.—
2. (hojně) uslzený ; hojným pláčem plačící.
Eur. praed. ο 08,

[oAóxAstvoc znamenitý sochař Řeo.,
vrstevník a v umění sok Feidiův, rodem Ši
kyóňan, občanstvím Argejan.

ToAú-motvoc 2. mnohým společný. Sof.
o Hádovi.

moAú-mpěivoc 2. (-xpav-lov) Eur. mnoho
lebý ; —hlavý, dpáxov,

Ἠολυκράτης, ou6, iÓn. 806., pověstný
panovník Samský v 6. stl, syn Ajakův
(Aixxng), bratr Pantagnótův a Sylosóntův,
přítel Amásidův,

IloAóxpitoc Aigiňan 1. St. v 6.stl.,
otec Kríův. 2. ML, syn Kriův proslulý
udatností u Salamíny,

πολυ-κτήμων, ονος 9. (-κτά-όμαι) Ράδη.
hojný majetkem ; majetný ; zámožný, Sof.

TOAú-mxwTt0G2. (-xóry) trag, mnoho
veslý. oxapoc.

TOAVAOVÍM,7 (moXíXoy-0g)mnohomluv
nost; žvatlavosť. Xen.

πολυ-λόγος ϱ. (-λέγω) mnohomluvný,
žvatlavý. Xen, 6οπΡρ.Ῥοπδ]ιιά--,

πολυ-μαὺγς 2. (-uad- v pavdávo)
mnoho, velmi učený ;veleučený. Xen., Isok.

πολύ-πλοχος.

πολυ-μελής 9. (-μέλος) hojný členy,
druhy ; mnohých druhů. PL. ὕβρις,

TOÁV-|LEPÝS2. (-u.époc)mnohodítný ; mno
hých dílů. Arst,

πολυ-μηκάς, άδος, Ἡ (µηκά-ομιαιbásn.
mekám) Hér. or. pl.-atyeg mekavé kozy.

πολυ-μήχανος, ὁ (-μηχανή)básn.vele
Istivý. Sof. dvýo.

Ηολύμνηστος, v. Barros 1.
IoAópuvwa,%(IoXu-vu-) Músa (hymnů).

dle Pl. i matka sprostého Bróta.
πολύ-μοχὺος ο. básn. 1. velmi uhmož

děný; plný lopot, trampot, trudův ; zubože
ný. Sof., Eur. 0 0g.- 2. Bur. Apygr. - původ
mnohých lopot, trudů ; veletrapný.

πολύ-μῦὺος 2. hojný slovy ; povídavý.
Arst. 0 ze.rozvláčnost (ve vypravování).

πολυ-ναύτης, ἀότ.--τας,ὁ, ΑἱδοΠ].s val
ným loďstvem (válečným).

moAu-vemýc 2. (-veřxog)Aischl. plný
svárů.

Ἠολυνείκης, ους, mýth. Théban, syn
Oidipůva Jokastin, bratr Eteokleův, Anti
gonin a Isménin, otec Thersandrův.

ToAú-čevoc 2. mnohým hostinný. Sof.
zůAu brána (do podzemí).

πολύ-οινος 9. 4) hojný vínem, Thúk,
o kraji, sup. —b) Xen. 0 os. bohatý vínem.

πολυ-όὀρνινος 9. (-ὄρνις)Εαν. hojný pta
otvem. ačx.

πολυοψία, Ἡ (πολύοψ-ος)hojnost příkrmů.
ToAú-oboc 2. (-bo-v) hojný příkrmím ;

žádostivý, milovný příkrmův.
πολυπαιδία, Ἡ (πολύ-παις)hojnost dítek.
πολυ-πᾶμων, ονος, ὁ, Ἡ (-πα-ομαι) hoj

ný jměním nabytým ; zámožný. Sof. otxox.

πολυπειρία, Ἱ (πολύ-πειρ-ος, -πεῖρα)
mnohé zkoušení. Thúk,

πολυ-πενὺής 9. ((-πένθος) Ῥάδη, Ρ]ηύ
žalu ; žalostný. Aischl, p.ópog.

πολύ-πλαγκτος9, Ράρπ.velmi zmítaný.
Dof, čXnig-těkavá-, mw.črex klopotnáléta,

πολυ-πλάνητος 9. (-πλανά-ω) a) Hér.
» toulavý ; často se stěhující, o národě. b)básn.

velmi zmítaný; nestálý, Eur. aiv.
TOAú-mAavoc2. básn. a) toulavý; pla

hočivý. Aischl. —b) těkavý. Eur. o očích.

πολύ-πλοχος 9. Ιο]ηγ spletením ; hod
ně ρ]εἰεηΥ, 8) ΕΙ, σπείρχις πολωπλόκοις
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otáčením hodně spleteným.—Pl, com p. »myptov
ΤἙυφῶνος πολυπλοχώτερον πνὸν παά Τγ{όπᾶ
spleteněji se stáčející, svíjející. — L) a)
spletený ; nesnadný, Xen. sup. ráčis—
seřadění—.3)rozmanitý, Bur, uopoaí podoby,

mroAv-mo(mAog2. velmi pestrý Eur.
TmroAú-rovoc2. plný trudů, strastí. 1)o

os. strastmi zmáhaný ; ubohý, Sof. Ayator.
2) původ mnohých trudů, strastí. Aischl,
δόρυ. Sof. vóku, iemelu.

πολύ-πους, ποδος,ὁ, , mnohouohý. Sof,
"Epivůg(jež rychlostí vyrovná se mnohým
nohám) velerychlá.

πολυπρᾶγμονέω, Ἰόηπ. -πρἩΏΥΜ-(πολυ:

πράγμων) a) mnohočinný jsem ; namáhámse, PI,vedle zeouéva.- b) obyč. do mnohých
prací dávám, pletu se; nedávám si pokoje
(σγφεόπό, γδείεὂπ). ΡΙ, τὰ αὑτοῦπράξαντος
καὶ οὐ πολυπραγμονήσαντος ἴομο, Ι6ιΥ
svým pracím se oddal a nerozptýlil svou
činnosť jinam. —obzl, pletichy, převraty
(obecní) strojím, Hér. u roXvrgyywovéemv
nestrojiti pletichy; dávati si pokoje. Xen.
m.m strojiti, kouti něco (pletichářského),
Isok. i spí Tevocplésti, míchati se doněčeho,

πολυπρᾶγμοσύνη, Ἡ (πολυπράγρ.ων)
mnohočinnosť; podnikání mnohých prací
(úskočných). Thúk.

πολυ-πρᾶγμων, ονος, ὁ (-πρᾶγμ.-α) 3)
mnohočinný. b) všetečný (v jednání) ; ple
tichář. Lýs. r. xxi dpasus.

πολυπρηΥµ-, lón, — noAvrpňyu.
πολυ-πρόβατος 9. (-πρόβατο-ν)bohatý

bravem, dobytkem. Hér., v. roAuxapros.
πολυ-πρόσωπος 9. (-πρόσωπο-ν) ΙΠΟ

hotvářný Arst. odoxvogz básn,, s příhanou.
πολύ-πτυχος 9. (-πτυχή) básn. hojný

záhybím, úžlabinami; roklinatý. kur. vdov.
πολυ-πύργωτος 9. (-πυργό-ω) hojně

ověžený,αχ, πόλεις--.

πολύ-ρραφοςϱ. (-ῥαφή)Sof.mnohošvý;
prošívaný; protkaný. móorxé.

ToAú-ppowoc 2, Aischl. mnohohlučný;
mnohozvučný, epolux.

TroAÚc,neut. TOAŮ, fem. moXlý (« nXé
05,plus, plur-imus, plěri-gue, viel.- pos.
att. od, km..roAv- jén nom.,a ace. sg. maso.
a neut., ace, mase, goAúy, ostt. tv. všech
ἔί5δο].οἆ πι, πολλο-; β86Η.86, πολλοῦ, πολ
λῆς £, 40m.i v nom., ace. sg. mase. a fem.
πολλός, πολλόν, ὦ -- básn. dle někt, neut, pl.
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ὶπολέα.- comp. att. mAetov, před krátkou
samohl. m. rAu- bývá i rAe-, tedy gen. sg.
πλείονος ἶ πλέονος, Ρ]. πλείονες ἶπλέονες, Á
neut.sg.dleněkt. att. i rXetyzř.,obyč.rAéov.:
20m. UŽ VNOM.Sg. TAéwv, neut. mAfovi mAedy.
též v jn. tv. co bývá staženo v su, gen. πλεῦ
νοςὦ -- 60. πλεῖστος ©, i ión.) 1. a) α)
mnohý ; četný; hojný; valný πολλοὶ
čvůpono. mnozí lidé ; mnoho lidí; mnohý,
četný, valný lid. (v. i Axó5).Aischl. ovpamid
m. vojsko valné, Xen. šůvoc οὐ π. národ ne
četný. ořvog w. obilí v hojnosti. mávra %v
πολλά Υᾶομοbylo v hojnosti. s adí. bývá
spojováno slůvkem καί n. i Těxaí, jež v č.
překladu často se vynechává. Hér. zoXA4
Texx xxx imnohéizlé; mnohozlého. Xen.
—áyadá mnoho dobrého. —čevá i mnohé
i hrozné—. comp. Hér, mAsůdvesvées více lodí.
ATOTOALovmAcúvov z většího počtu měst.
neut. sg. Xen. dméxrevav z)TaV mAéov7
etxootypobili jich více než dvacet. utobog
πλέον ἢ τριῶν μηνῶν πζᾶα více než natři
Ιδς{ο6. ἶ Ρ067ἢ, ΧθΠ. χώµιας ο) πλέον εἴχοσι
oTadlov dmey0úcugvesnice ne více dvaceti
honů vzdálené. oddxvý mAelovéra ην.ερῶν
nikde více než sedm dní (pochodu).- sup.
nejvíce (č. s gen.). Hér. rAstora $oudom —
věcí podivu hodných. rzAstoro. bez subst,
nejvíce mužův. s gen. partt., Hér. 075
mAsloragvv roAtov kolik nejvíce z měst.
P) s členem. oi roAAot zř. oni mnozí, Sof. op.
eig.—častěji, obzl, att. množství; obecen
stvo; lid; hlavnídíl (j. vetšina). Xen. oi m.
Tv dvůparov hromada lidí; sprostý lid.
neut. PL. 70 TV zoAAdv mínění obecné. —

Hér. 0 g0X)óvčetné množství. τῆς στρατιῆς
TO mw.větší ὅὰρίύ το]ς]α, Χθή, τὸ πολὺ τῶν
στρατιωτῶν jádro, hlavní díl vojska. pl. ὡς
Ta mola j. větším dílem—. comp. Πέν.
ToúTov T003 mAedvacz těch většinu. orňAu
ai reAsves sloupů větší díl, oi rAcdvecobecen
stvo ; sněm, hromada obecná.(v. dvapěpu 1.
c. a.) sup. Xen. ὥσπερ τὰ πλεῖστα εἰώῦεσαν
motelyj. právě všeobecným zvykemčinívali,
b) «) hojný; častý. Hér. zoXhdvἣν τοῦτο τὸ
ěr0; často opakovalo se to slovo. roAA0< %v
ὑπὸ παντὸς ἀνδρὸς αἰνεόμενος často byl od
každého člověka chválen. «. %vλισσόμενος
pořád na prosbách trval. (v. ἰ ἔγχειμαι- 1.).
ταύτῃ πλεῖστος γνώμιηνεἰμί ἴαπι πθ]τίσο τηί
něním se kloním. Aotrorxy0py Ἡ πλείστη
γνώμη v čeTyvMůpzivovázaysv Aristago
rovi nejsnažnější úmysl byl, do Myrkina
odtud táhnouti. xo0Au,Hér. goAAóvčasto. p.
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pl. 70Ax. B) hojný; silný; Xen. z5p, oAóč,
Hér. Muvy ueydly Te xai moXhýjezero ve
Jiké.a hojné (vodou). šv 109vý mAetory v le
se nejhustším. v) přílišný. Sof,Boy,-4váyxn
nutnost; nezbytno zhola, s inf—. Xen,
o9Bog-.©)o prostoře. «) daleký; širý. Hér.
χῶρος να]. Χθη, ἐκ πάνυ πολλοῦ z náramné
dálky.iobr., Aischl, (v. Awv f.).- comp.
Xen. x mAetovocšoevyovze vzdálenosti větší,
sup. Thůk. čzi zAeřovovdo největší dálky ;
nejdále. B) daleký; dlouhý. Xen, —0066. —
ěmix0Au ve dlouhé řadě(v. dvsípe).—d)o čse:
mnohý ; dlouhý. Hér. moAAdv-att. moXův
x.póvov dlouhou dobu. Pl. Tě moXAdἔνδον
dvarpiŘe:větším dílem doma mešká. Sof. rd
mAstorTaToů Ptou největší čásť svého života.
Χθεῃ,ταῦτα ἐπὶπλεῖστον ἀοκεῖto na nejdelší
dobu νγάἀτζῖ, Ὠόπι, ἐχ πολλοῦ ode dávna.
Thůk, x mAciorTovz nejdávnější doby (v.
1 ἀντέχω 1. b.). 2. a) «) mnohý, veliký (mě
rou, částí a p.) Πότ, τὰ πολλὰ πάντα ace.
(velikými částkami celými ;) skoro veskrze.
αἴί. ὡς ἐπὶτὸ πολύ skoro většinou. Hér. τὸ
TAedyvětší měrou — Xen, og πλεῖστα Conej
více. — moAů a moAA při comp. n. sup.
mnoho; mnohem. r. uďáhov mnohem více.
Ἠόν, πολλόν τι xaAXovowvóu.orobyčeje (ve
likou měrou,) daleko nejkrásnější, i sup.,
Dof. zAetorov čydlory ču.oí největší měrou,
nade vše nejodpornější mně. gAetorovavůgu
mov xAXLOTOGNejvrchovatější měrouz lidí
nejšpatnější. —comp. i adv. Hér. rAsóvog
n. mAevveocvětší měrou ; více (v. οἰνόω). -
zvláštním způsobem přigen. subst. zastu
puje r. samo subst. (j, čásť) v rodě jsouc
assimilováno, Xen, r0AXvůs ydoag veliká
část krajiny. m.vňgdod —cesty, Thúk.
mAstory TŮg oTpamidignejvětší část vojska. >
B) o ceně: mnohý; veliký ; vysoký. att.
moAoů, mAslorTovdčtoc veliké, největší ceny,
platnosti, —stvor—býti ; za mnoho, za velmi
mnoho státi, TRmAelorovdčiu věci největší
ceny, vzácnosti ; - nejvzácnější, περὶπολλοῦ,
πλείονος, πλείστου ποιεῖσθαί τι Ἡ, τινα Υ6]πιῖ,
více, nejvíce vážiti si něčeho, někoho. —
s násl.inf.: velmi, více, nejvíce o to státi,
ΔϱΥ--,Ὠόπι, ἐπὶπολλῷ čopadůuyxa za veli
kou cenu zlehkomyslněl jsem. —b)w)vážný,
vzácný ; mocný. Hér. μέγας καὶ πολλὸς
ἐγένεοvelikým a mocným stal jsi se. meuť.
comp. Tehéovúučev čpsvóu.cda větší vážnosti
než vy docházeli jsme. Pl. ἐπὶπλέον δύναται,
ἔχει T% —k větší moci přichází, vede něco,
než aby jen —; více (dále ve zdaru) pořizuje

vzpůsoby

jeTnúk. pos. nákladný (ve válkách). Xen.

πολύ-τῖτος.

něco, než —.B)rAéov (větší) zdar, prospěch ;
prospěšnější (věc). Sof. mhéov φρονεῖν 78
prospěšnější, lepší pokládati, míti. παραι
vojeοὐδὲν ἐς πλέον ποιῶ domlouvajíc, do
mluvou nic ku zdaru nepořizuju, nepro
spívám. odděvčyo elgm1rAéov žádného nemám
k něčemuzdaru ; nie se mi nedaří něco. Pl.
odděvmAtov,odd ei—opt. nic platno,ani kdy
by —.oůdévpot re. fv nic mi to neprospívalo,
platno nebylo. — mAéovτι ποιῆσαι s part,
poříditi něco —. c) mi mAčov Hér. «) více,
dále. οὐδὲνἐπὶπλέον (πλεῦν) τούτωνἐγένετο.
šytvero nic dále, více nad to (kromě toho) se
πηθιάά]ο, ποᾶό]ο. ϱ) περί τινος εἰδέναι, σηµ.Ίναι
č. re.oněčem věděti, oznámiti více, obšírněji,

πολυσαρχία, ἡ (πολύ-σαρκ-ος, --σάρξ)
masitosť ; tlouštka. Xen.

πολυσῖτία, Ἡ (πολύσιτ-ος) Πο]ποδὲοβ/1{;
úroda obilní, Xen.

πολύ-σῖτος 2. hojný obilím, Xen,o os.
bohatý obilím.

πολυ-στάφυλος 9. (-σταφυλή)Ῥάβη.τό
vohojný ; —plodný. Ροἳ, ἀχτά.

πολυ-στεφής 9. (-στέφος)ρά5η.ογδπδαη,
ΘΟ/.δάφνης ΥαΥΤΠΘΙΠ.κάρα πᾶ hlavě ; hlavu
maje ověnčenu—.

moAú-oTovoc 2. básn. plný stenotů. 1.
a) Eur. ixyd . yóovvzlykot stenotuplný
nářkem. b) hojným stenotem oplakávaný.
Aischl, o nebožtících sup. žalů nejhodnější.
Sof. pos. Dpofa —žalostná, 2. mnohých ste
notů, žalů původ, Eur. o Šíinze.

ToAú-oy1oT0g 2. hojně rozštěpený, Sof.
xéAevdordráhy křižovatky,

πολυτελνία, (moXýTExV-oc) množství
dítek, Arst.

πολύ-τεχνος 9. (-réxvo-v)hojný, požeh
naný dítkami, Aischl. o ženě, Eur. úuuAAu
r. závodění o množství dítek.

πολυτέλεια, 1όἩ. -τελείη, Ἡ (πολυτελής)
hodná útrata; drahý náklad. Hér,, Thúk.—
Xen. čadyrTogr. nádhera oděvu.

TOAL-TEAÝG2. (-Téhoc) útratný ; drahý
nákladem ; nákladný; nádherný. Hér, oixím
m. dům nádherný. —TA πολυτελέστατα 8990.nejútratnějšími,| nejdražšími.
comp. oborotx,

πολυ-τίμητος9, (-τιμά-ω)τε]ετάἅοιγ.
πολύ-τῖτος 9, (--τί-ω) velgstihodný.

Hér. or.



πολύ-τλας.

πολύ-τλας, 6 (-7Až-vu)básn., jen nom.
sg. velezkusilý. Sof. dvýp, o Odysseovi,

πολυτροπία, ἰ61,-ἴη, ἡ (πολύτροπ - ος)
obratnost; vychytralosť, Hér.

πολύ-τροπος 9. a) veleobratný ; vychy
tralý. Thůk. v0 r. obratnost; vychytralost.
b) mnohých obratů, změn ; rozmanitý, Thúk,
ξυμφοραί,

πολύ-φημος 9. (-pňun) básn. mnoho
mluvný ; mnohohlasý. Hér. or. fw. hlučná
hromada (v níž se ozývá mnoho řečí).

moAú-pWopoc 2. básn. plný zhouby.1.
a) Aisehl. Tóyar osudy—. Sof. davu. dům
(v němž mnohé zhouby se děly). 7. xad
ηρέδη Οἰχαλία s velikou zhoubou zbořena
byla—.b) Aisehl, orbyacm.čv dařřady valem
hynoucí vseči.2. mnohé zhouby původ. Eur.
o Sfinze.

πολυφιλία, Ἡ (πολύφιλ-ος)množství, hoj
nosťpřátel. Arst.

ToAÚ-ptAoc 2, bohatý, požehnaný přá
tely. Arst.

πολυφορία, Ἡ (πολυ-φόρ-ος, φέρω) ἠτοά
nosť; plodnosť. Xen.

πολῦ-φροσύνη, Ἱ([οάορ. πολύ-φρων, ονος;
-ppýv)důmyslnost; důvtipnost. Hér.

πολύ-χειρ, ος, ὁ, 4, trag. velemocný;
s mnohou mocí (jež silou rovná se mnohým
rukám). Aisehl. o Xerxovi ; Sof, 'Epuvůc.

TOAVYsIPÍM,1)(moXůyeo) množství rukou
(dělných), dělníků. Thůk., Xen.

moAú-yopóoc 2. mnohostrunný. Eur.
odaí—mnohohlasé-.

TOA- 00G2,hojně nasypaný,navalený.
Arst. obr. převalný ; přehojný.

πολυχρηµατία, ἡ (πολυ-χρήµατ-ος;
-ypňux) hojnost jmění. Xen. drahá nádher
ποβί. ΟΡ. εὐτέλειαχ,

πολυ- χρόνιος 9.(-χρόν-ος, οΡ.ὀλιγο-χρ-)
ἀΙοππόμο {τάπ{, ὑταπ]τΥ. Ἠότ, π. ἔσται
dlouhé trvání míti bude, Arst. comp., Xen.
sup. T% πολυχρονιώτατα τδοί nejtrvanli
vější,

πολύ- χρῦσος 9,π]αίο]ιοίπγ. a) plný zla
ta. trag. o m., ms. —b) Xen. —avýp zlatem,
na zlato bohatý. Aischl, ovpam4vojsko zla
tem brněné, zářící; —zlatolesklé,

noAuvdnpím, j (Vňp-oc)množství, rozma
nitosť, rozdílnost hlasů. Thúk,

πολυφήφῖς, ἴδος, Ἡ (-ψῆφ-ος) ΡΙηύ Κ

πομπός. 893

mínků; křemínků; křemenatý. Hér. or.
Ἕρμος,

πολυ-ώνυμος 9, (81Υ. ἀγ-ώνυμος) mno
hojmenný Sof. o Bacchovi. Pl, VPou.

πολυωρέω (πολύ-ωρο-ς,-ὥρα;: ϱΡ. ὀλιγω
oée) ve veliké úctě mám ; velmi otím. Arst.
Φᾳ55. ὑπό τινος.

πολυ-ωφελής 9. (Αγ. ἀν-ωφελής)το]πηὶ
prospěšný. vii někomu.Xen, sup.

πόμα γ. πᾶμα,
πομπαῖος ὃ. (πομπή) ράβη. 8) ρτῇτοᾶδί,

Sof., Eur. o Hermeovi. b) Eur. čAára r. ko
ráb vojsko dopravující.

ποµπεία, j (zoumeú-e) průvod. Dém.
šprým, kratochvíle průvodní (při hodech
veřejných).

πομπεύς, έως,ὁ(πομπή) Ρι ἠνοάπίϊς ; 6ρο
lečník průvodu. Thúk.

πομπεύω (πομπεύ-ς) 1. Ροβ]θπι]56/ ; Ρο
selství provozuju. Sof. Ἑρμοῦ π. τέχνην
Hermeovo provozuju umění. 2. při průvodu
hodovním šprymuju. u Dém. vůb.: veřejně
spílám. op. xaryyopst.

πομπή, Ἡἢ(πέρπ-ω) 1. a) po-; vyslání.
Tivogněkoho, něčeho. b) obr. Hér. dely r.«)
božské poslání, řízení, b) božské vnuknutí.
delty T. ypeouevo; božským vnuknutím se
řídě. 2. a) vyslání; vypravení; výprava.
Aischl. δειναῖςBuovhéecúd mou.močgza hroz
ných výprav (rozkazů k výpravám) králo
vých. b) průvod veřejný, slavnostní, Hér.
αὐτὸν ὑπὸ πομιπῆς ἐξῆγον ὡς θύσοντες jeho
za průvodu odváděli—. %m.Ttvogprůvod s ně
čím. —att. vedle dyávec. —Thúk. ropy
motelyprůvod konati. Xen. —rovžsm —zaříditi.
Dém. Tagr. měumovaivuv průvody prová
dějí nám. aor, (V. méuro f.), ©)provázení.
básn, vítr (při plavbě). Eur, odotapříznivý.
avvaíx protivný.

πομπικός ὃ. (ποµπ-ή 9. b) průvodní;
k průvodu (veřejnému) příhodný, Xen.
ἵππος,

πόμπιμος ὃ. 19. (πομπή) οῦγδ. básn. 1.
Ροβ]ωπύ. Φοβ, δῶρόν τινι. 2. a) dopravovací;
dopravný. Sof.x$rau. p. Aischl, —b) x) prů
vodní; průvodčí. Eur. rouníuxv čyovuč za
průvodčí maje mne. x. 0 Oxíueov.B) s gen.
plhov móu.mu06yd% přátel ochranná země.

πομπός, ὁ (πέµπω, 817.ποµιπῆ, πομπεύς)
1. básn. posel. Sof. 2, básn, a ión, a) prů
γοάςθ. Ρο. -- Ηό, πομποὺς ἅμια πέµκφωΡτῆ



894 πονέω.

vodce zár, pošlu, Sof,io Hermeovi.— b) prů
vodce při slavnosti, Eur. v dsopia 1. a—.

πονέω (móvo-c, —půvd. obyč. medď., od
6. stl. act., zř,med. —fut. rovýce ©) 1. a)u)
námahu, namáhání, pachtění, usilovnou prá
ci mám ; namáhám, pachtím se; úsilně pra
ouju. Šof, roveřyToupro někoho namáhati
se, (úsilně)pracovati ; snažně starati se oně
koho, att. moveřyai xivovvedet trampoty a
nebezpečenství podstupovati. Xen. rovsiv
jdéme pracovati s chutí, rád. —Dém.ot zo
νσαντες kteří se napracovali. —is ace. Sof.
movýcag móvougúsilné činy vykonav. iatt.
movetyπόνουςúsilné práce podstupovati. Xen.
ἄνδρα πολλὰ σὺν ὑμῖν πονήσαντα καὶ χινδυ
νεύσαντα πιηζθ, ]οπῦ s vámi mnohé trampoty
a nebezpečenstvípodstoupil, přestál. Aischl.
LÁTYVTOVEŤyT. marně namáhati se s něčím.
0455. Ε]. ὅτι οὐκ ἄλλως αὐτοῖς πεπόνηται 7ο
není marno jich namáhání. Dém.vv Timre
xovyvévov TÝVdóčav čycv z namáhání něčích
slávu míti. B)pořizuju ; obstarávám. vi něco;
starám se oněco, Sof. bg eix0gjv movelyτάδε
jimž by slušelo míti tyto starosti. neď. za
městknávám se; zaměstknávánjsem, Hér.
ὀλίγοι τινὲς περὶτῶγαλμια πεπονέαται]θΏ 1ηᾶ
lokteří ok. sochy zaměstknáni jsou. b) s ná
mahou, úsilně, pracně vydělávám,Xen.vp
Lava rovňce. kořisť vylopotiti (si). 2. a) «)
Υ Μβη] Ίδειῃ. Χοῃ,οἱ πολέριοι ὡς ἑώρων πο
vodvTAG TOLGGEETÉDOVE—ŽE V tísni jsou řady
jejich—. Aischl, viva óXuc roveřróvovkterou
ms. tisněno jest tísní ? —$) umdlévám. Xen.
ἀνάπχυσαι ἐπεὶ καὶ memóvyxac odpočiň Si,
když už jsi umdlel! b) «) trpím; bolest
mám ; trápím, soužím se, Sof,zověv πλευρὰν
vixpě vAoxiu bolest maje v boku odtrpkého
hrotu. meď. Thúk. ó rovoúu.evogtrápící se;
nemocný. ij. pass. Sof. πεπονηµένοςὀδύναις
utrápen jsa bolestmi. Thúk.i rovetodauTG
moAéuetrpěti, souženu býti válkou. B) se
subi. neosb. újmu, porušení bere něco,Thúk,
vaůg. Dém. πονησάντων αὐτῷ τῶν σκευῶν
když porušení, škodu vzalo jemu náčiní—,

TÓvYjLU,T6 (zové-o) dílo s námaliou vy
konané, Eur. s

πονήρευµα, τό (πονηρεύ-οµαι)ὅϊπ πεξ]ε
chetný ; lotrovství, Dém.

πονηρεύομαι (ovnpó-g 2.) nešlechetně |
chovám se, jednám. Dém. prf, —Arst, prs.
vtvognešlechetnosti provádím něčím.

πονηρία, Ἡ (πονηρ-ός2.) špatnost; ne
šlechetnost; ničemnostť,att,

MÓVTLOG.

πονηρός 3. (mové-w)1.a) «) namáhavý;
trudný; obtížný. Xen. ovypov νυκτός ἔστι
ovpárvevy.u obtíž, potíž za noci jest s vojskem,
T. vdčugobtížné seřadění, čvrovypote axnvety
na nebezpečných m.bytovati, ropevecbut0
vnodg (dle někt. rovýpes) postupovati s obtí
žemi. 8) Thúk, mavumovnoxTokyuava velmi
trudné, obtížné, zlé věcí (v obci). b) o) zlý;
škodlivý. Pl, yomorTaovrix xx re. dobré, pro
spěšné pokrmy azlé, škodlivé, B)v0 coux %
χρηστὀν Ý7. tělo buď dobré, zdravé, n. zlé,
špatné, nezdravé, Xen, Ta σώματα πονηρῶς
(movýcoc) čye tělům zle jest, se daří. 9.
špatný ; ohatrný. a) Xen. m.irrápgix chatrné
ΙΗΥΚ7. µάλα μικρὸν γήδιον, οὐ μέντοι π. γε
velmi malý pozemeček, avšak nikolivěk cha
trný, špatný. b) mravně, «) špatný; spro
sťácký ; podlý; nešlechetný. o os, Sof, op.
xpnoTóg hodný. Pl. op. xaA0g zdyadós. Xen.
(ν. ἀνθρώπιον). i m. čoyov Špatný čin. vů m.
Špatnosti ; Špatná, nešlechetná jednání(v.
Ἠγεμνικός b). B) zlý; neupřímný; křivý;
nepřátelský. Xen. To%gφίλοις svým přátelům.
ὶπονηροὺςεἶναι πρὸς ἀλλήλους ν nepřátelství,
na štíru žejsou mezi sebou.

πονήρως--- πονηρῶς,v. předch.

πόνος, ὁ (méěvo-p.m)1. a) námaha ; namá
hání; práce úsilná, trudná; práce. Aischl.
oůuxxo m. nedlouhounámahou. pl, úsilné
činy, práce; lopoty. trag., Hér., att. (v. ro
νέω 1. 8, α; λωφάω 1. Ά, α, ἀναιρέω 1. 8, γ,
ἐπικουφίζω Ῥ, α, ἀνατλῆναι Ε.,µόχθος{., κα
κός 1. 8, β). Ἠόν, ἵ: Ῥο]. ἐντῷ π. ἀπὸ-- ἔθα
ve—.b) o) prospěch, užitek prací, lopot. Xen,
obi. při ἔχειν. 8) plod. Eur, (v. ὠδίς). 9. 4) α)
tíseň; pohroma; nehoda (těžká, ohromná),
"Hér. ἐντούτῳ τῷ π. νέας διαφδαρῆναι v této
pohromě (t. bouřce) že lodi zahubeny byly.
B)umdlení; choroba; nemoc. Thůk.— b)trud ;
trápení; bolest; útrapa; strasť; svízel;
trampota, ἔτας.(σ. Ψεωρός1. Ρ, ώ ἔ,, εὑρίσκω
9. Τ.,ἄρνυμαι 1. b, a, ἀλήτης).

ποντίζω (πόντι-ος)ας, v mořipotápím.
>Bof. ÓmovrioĎeíc v moři potopený.

ποντικόν, τόsrv, násl.) Hér. --δένδρεον
„střemcha (prunus padus).v

Ποντικός 3. (Πόντ-ος) Pontský. Hér.
Eumópix. srv. předch,

πόντιος 3. zŤ.2. (móvT-05)mofský. Aisehl,
κύματα, κλύδων, πλᾶγαί, Ρο, θύελλα.190πιοῦ
ských bozích abohyních. Sof.oPoseidónovi



ποντο-μέδων.

r. mořevládce.Eur. zovriu Kůrpi; mořská,
z moře pošlá—,

ποντο-μέδων, οντος,ὁ(-μέδω)básn. moře
vládce. o Poseidónovi. Aischl,, Eur.

ποντο-πόρος 9.(-περ- Ἡ 6Ρ. πείρω) básn,
mořebrodný ; mořebrázdný. Sof. o lodi.

TtÓVTOC,Ó 1. moře (hluboké, prostran
stvím za celek obmezené, srv. réAxyoc, Z
λασσα). ΑΙΡΟΠΙ, πόντου φλοΐαβος. Χθη. Δἰ
γαῖος, Εὔξεινος, Σικελικὸς π. -- 2. ΡΙΟΡΤ.Π]όν
τος 8)1.π.Εὔξεινος. Πόγ., Χθη. στόμαΠόντου;
Aisehl. cróu.wu.aIT.ústí Ponta(t. Bosporos).
b) přímoří Ponta. «) u Hér. obzl. Taurský
poloostrov a přímořísev. záp. až kůstí Istra.
B) země v Malé Asii mezi Paflagonií a Kol
chidou. Hér., att.

IlóvToc v. předch. 2.a, b.
πόποι π, ποποῖ básn. neskl.; výkřik ža

lu: achach ; běda; probůh, Aisehl, —Sof,
o, © r. ach běda!

TOTTŮÚČMhvízdám ; pískám. srv. násl.

TroTTTTVO(LÓC,Ó,hvízdání ; hvizdot; píská
ní. Xen.

Ilópag, ατος, Τ. Π]υρετός.
πορεία, ἡ (πορεύ-ω9.) a) «) ubírání se;

putování ; cestování ; cesta ; pouť.po suchu
i po moři. Aischl., att. —uvojska obzl. po
stupování (V.voée 1. a, ); pochod (τ. εὔτακ
τος {.). ΕΙ. Ἡ εἰςἍϊδου, ἐχεῖσεπ. putování do
Háda, na onen svět. B) chod ; chůze; pohy
bování. Pl. —b) cesta; dráha, Xen. novayň-.
Pl. —oytosu Te al περιόδουςπολλὰς ἔχειν ζθ
i rozcestí i zacházek, oklřkmnoho má dráha.

Topety (« par-s, por-tio. act, jen a0r. —
pass. jen prf. rérpormua rerpouévoc 3.) 1.
act. básn. a) uděliti; poskýtnouti; připra
viti. vevív někomuněco, obyč.při subi. bo
ha, u Aischl. Prométhea. čopetv r. milost
prokázati. Sof. i bez ace. oi Weoirópotev tobě
bohové požehnejte, požehnání dopřejte. b)
Sof. dedpó Tivx mopeřvsem někoho dovésti,
přivolati. —2. pass. TémpwTa:uděleno, usou
zeno, ustanoveno jest. (Srv. ψείροµ.αι)τινὶπ
komu. obyč. s inf., č. buď též inf., n. aby—.
Aischl. —part. Eur. i maso. 00s. Aischl.
7 m. aioa udělený, ustanovený osud, p. i pou
hé 4 rr. —of.) r. ovu.pooáusouzená příhoda,
nehoda. —i neut. rerpouévov čorív, Aischl.
—Xen, čx $sv— od bohův usouzenojest.
sace. o, inf. aby-.

πόρευµα, τό (πορεύ-ω) Ράδη, τ/Ριατα.
Eur. lodstvo vypravené (ku plavbě).

πορνέω. 895

πορεύσιµος9, (πορεύ-ω)schůdný ; prů
chodný, Xen. v. 6865 1. f.

πορεύω (76po-s) 1. act. a) «) dopravuju.
Φοῇ, ὃς τὸν ποταμιὸν βροτοὺς μισθοῦ ᾽᾿πόρευε
χερσίν 1επῦ ρῖος ἵοζι lidi za mzdu dopravo
val, přenášel rukama, čnivec TopeĎoníTivx
ἐς dóu.ougna lodi dopraviti někoho do domo
τα. Μπ. πορεῦσαι ἐξ ὀχημάτων τινὰ ΥΥΡΙ8
viti, vyvésti z povozu ΠέΚΟΠοΟ,--πορεύειν τι
—vynášeti něco, 3) přivádím ; při- ; zavolá
τάπι, Φοῇ,ἄνακτα πορεῦσαι vládce přivésti,
zavolati, v) Thúk. ovpamdy πεζῃ πορεύσειν
εἴςviva.vojsko po suchu přivésti k někomu,
b) «)vypravuju ; vysýlám. Sof. T0ůπορεύ
GavTogčévou přítele, jenž tě vyslal. $) obr.
Bur. eigžTopóv ce xAúdova θεὸς χακῶν ἐπό
osucedobezedného tě víru pohrom bůh uvrhl.
ϱ) vy-; pořizuju. Sof. Tag ěmoToXacmop
mopešooí nařízení otci poříditi, vykonali, 2.
dep. pass. (a0r. ἐπορεύθην)a) ve sm. pass.
(dopravován,) hnán jsem; poháním se. Sof.
mo0c Bíav násilím. —Pods(v. dpióc 2.a). b)
ve sm. ed. ubírám se (kterýmkoli směrem).
«) kráčím ; odcházíHy Aischl., Sof. --πάλιν
odcházím zpět, —i behděky, ei θέλουσα μη
mooeúcTaneodehází-lidohrovolně. PLm. 790g
meptrarTovubírám se na procházku. i o voj
sku: postupuju; na pochodujsem ; táhnu
(přát. inepřát.). Hér. oi orpuvyyol mopevóu.c
vo zrod Buoihéos —táhnouce od kr. —Xen.
τὴν πορείανκατὰ γῆν Ἡ κατὰ Νάλατταν πορευ
dva cestu po zemi n. po moři vykonati.
U.2xp0vÓdOVropev dele dalekou cestouse ušed.
πορεύεσῦαι μ.αχροτέρον Ῥτά(ἰ 56 ἀαἱδ{οεβίο.
πορευτέον ἡμῖντοὺς πρώτους σταῦ μοὺς µ.ακρο
v4Tovcujíti, vykonati námjest první pocho
dy nejdelší.is ace, m.,pass. s nom. m.. Xen.
ὄρη τινὶmogevréx hory někomu přejíti jest. B)
o způsobu chůze, Pl. šp' Ev; πορεύσονται
Gxéhovs po jedné choditi budou noze. c) obr.
«) se subi. 08., Isok, r05 BílouTaÚTYvT7VdOv
šropeúdycav života tuto dráhu nastoupili,
—dráhou se dali, p) se subi. zosbn. 4 Tovypíx
διὰ τῶν παραυτίκα ἡδονῶν πορευοµένηὅραί
nosť okamžitými rozkošemi ubírajíc se—.

πορνέω (πέρθω) plenívám; hubívám;
kazívám, 1. a) «) Xen. πεπορὺηκότες τὴν
xwoav veskrze poplenivše zemi. pass. Dém.
Xcppóvnc0g čmoodbeřto— Cher, všude, sem
tam byl Ῥ]οπδπ. β) ΑἱβοΠ]. πόλιν καὶ θεοὺς
moodeřyms. i bohy vyhlazovati. v) hubě do
bývám. Sof. rů Tpotuc medixropůňjom Troj
ské roviny dobyti, Hér. sobi. města,—b)s obi,
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os. Xen. og rToobýcovchtěje je vypleniti,
vyhladiti. pass. Aischl. ajTot úo. αὑτῶν
mogdovvedu sami sebou vespolek se potírá
me. Eur. Pix mopbovpyévacnásilím sem tam
vlečené. 2. obr. Sof. TobTo xai móAec—to
i města vyvracuje, bubívá.

πό ρΌΎσις, Ἡ (πορὺέ-ω)τσ πυρεη{; σγ]]ᾶ
zení, Dém. Ilerapýdov.

πορυμεῖον, Ιόπ.-μ.Ἠμον,τό (πορῦμό-ς, 817.
dvěnásl,)a)m.převozné ; převoz; brod. Hér.
(v. Kiuuépios 2.).— b) prám; lodice převoz
ní. Hér., Xen.

πορὺμεύς, έως,Ιόπ. έος, ὁ(πορῦμ.ὀ-ς)Ρἵ9
vozník; lodník. Hér.

πορὺμεύω (πορθμεύ-ς) 14)ργοποπηἱδίτη:
převážím; přeplavuju ; přepravuju. Sof, šx
TS Vs TooducůoníTia ze země převésti,
přepraviti někoho. meď.— se; přejíždím.
Hér. xará T. po něčem. dt%τινος něčím, b)
řídím. Eur. «) diwyy.óv stíhání, B) módy no
hu (svou), p. fyvog šlapku nohy. 2. ἐπί.
přecházím. Eur. dovýp.

πορυὺμµήιον,v. πορὺμεἴον.
πορυμίς, (dog, ἡ (πορῦμ.-ός) ΡἵοτοσΏα;

loď převozní. Eur.

mopůióc, č (mó0-0)převoz.a) převezení;
přenesení, Sof. pl,—Thúk. xara pécov TovT.
uprostřed převážení. b) průliv; úžina moř
ská ; brod (mořský).Aischl."BAXmgr. (v. p
„xvý 1. a, «). Sof., Eur., att. τ. περαιόω, a ᾖ.

Hopůbpnóc, 6 (srv. předch.). přístav u
Eretrie Eubojské.

πορίζω (πόρ-ος) 1. Sof. (na cestu) vy
pravuju. Trvo:někoho, aor. při subi. bohů.2.
1 att. pořizuju; opatřuju. teví T. někomu
něco. PI. covnptav TG véva opatřuju, posky
tuju záchránění rodu, plemeni,i bez. obi.,
Eur. dsáv ποριζόντων xahác za příznivé ště
ἀτοίγ bohů.— med.— si. Xen. oťrovstravu,
pokrmy. (v. i dvan.éva £.). PI. dpydptov,dyx
da.— Thúk. (v. vvopm Í.).—pass. Thúk. —
Xen. πορίζεταί τί τινι.ἔχ τινος Ροἵ171]6, οΡρᾶ
třuje se něco někomu z něčeho.

πόριµος9. (πόρ-ος)a) Aisdhl, poskytn
jící. vi něco ; původ něčeho.b)obratný, vy
nalézavý, důmyslný(v pořizování, opatřová- ©
η). ΕΙ. Ἔρως, -- ΤΠή]ς,ἐςπάντα ποριμώτεροι
ke všemu důmyslnější,

πόρις, v. πόρτις.
ποριστής, οῦ, ὁ (πορίζω) opatřovatel;

dodavatel; jednatel; v Athénách úředníci,

πόρος.

kteří zjednávalin. opatřovali prostředky na
vydání mimořádná. Dém. pl. vedle rapixu—
Τά], πορισταὶ καὶἐσηγηταὶτῶν κακῶν τῷ
dývu.ejednatelé a návodei lidu ku zlému.Arst.

ποριστιλός ὃ. (ποριστ-ής,TopiCe)zběhlý
v opatřování,zjednávání, Xen, r. rv mrvy
δείωντοῖςovpanWTa — potřebvojínům. Pl.
j. subst, zjednavatel, —Arst, δύναμειςπ. τινος
sehopnosť opatřiti něco.

πορνεία, ἡ (πορνεύ-ω) smilství Dém.

πορνεύω (mópvy) smilním. obyč. med.
smilstvu se oddávám, Hér. —Dém. píf,

πόρνη, Ἡ (πόρνο-ς) smilnice ; nevěstka:
Tmvópvoc,6 (srv. předeh.) smílník ; przník,

TrÓpoc, 6 (A mep4-w, Srv. ep. melpo) |.
průchod. a)x)brod (řeky); proud (obmezený).
ΑΙ8ΟΠ1.π.Ἅλυος ποταμοῖο proudřeky Halya.
m. 'Ioumvógproud Isménský. —u moře : prů
chod; průliv ; úžina. (srv. ropůu.0cb.) µας,
Ηότ. ἐν'π. ναυμιαχίης τῆς μελλούσης 7 mořské
úžině lodního Ῥο]θ παβἰάτα]{οίπο. ἐν π. µά
Ara nejvíce, právě v úžině, att. —ϱ) prů
chod; most. ΑἰδοΠ], ἔχειν zó00v míti prů
chod. Hér, Aúoavrecrov z. zrušíce, strhnou
ce most, b) dráha. «) mořská, Aischl, (v.
úMopodog). Uhůk. ol um ἐν r. xaTexyuévo:
kteří nejsou usazeni u (dráhy mořské) pří
stavu. B) ve vzduchu, Aischl. αἰθέρα z.
olováy vzduchu výšinu, dráhu ptactva (dra
vého). ) na suchu Xen.oi z. Aryáv (dmpův)
dráhy zajíců— (zvěrů). ©) průlinka. Pl.
πόρους, εἰς οὓς καὶ δι ὧν αἱ ἀπορροχὶ πορεύ
ovra průlinky, k nimž a jimiž výtoky, výro
ny procházejí. 2. a) cesta; výprava. Aischl.
Laxpůg neXeddov m. daleké cesty výprava.

"b)básn. «) východ; vy—; ujití; u- ; znik
πμ, Αἰφο]], εὑρεῖνκάζ ἀμιηκάνων πόρους
vyhledati i z nezbytných nesnází cestičky,
jak ujíti, Eur. rv AdoxýToy mó90vndpe W266*
z věcí beznádějných cestu vyjeví bůh. p)
úskok ; spád; lesť. Aischl, TÉyvagxxi mápovs
chytrosti a úskoky. 3. a) «) cesta; způsob;
prostředek. Hér. — vs dAwastogk dobytí

| (města). Xen. čygvre; T060ŮT0UGT. TEp0gTO
uv moXeuetvmajíce tolik prostředků k vál

„čení s vámi, 3) zjednávání. PL. Tav TotovTov
| šyadáv takových statků. b) důchod Xen. —
ABím. TeplyonudTav 70000 co se:týče dů
chodu peněz. 4mavroc čvdečvod m. veskrze
potřebného (T005)důchodu, nákladu při tom
se nedostává. oddzvogὑμῖνπροσδεῖ πόρου ζέά
ného vám k tomu ještě není třeba důchodu.



Ilópo.

Ilópog, 6 (srv. Tópog3 —)dle mýthu u
PL. bůh (Obih., Dostatek) syn Métidin, mně.
Peniin, otec sprostého Eróta.

πό ρπαξ, ἆχος, ὁ (πόρπη) držadlo ; ruko
věť (štítu). Sof., Eur.

πορπάω (mópry) Aischl, spínám. 709
TůGOvsepni.

πόρπη, Ἡ (περ- Υ 6Ρ. πείρω) přezka;
sponka. Eur.

πόρρω, Ράεη,πόρσω (.ν πρόσω, πρό)
vpřed; ku předu ; (odtud) dále. Sof. (v. r
Pxíva 1.8, ). Pl. čyyus—,r. blízko—,daleko,
T. Tevogbuď: daleko od někoho, od něčeho,
Xen. (v. χάθηµαι 1. ϱ.) π. τῆς ἑαυτῶν -- οἆ
své vlasti. —Isok,; n.: ku předu v něčem.
ῬΙ. φιλοσοφίας (ν. ἐλαύνω 1. ο. 8.). i comp.
Ῥόπι. ἔτι πορρωτέρωještě dále. Xen. s gen,
(v. x2190g2.a, B).b) očse: dlouho, Pl. —Tv
vuxrv dlouho, pozdě do noci. srv. i 4xoTet
vo 1. b. £—

πόρρωὺεν (πόρρω, 81Υ. πρόσωῦεν) α)
zdáli; zdaleka. Sof., PI. (op. čyyudev). b) o
čse, Dém. z dávna; z dávné doby. i comp.
Isok. zoppwTEpodev z dávnější doby.

πορρωτέρω,-τέρωῦεν, V.πόρρω,πόρ
ρωῦεν.

πορσύνω {. mop-iCo,) 1. Sof. vypra
vuju ; υΥβγ]άπη, 9) ρα55. ὅποι ὁ στόλος πορσύ
vera: kam naše výprava (se vypravuje), zá
měřuje.b) vzkazuju. roďyux péva věc důle
žitou.—2. trag., Hér., Xen, a) po—; zařizuju.
Hér, τὰ τοῦ 9εοῦ πορσύνεινγᾶοί božstva za
Ťizovati, opatřovati. pass. Xen. ὡς τὸ τοῦ
ποταμ.οῦ οὕτως ἐπορσύνετο- Κάγζ ἀῑῑο6 řekou
tak se zařizovalo, Ἡρταγοτθ]ο--. ϱ) α) poři
zuju; opatřuju ; strojím, trag. s obi. výživy
ap.; Xen. vámrýda« opatřuju potřeby—.
med.— si. Aischl. deřevov.B) Xen. r. xax4,
dyadá strojím, připravuju zla, dobra.pass.
Aisohl. šmopoúvdyxaxa připraveny byly po
hromy.

πόρσω básn., v. πόρρω.
πόρτις ἶπόρις, ιος, Ἡ {.ν πορ-εἵν,Ρ8Ι-1ο)

básn. jalovice ; mladá kravice.

πορφύρα (purpura, srv. ϐ6Ρ.πορφύρω)
půvd. mihota. obzl, «) červec ; šarlat (j. hle
mýžď, v. ropovocuc). B) šarlat; nach, —srv.
násl. b,

πορφύρεος, 5ἰᾶ.πορφυροῦς 8. α) Ράρπ.
míhavý barvou. Eur. ropoupénc Myu.vagzvl
něním míhavé vody (mořské), b) červcový;

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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šarlatový ; nachový, Xen. yrráv, xdvěve.
c) nachový ; červený. Aischl, o krvi. v.
ἀμείβω 1.8 --.

πορφυρεύς, έως,1όΠ. έος, ὁ (πορφύρᾳα,a.)
lovec červců, šarlatů ; šarlatník Hér.

πορφυρευτιλός ὃ. (πορφυρεύ-ς) Šarlat
nický ; šarlatníkům příslušný. Eur.

πορφυρίς, (δος, Ἱ (πορφύρ-α) οᾶόδτ, Πάν
Šarlatový, nachový,

πορφυροῦς, Υ.πορφύρεος.
πόρω, ό0Π1.808., v. πορεῖν.
ποσα-πλάσιος ὃ. (πόσο-ς, 819.δι- πλά

Gtog)intrr, kolikanásobný ? kolikrát větší?
vtvocněčeho. Pl,

ποσα-πους, οδος.9. (πόσο-ς-) intrr, ko
Η]καδ{ορύὃ ΡΙ. ποσάπουν τὸ χωρίον ;

ποσαχῶς (πόσο-ς, 51Υ.πολλαχῆ, -χοῦ)
kolikerak ? kolikerým významem smyslem?

Ἡοσειδᾶν, ν. Ποσειδῶν.
Ἡοσειδᾶνιος, δᾶόνιος, ν. Ποσειδώνιος.

Ἱ]οσείδειον, Ιόπ. Π]οσειδήιον, τό (srv.
Ποσειδῶν) 1. τηβ. 5 ομτάπιθιη Ῥοβαἱάόπονύπι
v kraji Bisaltském u nejzápadnějšího cípu
zát. Strýmonské. 2. pom. ms. v záp. Syrii,
již, od ústí ř. Oronta.

ποσειδεών, εῶνος, ὁ (8ἱ6 Ποσειδέων--
NMocečdav)šestý měsíc roku att., konec listo
padu a větší čásť prosince, n. čásť prosince
a ledna; v přestupném r. bývaly dva pos. —
V. ἐμβόλιμος.

Ποσειδήιον, ν. Ποσείδειον.

ΗἩοσειδῶν, ὤνος, ἀότ, -δᾶν, ἄνος(α ΠΠοσει
δάων, -δέων. -- τος. Πόσειδον) ὈΠ πιοῖφίτα,
syn Kronův a Rhejin, bratr Diův a Hádův

„(lat. Neptůnus),
Iloostěwvíu, 4, pom. ms. v záp.Italii

(Paestum v Lukánii),
Ποσειδωνιᾶτης, ión. -Ἠτης, εω (11οσει

dovíx) Poseidóňan.
Ἱοσειδώνιος 1. αἲϊ, δ. (οἆ Ποσειδῶν),

ἀόν. -«δᾶόνιος 1 -δἄνιος. Ῥοβοϊάόπᾶν ; Ῥοσαῖ
dónský. 8οΕ,Π. θεός --- Ποσειδῶν.-- 2. 5αδεί.,
prop. mladý Sparťanudatný, jenž padlv bitvě
Platajské. ©

ποσίνδα ποβ]ε]. (πόσ-ος) hra na hádanou
(společná mezi chlapci, kolik bobůn, ořechů
právě který má v hrsti). Xen.

1. πόσις, εως, ὁ(.ν Oea-móT-<)básn,pán;
manžel. Tuvogněčí.

bí
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9. πόσις, %(odmo-v. zíve, rozd, odpředch.)
a) pití; pitka. Hér, mapavyvz.za pití (v.
i Aumxpée£.). b) pití: nápoj. Xen.

πόσος, Ἰόπ. χόσοςὃ. (χΈο-, « guantus)
intrr. kolik? iv ot. nepř. trag., Hér., att.;
č. obyč. s gen. Hér. εἰπέ. χόσοι τινές εἰσι οἱ
XormotA xxečouuówo: řekni, kolik asi jest
osttních Lakedaimoňanů (j. četní—). —při
subst. čísla, prostory a p.: j mnohý,veliký.
Aisehl. opacov u.ot, νεῶν πόσον δὴ πλῆθος ἣν
oznam mi, lodíj. veliké právě množství bylo.
Xen. ἤρετο, πόση τις εἴηχώρα otázal se, j.
veliká by asi byla země. móomT1g806 ). da
leká asi cesta. i o čse. Sof, mócov Tw ἤδη
yoovovj. dlouhou asi už dobu. i pouhé neut.,
Xen. mócov40 WaXkoan—j. daleko od moře.
—10 ceně. Xen. ἐπὶxóce za jakou cenu? —
Ῥ]. πόσου 8ὅ. Υ. διδάσκω.

ποσός 8. (π πόσος) Ἱπᾶθί.πόκοκ; πδ]οξς
mnohý, veliký. Arst.

ποσσί-Χροτος 9. (πούς-) Ῥάδη. ποΏαίια
křepčící ; křepčivý ; tance milovný. Hér. or.

mooTatoc 3. (móorTo-c)intrr., kolikátého
dne; za kolik dní. Xen. při dpiéodat.

πόστος 3. (7606-09)kolikátý. Xen. r. p.é
00; kolikátá, j. nepatrná čásť.

TLOT"před samohl. — zorě.

TOT dór. u Thúk. (mort) před členem —
πράς. -- ποτ-τώς--- πρὸς τούς.

πότ-αίνιος 9, [ποτ-ί-- προς, -αἴν-η)βάρη.
nové, nedávné pověsti; právě nový ; neoby
čejný ; neočekávaný. Aischl, rřu.x. Bof,Ta
oog (osobě živé).

ποτάμιος ὃ. (ποταμ-ός) Ἰδηή; Τ6ΚΥ.
Aischl, čybau. —Eur. dpósoc—vláha proud
ná. Hér. ter0: oi x. hrochové. :

ποταμός, ὁ (ᾳ ποτο-μος, ποτό-ν) 1. α)
proud; řeka; tok; potok. trag., Ηότ,, αἲῖ.
(v. sdusvédyc). b) PL. i rupdg morau.of ohně
proudy. 2. obr. žvo morTauv vzhůru proti
proudu ; převráceně: o právu, řečech a p.

ποτᾶνός,ν. ποτηνός,
ποτάοµαι (ep.ποτή, 7, let. sry. πέτ-ομαι)

básn. letem se vznáším; poletuju. i obr.
ΑΙΒΟΠΙ. Ρ15. -- ἶ Ῥτῖ, ἐπ᾽ ἀχλὺς πεπότᾶτχι
(-τηται) οΏπιπτα 5ο ρΏτο]]α. Ε18, μέλισσα
otovi m.j. včela nějaká rozlítala se, "stále
poletuje.

πότε Ἰόη. κότε (πο- Υ ποῦ, πόθεν a p.)
neskl. intrr, kdy ? trag., Hér., att, —908.€g
r.; do kdy? do které doby?

πότµος.

ποτὲΙόη. κοτὲ(2 πότε) 6η]. indef, 1,a)
někdy. poeia p.: kdy. Hér. ἤν κοτε ὕστερον
vévyra— přihodí-li se kdy později—.Xen.
εἴπ. χαὶ ἄλλοτε jestliže kdy i jndy ; více než
kdy jndy. b) konečně; přece. Xen, čá,Axo4
μην ποτὸ xůvóv usmířil jsem si ho konečně,
přece, 2. asi. obzl. po pron. intrr., att, víz «.
kdo asi. ví r. co asi. or01 r. kam asi. Thúk.
i del r. vždy asi; skoro vždy.

Ποτείδαια, ν. Ποτίδχικ.
Ἡοτειδᾶν, ἀόν. α Χεῃ, -- Ποσειδῶν.
ποτέον, αά], τοτῦ, Ἱςπίνω.

πότερος Ιόπ, Χότερος 8. (.ν πό-σος ἃ p.,
uter) 1. intrr. kdo, který z obou? pl, kteří
z obojích? trag., Hér., att., i v ot. nepř. —
často neut. zÓTEpov, TÓTEDX—*— (které z 0
bou,) zdaž—, či—(v. %2.). zř. pouhé πότερα
bez násl, ἠ. 908, πότερα δὴ κερτομῶν λέγεις
váds ; zda snad jen škádlivě, žertem mluvíš
ἰοίο (ὄ1 4ο ορτατάγ) 2 Ὠόπι, πότερον-- Ἡ οὔ:
-η μή; πὰαζ--, ὅϊ πο ὃ-- ΕΙ. ποτέρως; ΚἰθιύΙη
z obou způsobů ? Xen. 1., ei—,%ei—; kterak,
zdaž kdyby—, či kdyby—?— 2. indef, (lépe
morTepóg)některý z obou. Pl. rí oů Aéya m.
úudv; proč nemluví některý z vás obou?roú
Tev moTEpotev některých z obojích věcí těch.

ποτερός, ν. πότερος 9. |
ποτέρωὺι (πότερο-ς) Ιπίτν, π8 Κίθτό, πα

kterou z obou stran? PL., Xen.

TOTÉPWIE (móTEpO-c,srv. předch.) intrr.
na kterou z obou stran? Xen.

ποτηνός, dór. -Gvog3. (morá-op.xu) básn.
létavý. Eur. pvc.

ποτήριον, τό (πο- τ. πίνω) Ρολά; Κοβῖῖς,
TOTÍ, básn. = πρός.
Ποτίδαια π. Ποτείδ-, 1, ms. v sev. Pal

léně nad zát. Thermskou, již. od Olyntha,
osada Korintská (pozdějšíKassandreja).

Ποτιδαιάτης, ου, ἰόπ.-ἠτῆς, εω,ὁ (1]ο
τίδαια) Ῥοάδ]αη.

ποτίζω (ποτ-όν) 8) Ρ{41,ζ8 πόρο] ἀάτάπι,
Pl. obi, véxrap. b) napájím ; vlažím ; zavla
žuju. Xen. vů ovóueva rostliny.

πότειιος 9. [ποτ-όν)1. pitný. ddara. Hér.,
»λ9Ἠ. -- 2. 001. ΕΙ. π. λόγος Ιαποᾶπά Τοὅ.

ποτι-π-, -ϕ-, -Ἠχ-,Τ. προσ-π-, -ϕ-, -χ-.
πότµος, ὁ (πετ- Υπί-πτ-ω) básn. a) pří

padnosť ; sudba ; osud, los (jakýkoli). Aisohl.
súrvyýc—šťastný. dpačocdryóopov r. kletbou
vyřčený, z nesvornosti pošlý osud. Sof, m.



πόὀτνα.

δαιμόνωνοβᾶ οἆΡομᾶ ροολάσθ/{οί.Επ. τίνα
π. βιότου; 1ΑΚύοβιά Σ]τοία 3 (τ. ἶ ἄποτμος,
ἀπάτωρ £.). b) osud zlý; nehoda, pohroma
(usouzená). Sof. πότµω odepeřčado:pohromou
(sudbou) zahynouti (v. i eio4AXou.ou,mepiué
vo 1.f.). Eur.

πότνα, ν. πά],
πότνια, αἵ.πότνα, Ἡ (ποτ-τ δεσ-πότ-ης,

1. πόσ-ις, 811. δέσ-ποινα) básn. příjmě bohyň
izosbn, božských : mocná ;vznešená. Aischl.
"Hpa. Eur. Ἄρτεμις. ΒοΓ.πότνιαι σεμνά Υ7Ώ6
šené obě velebnice (t. Déméter a Kore), ['%,
v.Tep mw.—Aiseh]. a Sof.o Eumenidách : svě
tice (v.idpa f.). Hér. Hórvwx.Světice, Ve
Jebnice (buď: Eumenidy, n. Démétera Per
sefona), Eur, Ὁσία πότνα θεῶν Zbožnosť,
vznešená mezi bohy. rórw aidwc vznešená
stydlivosti !

IlovTwat, «i, ms. Bojótské již. u Théb
(ale IlóTwa: v. předch. !),

ποτνιάς, ÚŠoc,jen pl. 1. ποτνιάδες, αἱ
(rórTwa)ctihodné. Eur, Bžxyau. —2. orná
δεςπῶλοι Potnijští oři(v. [loruzí).

ποτόν, τό (ποτό-ς, 51ν. πάς].) a) nápoj
(jakýkoli) ; obzl. voda a víno. Aischl. r. du
méhov nápoj z révy. Sof. —Hér. —PL. orrí«
καὶποτά pokrmy a nápoje. p. Xen. b) voda;
tok. Sof.(v. Aúxetoc f.), Aischl. (v. edu.evýcf.).

TLÓTOG,Ó(m0- V Trive, srv. předch. a násl.)
pití; pitka, Pl. šv TGm. při pití, hostinách.
Xen. —srv. 2. πόσις.

ποτός 3. (v. předeh. dvě) pitý; k pití,
Eur. 70 odpy.xov lék—.

TOT-TŮG a p., V, móT.

ποῦ Ιόπ, κοῦ(πο- 7 ποὶ,70-606 a p.) neskl,
v ot. přímé i nepř. a) kde. «) o m.,is gen.
Aischl., 9ο. ποῦvs; kdena zemi,ve světě?
Xen, i: v čem. ποῦ χρὴ τὴν ἀρετὴν ἀσχεῖνΚάρ,
v čem třeba statečnost prováděti. 9) obr.,So.
ποῦ τύχης (v. ἵστηρ.ι{/). ποῦ ποτ’ εἶφρενῶν;
(kde v mysli jsi?) kde těká mysl tvá? —b)
s jného stanoviska: kam. j. při viĎévat a p.;
ale č, i zde správno: kde.

Tr0Ů (z mod)enkl. indef. 1. a) někde ; kdesi,
Xen. čyyúcr. blízko někde. poei a p.i: kde,
ἰδεῖν,εἴ π.εἴη aipéouu.ovTOTety egspatřiti, zdali
kde byla by zed dobytna. b) někam; někde,
Χεη, ἐμβαλεῖν που TÝs yedpac vpadnouti ně
kam do země ; —naněkterém místě—. 2. asi;
snad. Sof. repoxorů, μή r00 T— pohlížím
vůkol, zda snad někdo ne—. Rér. xoů u4iNoTU
asi nejvýše, Xen. čníovaodé rov víte snad—.

πρᾶγμα. 899

TOÚC, gen. modóc, Ó (m πέδ-ον, πέδ-η,
méd-thov, srv. melóg. —lat. pes, ped-ester,
něm.uf) 1,a)noha (člověčíizvířecí); obzl.
spodní. Hér. (v $utrou.og). i čóXuvogdřevěná
(m. pravé). b) «) noha v chodu, v běhu. S0f.
(v. čxxivée 1. b, čovouoau{:). Βτ11.ἅμιλλα πο
dočy závod během, Xen. αὐτοῖν τοῖν ποδοῖν

mopevecda jen pěšky pochody konati. Hér.
ἐδίωχονὡς ποδῶν ἕχαστοςεἶχονstíhali, j. kaž
dý z nich (v nohou byl,) nohama stačil. p.
Pl. —Xen. xarů módugaipeiv v patách (ně
koho)postihovati,lapati. 3) ši óda k patě;
nohou zpět; po zpátku. Xen. (v. dvajyrále £.,
ἀναχωρέω2. a, dváyof.). v) noha (oblízku).
Sof.váv mooivxaxa blízká, přítomnázla. Hér.
Tov šv moci ytvóp.evovtoho, který se jim na
manul. Xen,v 00 rodav překážkypředno
hama (srv. dxrodav). 998, παρὰ mó0ukvap
ně; rychle. —c) stopa (j. míra) «) v prostoře
(asi 33 em.).Hér. rv rodav τετραπαλαίστων
šóvrov jsou-li stopy po čtyřech dlaních. —Pl.
B)očse. Eur. Šapovy póvouróda dlouhou doby
míru. 2. (o věcech přirovnávaných) noha.
obzl.a)ju lodi: lano cípové ; táhlo(jímž konec
plachty se přivazuje, aby senapiala plachta).
Sof., Eur. —b) Eur. doxo5 r. měchu cíp.

πρᾶγμα. Ιόπ. πρῆγμα, τό (πράσσώ, 811.
πρᾶξις) 1. 8)α) Ροϊ{σαπ{;pořízená ; prospěch.
Hér. oúděvAvely moyua s a0o. c. inf. žádného
pořízení, prospěchu by nebylo, aby—;marná
práce, nadarmo bylo by, aby—.©gἀπαλλάσ
σεσθαι π. εἴη že vzdalovati se, pryč se ubí
rati prospěšno prý jest. —též: třeba ; potřebí
(v. rayxv). Thúk. r0 rAždocrěv r. množství.
potřeb,věcí potřebných, 3) věc veliká, důle
žitá, Eur. xáu.oi oúděvr. a mně nic na tom
nesejde, nezáleží, Hér. raĎra dxoucavracAč
ysTa Troya TomMoxodauto uslyševše prý za
věc důležitou uznali. rodro fxovoav pév, m.
μέντοι οὐδὲν ἐποιήσαντο τὸ παραυτίκα LOSÍCE
uslyšeli, avšak za nic důležitého si to neu
znali tehdy hned. PL.odděvz. 0 to žádnásta
rost (to snadno napraviti). oděv čr: m. elvau
že“nic už na tom nezáleží—. v věc; něco. Pl.
ἡ δικαιοσύνη π. τίέἐστιν ἢ οὐδὲν mr.; Zda spra
vedlnosť něcojest, či nic není? i: těleso (v.
ἰσόρροπος).1 0 08., Hér. ἣν µέγιστον π. Δημο
κήδης παρὰ βασιλέι byl nejplatnější (věcí,)
osobou Dém. u kr, —Ken.o Ζεπὂ : τὸ ἅμαχον π.
neodolatelná věc.Dém, iolidu (v. doTaduy
T0gf.). —b) «) čin; skutek, Sof. «. zpdacev
véva čin konaje veliký. (v.i ἐργάζομαι 1. a,
B). Hér. (v. dóeo £.) i: kousek provedený(v.

δη”
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εὐήθης {.). ΤΚ. ἐλθεῖνἐπὶτὰ π. ΡΙἱκτοῦ)1
k činům, k podnikům. Ὀόπη. εἶναιἐπὶτῶν π.
býti při činech, podnikáních (ve válce). 3)
jednání. Hér. σφίσι τε καὶἈ9ηναίοισι εἶναιοὐ
δὲνπ. že oni s Ath. nemají co jednati, Pl.
dvůpametovrr. čpydlecdoulidské jednání pro
váděti (v. i doyýu.v). v) jednání; řízení;
správa, Pl. Ta πολιτικὰ π. ορθοπό věci (v.
διχχείρισις); ουθοπά]δάπάπί, správa(7. πολι

"T1x052. a). Thúk, xaracymoew va r. obdržeti
správu obecní, vládu (v. i švětdemu1. a, P).
Dém. οἱἐνTotgr. kteří jsou při správě obec
ní. ©)moc(politická) ; panství, Aisehl., Hér.
τὰ [epotxa m.Perská moc. Hér, voaa m.,TA
ἐμὰ π. tvá, má moc král.—. ra EXývov z.
moc Hellénův (v. avýxo a, f.—v. i βοάω{.).
Πόπη,Pix xatbéčev Ta re.násilím že udrží svou
moe (v. oAoc£.). e) pl. i pletichy. Thúk, uer
έχειν τῶν m. podíl míti v pletichách (ale
jnde i dle v !). —2. a) práce (těžká, obtížná,
mrzutá) ; obtíž; nesnáze; svízel; trainpota;
lopota. 1. κινδυνεύεινκαὶπράγµατ᾽ ἔχεινΡοᾶ
nikati nebezpečenstvía lopotymíti. pl. Hér.,
att. (v. παρέχω 1. c, B). Xen. oůvz. s obtíže
mi. čvev mw.bez obtíží. b) «) děj; příhoda, Sof.
ποῦ ποτ εἰμὶ πράγματος; Κὰθαβ! (ν ΡΙ{Ποά)
jsem se ootla? kam asi to se mnoudošlo?
(v. i xvoče— £.). PL. To covτί ori me.; s tebou
co se to děje? —pl. i osudy. Hér. (v. xúxXog
f.,dxum 1. a, «). 3) pl. těžké, obtížné přího
dy; nehody; nesnáze. Xen. ἐν τοιούτοις Tr.
v takových ποβπάσίοἩ, τούτου τοῦ. π. αἴτιός
elutéto nehody původemjsem.

πρᾶγματεία, ἡ ἱπραγματεύ-ομαι)1. 8)
činnost (úsilná) ; zaměstknání, snažení hor
livé, bedlivé ; úsilí (stálé). PI. dveu roAh7g
zr.bez horlivé činnosti (v. διαπονέω). π.τινὸς
mepívu horlivá snaha něčí o něco. Dém. 76
vov TOXAdYzal mpxyuaTeac eivous namahá
ním mnohým a činností úsilnou býti. b) jed- ©
nání., Isok., Arst. mepíT. 0 něčem. 2. pojed
nání ; spis pojednavací. Isok.

4 ,
πραγματεύοµαιjón. πρηγὺ»(ry)

med, i dep. pass. a) dávám si práci. T1s ně
čím ; zaměstknávám, obírám se něčím, s ně
čím; (bedlivě) zanáším se něčím ;bedlivě
činím něco. Hér. odděv čr: rpyyuarTevbévTec
nic už s tím neučinivše, PL gůvra Tara m.
všemi těmi věcmi se obírám. Xen. «. dyabov
wwwpřičiňuju se 0 dobro někomu. roAAžxus
ὅλην τὴν νύχτα πραγµατεύει často celou noc
prací se namáháš. Dém. záv“ čox ποαγµ.α
TEVETALVŠE,ČÍM se zanáší, b) «) činností tvo

πρᾶξις.

řím si, PL, r0 sido; pojem. pass. rovýuarvu,
ἅ ψ.οιἐδόκειμάλιστα πεπραγματεῦσθαι αὐτοῖς
básně, jež mi zdály se nejbedlivěji upraveny
býti jimi. B)pojednávám. Arst. rpayuxTEudř
vaí T pojednati o něčem. περί τι co do něčeho.

πρᾶγματώδης 9. (-το-ειδής,πρᾶγμα,εἷ
dog)plný práce; pracný; namáhavý. Dém,
neut. comp.

πρᾶγος, τό (-- πρᾶγ-μα) βάρη.1.4) δΐπ;
dílo. Sof. (v. mepxívo 1. a, «). vů τοῦδε π.ὅ]
ny tohoto (tímto vykonané). b)řízení ; správa.
Aischl.ouAkace r. opatruje správu (obce).
2. děj ; ιἀά]οςί. Αἱ5οΏ],ἐσθλόν, κακόν.

πρᾶνείς α Ρ., ν. πιπράσκω.
Ἡραίσιος ὃ. (Πραισ-ός)ΡΥΑΙΦΙ.Ρ]. ππ.5ο.

Praisiané.

Ἡραισός, j, ms. na jihových. Krétě
s obyv. předhellénskými.

πρᾶχτέος 8. ν. πράσσω.
πρᾶχτικός ὃ, (πραγ- ὕ πράσσω)]8)86ΠΟΡ

ný k pořizování,kvymahání ; snadno vymá
hající. Xen. comp. mapadev od bohů. Arst.
dovayug7. Ttvoc schopnost poříditi, vymoci
něco. úoevair. cnosti účinné. b) pracovitý;
dělný. Xen.o0s, i: zběhlý, správný v jed
nání. i comp. a sup.

πρᾶχτωρ, ορος, Ó(mpácow) a) pořizova
tel; vymahatel. Sof. póvouπράκτωρ πατρός
vymahatel trestu zavraždu otcovu ; mstitel
vraždy svého otce, b) vykonatel ; původ. Sof.
λόγου.

πρᾶνής, Ιόπ. α Ῥάρπ. πρηνής, 9. (πρό,
Srv. πρό-σω, »νprón-us) skloněný, sklonný
(ku předu); náhlý (op. dod105).Xen. xara.
πρανοῦς VyAópovs náhlého pahrbku. i pouhé
ZATA TOĎT. S KOpee, ἶτρέ(ειν mpavý běhati
s kopce. vd «. cesta s kopce, pohodlná.

πρᾶξις Ἰόπ.πρῆξις, 1 (srv. Tpěy-ux) 1.
a) pořízení; věc (k pořízení). Xen, δεόµενοι
Κύρουἄλλος ἄλλης πράξεωςprosíce Kýra jný
každý za jnou věc. b) «) práce; konání; vý
kon. Pl, yerpovpylm καὶ τοιχῦται π. ruční a
podobné práce. pl. i pracování (srv. ἐργασία
1. a—). β) Ιεάπάκί. Χθπ. πιστοτέραν εἶναιτὴν
r. aby jistější bylo ]εάπάπί, µαταίαν τὴν π.
ποϊῆσαι πιαπύπι ]οᾶπάπί πδἰπΙΗ, Υ) Ροάπίκ

. nutí; podnik; předsevzetí, Xen. ἦλθενεἰς ταύ
Tag vag dv Kůpo r. vešel v tato podniknutí
s Kýrem, Dém. xareoxevalovro vův ze.chy
stali se k svému předsevzetí, úmyslu, 0)
jednání obecné ; věc obecná, Ἐόπι. Ἑλλληνι
xi re.Hellénské věci (záležitosti). 2. a) «)



πραόνως,

čin; skutek, Sof. xaxai re. zlé činy; zločiny
(v. špuu.vém1. b). činění ; konání. Pl. ryv ráv
dyxidbůvx. 7 roba konání n. působení do
bra. P)zjednávání ;dobývání; vymahání.Bur,
--ΕΙ. ὁ τρόπος τῆς π. TOUu. způsob vymahá
ní, vybírání odměny. b) děj ; (co se děje s ně
kým ;) příhoda. α) 808, εὐτυχῆς π. δαςίπά,
zdárná příhoda. 3) obyč. nehoda; osud zlý.
Aischl. 7. 'loůc utrpení Iojino; osud—.Sof.
i zpráva onehodě (v. dXyéeb). Hér. dréx Aue
τὴν ἑωτοῦποῆξιν oplakával svého osudu. Pl,
αὕτη μόνη κακὶ π. ἐπιστήμης στερηνῆναι ἴο
jediná jest zlá nehoda, poznání zbavenu býti.

πραόνωςαἄπ. (Αιν. πάς.) příznivě; mír
ně. Lýs.

Tepůoción. ronůc 3. (« přá-ti, Freu-nd. —
mase. aneut.od km. πραο- ἰ84Υ661, πράου ©.
nom. a ace. pl.i odkm. xpxe, tedy vedle ročot
a mpáouc i mpgeče,dle někt. i gen. zpačov;
neut. obyč. rpaéx; fem. vždy moxsiu Ú. —
Ο0ΙΠΡ.πραότερος, ἰόπ. πρηύτερος; 51Ρ. πραό
τατος) a) příznivý ; laskavý ; líbezný ; mír
ný. Hér. oůděv čyívero monýTepognie, nijak
nestával se mírnějším ; nic uchlácholiti se
nedával, Xen. 4XýXoi mpaorépoveεἶναι ΔΌΥ
k sobě vespolek laskavějšími, mírnějšími
byli. Dém. πρᾶοι(οΡ. φοβεροί).Χθῃ. πραότεροι
πολῖται mírnější občané, Pl. zpox0vaTogdvýp
nejmírnější muž. Xen. i 701 RpxóTepot.τὸ
Čada mpxéx čeTi m90gT0dg dvdpámovg zvířata
ochotna, mírna jsouk lidem. Xen. mpeg AE
γειν v. klidně mluviti o něčem. p. Dém.(op.
πικρῶς 'ρος). Ε]., Χθη. φέρειν, ἐνεγκεῖντι
može; snášeti, snésti něco klidně. T0ročov
mírnosť, b) krotký. o zvířatech. Xen. iydúov
ποφεων--.

πραότης, Ίτος, Ἡ (πρᾷο-ς) laskavost ; lí
beznosť; mírnosť. Χεη.-- ΡΙ. (οῬ. ἀγριότης).
Ἱξοῖς, π. ἢ περὶ τὸν λόγον πητποςί, Κάποςί
v řeči, —dle Arst. druh enosti.

πραπίς, ίδος, +, básn. blána ok. srdce ;
osrdec.i: srdce ; mysl, Bur. sg. zparidx ppé
vz re mysli srdce,Πρασιας,1AuvyPrasijskéjezero,v ji
hozáp. Thrácku, jímž protéká Strýmon.

πρᾶσιμος 2. (Srv. πρᾶσι-ς) prodejný ; na
prodej. Xen. neut.

πρᾶσις, Ιόπ. πρῆσις, Ἡ (πι-πρά-σκω)ΡΙ0
46] ; Ροβάταπά, Ἠότ, ἐπὶπρῆσι Π8ΡΥ.-- Χεη,
γεᾷ]θὠνή.

πρᾶσσω, -ττω, Ιόπ. πρῄσσω(.ν περά-ὀ.
—fut. πρᾶξω, Ido G, prť. obyč. tr, rérpaxya,

πρᾶσσω. 901

obyč.intr, rérpůyu ; a0r. pass. ἐπρᾶχδην ϐ)
1. (5 prť. rémouym, zŤ. némpxyx) a) x) poři
zuju; s prospěchem provádím. Thúk. oúděv
TAdov mpáčavre: přišli ničeho nepořídivše.
ΧεΠ. παντάπασιν ἐστὶ πονηρῶν, οἵτινες ἐδέ
λουσιν δὺ ἐπιορχίας τε πρὸς Ὀεοὺς καὶἀπιστίας
πρὸς ἀνθρώπους πράττειν τι ἄοκοποῬ |95ί to
vlastnost špatných lidí, kteří chtějí ruše
ním přísahy bohůma věrnosti lidem poří
diti něco. B) pořizuju ; konám ; obstarávám.
vi něco; hledím si něčeho. 2908,τὰ σαυτῆς
πρᾶσσεβτό]ο 8 Π]6ᾷ; ΕΙ. τὰ αὑτοῦ πράττειν
své vlastní věci pořizovati, konati, v) usiln
ju ; pracuju. vi 0 něco; ob-, zamýšlím něco.
Ηόν. νεώτερονπρῄσσουσιπερὶ πρηγµ.ατα τὰ σὰ
vzpouru obmýšlejí o moc {ἴτοι. τοιοῦτό τι
zpoňocetakového něco (t. vzpouru) obmýšlí.
Thůúk. oi moaooovre; TOduzoryu.x kteří ob
mýšleli provinění; původeové zrady. Dém.
(ν. χατάλυσις 1. Ὁ, β). ΡΙ. οἱῥήτορες ὅταν λέ
ωσιν ἐντῷ δήµω, οὐδὲνπράττουσιν; ζά8 Τοῦ

níci, kdykoli mluví k lidu, ničeho nezamý
šlejí? —vd Aéyzivἄρχ πράττειν τε καὶ ποιεῖν
čorvivzda mluviti tedy jest i zamýšleti i pů
sobiti? Thúk. i x. Or; n. óry Sconi. aor. n.
ind, fut. : usiluju, pracuju oto, j..by—,aby—;
přičiňuju se, aby—.—pass. Hér. xs čvev
τῶν σῶν βουλευμάτων τοιοῦτό τι ἐπρήχνη ; |.
bez tvých rad takového něcoby se bylo zosno
πα]ο 3 ΤΗή]ς, ἃ ἐπράσσετο,οὐκ ἐγένετο 60 Ώγ]ο
obmýšleno, nestalo se. —b) r) konám ; činím.
ΑΙΕΟΠΙ.ἅτερ γνώμης τὸ πᾶν ἔπρασσον Ὦε7 roz
myslu všechno všudy konali. Soť., Hér, mí

] πολλὰ πρῄσσεις;, co se do (mnohých prací,)
všeho pleteš? Xen. rů ueydAx TpX7TEwixa
vó; k velikým činům schopný.čpyov ἥδιον
πράξει dílo raději vykoná, dyzdů coi rexpu
705 dobré toběvykonav, prokázav. Pl. xzx«,
ἀγαθὰ--. Χθῃ, ἐναντία ἀλλήλοις ἔπραξαν(ο
pačné sobě vespolek učinili ;) opačně k sobě
vesp. se zachovali. i s adv. Xen. xaAdc xxt
dixaies Ti mpškouslušně a spravedlivě něco
vykonati. ᾶττον καὶῥᾷονπράττειν τι 1}6Ἠ]6
ji a snáze konati něco, ixř— maně (ale srv.
i2.—1 πράξειν τι περί τινος Ἱὸὀ1πΙδ]něco s ně
kým ; naložiti nějak s někým. —pass. τὰ
πραχνέντα co vykonáno bylo; činy vykona
né, Pl. TxůrTa moxxréov to třeba činiti. B)
jednám. Sof, τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν «0
56 ἰγο Ιοάπάπία ΤΑάΥ.Ἠότ, πρήσσειν τῇ δύ
vavvodpiova aby jednal, j. by mohl nejlépe,
Ῥ]. (τ. ἐπιστήμων-- {.). Τπή]ς, πράσσειν πρὸς
TousBapBapovejednati, vjednání dáti se sbar
bary. Dém.eioývny πρᾶξαι 700gTevasmír zjed
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nati s někým. att, πράσσειν,πράττειν τινὶ]εᾶ
nati, pracovati pro někoho; býti na straně
něčí, Thůk. oiTo%Λακεδαιμονίοις πράσσοντες
kteří pro Lak. jednají, pracují. Dém.črpavre
Φιλίππῳ πα straně Filipově byl. pass. rů
mpaooópeva vyjednávání. v) zanáším se. vi
πόδίπι, ΡΙ. τὰ πολιτικά správou obecní; ve
řejně působím. dyuooia πράξοντες τῶν πολι
τικῶν πραγμάτωνἐπὶτὰ οἰκοδομικάτεἴθ]ηό
chtíce působiti v obecných věcech ku stav
bám. c) zjednávám ; vymáhám. «) Ti něco.
map%Tivocod někoho. Hér, pópov berní. Xen,
ἔλεγον, ὅτι Λακεδαιμόνιοι πάντων ὧν δέονται
πεπραγότες εἴεν παρὰ βασιλέως pravili, že
Lak. všeho, čeho potřebovali, vymohli prý
od kr. —meď. —si. Thúk, Todgpópovc berni,
—vybírám si, Pl. (v. uuodbóga—). B) re. τινά τι
vymáhám od někoho, na někom něco. Hér.
αὐτοὺς ἑχατὸν τάλαντα ἔπρηξαν na nich sto
hřiven vymohli. p. Xen.—meď. —si.i pass.
Τπήξ, ὑπὸ βασιλέως ἐτύγχανε πεπραγµένος
τοὺς φόρουςοkr. právě upomínán byl z berní.
—2. (s prf. πέπραγα). 9) α) π.ττι εὐ provádím
něco šťastně, zdárně; zakouším, docházím při
něčem štěstí, zdaru; daří se mi (v něčem,)
něco. Xen. oi TR yewpyuxa eů mpávrovvec kte
ŤÍ rolniotvíšťastně, zdárně provádějí ;kterým
rolnictví se daří. i pouhé sům.(Šťastně, zdár
ně pracuju ;) dobře se mi vede, daří. xaAGc—
hezky—. Sof. σοῦ πράσσοντος εὐτυχῶς οὐδὲν
κτῆμ.α τιμιώτερον π8ᾶ πάάτπό štěstí tvé není
pokladu vzácnějšího. xzx0c x. se zlou, s ne
hodou pracuju ; daří, vede se mizle, Aischl.
ÓXARĎSTpXoGov nešťastný (příhodami, za
koušením). i s jnýmiadv, p., Hér, Maodówov
φλαύρωςπρῄξαντα τῷ στόλῳ Mardonia, když
pochodil ὅραίπό 5 Υγρτανοι--. Τπή]ς, κατὰ
τὴν ναυμαχίαν οὕτως ἐπεπράγεσαν V lodní
bitvě tak, s takovou pochodili. —i s comp. a
sup., Hér, pápevot ojděv dy.eevovπρήσσειν ἀθ
kládajíce, že nic lépe se jim nevede, nedaří.
-Ihůk. ysípo— hůře—. B) i s pouhým ace.,
obyč. neut.: zakouším, docházím, dostává
se mi něčeho. Aischl. (v. duorvyůg {.). 804,
ěrpaZev olov$behev zakusil, čeho, jak si přál
(t. zemřel). ur, Am.700gHev čeho zakou
ším od bohů, Hér. 6 m čnoyGcovčeho zakou
šeli; j. sejim vedlo.Thúk. v TašoroTamp4
čyve zakusíte-li nejlepšího zdaru ; zdaří-li
se vám nejlépe, Χθη, χαὶτοὺς ἄλλους πολλο
καὶἀγαθὰ πράττειν i osttní že mnohých pro
spěchů docházeli. b) i o subi. neosb., Hér. ó
στόλος οὕτω ἔπρηξε výprava tak dopadla;
s výpravou tak to dopadlo. p. při oc—j—.

πρεπώδης.

πρᾶτήριον, 16η ἰόΠ.πρητ-, τό (πι-πρά
Gxo) m. ku prodávání, Hér. vedle dyopa.
(Srv. ToAyrýptov).

πρᾶτός ὃ. (πι-πρά-σκω. rozd, odnásl.)
prodávaný ; na prodej. Sof.

TTPŮTOG3.dór. — pbTOg(rozd. od předeh.).

πρᾶττω, V.rpáoG0.
πρᾶυνσις, ἡ (πρᾶύν-ω)σπτπἔποθέ; uchlá

cholení, Arst.

πρᾶὕνω ión πρη--. (πρᾶυ-, V. πρᾶος) 8)
příznivým, laskavým, mírným činím; mír
ním ; chlácholím. obzl. s obi. rozhněvaného.
Aisehl. moáůvaAyo uchlácholiti slovy.
Xen. i s obi, zvířat: krotiti, chlácholiti.
pass., též Arst. o subi. rozhněvaných. b)
mírním. «) v bolesti. Sof, s obi. ἄλκος vedle
κοιμῶ.β) πιεᾷ. Ηόν. πρηύνομένουτοῦ χειμ.ῶνος
když ulevuje zima.

πρᾶῦ-ς, V.πρβος.

πρέμνον, τό a) konec kořene; vlásení,
Xen. pl.— b) obr. kořen ; základ. Aischl,
πρέμνοὺενγ. ἐχθδαρνίζω. —

πρεπόντως,ν. πρέπω{.

πρέπω 1. Ρά5η. νγπ]κάπι, ΑΙδοΠ!, ἀγά
νορεςπρέποντες στρατοῦ ππιπδ náčelníci
το]θΚα.5οΙ. (Κλυταιμνήστρα) πρέπει ὡς τύραν
vogeiGopáčvvyniká j. kněžna, po knížecku na
pohled. io νδοί. Αἱδο]]. πανσέληνος ἐν σάκει
mpérea plný měsíc na štítě stkví se. 2. a)
básn. «) hodenjsem. obyč. v part, Sof, mpémov
ἔφυςπρὸ τῶνδε φωνεῖνhodným stal jsi se za
tyto mluviti. s gen. rpérov δαίµονοςτοὐμοῦ
hodno běsa mého. i s inf, (v. ἀποδαυμάζω). ϱ)
podobenjsem. Eur. uopoýv Tiw.postavou ně
komu. b)i ión. a att. hodný, příhodný, slušný
jsem ; sluším ; hodím se. vrviněkomu, něčemu.Xen.1 εἴςr.naněkoho.Pl.(v.douórTrTa
II. 1—). zř. aor, 70 aioyuvryhov ajrToůTý
|Axlx šrpelev stydlivosťjeho věku slušnosti
dodala. častosinf., Sof. Ómág dv mpémoLTagWy
ἐννέπειντάδε δίχα χρόνος τεξκετα πγηἔ]δί doba
hodila by se mi právem k vypravování 0tom
bo. často pouhé mpěrer s inf. č. též inf-, n,
s ace. c. inf. č. aby—. někdy třeba doplniti
inf. z předch. verba. Hér. ámýAXačavodTw,
wg xelvoveŠreperepochodili tak, j. na ně sluší
(i. draAAdčau aby pochodili). zoézov slušno;
slušné, Arst. 70. slušnosť. moermóvreczpů
sobem slušným ; slušně.

πρεπώδης 2. (πρεπο-ειδης, --εἶδος)pří
hodný ; příslušný. Xen. comp. a sup.



πρεσῥεία.

πρεσβεία, Ἡ (πρεσβεύ-ω)1.ΡΙπογοσθης{ν{.
Aischl, právo prvor—. 2. poselství; obyč.
poselstvo ; vyslanectvo. att,, Dém. roeobetxv
réu.rev vyslanectvo vysýlati.

T peopetov, ró (srv. předeh.)přední pocta,
hodnost (prvorozeného). Pl, pl. vrehní právo.

πρέσβειρα, 7 (Roeofe- v πρέσβυς) ὑάςη.
prvorozená ; nejstarší. Eur.

πρέσβευσις, ἡ (πρεσβεύ-ω 9.) poslání;
poselství, Thůk.

πρεσβευτής, οὔ, ὁ (πρεσβεύ-ω 2) Ρο58ἱ
vypravený ;poslanec ;vyslanec. att. sg. (dle
někt, u Thúk. i pl. —obyč. oi zpécBem)

πρεσβεύω (πρέσθυ-ς) 1. ϐ) α) ΡΙΥΘΠΕΟ,
prvorozenec, nejstarší jsem. Sof. part. prs.
starší jsa. Hér. rův mpovépovčTpécheveprv

níchnejstaršímbyl—.Thúk.κ. ἀπότινος ηθ]βίαιδίπι Ρύ{4Ρο πόΚοπη.-- ϐ)Ρϊοάσζς,
přednosť, moc mám. Sof. 'OAúurou 0 086
βεύων ΟΊγπιρα τ]άάποποί. πρεσβεύει πολύ 8
inf. předností, výhodou velikou jest, aby—.
b) za přední mám, pokládám ; v úctě, ve váž
nosti mám. τὶ něco; vážím si něčeho, Eur.
vedle cébw. Sof, moeafhedogím1rAčov vzdáti
větší úctu něčemu. ΤΡΙ.λόγους π. καὶτιμῶ
řeči vážím a cením. 2. obyč. att. a) act. «)
poslem, poslancem, vyslancem jsem. pec
Beúovposlancem jsa; j. poslanec. Xen., Lýs.
οἱπαρά τινος πρεσβεύοντες Ροβ]αποί ο πἔΚολο,
Ῥόμη, ὑπομεῖναιrpechevev podstoupiti, na se
vzíti poselství, i s ace. r. T4j. poslanec vy
jednávám něco, o něčem. Dém., vů ovupé
ροντα. Isok, zpeopbsicx Tyv slofvyv vyjednati
mír. i pass. Dém. TXrerpecpevuéva skutky
poselstvím, od poslů, poslanců vykonané;
věci odposlanců provedené. ©)posly, poslan
ce, poselství vysýlám. (0 subi, občanstva).
Dém.rí ovympeofevsre; proč tedy posly vy
sýláte ?—b) mmeď.poselstvím vyjednávám. α)
o subi. poslů. Thúk. (nikdy act.) moeoBev
oávu.evogZzačav vyjednávati; dav se do vyjed
návání. 3) o subi. obce, občanstva. Thúk.
mpeobevccda:mooaviva posly vysýlati k ně
komu. Dém. —šo' 4 deř posly vypravovati,
k čemutřeba.

πρέσβιστος . (πρέσβ-υς)básn. nejpřed
nější, nejhlavnější, Aischl,

πρέσβος, τό (πρέσβυ-ς) Αἱ5οΠ], Ῥϊδάπῇ,
hlavní vzácnost; nejvzácnější, ϱ 08,

πρέσβυ-γένεια, ión, —yevelm,%(mpeobu
vevýs 2., básn. prvorozený) prvorozenství.

πρέσ-βυς, εως, ὁ(» Ρ115-018--βυν γυ,

πρίασθαι. 905

Srv. yvvý. —ace. zpécBuv, voe. mpéchv) 1. 3)
«) básn. (jen nom., ace., voc., sg. a nom. pl.
—srv. mpecbůrnc.) stařec ; stařeček ; stařič
ký. Sofť. Kouč 0 z. —πκχτέρα πρέσβυν otce
stařičkého. Aischl, dveřerpéchec vy starci,
kmeti. B) comp. a sup. πρεσβύτερος, -- ύτατος
ilón. a att,starší, nejstarší, Hér, (v. yóvocf.).
Thůk,, Pl., Xen, —b) adi. comp. ión., att.
přednější; vzácnější; důležitější. Hér. ra
τοῦ Θεοῦ πρεσβύτερα ἐποιεῦντο ἢ τὰ τῶν ἀν
dodv rozkazy boha za přednější pokládali si
než přízeň lidskou, PL. šuol oddévἐστι πρεσ
PuTEpovT0Ů s inf. mně nic není přednější než
abych—. zř. i sup. Thúk. moeobůrarov m
χρῖναι Τα nejpřednější, nejdůležitější něco
uznati. (v. i moéoBroroc). 2. pl. oi moéohem
poslové ; poslanci ; vyslanci (sg. obyč, πρεσ
Bevrýc).att, rpécBeuréurev posly, poslance
vysýlati. Xen. xmovxec,r. hlasatelé, poslové.

πρεσβύτης, ου, ὁ (πρέσβυ-ς. -- 817. πρεσ
Bevrýc) stařec; stařeček. trag., att. —Xen.
rm.dvňo stařičký muž,

πρευ-μενής 2. (πρηύ-ς, μένος) básn. pří
znivé mysli, Aischl. a) milostivý. m.ἐδε
Gáumvmilostivě přijal jsem. b) «) upřímně
oddaný. rpeup.evácrapýveca s upřímnou odda
ností přimlouvám. B) πρευμενεῖςχοὰς z lásky
dávanou oběť,

πρηΥ- ión. — πρᾶγ-.
πρηνής, V.πρᾶνής.
Ἡρηξάσπης, εω, ἀἱοἨόν, Ῥουόδη 1. 78

Kambýsa, vrah Smerdiův. 2. za Xerxaveli
tel loďstva, syn Aspathinův.

Ἡρεξίλεως, εω, τ. Ξειναγόρης.
Ἡρηξῖνος, ἀἱο Ἠότ. náčelník lodi Troj

zénské před bitvou u Artemisia,

Tpřšts lón.= πρδξις.
πρῄσις ΙόΠ.εξ πρᾶσις,
πρήῄσσωΙόπ, --- πρᾶσσω.
πρηστήρ, Ὄρος, ὁ (πίμ.-ποη-μι) blesk.

Hér. pl. —dle někt, i Xen., sg.

πρητ-, ἸόΠ.Ξ- πρᾶτ--.
πρηὔνω Ιόῃ,--- πρᾶύνω.
πρηῦς, Υ.πρᾶος.
πριαίμην α Ρ. Υ. πρίασθαι.
Πρίαμος mýth. kr. Trj. za výpr. Dan.,

syn Láomedontův, bratr Hésionin, mnž. He
kabin, otec Hektorův, Paridův a jn.

πρίασναι (« πι-πρά-σκω, —a0r. dle sm.
ku prs. avéouat. —ind. 2. 08. sg. črple, 3.
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ἐπρίατο ὦ, coni, rpleua: ©, opt. πριαίρ.ην,πρί
πιο ὅσ,ἱπιρί. πρίω, πριάσθω G) a) «) koupiti,
zjednati si. vi n. viva Tivocněco, někoho za
πόθο, ΧεΠ,πρίασθαίτινα εἴςτιταλάντου -- πδ
koho k něčemuza hřivnu. πολλοῦ draho. β)
najatisi, Lýs, orA« náčiní.,b) obr, r. T n. Tiv%
τινος dáti za něco, za někoho něco. Sof. oů%
v mpialunv oddsvdcAóyouTivá nedal bych nic
za někoho, TRAX8ya καπνοῦ σκιᾶς οὐκ ἂν m.
ἀνδρὶπρὸς την ἡδονήν osttní věci za stín dý
mu (za nic) neodkoupil bych muži výměnou
za rozkoš, Xen. ró600uAvπρίαιο ὥστε 5 ΙΕ, 60
bys dalza to, abys—?záv τῆς ψυχῆς πρικίµην
WoTEU —život bych dal za to, abych ne-—.

Πριηνεύς, έως, ἰό1.έος(Tprývn) Priéňan.

Ἡριήνη, 4, m. lónské v Malé Asii, vých.
od Mykaly, rodiště Biantovo.

πρίν (προ τν,προιον, οΟπιΡ.Κα 7090,« pri
us, pr-ve, pře-d) I. aďv. čsu. prve; dříve.
trag. ; zř. ión. a att. —Sof. etye «. měl dříve,
předtím. rpív-, vovdříve-,nyní. Aischl., Hér.,
Thúk. v07. zadřívějška. om.dřívější Aischl.
— Bof. čv TG m. ypóve v dřívější době. T0) z.
Atyéo; dávného, starého Aigea. II. spojka.
čsová 1. s verbem fint, pokláda-li se vta s piv
za důležitější než vta, na které závisí. a) s
znd. hist. čsu, obyč. aor., po verbu negt., zř.
po verbu posit,: dřív než—; až—;dokudne-—.
ἰτᾶρ., Ἠότ., αἲί.-- Θο8,ἠγόμην ἀστῶν μέγιστος,
πρίν μοι τύχη τοιάδἐπέστη --(ἀἨῑτοπεζ--,) až
mi příhoda takováto nastala; —dokud mi —
nenastala, Hér. 0) rpórEsov, zpiv 7 —ne dří
ve, než až—.Xen. oů πρότερον η. οὐ πρὀσὺεν.
πρὶν-- π9 ἀῑίτο ποζ--, ἰῬοπβό πρὶν--,Ἰμφεγνό
ovv, mpivNíxapyoc Abe peyov v nejistotě
byli, až Ník. přišel prehaje ; dokud NÍk, ne
přišel—, Thúk. 7. dý—,až už—.b) k vytčení
neurčitosti povtách negt.: «) pohl.., někdy
i po vedl. čsích s con+. bez dv, při větší ne
určitosti is čv: (dříve)než, až by—; dokud
by ne—. pouhý coni. překsádá se č, i j. ind.
fut. —Βοῇ,, Ἠότ. οὐ πρότερον παύσοµαι, πρὶν
1 čo TagAdývac neustanu dříve, než až do
Ραάα Αἰπέπ, Χθη, μἩ πρότερον ἔμβαλλε τοῖς
ἐναντίοις, πρὶν ἂν φεύγοντας τούτους 9εάση
nečiň dříve útoku na protivníky, než až bys
na útěku tytospatřil. p. o) rpócdev—,T. Av.
po vedl, čse: εἶπονµηδένα χινεῖσθαι, πρὶνἂν
Ómpócdevvýra řekl jsem, ať nikdo se ne
hýbá, dokud by muž přední dále nepostupo
val. —B) po vedl. čs, s op. ve sm. p., Sof.
ὅλοιο-- μή πω,πρὶν μ.ἀθοιμ,εἰ-- ἂἲζηΠεᾶ--,
však ještě ne, dokud nezvím, zda—.(u Hér.

πρό.

οϱύ. ἰπ πθοΡ.). Χθῃ. ὑποσχόμενος αὐτοῖς μ.ὴ
πρόσθεν παύσεσῦαι, π. αὐτοὺς καταγάγοιοἱ
xade přislíbiv jim, že dříve neustane, nežby
je uvedl zpět domů; —dokud by jich neu
vedl—. 2. súmf. (j. praep.), pokládá-li se za
důležitější vta, na níž «. závisí; ta bývá
obyč. posit., zř. negt. : (dříve) než— s ind.;
před (s instr, subst. verbálního) trag.—Hér.
π. παρεῖναι ἐκεῖνονἐς τὴν Ἀττικήν, ἡμέας και
ρός ἐστι προβοηθῆσαι ἐςτὴν Βοιωτίην πού Ρἵ]
bude on do Attiky, příhodno jest, abychom
my před tím přispěli do Bojótska. 7. %—dří
ve než—.ΒΙ. δαρραλεώτεροι, ἐπειδὰν µάθωσιν
1 r. uadeřyodvážlivější, když by už se vyu
čili než před vyučenou, než před tím. Xen.
m. Tókevu.x ččruvečoboučaxXivovaty než střela
dochází, před docházením střely odehylují
96, πρότερον πρὶν--ἀῑῑτο než—.inaopak: «.
εἰδένχιτὸ προσταττόμενον πρότερον πείθονται
než vědí, co se nařizuje, už dříve, napřed po
slouchají, tím se řídí,

Πρινηταδξης, ου,lÓn.seo,Sparťanv 6.a5.
stl., syn Démarmenův, bratr Chilóna 2ho,
tchán. Anaxandridy 2"9,

Tepivoc, 1, ó, křemelák (dub). Xen.—Arst.

πρΐω (α0Υ,ἔπρῖσα, pass. prf. πέπρισυιαι,
a0r, črotodyv) 1. pilou řežu ; piluju. Thúk.

bxa močoauna dví (uprostřed) rozřezati. 9.
a) vřezávám; pevně vpravuju (tak, až věc
vpravovaná řeže). Sof. obi, aTóutov udidlo,
b) zadrhuju ; vážu (zadrhuje tak, až to řeže
4ο Ἐπτθ). 8ο, ζωστῆρι πρισθεὶςἐξ ἀντύγων
pásem pevně uvázán byv na obrubu.

πρίων, ονος,ὁ (πρίω) Ρί]α. Sof.
πρό (. pro, prae; č. pro, pře-d ; něm.

Fůr-st. —comp. TpóTE00g a SUD. TPŮTO: V.
zvl.)I.adv.obyč, básn.vpřed ; vpředu.(srv.
ἀπο-πρό, -φροῦδος).att.jen v zpoůpyou. —II,
praep. Sgen. 1.a) místně. «) před(s instr.,
někdy isacoe.) trag., Sof. r. uAdv předbra
nou. Hér, r. T73570M05čori před městem jest,
šu.mpoodem,TÝ dxporo0Aogvpřédu před vyše
hradem, Xen, Ta r. zodův dodypřekážky před
nohamaviděti. ἔχειντιπ. τῶν ὀφὺχλυιῶντη ϐἱ
něco před očima. ὄντες π, τῶν ὅπλων 1501160
před táborem, B) Sof. π. χειρῶν φέρειντισ τ
kou si, před sebou nésti—.Eur. (v. Bxorále
1. a). —v) před ; proti. Xen. T%dmAx čyewv
T. Tv vobevuávov štíty držeti si před stře
lami, proti střelám ; štíty krýti se proti
stř—.b) «) před (s instr., k ochraně), Hér.
ναυµαχέειν re. T7g[leXorovyýcov bitvu svá
děti před Pelop.— B) pro, za (s ace.). 7. ya



προ-αγγέλλω.

ons μ.άχεσθαι πα 76πιῖ bojovati. p. z. TÁV
Ἑλλήνων, π. τῶν βαρβάρωνza Hellény—. o
(s ace.). Xen. uáyera m, TodČebyoug—0své
spřežení, (v. i BovAsúe 9. α, β). Πόν. π. τῆς
Ἀπάρτης ἀποῦνήσκειν 78 Spartu umírati, ži
γοί ἀάτα[ι. ἄθη, πράττειν π. τινος pracovali
pro někoho. p. ρἵ!ἐξεργάσασθαι, ©)«) místo :
za (sace.). Sof, «. Tavde oovety za tyto mlu
viti, čp8 xxi m.T. promluvím i za tyto jmé
nem těchto. B) obzl. i o výměně a p., Sof. π.
τοῦ θανεῖν 1α.úmrtí (m. aby zemřel). Pl. «.
τούτου τεθνόναι ἂν πολλάκις ἕλοιτο 1Ώ.ἴ9θηο
zvolil by si tisíckráte býti synem smrti.
Thúk. may π. τοῦ δουλεῦσαι ἐπεξελθεῖν vše
podstoupiti (m.zotročenosti,)jen aby nepřišli
v otroctví. —Sof. m. Těvde za to; na odplatu
toho, skutků těch. d)x)o přednosti: m. ; před.
Ηότ. γέρας ἔχειν re. vivog hodnosť míti m. ně
koho,předněkým.Thúk, x. goAv rudoda
m. mnohých, předmn.sivážiti. 6) o přirov
nání, při pos.: proti; nad (s ace.) Aischl.
δυσαίωνπ. πασᾶν vovazáv neblahá životem
nade všechny ženy. při comp. i: než—. Hér.
τοῖσι ἡ τυραννὶςπ. ἐλευδερίης Ἡν ἀσπαστότερον
jimž poddanosť samovládě nad svobodu byla
γδοί γ{ναηό]ξί. π. τούτων τῶν κακῶν ἡμῖν γε
κρέσσονκαὶὅ τι ὧν ἄλλο παθεῖν ἐστι η, {ὅο]
trampot nám aspoň lépe jest i cokolivěk
jného utrpěti. (nám přednější jest utrpení
než trampoty). 2. očse: před (s instr.) Pl.
π. τοῦ λοιμοῦ δέχα TY před morem deset let.
Xen. r. ýu.éoac přede dnem. %.T7s udyng před
bitvou.(op. vera Tv u.). 7. Todpředtím. Hér.,
att. —Thůk. čv TG %. Tod v době předešlé. —
III. ve slž. 1. a) před. «) vpředu (zpó-xstuau,
«χειρος, -Ὁυρον, -πυλον, 7p0-doTEwov).B)vpřed ;
ku předu ; napřed; dále ; po; pro; vy- (rpo
βαίνφ, -βιβάζω, -έρχομαι, -χωρέω, περό-ειμε,
προ-άγω, -ῥάλλω, -ελαύνω, -ἴημι, -ίστημι,
-τίθημι, -τάσσω, -τρέπω, -φέρω);Ρχεᾶ; Ρ{ο;
veřejně (mp0-x0g20w 1., -eřov, -xxAto). při
(προ-πίνω). v) Vy- ; ΥΘΠ(προ-αιρέω 1.). b) a)
před; pro (k ochraně, v zastoupení 7p0-p.x
105, -BovAos,προ-ναυμ.αχέω). 78 (προ-καλύπ
τω). B) vy-; z (706-potCog, προ-δίδωμι). ο)
«) o přednosti. před; nad; vy- (pó-e0pos,.
προ-κρίνω, -τιμάω, -αιρέω). β) ο βαρήονάηί:
zcela, veskrze (πρό-δήλος, -πας, προ-ώλης).
2. očse, a) před; napřed; dříve, (προ-αγο
ρεύω2., -αγγέλλω, «αισθάνομαι, -ακούω, «γίγ
νοµαι, “βουλεύω, -δείχνυμι, -λαμβάνω, -λεί
πω). Ὦ) ΡΓ8- (προ-πάτωρ).

προ-αγγέλλω παρϊαᾶ Π]άθώτη,οὔηβΑΙ1Η;
ροἀάρογ{άά]π, ΧΘῃ,οἱ θεοὶ π--.

προαγωγεία. 905

προάγγελσις, Ἡ (προαγγήλ-λω)ohlášení
napřed ; vyzvání. Thúk. τινὸς Ἱςněčemu.

προαγόρευσις, ἥ (προαγορεύ-ω9.) před
povědění. Arst.

Tepo-ayopsÚm (obyč, prs. a impf., act. a
pass., Hér. i aor, act. Tponyóocvae,dle někt,.
Xen. i prf. pass. Ta moonyopevuéva. — SIV.
προεοῶ ἃ mpostrov) 1. a) lidu, veřejně hlá
sám, mluvím. Hér, pov yópeveeů ἔχοντα ἐκ
πάντων veřejně mluvil zvlášť vhod nade
všechny. —veřejně prohlašuju. Hér. úu.ty
Tv icovouínv vám (lidu shromážděnému)
rovnoprávnost. p. Thůk.—b)«)pro- ; ohlašu
)Π. Ἀθηῃ,προαγορεύουσιν οἱἄρχοντες ὅτι-- 5 1πᾶ.
ohlašují vůdcové, že—.w. OT1n. c S opt, pro
hlašuju, že by—.B) rozkazuju. Πότ, τινὶně
komu. sinf. aby—. 2. a) napřed ohlašuju,
oznamuju. Thůk.—Xen.pass. ro0xyopgeuera
189% TwvůTO Trvocnapřed oznamuje se kra
jina někomu od někoho. b) napřed hlásám ;
předpovídám. Hér, 001 yópeucepředpověděl.
Xen. prs. s obi. T0 véXhov budoucnost,

Tepo-4yW 1. a) «) ku předu vedu. Thúk.
--Χθῃ. προήγαγε τὸ στράτευμα πρὸς τοὺς πο
λευίους Κα předu vyvedl vojsko proti nepřá
telům ; postoupil s vojskem proti—. T006ms
Čoůg79—pěší vojsko—. B) acř.i: postupuju.
Xen. fouyot zpořyovklidně postupovali, ku
předu se brali. b) Βαν, δάκρυα. προῇγεν slzy
proléval. 2. obr. ku předu, dále vedu; při
vádím. a) s obi. 08, «) Xen. rpoxyaysiy Tia
ěr Apevývpřivésti někoho ku enosti, —eic
u.čaogdo nenávisti—. Hér. d6Xp rivů mooysv
lstí někoho ponoukati, lákati. meď. čs vé
AoTamporyzyschat vivarozesmáti siněkoho.
Dém. λόγῳ πρ. ἐπίτι (διδάσκων) ἀζγοάθιι
přivádím někoho k něčemu (poučuje). 7790
ὀξεσθαί τινα εἰςdváyxnv dohnati si někoho
doúzkých. 9)za-; svádím. gevzněkohopass.
Dém. mponyuévog sveden jsa modámím aby
vykonal něco.b) sobi. věci. Dém. či vo BE
τιον π. τι k lepšímu přivádím něco. meď.
--Βἶ,Ηό9, ἐςτοῦτο τὰ πρήγυ.χτα προηγάγοντο
tak daleko svou moc přivedli; tak velice
svou moe,říši povznesli. pass.Dém. εἰςτοῦτο
προηγμένα τυγχάνει τὰ πράγματα τῇ πόλει
tak daleko, tam právě dospěly (přivedeny
jsou) věci naší obci. — ©) o subi. zosbn.
Xen. ὁ χρόνος προάγει τινὰ εἰςτι Čas přivádí
někoho k něčemu, 15ο]. Ἰγεμονία εἰς εὖ
πορίαν--.

προαγωγεία, ἡ (προαγωγεύ-ω) svod
nictví ; dohazovačství.
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προαγωγεύω (προαγωγό-ς) svodníkem,
dohazovačem jsem ; dohazuju. Xen.

προαγωγός 9. (pokye) přivádějící; do
hazující. mase. i dohazovač. Xen,

Tepo-wywviCouat napřed,dříve zápasím.
húk.čč ov προηγώνισθετοῖςMaxe80017těch
zápasů, které jste dříve podstoupili s M-.

προ-άδω předzpěvuju.Aischn,
προ-αιδέοµαι ión. -udeSuou z dřívější

doby šetrností, vděčností povinen jsem, Hér.
τινὶ někomu, vi za něco.

προαίρεσις, ἡ (προαιρέ-ω)vybrání; vy
volení. a) předsevzetí; úmysl; zásada. Dém.
ἐκ π. ποιῆσαί τι Zúmyslu učiniti něco. Isok,
zi T0Ů TATPOGT.předsevzetí, zásady otcovy.
Arst. xara mepoaioecivdle úmyslu. b)výbor;
obor. Dém. πολλῶν π. οὐσῶντῆς πολιτείας Ρ0
něvadž mnoho oborů bylo činnosti obecné,
politické—,

TEpoaupETŮG3. (Toox10é-w) vybraný, vy
volený (za cíl); předsevzatý (úmyslem).
ΑΙΦί. τὰ προαιρετά.

προ-αιρέω 1. vyjímám ; vybírám; ven
dávám. Thúk. švreddev zgoaupodvrag FwAely
odtamtud vybírajíce, vykládajíce že prodá
vají (obilí). meď. —si. Pl. čx vivogz něčeho.
2. vybírám; vyvoluju. obyč. meď. —Si. m
něco; předek dávám něčemu; oblibuju 8ἱ
něco. Xen. gooehécda: via vybrati, vyvoliti
si někoho. Pl. ἐπιτηδευμάτων ὁτιοῦν προξλέ
obav ze zaměstknání kterékolivěk si vybrati
(k rozmlouvání), Xen. dvrí dosrňc οὐδ dy
mAvTamooÉhovwvrom, statečnosti ani všecky
poklady bysi nevyvolili, Dém. rv TorxúTYv
roIurelav Fpoxtoečroutakovou činnost obec
nou si vyvoluje, obírá—.(v. i BoúXouau1. a).
Χθη. προαιρεῖσθαι μιᾶλλόν τι ἤ τι voliti si ra
ději něco než něco, —často s Ίπί, ταῦτ οῦ

TYvdog mpoňoyuouAéyewvnevyvolil jsem
si (nemám úmyslu) toto ledabylo mluviti.
προῄρηταιπαδεῖνvyvolil, umyslil si vytrpěti,
snésti—. b) před se, na se beru, Dém. «90
shécdoaTdv dydva na se vzíti při.

προ-αισὺάνομαι a) napřed znamenám,
pozoruju. Thúk. zooosdéc+a napředzpozo
rovati—. Tivogo někom, oněčem (něco), Xen.
ἐνΜιλήτῳ προαισθόµενοςτὰ αὐτὰ ταῦτα βου
Aevou.évovcnapřed, záhy zpozorovav, že v Mi
létě totéž právě obmýšlejí—. b) předzvídám.
Dém. γιγνώσκειν καὶπροαισθάνεσῦχι pozná
vati a předzvídati.

Tepo-a%M0ÚWnapřed, před tím doslýchám.

προ-απο-κάμνω.

Πότ. προακηκόεε, ὅτι-- ρἵεᾶ επι (071)ἀοβ1εοΠ],
7θ--. Χθῃ. πολλὰ τοῖς ὠσὶν προακούειν ΠΙΠΟΠΟ
na vlastní uši doslýchati, i %wTa προαχούοι
co uši napřed slyší.

προ-αμύνομαι (-ἀμύνω2.) παρῖθάο]τά
ním se; mám se na pozoru. Thúk. Tevogstra
ny něčeho; před něčím,

προ-ανα-βαίνω παρῖθά,Ρυτοvystupuju.
ΤΠή]ς, τὸν λόφον προαναβῆναι η pahorek
prve, dříve vystoupiti.

προ-ανα-βάλλομαι (-βάλλω)παρῖθάοἱ
(vypouštím,) uvádím (j. předehrou). Isok.
napřed vykládám (v řeči). aor. napřed vylo
Žit1. τὶ περί τινος πόθο ο πόΚοπη,

προ-αν-άγω napřed, prve vyvádím.
Thůk. Tagvaše rp0avyyp.évac lodi prve, dříve
na moře puštěné-—.

προ-αν-αιρέω παρῖεᾶ, ἀῑίτο pobírám,
uchvacuju. rooxveXeřya) Isok. dříve uchvá
ΜΗ,ϱ) α) Ὠόπι, τοὺς χρόνους τῆς πόλεως-- Ρ10
marniti doby příznivé obci. 9) Arst. Ťečí na
před probrati.

Tepo-av-atotnÓów napřed, dříve stravuju.
Hér. pass. č) švT6 προαναισιιωμένῳ χρόνῳ
πρότερον 7 s inf. v době už dříve (strávené,)
uplynulé před tím než—,

προ-ανα-χῖνξεω παρῖαᾶν pohyb uvádím.
Arst. obr. aor, úvodem dotknouti.

προ-ανᾶλίσχω, -ἄλόω 1. napředvyna
kládám. Thúk, προχνᾶλώσεινπαρῖεὰ spotře
bovati. 2. napřed utrácím, potírám. Thúk.
Tooxvákudžva napřed potřenu býti.

προαναχώρήσις, Ἡ (-χωρέ-ω) náhlý,
π]εναρεπύ ἠφίαρ, ΤΙή]ς, τινὸς πόδί,

προ-ανύτω παρῖαάvykonávám,pořizuju.
Xen. prs.

TUpo-aTT-AVTŮMnapřed utkávám (nepřát.)
Thúk. o 08. —ἐ6ὔ ο γόσοϊ: πρότερον Ἡ τὰ παρ
úuv TrooxmavT7codříve než vaše přípravy
proti nepříteli pořízeny byly.

Tpo-aT-etmetv dříve (vypověděti), ze
mdleti, ustati. Isok.

προ-απ-έρχομαι ἀῑίτο odebírám se.
Thúk., Ὠδνη, προαπελθεῖν.

προ-απ-ηΥ-, 1όΠ..Υ.προαφηγΥ--.
προ-απο-ννῄσχω napřed, před čsem

umírám. Xen. úmoT08 oóBov strachem. PL.
προαποθανεῖν ὑπέρ τινος před časem umříti
za něco,

προ-απο-κάμνω ἄῑίτοαβἰάτάπη,ππιᾶ]ό
vám, PL. aor. dř. ustati, umdleti.



προ-απ-όλλυμι.

προ-απ-όλλυμι παρῖοᾶ, ἀἨτο ταπαβριήτ,
utrácím. obyč. meď. (s prf. -0XoA«) a) 0 08.
«) napřed hynu, utrácen jsem. Pl. oofbetrau,
uh% vy poxnoXýmroustrachuje se, aby
dušedříve nehynula, nazmarnepřicházela—.
p) Thúk. obzl. ve válce. προαπολέσῦκι ἀῑῑτο
zahynouti, poraženu býti, b) o věci. Dém.
προαπόλωλέτι ἱΓΑΟΘΠΟ,7πιαΐθπο jest něco.
σ. υέλλω {.

προ-απο-πέμπω παργθᾶοἆθ-,τὔβγ]άη,
meď. —si. vivě někoho, Xen. aor, —Thúk.
φα55. 807.

προ-απο-στέλλω napřed vypravuju.
Dém προαποστεῖλαι χρυχκα πθρῖθά vypra
viti hlasatele, Thúk, pass. —araXvau—ovo
jínech. napředvypravenubýti.

προ-απο-τρέπω prve, dříveodvracím.
Xen. ιθᾷ. προχπετράποντο διώκοντεςἄἨτε
(odvrátili se,) ustali ve stíhání.

προ-απο-φαίνω παρῖθάvyjevuju. PL
πηεᾶ. προαπόφηναι τὴν γνώμην παρϊοὰ τ7ή6Υ
své mínění!

προ-απο-χωρέω napředodstupuju, od
oházím. Thúk. aor. 0 vojsku.

προ-αρπαζω napředuchvacuju. Pl. 700
aprdlevdava Acyóueva(napředuchva
covati sobě vzájem slova ;)nadbíhati si vzá
jem v rozmluvě.

TOpo-uoMÉMnapřed evičím. Ι8ο]ς, 803. τι
va —např. vycvičiti někoho,

προ-άστειον, τό (- ἄστυ) předměstí.
Hér., att.

προ-ἄστιον, τό, 50ἱ,--- ποοάστειον.
προ-αυλέω παρϊαᾶὰ,ΡϊεάσΏτοι Ῥίβ]κάνα,

προ-αύλιον, τό (-αὐλ-ός, βιτ. předch.)
předehra v pištbě. Arst, srv, švdocuu.oc.

προ-αφ-ηγέομαι 1όπ.προαπηγ-- παρἵεᾶ
rozvádím (slovy), vykládám. Hér. aor.

προ-αφ- ιχνέοµαι παρῖοὰ docházím.
Thůk.roo0xoixrTonapřed už došel, se dopravil.

Tpo-ap-(oTYJLU napřed, dříve odstavuju.
obyč. meď. úmtr. (5 801. -στῆναι, bez prť.)
dříve odstupuju, se vzdaluju. a) «) Pl po
amoaTřva: odstoupiti (z m.); vzdáliti se. P)
Thúk. zpoanroaTavrecodstoupivše; odpadše
(od spojenců.). b) Pl. dpiorvac+u upouštěti ;
ustávati (ve zkoumání).

προ-βαίνω 1. α) νρχοά,Κι ρῖοᾶτιkráčím,
stoupám ; postupuju. Sof,προύβηνΡοβίοπρ!!,
vyšel jsem. Eur. προβᾶς χῶλον δεζιόν Ρο

προ-μάλλω. 907

stoupiv nohou pravou, ΧεΠ. μὴ πρόσω τοῦ
TOTAV.OŮTpoBulvev aby daleko doŤř.nepostu
povali. b) o zosbn, «) o čse, Sof. ὁ χρόνος διὰ
móvou TrpoVBauvéu.oLČas postupoval, míjel mi
trudem, Xen. vů —(v. dé 1. b.y.). B) Eur.
μὴ] προβαίη μεῖζον ἢ τὸ νῦν κακόν Κόὺ πθρο
stoupí dále než nyní (postoupila) strasť;
Dém. 70 rpšyp.a 08 rpoBařvovvěe vidím ku
předu (k zlému) postupovati. 2 obr. o 0s. a)
«) Ἠότ, προβήσοµιαι ἐς τὸ πρόσω τοῦ λόγου
pokračovati budu dále ve svém vypravování.
Aischl., Eur., PL. (v. πέρα, 8, α., περαίτερος,
8, α). -β) οἱπροβεβηκότες τῇ 4Axix pokro
čilí věkem ; obstárlí,— b) «) Sof. goobáo čr
čoyaTov Wpacovepostoupivši až na kraj, na
vrchol odvahy. $) Xen. dyadote čoyoupo
ῥῆναι εἰς τῆν τιμιωτέραν ἕδραν -- Ῥοδίουρίή
na vzácnější m.

πρό-βακχος, dle někt.προ-βακχήιος,
Eur. daívov přednív reji bůh; t. Bakchos.

Tepo-PáAAw 1 a) «) vpřed házím ; poho
zuju. meď. odsebe, Sof. ár dxTňs, čvŤ)µε
povahou z břehu, na který jsi mě pohodil,
vyvrhl. B)jízdou napřed ženu. Soťf.40%. T90
paAhov imrmxávoynuárov (hlavu spřežení
vozního napřed žena;) o hlavu koňského
spřežení předjížděje.b) ) vpředkladu. neď.
—si (k ochraně, k útoku). Xen, roobxzAécda:
τὰ ÓrA«napřáhnouti zbraň. i bez d7Ax. 00
ῥάλλεσῦαι ἠπιστάμην πρὸ τούτων,ὅ τι ᾧμην
rAnyýcesda: nastrkovati zbroj uměl jsem
před těmi částmi těla, kde jsem se domníval,
že budu udeřen, πρὸ ἀμφοῖν προβερληυένος
úreyope předoběmazbroj (štít) maje nastr
čenou ustupoval ; oba zbrojí svou Kryje,
οἨτάπό--, ἀπέθνῃησκον, ὁ μὲν προβαλλόμενός
τι, ὁ δὲφεύγωνpadali, jeden poněkud se chra
ně, druhý utíkaje —(nikoli : rooBxAóuecvoc).
Ῥόπι, προβάλλεσῦθαι Ἡ βλέπειν ἐναντίον οὐχ
σῖδενkrýti, chrániti se n. vstříc hleděti (ra
nám) neumí, nedovede. —i j. pass., Xen.
προβεβλημένοι τοὺς Νωρακοφόρους μ.ενοῦσιπηᾶ
jíce k ochraně (před sebou) oděnce, ostojí.
B)1iobr., Dém. vadra mpovBxAóumvšye 90
T Arrxůe to učiniljá ohradoupřed Atti
kou, kochraně Attiky. pass ©grooBeBXn
μένος|. za ochranu opatřený. 2. «) uvrhuju.
DOÍ.ἐμαυτὸνεἰς αρὰς δεινάς sebe do klatby
hrozné. B)zavrhuju. Sof. ryv Piu zr000bu
Aegprávo zavrhla jsi. Hér. ro0BxAAovatopéxs
αὐτοὺς ὑπὸ τοῦ κχκοῦ συνεβούλευέ GELjim
zoufajícím nad sebou radu dával —.b)x) před
kládám, Pl. atwyua zůTo mpoúdaXej. hádan
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ku jim to předložil, B)předkládám ; navrhuju.
οϱγὅ, πιεᾶ., ΧθΠ.προυβάλοντο χὐτὸν (ἄρχοντα
za vůdce) návrhli jeho. pass. προβληθῆνχι
navrženu býti. Xen., Aisehl.— Pl. i Aóyocza
předmět rozmluvy.— v) předstírám (zakrý
vaje pravdu) Dém. roůvopa T0 TS εἰρήνῆς
ὑμῖν προβάλλει.Ἱππόπο πίτα τάπι Ρϊθεάθήτά,
meď. ΓΕ].τὸν Ὅμηρον προβάλλεσθαι Ἡοπιέ
ra za záštitu si bráti. c) «) vpřed kladu; vy
týkám. meď. Hér. ždvos προβαλέσθαι σοφίης
rég nár. vytknouti co do moudrosti. B) po
báním (k soudu obecním usnesením). pass.
Χεῃ. προυβλήθησανκαὶ ἐδέδησανpobnáni byli
a do vazby dáni,

προβατευτιχός δ. (προβατεύ-ω 49ῦγἐεῖς
chovám ; dobytkářem jsem. —rpóBarTo-v) k
chovu dobytka příslušný. Xen. %«. réyw
umění dobytkářské ; dobytkářství.

TopoBartov, 6 (mpóbxr-ov)pl. ovečky Pl.
πρό-βατον, τό[-βοτό-ς, βό-σκω)πι Ραςί

vu hnané. a) obyč. pl. stáda ; dobytek. Hér.,
att. (σ. λεπτός 2.8, λύμη {, ἱκανόςα, B). b) pl.
brav (kozy, ovce.) Xen. vedle βόες, ἵπποι.-
obzl. ovce. Xen. vedle ařyeg. —Pl. i 60. βοῦς
καὶ me.vůl a ovce,

προ-βιβαζω 1. ku předu vedu. Sof. prs.
2. obr. PI. — eig dpevýv (dále) uváděti ve
cnost (v. δικφέρω—£.).Xen. Tě Ayo z. Tia
řečí, slovem dále vedu někoho ; ústně návod
dávám někomu.

πρόβλημα, τό (προβάλ-λω) 1. a) Sof.
výběžek ; předhoří. AAxAvuorov. —b) záštita.
κ) ΛΙΦΟΒΙ. ο ὄμία, τινὸς proti něčemu. Hér.
προβλήµατα ἀντ ἀσπίδων ἐποιεῦντο γεράνων
Ooodgza záštity m. pavéz vzdělávali si kůže
jeřábí. Xen. io brnění, pokryvkách koní. 9)
obr., Sof, AufŘov m. cxuTod maidu Tóvde vzav
za záštitu svou hocha toho. φόβου, αἰδοῦςπ.
ve strachu, ve studu(založená) záštita. 2.
a) předložené ; předloha. Arst. v řeči (j. 700
dou). b) záhada, Arst. v dramatě (při Osoug,
0Ρ. λύσις).

προβλής, ἥτος, ὁ, Ἡ (προβάλ-λω, 817.
předch. 1. 8,) básn. vyčnívající; vybíhající.
Sof. mase. úskalí (do moře vyčnívající).

πρόβλητος 9. (προβάλ-λω) 9908.Ρὔ64110
zený. xucív psům,v. ῥίπτω.

προ-βοάω básn. vpřed, do dálky volám,
křičím. Sof. Oervóvhrozně.

Tepo-Bonbém,ión. dle někt, -Budte před
tím přispívám (na pomoc). Hér,, v. πρίν Ε.

προβολᾶ, ἀόπ., τ. προβολή.

πρό-βουλος.

προβόλαιος (προβολή)Πέτ.οἳ.ὁ π. οδεδρ
ochranný.

προβολή, ἀόπ.-λά, ἡ (προβάλ-λω, 81.
πρόβολος) 1 a) básn. — zpoBAýg, dle někt.
u Sof.— b) «) záštita. Sof. 0 08. Tevog7. před
něčím záštita, ochrana. Xen. T05 GWduaTos
těla. τῆς χώρας Ζ6ππὅ,p) útok. Xen.(v. xxů
mus 1. 0. «.).— 2. předložení; v Athénách:
půhon (k soudu obecním usnesením). Tuvog
někoho. Xen., Aisehn.

προβόλιον, v6 (zp6BoX-o<)oštěp lovecký
na kance. Xen.

TpóbBoAoc2 (srv. mpoBoXý)vyčnívající.
obyč. ó w. a) úskalí. b) «) záštita; ochrana.
Χθη, τὸ φρούριον τῇ χώρα π. τοῦ πολέμου
pevnosť, zemi záštita ve válce. G) cilník;
kopí. Hér.

Ttpo-Poomác, č (-Bócxe) Hér. pohůnek,
čeledín pastýřský.

προβούλευμα, τό (προβουλεύ-ω)Ρῖεᾶπί
nález ; nález rady (podávaný sněmu). Dém.

προ-βουλεύω 1.napřed umiňuju, usmý
šlím, ustanovuju. Thúk. zrpoBovAcdoa:org 5
Ind. fut. napředusmysliti, ustanoviti, j.by—,
aby—. 2. a) napřed uvažuju. ΤΠή]κ.περί τινος.
b)) přednív radějsem, Xen. T0προβουλεύειν
καὶτὸ jystoda přednostv raděa náčelnietví.
B) napřed radím. Xen. zpoBovAevev Tivos Zai
προπονεῖνradon předcházeti někoho i skut
kem. ned. —se, Hér. 4 dv rpoBovAcúcovrau
v čemkoli napřed se uradili—. v) v Athénách
obzl. ve sborů radním (v. βουλή {.) προβου
λεύειν napřed radu míti (0 tom, co se mělo
podati na sněm; οΡ. χειροτονεῖν ve sněmě.)
Dém. πρὶν ἐκείνην (τὴν βουλὴν) χρηµ.ατίσαι καὶ
προβουλεῦσαι ηθᾷ 0ΠΏ8ἀρ]θάπα]α ἃ nález (před
ní) učinila—. Ti o něčem ; něco nálezem (před
ním) ustanoviti. ῥᾳ58., ΧΕΠ.τῇ βουλῇ προβὲ
BovAcura.—s inf, radou nález přední ujednán,
aby—. Dém. ai προβεβουλευμέναι ὸωρξχί ἆ8ΤΥ,
odměny radou napřed usouzené (0 nichž sně
mu bylo konečně rozhodnouti).

πρό-βουλος, ὁ (-βουλή) a) přední rádce,
rada. Aisehl. du.0u 70690uXorpřední rádcové
národa (v Thébách). b) x) poradní zástůpce,
Ρο86Ι. Ηέν. π. τῆς Ἑλλάδος ἀραιρηιμένοιἀπὸ
τῶν πολίων σᾶδίαροοτό, Ῥοβδἱοτό,Ροδ]αηο
Hellady, vyvolení byvše z obcí. v Asii zá
stupcové Iónských obcí v Panioniu. B) v
Athénách oi %. r. 412. sbor, poradní desíti
mužů kupřípravám nové ústavy. Lýs. (od
Thúk, nazýváni Suyypapsie αὐτοκράτοββς).



προ-γεγής.

προ-γενής 2. (-yévog) básn. dřívějšího
rodu. Sof. dsot 7. bohové praotcovští.

προ-γεννήτωρ, ορος,ὁ, Eur. prarodič;
praotec. raAatoi r.

προ-γίγνοµαι jón, -yívouau1. prve, na
před rodím se, Hér. zooyeyovóre: prve, dříve
zrození. obozích : staršího věku. Xen, oipo
εγενημένοι 146 starší věkem, 2. prve, dříve
stávám, děju se. Thúk. τὰ mpoysvópevaco
dříve se stalo, zběhlo. mpoyeysvyu.ÉvocY.4x0%
{., ἀξιόλογος.

προ-γιγνώσχω παρῖεᾶ,ἀῑίνο ροζπάτάἄπι,
uvažuju. vi něco; dříve uvažuju o něčem,
Eur., Xen. prs. ; Thúk. aor. napřed uvážiti,

πρὀ-γονος». (προ-Ύεν-Υπρο-γίγνομιαι) ].
παρῖθά, ἀῑίτε Ζ1076ΗΥ{οΡ.ἐπίγονος, ἀπόγ--.).
ο0γό,1π859.: ργθάεἷς; Ραοίθο; Ριαάξά. 21.586...
PL. T00 Yp.eTépovx. našeho praotce díla, óTou
rov F. praotec těchto. —častěji pl. trag,,
Hér., att. —io bozích vlastenských, Pl. x.
xai deomórou praotcové a vládcové. 2. obr.,
Sof.zóvotrgóyovot róvov trudy původy trudů.

προ-γραφή, 1, předpis ; rozkazpísemní,
Xen. —srv. Raoxzyyshou.

προ-γράφω a) napředpíšu, znamenám.
Thůk, zpoypaba Ti modirovnapřed napsati,
zaznamenati něco na prvním m. b) (napřed)
vy-, rozpisuju. Aisehn, zooyozo čxxAnotag
vozepsati, (písemně napředustanoviti,) svo
lati sněmy.

Tepo-deldm, Sof. jen 809. οὔτε ὃρασὺς οὔτε
προδείσας εἰμὲ TG ye vův Aóyo ani v důvěře
jist ani napřed postrašen nejsem dosavadní
aspoň řečí.

προ-δείκνυμι, -δειχνύω(16. 89Υ.προδέ
ἕαι) 1. a) napřed, před sebou ukazuju. Sof.
σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖχν ἐμιπορεύσεται (čé
vyvčr. do ciziny slepý) berlou před sebou
(ukazuje,) Šámaje po zemi, poputuje. b) na
před oznamuju, vyjevuju. Hér. zpodetxvůct6
deóc TÍTie napřed oznamuje bůh něco něko
mu (v. i ěripépo 2. a, B). Aisehl., Sof. po
δεῖξαίτι. 2. napřed u-, dokazuju (skutkem).
a) Thúk. zpodečávrov úpv s inf. když na
před skutkem ukážete, že—.b) k následová
ní. «) Hér. zpodéču oyňu« napřed ukázati
způsob, posuněk, —Čecr7pozpůsob opásání,
B) (napřed) na oko dělám, Xen. ve vojště:
rpodetke na oko vyraziti, útok učiniti.

Tpo-četpnívw napředstrachujuse. Hér.
mávvšeho.

προ-δίδωμι. 909

προδέχτωρ, 090g(zoodelx-vuu:)předozna
movatel. %A:og.i j. fem. ceXývy. Hér.

προ-δέξας a p., V.προδείκνυµι.
προ-δέρπομαιΑ]ςοΒ]. ρῖθᾶ-πίνάνα;-πίἀάπι.
Tepá-dvAoc 2. zcela zřejmý, zjevný. Sof.

{ ἐκ ποοδήλου zcela ze zjevna, zjevně. p. adv.
-- Πόν. πρόδηλα, ὅτι zcela zjevno, že—. PL.
πρόδηλον,

προ-δηλόω παργθὰ πβ Ίεπο ἀάτώπι (9Πο
váním, jednáním), Thúk. dri—, že—.

Tpo-dta-Patvw napřed překročuju, pře
cházím, Xen. výv Tdppov.

Tepo-dta-|JaAAw veřejně osočuju. Thúk.
aor. act. ve shromáždění. Arst. prf. pass.
před soudem.

προ-δια-γιγνώσχω a) napřed, dříve ro
zeznávám, důkladně poznávám. Thůk. aor,
—b) napřed roz-, usuzuju. Thůk. aor.

προ-δια-λέγομαι, ἄθρ.ρας».παρῖθτοῖ-,
promlouvám,Isok, προδιαλεχθῆναι περίτινος
napřed promluviti o někom. Tv aiTixy utxpa
podiu Acydeí; o příčině málo slov promluvě.

TUpo-č1a-0Úpw napřed pře-, odsmykuju,
odrážím. Arst, v řeči.

προ-δια-φυὺείρω napřed, dříve zrušuju,
zahubuju. pass. zpodwpůuořžvunapřed za-,
vyhubenu býti. «)'Thúk. o ms.—9)Isok. 00s,

Ttpo-dta-ywpéw napřed rozeházím, roz
dvojujuse. Arst, vi sněkým (smýšlením).

προ-διδάσχω 1. αῦοku předu vedu. τινὰ
někoho poučuju (aby dále, lépe prospíval
προ-). 90Η.τοὺς ἀνοήτους τούτων γνώ!ας προ
διδάσχειν πι ΟΖΙ1ΠΙΠό]ς]βπόπι (προ-) pozná:
ní toho přiváděti. 5 1Π].εὖ προδιδάξαι τινὰ ἓν
καχοῖς εἶναισοφόν ἀορῖα τγδ1{ἱ πόΚολο, αγ
ve špatnostech byl ehytrým. PI. zp0010x6xé
v.epoučuj mě! meď. Sof. ποοδιὸἀξασδαί τινό
mtpoučiti si někoho o něčem. 2. napřed učím.
pass. Thůk. προδιδαχθῆναι λόγῳ πρότερον
7- s inf. napřed poučiti se řečí dříve než-,

προ-δίδωμι 1.a)a) pro-; vydávám ; pro
zrazuju. Aischl. προδοῦναίmil m vydati, zra
diti někomu něco. Sof, zpodoýg pe zradě mě—.
Ἀαταίνεσον µ.ήποτε προδώσει váods přislib,
že nikdy těchto nezradíš, neopustíš. u%700
δοὺςἡμιᾶςγένη (abys nestal se zrádcem nám;
abys neopustil nás zrádně. čr dpyvpo T)
Úvyhy προδούς za stříbro svou duši prodav
Χεπ. οἱ προδιδόντες τὴν πόλιν ΚῑθΥί115. ΥνΥ
dávali, zrazovali. ρᾳ55. Φοῦ.ἀπόλωλα, προ:
dédouoztracen, zrazen jsem, p. Eur. —Dém,



910 προ-δι-εξ-έρχομαι.

προδοθέντες καὶ πραθέντες 2ΙΑΣ8ΠΙ8 ρτοβάπὶ
byvše. B)zrádně jednám ; zradu páchám ; od
padávám ;odstu puju ; zbíhám (k nepřátelům).
Ἠότ, πρός τινα k někomu. προδιδοῖzběhne.
rpododvou zběhnouti, Xen. προδιδόναι θέλων
zbíhati chtěje. b)o) vydávám; vzdávám. Xen.
ἐὰν προδῶ ἐαυτὸν τοῖς moAeulovvydám-li
sebe nepřátelům. Thúk. (v. βούλησις 1. ϐ).
B) povrhuju; opovrhuju. Thúk. mpodobvat
TYVyÁpav povrhnouti krajinou. —xúToVepo
vrhnouti jimi ; odřícise jich. Sof. Tagjdovac
ÓTav mpodaowvrozkošemi když by povrhli;
rozkoší když by se odřekli. Dém. Tay d:xatov
οὐδὲνπροδοῦναι co spravedlivo, z toho ničím
nepovrhnouti, ničeho nezanedbati. Xen. dg
χους προδιδόναι přísahami povrhovati; pří
sahy rušiti. 2. a) pro- ; popouštím ;povoluju.
Xen. βρεχοµένων τῶν κάτω πλίνθων καὶπρο
διδουσῶν τὰς ἄνω ἐρρήγνυτο τὸ τεῖχος Κάγζ
močily se dolní cihly a povolovaly horním,
trhala se zeď. b) opouštím ; nedostávám se;
s- ; docházím. Hér. τοῦ φράγµατος προδεδω
xóTogtaras když je opustil, jich nehájil (op.
ἀντέχω 1.Ὁ). προδοῦναιτὰ ῥέεθρατῶν ποτα
ρῶν ἔστι ὧν ζθ94οξΙγ Ρτοιπάγ, že nedostalo se
proudů Τε] πόξ{ογύο]ι (1. ἐπιλιπεῖν).

προ-δι-εξ-έρχομαι, αοὈ. προδιεζελθεἴν
napřed veskrze vy-, projíti. Xen.

προ-δι-ερευνάω napřed propatrávám,
prohledávám, prozkoumávám, Xen.fut. med.

προ-δι-έρχομαι παρῖεά Ῥτοοπάσίπι, -
Xen. prf.

προ-δι-ηγέομαι napředvykládám. Hér.
προδιηγησάµενος τάδε παρῖθᾶ τγ]οὔθ toto.

πρό-διχος,ὁ, τοπςιᾶ{; το 9ραγὅ ροτιζ
ník syna král., Xen.

IIpóčinoc sofista Kejský, za dob Sókra
tových učitel řečnictví v Athénách, přihlí
žející obzl. k rozeznávání synónym.

Tepo-č1W“w vpřed, dále ženu, stíhám.
Tpo-čonÉM, jen prf. a plgpf. med., Pl,

καὶαὐτῷ µοι ταῦτα προυδέδοκτο j mněsa
mému to dříve se uzdálo ; i já sám dříve toho
mínění byl. Thúk. part., v. perxyvyvacno.

προ-δοξαζω napředmínění,domněnípo
Μπιάπι, ΑΤβ{. Φᾳ58. διὰ τοῦ προδεδοξάσθαι
míněním napřed pojatým.

προδοσία, ἰόπ. -ἴη, h (mpodór-ye) zrád
ství; zrada; prorada. Hér. w.Aiyívngzrádné
vydání Aiginy. att.

προδότης, ου, ὁ (προ-δί-δω-μι) ΚἰθγΥΡΤο-,

+

πρό-ειμι.

vydává, nevěrně opouští; prorádce ; zrádce.
trag. —Hér. —vňgἙλλάδος Ηε]]όπεκα,-- αἲ.

προδότις, ιδος, Ἡ (προδότ-ης) 7γάὰΚγὂ.
πρόδοτος 2. (προ-δί-δω-μι, srv. dvě

předch.) a) pro-; vydaný; opuštěný ; zra
zený. Sof. —Eur. x ofAovodpřátel, b)zrádně
utracený, ubitý. Sof. yevotrukou.

προ-δραμεῖν, ν. προτρέχω.
προδροµή, ἡ (51Υ.πάξ].) νσυδζοπ{; vý

běh. Xen.

πρόδρομος 9. (προδραμεῖν) 1. básn. a)
vpřed, ku předu běžící; během, spěchem,
spěšněvpřed.Aischl,o vojsku, lo ženách.b)
a) během, spěchem ven, vy-. Eur. uó)e z.
vyjdi spěšně ven! $) pryč úprkem. Sof. (v.
ovydg). 2. napřed běžící ; předběžný. a) Hér.
π. κήρυκας προπέμψαντες Ρ[οάρδσπό Π]8βαΐ6
le předeslavše. Pl. pl. předchůdcové. b) u
vojska, «) Hér. mw.ovparvm přední voj, před
voj (dřívevyslaný). B)att. pl.obzl. nájezdný
voj (přední), obyč. pěšáci lehce odění ; někdy
1jezdci před osttním vojskem vysýlání na
vyzvědy. Thůk., Xen.

Tepo-OvoTVYÉM napřed, dříve nehody,
nezdaru docházím. Isok. prí.

TUpoLŮPEÚM(mpóedpo-c) předsedou jsem;
předsedám. Aischu.

προεδρία, 16η.-ίη, Ἡ (πρόεδρ-ος)a) přední,
průčelní sedadlo. Hér, Axpetovv r. xarýue
vov—vprůčelí sedícího. b) předsedání; sedě
ní na předním m.; právo seděti na předním
m. (přinárodních slavnostech a hrách). Hér,
ἀτελείη καὶ π. -- Χθη., Dém. —ve Spartě:
přední, zvláštní m. král., Hér.

πρό-εδρος, ὁ (-ἕδρα) Ρϊθᾶβοᾶίοί; Ρϊεᾶ
seda, pl. a) v někt. obcích: náčelníci; po
hlaváři, j. dle Thúk. v Mytiléně. b) v Athé
nách: výbor 9 prytanů z fýl právě nepryta
nujících, kteří s předsedou (ἐπιστάτης) οἆ
prytanující fýly zvoleným (tedy počtem 10)
řídili správu prytanie v doběurčité, c) vůb.
výbor několika mužů vyvolený k nějakému
zařízení obecnímu. Thůk.

Topo-edÍCH napřed, dříve navykám, na
vádím. Xen. rposwhouévotjsouce už navykli.

προ-ειδέναι, V.T00-0t0u.
προ-εἴδον, ν. προ-οράω.
προ-εικάζω napřed vypodobuju, dle po

dobnosti vyličuju. Arst.

πρό-ειμι (-εἶμι) 1. ) «) ku předu, dále
jdu; půjdu; postupuju; postoupím. Xen,



προ-εἴπον.

Tp0gTAGTy ku pramenům. —popocházím
(v. μικρός 1. 8, α). -- β) napřed jdu, postu
puju. Xen. zpotov xavéxovcenapředtáhna-.
πελτασταὶ προϊόντες--. Ὦ) ο zosb. a) Hér..
Χεη. προϊόντος τοῦ (ρόνου Κὰγὔ ροξίαροτα],
ubíhal čas ; během čsu. Hér, προϊούσης τῆς
7700103když postupovala, déle trvala pitka;
když pokračováno v pitce—. p. Xen., Pl.
προϊόντος τοῦ συµποσίου--, β) ΕΙ. ὁ λόγος-
rozprava postupuje, dále se vede. mpotóvTog
roj čapavog Aéya rov dále (pokračuje) v pí
sni praví kdes. 2. obr. o 0s. postupuju. Pl.
v řeči. v. šurpoodev 1.b.

προ-εἴπον [8ο0Π., ΒΙΥ.προαγορεύω, προερῶ)
1. a)veřejně pro-, ohlásil, oznámil jsem. Sof.
xnpvyu« rozkaz. Hér. ξεινίηνποοεῖπε ΡΙάΐθ]
ství hostinné prohlásil (občanům-). dyvag
Ti závody ohlásilněkomu;k závodůmvyzval
někoho. —wxnrýp:x—odměnyvítězné ohlásil.
b) «) ohlášení učinil jsem; vyzval jsem.
Thúk. s ace. ©.inf, προεῖπον τὸν ῥουλόμ,ενον
dmévu vyzvali je, aby odešel, kdo chce. (za
volno ohlásili, ohláškou dovolili—) p. Dém,
—B) rozkázal jsem. s inf, buď : zivi někomu
(č. též s inf., n. aby—), n. rov%aby někdo-—.
Ηόν. -- Χθῃ. Ι προεινών, Ἡ πορεύσοιντο ΤοζΚά
zav, kudy majíse ubírati.i: ὡς μιηδεὶςκινή
σοιτο ἐκ τῆς τάξεως 497 πἱ]κάο56 πεΏπ!! 1 řa
dy. 2. napřed ohlásil, pověděl, řekl jsem.
Xen. u.) mposrmovneohláse napřed. 15ο]ς,τού
του ἕνεκα ταῦτο προεῖπον, ἵνα-- π ἴό Ρϊ{δίητ
to napřed jsem pověděl, aby—.

προ-εἴρη-, ν. προερῶ.
προ-εισ-άγω 1προ-εσ- παρῖεᾶ, ἀἴίγο ἆο

vážím. Hér. meď. —si. aor. προεσάξαντο σι
τία ἐτέων κάρτα πολλῶν παρῖεἁ ἀο-, πᾶνοἤ1]]
si potravy na léta velmi mnohá. oůre z. ani
se nezásobili,

προ-εισ-πέµπω παργεᾶ vy-, posýlám.
Xen. a0r,. --προσχόπους.

προ-εκ-ὑέω υγῖεάvybíhám,Thůk.prs.
προ-εκ-χομίζω napřed odvážím. Hér.

prs. čyaAu.« sochu.
Tepo-eM-AsyWnapřed vybírám. Dém.prť.

pass. o penězích.

προ-εχ-φόβησις, %(-ooBém) předběžné
vyděšení, zastrašení. Thůk.

προξλασις, ἡ (προελα-ύνω)jetí vpřed;
nájezd prudký ; útok jezdecký. Xen.

Topo-eAuÚvw a) napřed ženu, poháním
(koně). napřed jedu, uháním. Xen. προελά
σας přioválav (na koni). rposAxvvéro ať.na

προ-εξ-έρχομαι. 911

před jede, zůrov rpoeAmAuxéva:že ku předu
zajel. zrposXxůvevTivogjezditi před někým.
ϱ)όν. ὡς πρόσω τῆς νυκτὸς προελήλατο ΚάγΖ
daleko do noci dospělo-.

TO00-81-PÁAAw1. vpřed vhazuju, vrá
žím, vkládám. Arst. pass. zoXholepó Twos
προεµβέβληνται cúvdsoy.ormnohé spojky před
něčím vpřed jsou vloženy. 2. obyč. intr. a)
0 08. napřed vpadám (útokem). Thúk, aor. —
b) o věci. vpřed vrážeti, Hér. x3089BaAóv
τωνἐς τὴν γῆν τῶν κερέων poněvadž by vrá
žely vpřed do země rohy (volů).

προ-ενεγπεῖν, ν. προφέρω.
προ-εν-νέπω, προυννέπω µαρ. παρῖοά

povídám, ohlašuju. Φοξ, χαίρειν τὸν κήρυκα
r. pozdravením vítám hlasatele. Eur «. cor
to ti (napřed) povídám. —s inf.: přikazuju,
aby—.

προενοίχῄσις, ἡ (προ-εν-οικέ-ω)ἀῑίτδ]δί
obývání. Thúk. se dvojím gen. něčí někde.

προ-εξ-αγχωνζω (-2yxv) napředroz
přahuju, rozháním se. Arst. obr.

προ-εξ-άγω 1.kupředu vyvádím.Thúk.
Tdv melov moocčnyaysty s pěchotou ku předu
vytrhnouti. medď. 5 ἀ8Ε. προεξαγαγόµενοι
vzvcí ku předu vytrhše sloďmi—. 2. napřed,
dříve vyvádím, vynáším, Hér. aor. napřed
vynésti.

προ-εξ-αἴσσω, v. προεζάσσω.
προ-εξ-αμαρτάνω napřed chyb sedo

pouštím. Isok, prs. vi v něčem.
προ-εξ-αν-ίστημι vpřed,napředpozdvi

huju. obyč. meď. tntr. (s aor. -avňvou,bez
prf.) —se. a) Hér. mooečavaovávve; mpóTEpo:
ku předu postoupivše dříve—. ol zposáxw
στάµενοι předbíhající. b) Dém. mpoejavacrý
vat utxoóv pozdvihnouti se, povstati maličko
před tím (k boji).

προ-εξ-άσσω, ión,-aloow ku předuvy
rážím, se vyřicuju. Hér., Thůk.

προ-εξ-έδρα, ión.-P7), 1, vpředvyčníva
jící sedadlo; průčelní výstupek (k sedění).

Topo-éč-eu (-eřu) ku předuvycházím;
popocházím. Thůk. rv O%Aovz tábora.

προ-εξ-επίσταµαι, προυξε- Aischl.
napřed vědomím vystihuju. vi něco,

Tepo-eG-epevvám,Eur. aor. napřed vy-,
propátrati. vi něco. '

προ-εξ - έρχομαι napřed vycházím,
Thúk. r melποοεξελθόντες 5 pěchotou
napřed vytrhše.
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προ-εξ-εφ-ίημι, Ίεπ πιοᾷ. Sof. προυξεφ
ίεσοnapřed vydávala jsi příkazy.

Tpo-eč-opjtám napřed, dříve vyhrnuju
se, vycházím. Xen. uépa 0 den,

προ-επ-αινέω, Thůk. mpoemomvécmna
před, ihned schváliti.

προ-επ-ανά-σείω παρζεᾶ,už naproti na
přahuju. Thúk, mwpooxevy mpoemavecelody
ἀπό τινος příprava už k hrozbě nastrojena
byla od někoho.

TCpo-87U-PovÁsúmThůk, dříve úklady
strojím.pass. dříveúklady stíhán jsem.

προ-επίσταµαι παρχοᾶ, τι σπάπα,τίπι,
obyč. prs., Pl., Xen., Isok.

προ-επι-χειρεω παρἵεᾷ ήλοῖςčiním.
προ-εργάζοµαι 1. ϱ) παρῖθά pracuju.

Tivtpro někoho, ve prospěch něčí. Hér. ro
βαρβάρῳ. 949090.χοινὰ τῇ Ἑλλλάδι ἀγαδὸ προ
εργάζεσδαι společné Hellénsku prospěchy
(napřed) zjednávati. pass. Thúk. τὰ προ
ειργασµένα ὅϊπγ ἀἴίτο vykonané. b) napřed
vzdělávám. Xen. veóvnivu, 2. napřed vydě
lávám, získávám si. Ti něco.pass. Xen. ἡ
rpompyaouévy dóča sláva dříve získaná.

Tepo-epevydm,Xen. meď.napředsiohle
dávám.

προ-ερέω γ. προερᾶ.
προ-ἔρχοµαι 1. a) ku předu—«)venubí

rám se, jdu. Thúk. προελθόντες τινὲςαὐτῶν
vyšedše někteří z nich. B) — če T0 Ou.xAóv
postoupivše na rovinu. Xen, xarů rův odóv
—ku předu, dále po cestě. b) o zosbn, po
ἤλθε, προελήλυθέτι ἔςτι pokročilo, dospělo
něco až k něčemu. Hér, τὰ πρήγµατα ἐςτοῦ
το προθλθόντα (8960.)πιος αὔ Κ {6 νΥδϊ ἀοςρξ
lou. Dém Tě rapóvra (v. Auvdávo 1. b. a. —
srv. uorŮmola—). 2. obr. 00s. a) e) Xen. mpo
εληλοκότες ταῖς ἡλικίαις (Ροϊοδ11{,) ορβ{άτ]
σόκεπι. ϱ) ΕΙ ὀλίγον τοῦ ποιήµιατοςεἰςτὸ πρόσ
dev mpocAXdovtrochu dále v básní postou
piv —. b) Dém. oř gposAYAudevúoehyslac v
Wpomockam až v bujnosti dostoupil, dospěl
ten člověk,

Tepo-Epůdión. —epée (fut. —srv. prs. προ
zyopeúe, —A0. zpoeřrov v. zvl. ! —píf, 90
stoyxx, Pass. -elonu.xt) 1. a) veřejně feknu,
povím ; 0—;prohlásím, Hér. xýpuxa rposgé
ovTa TĚ GTPXTÉ,OG— s opt. hlasatele mají
cího prohlásiti vojsku, že —.b) rozkážu. Xen.
τὰ προειρηµένα rozkazy dané, 2. a) napřed |
řeknu, promluvím. Xen. prf. Aorep rpospý

προ-ηγέοµαι.

καμεν j. právě napřed, svrchu jsme řekli,
pass. TÁmpospyu.évanapřed, dříve, svrchu
řečené, promluvené ; předešlé vypravování,
líčení. b) napřed umluvím, smluvím. pass.
Thúk. dd mpostoyu.évouTivogdle předběžné
umluvy nějaké,

προεσᾶ-, τ. προεισα--.
προεστεώς α Ρ., Υ.προ-ίστηµι, 4.

προετιχός 8. (προ-ί-η-μι)rád vydávající,
a) marnotratný, Xen. mase. mrhač, b) ště
drý. Arst. rivi někomu.

προ-ετοιµάζω παρῖεά hotovím. Hér.
med. προετοιμάζετο ἐκ.vptv črémv napřed
si přípravy činil ode tří let. mposrotu.acaT0
T0.0eopatření učinil tato,

προ-ἔχω1Ἱ προύχω 1. dr. 1. a)vpřed, vpře
du držím. Xen. ra yeřpe ohě své ruce. meď.
α) vpřed αἱ ἀγδίπι, Ηέτ. προσχέσθαι τὴν κέ
paXyv TOUzp100nastavil prý před sebe hlavu
berana. B)předstírám si; za zástěru, zámin
ku beru si něco. Sof, Tad" ἂν προύχοιο toto
záminkou míti si můžeš, Thúk. ore0.naMovu
TpodyovraCO právě nejvíce záminkou vytý
kají—. v) navrhuju. Tí vrw něco někomu. %
προείχοντο αὐτοῖς--. ϐ) παρῖθᾶ πιάπι, τί τινος
něco před někým. Sof. ἔκτινοςτιν προέζειν
Tivogod někoho poctu obdržeti před někým.
Xen. šv τῇ ὁπλίσει οὐδὲν ὑμῶν προέξοµεν v
ozbrojení nic před vámi nebudeme míti. 2,
napřed(mám,)znám. Hér. rpoéyav Tv AV
ναίων γνώμιας παρῖθᾶ znaje smýšlení Ath. —
II. imfr. 1. a) osubi. věci: vyčnívá. Thúk.
(τ. ἄχρα Ὦ, α.). τὸ epoéyovpřední čásť; hlava
(v. šuBoXýf.). b) o) předčím ; vynikám, τινὸς
ηθά πἔκο]ιο, Ηότ, ἶἕππος προέχων τῶν ἄλλων
kůň vynikaje nad ostatní (koně). rivi něčím.
Φ0Η,ἐπιστήμη. ΤΗ], ναυτικῷ lodstvem (v.
] δύναμεις1. 8--). Χθῃ. ᾧ μάλιστα Ἰμῶν προ
έχουσιν ὅίπι πε]νίοῬ πάς předčí—.is ace. mí
ry: TocodrTo,cov tak mnoho, j. mnoho. (i s
acc, os. dle někt. u Xen.). $) s dat. čsu.
Thúk. τριήρης προεῖχε Vp.épa zal vuxTí —na
před byla o den a noc. —2. obyč. v 3. 08. sg.
προέχει 81πῇ,(předčí, předek, přednosť máto,
že—;) prospěch, lépe jest, že —.prospívá —.
někdy ič. inf., Hér. οὔ τι προέχει τούτων ἐἔπι
ueuvýcdo nie neprospívá věcí těch vzpomí
nati. Dém. goXAGr. mnohem více prospívá,
v.ó-Í,

TOpo-YJYELLÓV,óvoc,6, předák v tanci.Dém.

προ-ηγέομαι α) vpředuprůvodu jsem.
Hér. «4Aócpíšťala, pištci, b) vpředu, napřed
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postupuju. Xen. προηγεῖσθε τὴν πρὸς τοὺς
ἐναντίουςNapředpostupujte cestou proti ne
přátelům.

TUPOVYTTÝP,7008,č (srv. násl.). Eur. z.
συμ.φορᾶςprovoditel do neštěstí.

προηγητής, οὔ, ὁ (προηγέ-ομαι)δοῇ,ρτῆ
vodčí. Sof, x 7. pomocí průvodčího.

προηγο ρξω (προ-ἤγορος,-ἀγορά-ομιαι)za
někoho, jménem něčím mluvím. Xen. impf.
TrooyyópeHTV jménem jejich mluvil. Ep
µοκράτους προηγοροῦντος ζ8 Ťeči společného
mluvčího Herm-.

7Ttpo-Y)“©1. a) ku předu vyšel jsem. b)
o subi. zosbn. Dém. ὁρῶ τὰ πράγματα εἰς
τοῦτο προήχκονταπἰαΐπι, Ζετξοί ἴπι ἀρβΡδ1Υ,
že s námi to tam dospělo—,2. obr. 00s. Thúk,
ἀξιώσει προήκειν vážností předčiti, Xen vpý
uaa:—bohactví dojíti, nabyti.

πρόνεσις, Ἡ (προ-τί-θη-μι) předložení;
předloha (propositio). Arst. v řeči.

προ-Ῥεσμία, Ἡ (-θεσµ-ός)5]οᾷεπί,ας 
novení vpřed, do budoucnosti (ve věcech
soudních ;) promlčená, Dém., Lýs. záv dt
κημ,άτων.

προ-ὓεσπίζω παρῖοὰ τδδίνοι Πἱάδάπι,
υγροτίάάπι, ΑΙ5ΟἨ1,προυτεὺεσπίκει,

προ-έω napřed běžím; předbíhám.
Xen. prs.

TTpo-ÚVY)0%wnapřed vydechuju, umí
rám. Thúk. 8% 0 συχνοὺςἤδη προτεθνάναι
protože mnozí už dříve pomřeli.

TEp0-VDLU,Tó, přední, první oběť.Eur. pl.

προὺῦμέομαι (πρό-θῦμο-ς. Ιπιρί, προξ-,
προυθυμούμην. -- ἄ8Ρ. Ρ888. 1pass., fut. ča
5{δ]Ιπροθυμήσουαι, αἲῖ,1ἵ. 1-δυμηῦήσομαι)
a) «) horlivě si žádám; dychtím. Aischl.
ἐπεὶπροθυμεῖ, χρὴ λέγειν ΚάΥζ Ποτ]νό 5ἱζά
dáš—.s inf.; trag., Hér,, att. —i s ace. vi ně
čeho, Pl. (v. šnermdzýe 2.). Thúk. προυῦυ
α.ήθη τὴν čúuBaciv zadychtil, zatoužil po
smlouvě. —3) snažím, vynasnažuju, přiči
ňuju, zasazuju se. fut..budu se snažiti; vy
nasnažím se, s inf. —Pl. rxĎra rpodvundy
cóueda οὕτω motely10 vynasnažíme se tak
konati. 1 s ace., TodTo προθυμοῦνται, ὅπως
s ind. fut. 0 to se přičiňují, zasazují, j. by—,
aby—. i bez ace. ibezinf., Xen. ei u%«ůT0g
rpoduyňceva: nepřičiní-li se sám. Pl. mpo
duuyréov třeba se přičiniti (v. 1ἀνδρίζω). ϱ)
horlivě, udatně si vedu, počínám, Xen. prs.,
ορ. ἀθυμεῖν.

F. Lepař, Nehomérovský slovnik řeckočeský,

προ-ίζω. 913

προὺῦμία, Ἰόπ. -ίη, ἡ (πρόδυµ-ος) a) «)
pří-; náchylnost; ochotnost; horlivost.
Aischl., Sof. — Xen. z. 76 Kópw příchyl
nost ku Kýrovi. i ele, περί τινα k někomu.
mAsloryv m. mepifuče největší příchylnost
k nám. Hér. spi ypucoů, dovůpovm.po zlatě,
stříbředychtivost, žádostivosť, B)horlivost;
snaha ; píle, Sof. vývde Tývze.tuto horlivost.
Ἠότ. κατὰ τὴν τούτου π. τέθνηκας ἀἱ95Π8ΙΥ
tohoto jsi syn smrti, byl bys zemřel. čx vře
KAconévsocr. (ze snahy,)z horlivého návodu
Kleomenova—, Pl. ci ἐν αὐλήσει πᾶσαν π.
εἴχομεν ἀλλήλους διδάσκει v hudbě kdyby
chom veškeru horlivost měli sebe vespolek
vyučovati. Xen. (v. šupbxXAu1.0, «).— b)
dobrá mysl ; důvěra. Sof.πεφασμένου τίς ποῦ’
jm.; když se objeví, jaká asi z toho důvěra,
útěcha?

TepÓ-VDL0G2.a)a)pří-;náchylný; ochot
ný; horlivý. Sof.x. vimpříznivý něčemu.Eur,
r. uAhov s větší náchylnosti. Sof, i s gen.
ov. joda čehojsibylžádostiv,dychtiv.Hér.
rpodůpoc exodu s inf, horlivě, dychtivě

P att. προθύμωςδιδάσχειν,ἀσχεῖνorlivě—, Χθη, ἤδιον καὶ προῦυμότερον συν
eroveúovToraději a ochotněji s ním táhli. προ
Vuuórara nejochotněji; nejhorlivěji. —ně
kdy řec. adi. překládá se č. j. adv. rpóbuuor
dv črolveda ochotně bychom s ním táhli. —
s inf Hér. οὐδαμῶς πρόθυμοι σαν ἄλλοντύ
ραννον δέχεσθαι π{]α]ςοοποῦπί ποβγ]]--, ΡΙ.,
Χθη, π. πρός τι. Χεη.εἴς τι οοποίπΥ k něče
mu.Thůk.is ace. ochotný,horlivý v něčem.
—Eur. 70 rgóčvuov ochotnost. —B) snažný ;
spěšný ; kvapný. Pl. vv θύραν πάνυ Tpodů
u.oc črvýpačedvéře velmi kvapně přirazil. b)
smělý; bez bázně. Xen. ol OvvaTTaTOL XX
moúdvu.o nejmohutnější a smělí, odvážliví,
ŠTcav moXůčrt rpoduuóTeoov proti nim šli
mnohem ještě směleji, s větší odvážlivostí.

πρό-Όυρον, τό (-Bůpa)přededveří ; před
síň (vnější). Hér. pl. xavýy.cvog šv Tořotm.
TořotčevToů sedě v přededveří domu svého.
Pl.pl.isg.; Xen,pl.

Trpo-VÓW napřed obětuju. meď. napřed
oběťkonám (za účelem určitým). Xen. prs.,
ij. prostředník—.

προ-ιάπτω básn. vpředmetám, vrhám.
Aischl. zóXv mooiábaums, povaliti, sřítiti.

προ-ιδεῖν α Ρ. Υ. προοράω.

προ-ίζω τρῖοὰ ςἀπίπι. ΑἰβοΒ].παpředním
m. usazuju se, impf.j. aor.

58
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προ-ίημε 1. σα. 3) α) νρῖθὰ posýlám ;
vysýlám. Xen. πρόετε πρὸς αὐτοὺς την τῶν
καμήλων Táčiv vyšlete proti nim-. προεὶς
τὰς χαμήλους παρτοῦί τγβ]ατ--. β) ο πΟΒΡΗ.,
Eur, mérou Txydy mooteřo«skála pramen vy
sýlajíc, vypryšťujíc—. b) x) podávám ; nabí
zím. Hér. y pýuovx peníze (v. AMocou.u£.). 8)
vydávám. Hér. rv% někoho (odpůrcům).
Thúk.vag zpoýoevTi lodi vydati někomu.
—Xen, pl. šmiT0 αὐτίχχ ἡδὺ προϊέναι αὑτούς
v okamžitou rozkoš vy-, oddávati sebe. 2.
med. častěji (ep. nikdy), a) «) od sebe po-,
vydávám. Tí Tim.někomu něco. Xen. «xr6
καὶχρήματα καὶπόλεις καὶτὰ ἑαυτῶν σώµα
τα προέσθαι 16πι {Ἰπιδηί από {πᾳ8. θά 1Υό
vlastní životy vydati, svěřiti. p. sobi. velym,
τέχνα--. Thúk. x4XMorov ἔρανον nejkrás
nější oběť(t. svůj život). —προϊέμενοι 1: po
dávajíce, nabízejíce se (op. προσαιτοῦντες).
p) poskytuju ; prokazuju..Xen. mpoéotausů
spyeotavTwviprokázati dobrodiní, dobré služby
někomu. p. Pl., Isok. —Dém. 40 τῶγβδίων
προέσῦαιτιπθ βτόµο ]πιόπί ροβΙςγ{ποι/{1něco.
b) «) vydávám, pouštím. Dém. oůxovy πρό
οιντ ἂν αὐτοὺς εἰςτοῦτο tedy nevydali, ne
pustili by 96 ἄο toho (válšení). 9) od sebe
odstrkuju, vydávám. τινὰ Π.τὶ někoho; ně
co; opouštím—. Thúk. nepříteli—. Xen. oů
TepočodbauTOUSosúyovrac nevydati, neopustiti
vyhnanců. Dém. ró7x0vsmísta—. Xen. —xůTóv
sebe (nepříteli vydati). ale Thúk, προΐεντο
opěg zdToVEZOufali nad sebou (v nemoci). v)
povrhuju. rivě n. vi někým, něčím ; zane
dbávám někobo, něčeho. Xen. a xéodn. —
Dém. 70 Tapov dei vpotéu.evotpřítomným po
každé povrhujíce—. i pass. prf. el καὶπολλὰ
mposřrau třeba mnoho jest zanedbáno. —T%
προειµένα σωὺήσεται čeho bylo zanedbáno,
toho opět se nabude.

Tepotě,at, mpoté,4, obyč.99.55. προϊκα,
a) ) výplatu ; výbavu ; věno.Lýs. oAymy-.
(5, ἄπροικος). β)ἄατεπι ; zdarma. Xen, —Ax
petv —obdržeti. Dém. v obecných službách,J.mpsobeúevap.:zlásky;bezúplatku; bez
zisku. b) odplatou (vůb. i ve sm. zlém, srv.
καταπρὀΐζουαι). £

προ-ίστηµι 1: act. (5801,-στῆσαι) υρῖεὰ
stavím ; představuju. PL vůemóXsegrpotorá
vatTivěvrchním, představeným obceněkoho |
činiti. 2, meď. tr. (s aor. -ovňouodo, bez
prů.) a) vpřed, napřed stavím si. «) Hér. oxí
πωναrpoorýcaoda hůl postaviti si předně
co,P)Hér, zooorňoxodal vivapředstaveným,

προ-καὺ-ίζω.

náčelníkem učiniti siněkoho ; vládu vznésti
na někoho. b) vpřed stavím si, Dém. «) na
jevo vydávám, pronáším. Tyv πρός τινα ἔχ
doxv své záští proti někomu. 3) předstírám
si; záminkou činím si. vá T1vogδόγματα πδδί
nálezy. 3. meď. (5 a0r. -avňva, bez prť.)
vpřed, napřed stavím se; předstupuju. a) «)
Ἠόχ, δορυφόροι προέστησαν Κορὶππίοϊ před
něhovstoupili (zabraňujíce mu).04, πολέμιος
rpoúcry nepřátelsky postavil se vstříc. vii
πόκοπα ἶ 8 ῥθη. πρόστητ ἀναγκαίας τύχης
(předstupte před násilný osud ;) odvraťte
násilný osud, los !3)představeným, vrchním
stávám se, Xen, šrmduv.odatroolovaodat zů
τῶντούτους Ποτ]τό žádají, aby v čelejejich
byli, aby správu nad nimi měli tito. b) «)
moooTňvaíTtvoc(vpřed)postoupiti k něčemu;
předsevzíti, podniknouti něco. Sof. póvovTtvi
připraviti vraždu někomu. B) Sof. i s ace.
prose (přistupuju k někomu,) otím, daruju
někoho. ož πολλὰ δὴ λιπαρεῖ προύστην χερί
tebe často už prosíc štědrou pootila jsem ru
kou. 4. prf. act. repošovnxavpředu stojím;
v čelejsem ; představený, vrchní jsem. Hér.
οἱ προεστεῶτες ἐν τῆσι TÓAoLpředstavení,

επάδο]π{οί, 5ριάποοτό τ οΡο{οἩ.προέστατε τῆς
"E2A4005v čele Hellénska jste ; náčelnictví
Hellénska máte. Thúk. 700 δήµιουπροειστή
xe náčelníkem lidu ΡΥ1.Β]. (τ. ἐπιῳμελέουαι
£.), Dém. —Hér.iodx ὀρθῶς σεωυτοῦ προ
éavyxa; nedobřesebe spravuješ.

Tepo-ÍoYW(srv. 7po-6yo, jen prs. a impf.)
a) vpřed držím. medď. «) —si. Thúk. yetoac
Tpotoyóuevo,ruce své vztahujíce (prosíce).
B)předstírám. Thúk. rpópaotv ve—záminkou
něco. v) nabízím. Hér. vi něco. b) vpředu dr
žím, mám, chovám. Xen. meď. «) —si (j.
k ochraně) ; dovolávám se něčeho. Thúk.
τὴν ξυγγένειανpříbuznosti. 6)pronáším. Hér.
λόγον εδ. ποοϊσχομένουςἔπε« τάδε ἆοτι]οι
vající jim slovy těmito.

TUpÓMA(mpó-) neskl., ión. jen ve spojení
Zamepóxa-Tea ihned, náhle,

προ-καὺ-ημαι, ἰόπ. -κάτ-η- νρῖθᾶ τ1δᾶ
dil jsem se, usazen jsem. obyč.obr. kochra
ně. Hér. Tav Iovov rpoxarňoda: před Ióny
k ochraně rozloženubýti ; Iónův ochraňova
δἱ.Ἡμιέας προκατήμ,ενοι τοσοῦτο πρὸ τῆς ἄλ
Ing EAX4008na stráži jsouce tak daleko před
osttním Hellénskem—, Xen. mpoxadbňodou
σὺν τοῖς ὁπλοῖς τῶν ταφρευόντων 50 ΖΌγ8Πίna
stráži býti mužstvu příkopvykopávajícímu.

προ-καὺ-ίζω ión. -xov-(- vpřed,veřej



προ-χκαν"-ίημι.

ně zasedávám. Hér. š<rov dpóvovna stolci
(soudním). i meď. —si. čgT0 po%oTELovVpřed
městí, před městem.

προ-καν"-ίημι napřed vysýlám. Dém.
προκαὺῆκεν 5 ΙΠῖ,παρῖθά vyslal, aby—.

προ-καὺ-ἰστημιπαρῖοᾶ postavuju.Xen.
prs. meď. —si.půXaxacstrážce. Thúk. prf.
Act. φυλακῆς οὐ προκαὺεστηχυίας poněvadž
stráž vpředu nestála,

Tpo-nab-opám, jen fut., v.
όγουαι.

πρόὀ-χαχος9. ΡΙΙΠεἰ : Ρϊοσ]γ.Αἱδολ].
κακα π. 518přezlá.

προ-καλέω,ουδ. πιο. a) ven si vyvo
lávám, vyvolati dávám. Xen. Tivů č% τοῦ
στοατεύμιατος πόΚοπο z tábora. b) vyzývám
si. «) Hér. ἐς λόγους k vyjednávání. Pl. m.
αὐτὸν πρὸς τὸ συνδειπνεῖνῬοπτα 8 Το Κα 5Ρο
lečné večeři. att, z. vivá 11vyzý vám někoho
k něčemu. i s inf aby—. 3) k soudu, k roz
souzení, na rozsouzenou vyzývám. Thúk.,
i díxmvrpoxaAstoba, k rozsouzení vyzývati;
rozsouzení, soudu si žádati. c) «) nabízím.
Thúk.s inf, že—: B)dožaduju, doprošujuse.
Thůk, čr vv ξυμμαχίαν προχαλουμένους
({105.)ἥκειν αὖσ ΡΥΙδΗ ἀορτοβῖ{ 5ἱ 5Ρο]θπβίτί
(přijetí ve spoj.).

προ-παλινδέω vpředpovaluju. meď.se ;
ponižuju se. Dém. rrvo<před někým. Isok,
ἐν-- Τθ--.

προκάλυµµα, τό (προκαλύπ-τω) 1. Ρἵϊ
krývka (zpředu) ; zakryvadlo. Thůk. ace.
pl. při δέρρεις καὶ διφθέρας. 9. ους, ζά8{ὅτα ;
pláštík. Thúk. Aóyo.

προ-παλύπτω 1. a) vpředuhalím, kry
ju. «) Eur. meď. rpoxaAVýxodat OuuaTa za
haliti, zastříti.si oči. B) o zosbn. Xen. ἥλιος
(. ἀφανίζω1. α). -- ϱ) předstírám (šata p.).
Eur. —pass. Pl. 790 Tňs ovyňerToσῶμα προ

προνκτ”

xexaAuuuévo. před duší majíce tělo přede
střeno ; duši majíce tělem zastřenou. 2. a)
zakrývám(k ochraně);zástírám. Xen. po
κεχαλύφῦσι τοῖςὁπλοφόροις Ζ8ἱἴοπα, οἴοόθπα
býti zbrojným mužstvem. b) obr. předestí
rám. meď. si. Pl, προκαλύπτεσθαιτὴν ποίήσιν
předestírati si, za zástěru míti básnictví.

προ-κόμνω 1. 501, προκαμεῖντινος δορί
(úsilné) namoci, napachtiti se za někohobo
jem.2.Thůk. napředtrápím se. rivi něčím.i
Tinapřed nějakou nemoc, nějaký neduh mám.

TOPO-XATU-VVYVWONWpředsudkem (ne
příznivým) uznávám. Thúk. aor. — Dém.

πρό-χειμα.. 915

v TpoxaTEyvozévaunemíti žádného úsudku
předpojatého.

προ-χατα-χαίω, -κᾶω παρῖθά(Ρο πὸ
kým se ubíraje) vypaluju. Xen. prs.

Tpo-xaTa-AupufPavw 1. a) napřed zají
mám, ob-, osazuju.s obi. m. Thúk, Xó00v.—
Χθῃ, ἄκρον, ἄκρα --λαβεϊν, --λήψεσθαι ντοῇ,
vrchy, výšiny napředosaditi. pass. —Anodž
ναιnapředosazenubýti (v. δείδω--).ϱ)α) π
přednapadám, Thúk. Tivěněkoho ; předchá
zím někohoútokem,i: zadržuju někoho ; pře
kážím někomu. —u%Orwg s ind. fut. aby ne—.
9) napřed mocí donucuju. viva čgT1někoho
k něčemu. 2. obr. a)napřed dojímám. Aisehn.
ὡτά τινος uši něčí. b) v řeči: napřed probírám.
τὶπὅοο,φᾷ85. 16ο. πράγματα πάλαι προκατ
ειλημ.ωένατδσϊ ἀάτπο už napřed probrané.

προ-κχατα-λέγω παρῖθᾶ probírám, vy
Κἱάάάπι,Ἠότ. ὁ προκαταλεχνείς παρῖθά τγ
ložený ; svrchu dotčený.

Tpo-maTU-AÚw napřed, dříve zrušuju.
Hér. med. —si. vňy šybonv—.

προ-κατ-άρχω παρϊῖοᾶῬοδίπάπι, med.
napřed počínati dávám. Thůk. «. viewτῶν ἵε
ov předek dávám někomu při obětech.

προ-χατα-σχευάξω παρῖοᾶπβίτο]τα),
upravuju. Xen. Tí TovíTLněco někomu Zaně
co, k něčemu,

TIPÓ-ZUTA-PEWYWnapřed (útočiště be
ru,) unikám. Thuk. aor. napřed, včas unik
ποπ].

προ-κχατα-χράοµαι παρῖοᾶ Ῥοπδίτάπι,
Dém. pass. διὰ TO—xeypňodau poněvadž
(lhůty bylo dříveuž použito,)Ihůta už prošla,
vypršela—.

πρόχα-τΒ, Υ.πρόκα.
προ-κατ-έχωπαρἴεάτ ἀγζεπίπιάπη,Χεη.

TO Axsov — Thúk. aor. —mó)uvms. napřed
v držení vzíti; města napřed se zmocniti.

TUpo-maTYJVopémnapřed naříkám,žaluju.
Dém. mepívivocna něco (co ještě se nestalo).

προ-κατηγορία, i, předběžníobvinění,
žaloba. Thúk.

προχατ-Ί-, -ι-, ἸόΠ.,Ψ.προκαὺ-η, -ἰ-.
προ-κατ-όφομαι Ἡό. νέαςπροκατοψο

μένας ]οᾶ1πα ΥγΥξάγ. --51γ. καθοράω.
πρό-χειµαι 1. a) z) vpředu, před očima,

veřejně ležím ; povržen, pohozen jsem. Soí:
ἄτιμος Adem.v potupětak povržen jsem, Hér,
ὀρέω παιδίον προχείµενον vidím pacholátko
pohozené, $) omrtvém, padlém. Aisehl. mpó

58*



916 προ-κήδομαι.

χεισαι ἴ1εδ{Φ ! 90, χτίσον τῷ προκειμένω τά
oov vzdělej mrtvole pohozené hrob! zpoxet
σθαι αἰσχίστῳ µόρῳ veřejně, venku ležeti
přemrzkou smrtí. b) «) o m., zemi. vpřed,
dále ležeti, se prostírati, vybíhati. Hér. T%
Σκυθικῆς γῆς Ἡ Θρηίκη τὸ ἐςδάλχσσαν προ
κέεται dále než Skytská země Thrácko pro
stírá se ku straně mořské. Xen. ἐντῇ du
λάττῃ προχείμ.ενονχωρίον πιο! (υρῖθά 56
prostírající m.,)výběžek.oóxeTa: TE 6
ag pm prostirají se předzemí hory, b) ově
ci: před očima,tu býti. Βοῇ,τῶν προχειµ.ένων
zL mpXocEv Z přítomných věcí něco konati
(ορ. µμελλόντα).Χεῃ.(ν. ἀποτελέω 1. a, 6).—
2. (6.pass. k rporidnu) obyč.o věci. a) u)
vpřed po-, vyloženu býti; před očimaležeti.
Ἠότ, ἐκπλαγεὶςτὰ προχείµενο.ἀγαὺό zaraziv
se bohatstvím vyloženým, před očima leží
cím. B)před-, vyloženu býti ; připadatt, Xen.
τὰ τῶν νικωμένωνπάντα τοῖς νικῶσιν ἄθλα
mcóxero statky přemáhaných všechnypře
máhajícím za odměnu připadají. b) veřejně
uloženu, ustanovenu býti. «) Sof. póvovTp0
xeřoda:že ubití jest veřejně ustanoveno. vó
WOVGTOŮG TTPOXELUĚVOVČZÁKONY ustanovené.

9) (k rokování, jednání) podánu, předloženu,
navrženu býti. Hér. (v. yvoumn,1. b, «).— b)
ustanovenu, určenu, vykázánu, vytčenu bý
ti. «) Aischl. žďAov, μόχθων τέρμα τινὶπρο
xeíuevov svízele, lopot cíl někomu vytčen,
ustanoven, i při subi. inf. — Hér. ἀγών,
žedAoc—úkol—. αἱπροχκείµεναιἩμέραι πτό 1
početdní. rů r. oyui« určité, jisté známky.
9) v rozmluvě. PL. coi xai ěuoi 0 λόγος πρό
χειται tobě i mně řeč ustanoveným úkolem.
p. ὃ πάλαι πρόκειται. -- 6) nastávati na (r0z
hodnou). Eur, eig dydva TOvmpoxcíuevov 00
060gdo nastávajícího zápasu bojem. Hér. dyá
vogpoxeuévou sinf, —kdyžzápas nastává
0 {0,807--. Ε]. ἀγὼν ἔσχατος φυχἩ πρόκειται.

προ-κήδομαι ΑἱδοΒ]., Φος, Ῥτοσίείθ]πὂ
starám se. τινὸξ ο πόκοπο,

Tepo-mT)patvw.Sof. starostí nyju. Ttvog
o někoho,

προ-κηρῦκεύομαι Πἱαβαία]επιpro-, vy
jednávám, Aisehn. 90 Twa s někým.

προ-κηρύσσω, veřejně pro-, ohlašuju,
vyvolávám. Sof, aor., fut.

προ-πινδΌνεύω vpředv nebezpečenství
jdu, se vydávám ; vpřed nebez. podstupuju.
Dém. impf. —Thúk. roi s někým, proti něko
mu. Ttvogza někoho, Isok. úrép Tivogk ochra
ně něčí, i při subi, země. —obyč. aor., fut.

προ-ηρινο.

Topo-Mivémku předu hýbám. Xen.ve voj
ště, a0r. —hnouti. viva někým,aor, pass.— *«
hnouti se, postoupiti,

Tpo-mAníw a) vpřed, vstříc pláču. Sof.
impf. b) oplakávám. Eur, Ti něco. Hér. προ
xAxůcatrorTov oplakati (mrtvého) nejdříve.

Ἡροχλέης, έος,ión. — att. IpoxAfic,
éovc,jm. mnohých os., dle Hér, 1. kr. Spart
ský v 11. stl., syn Aristodémův a Argejin,
bratr blíženec Eurysthenův, otec Euryfón
tův n. Eurypóntův, praotec Prokleovcův. 9,
panovník Epidaurský v 4. stl., otec Melis
sin, tehán Periandra Korintského, děd Ly
kofronův.

πρόχλγσις, Ἡ (προχλα- Υπροχαλέο) νγ
zvání. Hér, čx 7poxA“c10gz vyzvání (k sou
boji). Thúk. m. čgv vyzvání k něčemu.

προ-κλίνω, ΒοΕ.repoxXivaím1čsr přiklo
niti, schýliti něcok něčemu.

ρόχνη, τν.Ἴτυς.
Tepo-noAdlw napřed kárám. Arst. λόγω

slovem.

προ-χομίζω vpřed, napřed dopravuju.
Ἠότ, ταῦτα προεκοµίζετο {οπαργεᾶαβίτα]ο se.

προ-Χόμιον, τό (-κόμ-η) Ρϊοᾶπί kštice,
Ἡροχοννήσιος δ. (Προκόννησ-ος)Ῥτο

konnésský. pl. mase. Prokonnésané,

Ἡροχόννησος, 4, ostr, vzáp. Propontidě,
s ms. téhož jm. —

TTpo-MÓTTWvpřed razím. obyč. obr. pro
spívám. Thúk. vs dpyžs Tim ve vládě ně
komu. T05 vxvTíxoĎmpoxóyýav lodniciví pro
spěti, se povznésti, Xen, oúděvrpoúxomTovcig
τὸ ἀπολέσαι úu.denic nepořizovali k vyhu
bení vašemu ; s nezdarem pokoušeli se vy
hubiti vás. meď. Hér. oddšympoxórrerní T
nic neprospívá, nedospívá, se nedaří něco.
ἐς τὸ πρόσω-- υρῖθά ποἀοβρίτά, --ἀνωτέρω
(výše—), dále ku předu.

TOpo-Mpívw1. vpřed tříbím, odděluju. a)
předností vybírám, vyvoluju; po přednosti
ο]ήη, Έτ, προχρίνας,οἶπερἀλχιμώτατοι Ῥο

přednosti vyvoliv (ty), kteří právě jsou nej
mohutnější. Pl, ἐνταῖς τιμαῖς τινά τινος 7700
xotvetyv hodnostech někoho před někým vo
Jiti. Isok, čí 71k něčemu. —pass. úm6 Ttvog
ἄρχοντα, Ἠγεμόνα mooxpidbivatod někoho za.
vůdce, velitele po přednosti (před jnými)
vyvolenu.kýši.b)prf. pass.: předčím(před
jnými); vynikám. Hér. mpoxexpinévosvy
niklý ;vynikající. Xen. vpoxexpicdbaTv 70



πρό-κροσσος.

Arrěv předčiti před občany ; vynikati nad-.
naXoxayadi« dokonalostí, 2. po, dle předno
sti soudím, uznávám. Isok. rpoxpívac—S a06.
o: inf, —usoudiv, uznav, že—.pass. TpoxÉxpt
Tat—po přednosti usouzeno, uznáno jest, že—.

πρό-κροσσος9. ἰ 8. (-κρόσσαι)τργθᾶ ὅπό
jící, vyčnívající, Hér. yovráv xepxhai m.eiot
—ven, vpřed vyčnívají. všec mr.ὅρμεον τὸ ἐς
móvrov lodi postaveny byli přídami vyční
vajíce ven do moře.

Tpo-uTÁoLAL napřed dobývám si. Thúk.
prť.pass. TATpoxexvnuévadřívější jmění.

προ-λαμβάνω α) «) napřed beru. Sof. ei
πρὸ τοὐμοῦ προύλαβες τὰ τῶνὸ ἔπη že před
mým slovem vňal jsi slova těchto (raději,
spíše vyslechl jsi—). P)napřed chápu se. m
něčeho. Dém. ToůrToTpoAafBetvtoho napřed
se chopiti. v) napřed beru, zaujímám Dém.
τῷ τὰ χωρία καὶλιμένας προειληφέναιtím, že
m. pevná a přístavy napřed vzal, zaujal.
προλαβεϊῖντι πρὸ τοῦ τοὺς ὅρχους ἀποδοῦναιNA
předvzíti dříve než přísahusloží. p. Aischn.
b) předbírám ; předcházím. «) Hér. «. vs
ódoš předbíhati kus cesty. Thúk. προύλαβε
r0AAG předběhl o mnoho. προλαμβάνοντες
vs ovyňs předbíhajíce v útěku. P) Xen. oi
νόµ.οιπρολαβόντεςἐπιμέλονται, ὅπως μη 5 1πᾶ.
fut. zákony už napřed (předšedše) starají se
ϱ 10, Δ0ΥἨθ--, ἐπειδὰν ἅπαντα ἀκούσητε, κρί

νατε, μὴ πρότερονπρολαμβάνετε -dřívane
předbíhejte (úsudkem)! ἳ

προ-λέγω (5Τν. προ-εῦπον,-ερῶ) 1. a) α)
veřejně pravím, hlásám, Aischl. s inf. —že—.
ϐ) Ρτοπάδίπι, Dém.,, Arst. ořečníkovi.— b) «)
vyzývám ; vyzývaje pravím. mw. někomu.
s inf. aby—, un—aby ne. Dém. 3) přikazuju ;
poroučím. Xen. m. úuy dméva: x TňSVOP%
—vám, abyste odešli ze země. 2. předpoví
dám. a) napřed povídám, říkám. Sof. (v. oůxovv
1.). Dém. napřed ohlašuju, opovídám (se).
ΡΗ βιάζεσδαι. -- b) « věštím. vwví+ někomu
něco. Hér, subi. yonorýp:x. Dém. deoí.

Tepo-Aeťrtwnapřed opouštím.1.a) Aischl.
mooArmetys obi. m.napřed opustiti, Sof.sobi.
os, před časem— (v. aidéouou 1. b, £.). b) Sof.
mooXAumelyT: upustiti od něčeho; zanechati
něčeho (j. smutku). 2. a) opouštím (zrádně).
ΤπύΚ. χώραν μὴ πολείποντες, Ἡ ἂν τις προσ
vad místa neopouštějíce, kde by kdobyl
vřaděn, postaven. obi. r0 τῶν ξυμµμάχωνκοι
vóv společnou věc spojencův—. b) před ča
sem do-, vycházím, mizím, Thúk. subi. %30
ún "xi 70 cdu.x síla tělesná,

P
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προ-λεσχηνεύομαι (-λέσχη) Hér. prf.
napředporozmlouval, porokoval jsem si. rep!
τινος 0 něčem.

Topo-AeÓoowprozírám ; předvídám. Sof.
πρό-λογος, ὁ, Ρτοδἱοτ;ν ἀτάπιαίὃ:přední

hra (t.j. první čásť drámata před prvním
zpěvem sborovým). Arst,

Topo-Aoyicu a) vpřed, napřed k číhání
osazuju. Thúk, vag ddoúgcesty. —Ti čvédpaus
něco zálohami. b) napřed k číhání usazuju,
ukládám. Thúk. ᾳ55. τὰς προλελοχισμένας
švédpack číhání napřed uložené.

Topo-ArÉm napřed trudím, rmoutím. Pl.
a0r. pass. napředtrudem pojatu býti.

Tepo-pLonbávwnapřed učím se, Sof.Thůk.
aor. napřed naučiti se.

προ-μαντεία, ión. Tyén,7, přednídotazo
ní věštby ; právo předního, prvního dotazu
(věštby). Hér.

προ-μαντεύομαι παρϊεᾶ γδδίίπι, τόξίθ
cky předpovídám. dle někt. u Hér. aor.

πρό-μαντις, €03g,101.105,0,7 1. prostřed
ník, prostřednice věštby (při věštírně);
prorok ; prorokyně. Hér., častějifem. (v Dó

dóně, v Delfech). Thúk. 2. Sof. fem. napřed
věstící (pomstu) ; předvěstitelka, Alxn.

προ-μᾶτωρ, ορος, ἡ, ἀότ.(-μήτηρ) Ῥτα
máti. Aischl., Eur. :

προ-μαχέω (-μάχη, 511. πρόμαχο-ς)
vpředu, v předních řadách bojuju. Xen.

Tρο-μαχεών, ὤνος,ὁ {-υάχη,51. ΡΙδάςη.)
a) přední hradba (vyčnívající) ; předhradbí;
bašta. Hér. —b) cimbuří; stínka. Hér. (v'
ἀνθίζω). Χεῃ,

πρόὀ-μαχος 9. (-uxym) básn. a) vpředu
bojující. Aischl. 7. zóAsov, dóu.covobránce
města, domů. b) předního bojovníka ; náčel
níkův ; náčelnický. Sof. dópu.

TOPO-LEÁLTÁMnapřed provozuju, se ovi
čím. Xen. %TerpoueueAmxóTE; poněvadž na
před se vycvičili.

Ilpopévetm nejstarší z tří kněžek Dó
dónskýchv 5. stl.

προ-μετωπίδιον, τό (-μέτωπ-ον)ουὅ.
pl. a) Hér. náčelné (s předu ὄε]α) Κῑζο. ἵπ
mov koňské, —b) Xen. náčelníky ; štítky ná
čelné (koní válečných).

προμήνεια π, -μηνία, 1όπ.-μηείη
η. -μηὈίη, ἡ (προµηθής) 3) Ρτοσϊείθ]ποςῦ;
opatrnost. Sof , Eur., Hér., Thúk, go0umůí«
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s opatrností, —Pl. vedle dvěpeí«. b) opatře
ní; péče ; starost; pečlivost; starostlivost,
Sof. cýj rpopnbix starostí 0 tebe, %Trp03viva
7. šetrnost k někomu. Hér. aúrov xdora čv
oAM) m.etyejeho v šetrnosti velmi bedlivé
πιξ].,Ε]προμήθειαν ἔχεινTivogpéčimíti oněco,

προμηῦέομαάι(προµηθή-ς) ουγδ. Ρ15,α)
prozřetelně, opatrně si počínám. Pl. ὑπέρ τι
vog Ku prospěchu něčímu.b) «) pečliv, sta
rostliv jsem. Pl. 7:v0goněkoho; ohlédám se
na někoho; šetřímněkoho.is acc. neut, rx
τα π. na to se ohlédám; k tomu přihlížím.
9) Hér. r. viva šetřím někoho; v šetrnosti,
uctivosti, vážnosti mám někoho; vážím si
někoho.i εᾶ]ο τιμᾶν.

προμηνεύς, έως,ὁ[προμηθή-ς)1. αρρεῖ[ζ
Aischl. pro-; přemysl. ; důmysl.; důvtip. —
2. prop.ITo—, mýth. syn títána Iapeta, bratr
Epimétheův, důmyslný příznivec lidstva
proti Diovi (Přemysl).

"προ-μηὺς 9. a) prozřetelný; opatrný;
rozvážlivý. Thúk. uéXAnou.PL comp.sig τι
opatrnější k něčemu, Thúk. 70z. prozřetel
nost; opatrnosť, b) Sof. fem. 04 TLT00Pavsty
w. nic nedbajíc smrti.

προμηνία, Ιόπ. -dín, Τ.προμήθεια.
TUpo-1Y)VŮMnapřed vyjevuju, oznamuju.

Sof. a0r. Toúoyovčin (zamýšlený).

προ-μήτωρ, Ψ.προµάτωρ.
Tpo-pvaojat 1. Sof. předtuchu mám;

napřed tuším. 2. a) pro jného namlouvám.
Xen.% zpou.vnoauévyžena námluvčí. b) Xen.
TouxĎTa.TgouuvěTo 0 takové dary ucházel se
(pro jného),

προμνήστρια, + (mpouvyaTpí-s)svodnice.
Eur. xaxáv ku zlému.

προ-μνηστρίς, ίδος, Ἡ (-μνηστήρ)πάπα]ατ
čÍ (žena pro jného). Xen.

πρόµος,ὁ[πρό- « primus, před-ní)básn.
předák ; přední.Sof. dev zbohů. γᾶς πρόµιοι
země mužové přední.

προ-νᾶιος ión. -výtos 3. (-νᾶ-ός) Ῥϊθᾶ
chrámem. Hér. 0 mpovýtovpředehrámí;
předsíň, kobka v chrámě. %Elpovyíy (Před
chrámová), příjmě Athény v Ďelfech, kde
chrám její stál předchrámem Apollónovým,

προ-ναυμαχέω Hér. προναυμαχΊἤσειν
Movýrov lodní boj svésti před Milétem. —
Πελοποννήσου πα Ῥο]οροππός.,

TOpO-VÉLWmeď. na pastvě vpřed se ženu.
5ο, προνέμεται "Aon<—vpřed se žene-.

προ-νομή.

Trpo-veůw vpřed se kloním ; přikloňuju
se. PLprf. přikloněn jsem. εἰςτὸ πρόσῦεν--.
Xen. prs.

προ-νγιος, Υ.προνᾶιος.
προ-νηστεύω (615.νηστεία)napředlač

ním, se postim. Hér, aor. napřed vypostiti se.
προ-νῖκάω παρῖεά ρἵεπιάμάπι, Ῥοτάζίτη.

Thúk. pass. prf. inf. dříve poraženu býti.

προ-νοέω 1. α) α) υρῖεὰ prozírám, pro
π]όάάπι, ΤΠή], περαιτέρω προνοοῦντες Δάἱθ
vpřed prozírajíce. 9) napřed pozoruju, po
znávám. Thúk. vpovoňoauβραδεῖςτὰ ἐξ αὐ
τῶν ἀποβησόμενα πε]αρπί Υ Ῥοππάπί věcí,
které z toho pojdou, Xen. govov T1—na
před pozoruje, že—.meď. Bur.is gen. oňg
mpovonoáyumv oosvóg tvůj napřed prohlédla,
poznala jsem úmysl. b) předseberu. Eur.
medď. —si. aor. s inf. předsevzala, umínila
jsem si- 2. a) (napřed)opatřuju, opatření
činím. Xen. emueAsiobat xai zoovostystarati
se a opatření činiti. —(opatřuje) pořizuju.
τὰ παραγγελλόμενα rozkazy dávané. inf
i opatřování; opatrnost. —meď. Tů cvumé
ροντα προνοεῖσθαι ὑπὲρ τῶν μελλόντων po
třebné věci opatřovati, zařizovati si pro bu
ἀοιοποβί. αἱί. προνοῶ, προνοοῦμαι ὅπως-
s ind. fut. opatření činím, j. by—,aby—.Xen.
—úcs coni. aby—.b) pečliv, starostliv jsem.
«) dbám, Xen. odděvčAXomoovodv0 nic jného
nedbaje. 9) pečuju; starám se. Xen. T1v0g
ὅπως-- 0 někoho, aby—. i meď. Te ywpag
o zemi péči mám. i dep. pass. Lýs. repovo
ndňvaí Tivogpostarati se o někoho.

προνοητικός 8. (προνοέ-ω)ΡτοσϊδίεΙηγ.
Xen, neut. prozřetelně zařízeno.

πρόνοια, jón. zrpovoím,Ἡ (πρόνο-ος, SIV.
mpovoée) 1. a) předvídání. Sof. oxpř*s τινος
jasné něčeho. Thúk. z. Ttvog %čgTOVTÓAE
uov předvídání něčí co se týče války. —pro
roctví. Sof. (v. raXatoxro;). b) předběžná
myšlénka; úmysl. Hér, éx mpovotncz úmy
sla. —Tivosz obmyslu něčího. 2. a) «) pro
zřetelnost. Hér. voů delov 7 m. boží—. Xen.
ἀνθρωπίνηπ. ας Κά--.B)opatrnost; opatření.
Τίς. τούτων ἔξωτὴν zr. toho opatření uči
ním. b) pečlivost; starostlivost; starost.
Hér. duémvý m.1 ἐςfv.éuc čyovca vaše pečli
vosťk nám se vztahující. Xen. %cy x. tvá
starostlivosť o mne. i s gen. obi., Dém. wpó0
νοιάν τινος ποιῄσασῦθκιΡέδἱ πᾶ někoho vyna
19718.1 πο.πεοί τινος, ὑπέρ τινος Ρ6δο ο πόΚοῄο,

προ-νομή, 1. předběžné,spořádanéroz
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dělení. Xen. cůy zoovouate spořádanými ná
jezdy. zpovouhy movýoaců+a:nájezd učiniti, 2.
picování. Xen., v. čžáyo 1. a, 5.

πρό-νοος, -νοὺς 2, prozřetelný ; opa
trný; rozvážný. Hér. — Sof. comp. —rgovoú
στερος.

προ-γώπιος 9. (-- ϱΡ. τὰ ἐν-ώπια, -ὤψ
prostranní stěny) Eur. v přededvoří,0 0s.—
neut. sg. i pl. přededvoří. — obr. i o Troj
zénsku.j. předbrání Peloponnésa (se strany
vých.).

προξειν- ]Ón.,v. προξεν--.
προ-ξενέω (πρό-ξενο-ς, -- Ἱππρτέ.προυξέ

νουν, a0r. zpoučévnaa) 1. hostitel, ochránce,
zástupce jsem. «rrvogněčí (t. přítele z jné
obce) Eur. —icelé obce cizí. Xen., Dém.—2.
a) přátelsky doporučuju, opatřuju, zjedná
vám. «)se subi. 0s., PLadr uodvěpu περου
Ἐένησε τῷ υἱεῖδιδάσκαλον VOVGIXŽEMNĚ SA
mému doporučil muže za učitele hudby sy
novi mému. G) se subi. zosbn., Sof. čArig
Ῥράσος mpočeve? naděje odvahy dodává —
b) přátelskou, důvěrnou radu dávám. Soíf.
impf. prs.

προξενία, h (%00%8v-0g)a) pohostinství
v cizíobei. Eur. —obzl. poh., přátelství s obcí
jnou, cizí (jež bývalo dědičné, zrušeno jen
na vypověděnou jedné z oboustran). Thúk.
raAax r., Xen. —Spojeno s tím bývalo zastu
pování obcespřátelené :přátelství ochranné,
— někdy i pouhý název čestný. b) V Athé
nách x. byla zvláštní druh občanství lidí
z cizích obcí tam usedlých, —meziicoréheu.
a uerTomxta—,obsahujíc někdy iosvobození od
některých poplatků. Dém.

πρό-ξενος, Ἰόπ.-εινος 1. ὁ, hostitel,
Ποβί1ίθ]Κα(οἱπίοΏν. κατανύω b, x). Sof. fem.,
Xen. mase. 2.0 «. a) veřejný, obecní hosť.
Hér., att. o) obecní hostitel ; občan,jenž jmé
nem obce přijímá a hostí posly z obce jné. 5)
občan do jné obce vyslaný, aby tam byl zá
stupcem a ochráncem své vlasti i svých ob
čanů.y)občan v cizíobei,j. zástupce a ochrán
ce jné obce, sníž má přátelství ; přítel ochran
ný (v. disyyváe). — někdy i pouhý název
čestný, obzl.králů vjných zemích : ochránce
obecní. Hér. při zdeovévů, oíXog.—b) v Athé
nách (srv. προξενία ϐ). Ὀόπι.

προ-οδοποιέω τρίῖεᾶ,παρῖοᾶ ορείἩτασίη,
obr. Arst. se subi. zosbn. —pass. se subi. 08.
cestou napřed upravenou hnán, puzenjsem.

πρὀ-οδος 1. subst. j postupování(vpřed).

προ-οραω. 919

Xen. —2. adi.2., Xen. masce. přední v po
stupování, v postupu, v pochodu-—.u vojska.

πρό-οιδα παρῖεᾶ νίπι; Ῥοάτίάάπι, Hér.
πλεῦντι τίοθ πόσο, Ι. τὸν $avarov. —Dém.
ἐχ 70AAou—zdaleka, dlouho napřed vím,

προοιμιάξοµαι 1φροιµ- [προοίµιο-ν,φροί
uto-v) předmluvou, proslovím, úvodem pro
náším ; (napřed) propovídám. Eur. ví opor
µιάζει veoyu.óv; co nového propovídáš ? (na
povídášjen a nedopovídáš?).Xen. Adepoor
aceva: takůvodem promluví, PL.περὶοὗ πά
λαι τοσαῦτα π. 0 ὄεπι απdlouho tak obšírný
úvod činíme. Arst. 0Atyzopotuxoavevog má
lo úvodem napověděv —.

προ-οίμιον 1φροίµιον, τό (- οἵμ-ος) 8)
vchod; začátek. Aischl. ἐνπροοιµίοιςΥzačát
cích. Eur. opotuta Aóyouzačátky, první slova
řeči.—obyč. úvod v řečidelší, umělecké.att.
b) přední, předběžný zpěv (celý, po němž ná
sledují zpěvyjné); chvalozpěv. Aischl. úuvet
σθαι φροιµίοις ορξτοτάπα býti chvalozpěvy.
Τπήϊχ, π. Ἀπόλλωνος, ΡΙ. εἰςτὸν Ἀπόλλω,

προ-οῦχοµαι ροομοᾶαπιρ'θάολάσίπι,Σεπ.
προ-ομολογέω prve, před tím přizná

vám, přisvěděuju. Pl. prf. pass.

προοπτέον, V.προοράω-- {.
πρό-οπτος ἶπροῦπτος (προ-οπ- Υ. προ

οράω) Ρῖθά očima; zcela zřejmý, zjevný.
Aischl. Aóyo<.Thúk, xívovvoc.Dém. $ávaToc.

Ttpo-0půTOC3. (srv. přech.) předzíratel
ný ; snadno předvídaný. Xen. neut.

προ-οράω 1. a) vpřed zírám, prozírám,
vidím. Xen, 8x x0XXoůzdaleka. προϊδεῖν před
sebou uzříti. b) «) napřed vidím. Xen. ἃ οἱ
ὀφθαλμιοὶ προορῶσι 60 οὔϊ παρῖεᾶ τἰά{. τοῖς
ὀφθαλμοῖς roo0ody očima napřed vida, Pozo
ruje. Arst. prf, rooewoxxxnapřed, dříve uvi
děl, spatřiljsem, ($)předvídám. Xen. %vy“
T TV UEMóvrTovzro0opžduše něco z budou
cích věcí předvídá. oA(y«poogv málo před
vídaje. Dém. PéXriovτῶν ἄλλων-- Ἱόρο než
οβ{δηί--, πρὸ τῶν πραγμάτων προορᾶτε οὐδέν
před příběhy, πἀά]οβίπηί--, ἶ πιεᾶ. ἀγη. προ
ορᾶσῦαι, προϊδέσθαι předvídati ; předzvěděti,
2. a) napřed opatřuju. obzl.meď. Xen. ταῦτα
προξωρᾶτο ἐννοῶν, ὅπως 5 opt. tato opatření
(napřed) činil, maje na mysli, j. by—.b) na
před prohlédám. r:vogk něčemu, k někomu;
-napřed pomýšlím na něco, na někoho ; sta
rosť mám, starám se, dbám oněco, oněkoho.
Hér. ei eevT0U u? F000pčěsnemáš-li starosti
o sebe—.meď. Thúk.s ace, neut. T0 čočuu
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TV Lóvovmo00pWuevotsvůj vlastní prospěch
jen před očima majíce —.na svůj vl. pr. jen
pomýšlejíce—. pass. fuďv oéo T00077T60včoTÍ
nám o tebe dbáti jest.

προ-ορέγοµαι, Ψ.προσ-ορέγοµαι,
προ-ορμαω 1. παρῖεάΏτπα, Ζεπι, Ροπά

ním. med.— se. Xen. ἁμάξας προωρμημένας
vozy, které napřed se vyhrnuly, napřed vy
jely. 2. mtr. Xen. προορμῆσαιπαρῖθάvybr
nouti se, postoupiti.

προ-ορμίζω. Thůk. ὀλκάδας προορµίσαι
πρό τινος Κοτάβργπάχ]αάπί νγν]έοῖ před něco,
zakotviti před něčím.

προ-οφείλω 1προυφ- α) ἆἀῑίνδ]ὅχαἅ]τ
žen Ίβαπι, ο0γδ. ᾷα55. ὁ προοφειλόµενοςz dí
vějška dlužný ; ještě nedoplacený. Hér. oó
pog—berně, -čyboy)stdávné, zastaralé záští,
μή. Συμμαχία προυφ-- βρο]οηςίτί z dří
vějška zasloužené, povinné. b) z dřívějška

„vinenjsem. Eur. roi 1 někomu něčím,

Tepó-odic, %, uzření, spatření napřed;
předběžné spatření. Thúk. Trvogněkoho (že
byl dříve spatřen někdo).

Tepó-TAP x) zpředu podél, podle—. τινὸς
něčeho, Eur. —b) dle někt. u Eur. m. goórav
veskrze; skrznaskrz.

προ-παρα-βάλλω παρῖεάρῖ--, naha
zuju. Thúk. meď. dyn. Mdovgrporajuba
AéodouTovíkameny napřed řadami naházeti
někomu.

TEPO-TApA-INELÁČEnapřed připravuju.
Xen. zavra. —pass. Thúk. čx πολλοῦ προ
mxpsoneuaovévov;ode dlouhé doby už připra
vené.

προ-παρ-ἔχω napředpodávám,posky
tuju. Xen, uxvrTov oduy.zxóv Timsebe 78 spo
jence někomu. meď. προπαρασχέσδαι σῦτον
napřed opatřiti si potravu.

Tpo-TAPoKbEv básn. napřed, dříve před
tím. Aischl. právě, zrovna před.tím.

πρό-πᾶς, παντος ὃ» ρά5η. νρῖθά,. αὔ do
konce, veskrze všechen, veškeren, celý.
Aischl. o zemi. i yévog. Eur. dóu05. Sof.
πότμος.

προ-πάσχω a) napřed trpím, křivdu
snáším, zlého zakouším. aor. —utrpěti. —za
kusiti. Sof. —Thúk. úmó v:voc od někoho. —
Hér. prť.— b) vůb. napřed zakouším. Xen.
προπεπονθυϊχ οὐδὲν dyxdbóvnapřed nezaku
sivši ničeho dobrého.

προ-πάτωρ, ορος, ὁ, 8) οἴθς oteův ; děd,

s 4
προ-πηλαίρω.

Hér. τινὸς πὸδί. -- ἶ otec dědův ; praděd. b)
praotec ; buď: kterýkoli z předků, Hér.i pl.
—n. první praotec, areiotec, Sof, Zeús.

TL0Ó-TTELPU,,4, napřed, předběžná zkouška.,
Hér. Thúk. obi. při gotelodau.

Topo-mvé170W1.a) předesýlám. x) vpředu
po—,vysýlám. Hér. 7900póy.0ug xÝouxac TEpo
méubavreg—vpředu vyslavše, předeslavše—
(tak, aby průvod hned za nimi se ubíral). B)
napřed vysýlám. Thúk. x%uxx. Xen. žyye
λον. -- πρὸ τοῦ στρατεύματος ἄνδρας —před
γο]5Κθιη τηπζθ --, ἁμάξας σίτου προυπέυψε
τὴν ὁδόνvozy s potravou předeslal—. Hér. τὰ
ἄλλα ἅμικ τῇῆσιἁμάξησι προέπεµψαν osttní
zár. s vozypředeslali, Thúk.is inf. déxxTáv
νεῶν προύπεμψαν ἐςτὸν μέγαν λιμένα πλεῦσαι
—předeslali, aby dovelikého přístavu vplu
ly. —med. —si. Xen. s obi. vojínů. —pass.
Tporeuodřva: předeslánu, napřed vyslánu
býti. Hér. rooméuresdou dále posýlánu, do
pravovánu býti (ip). b) provázím.Aischl. 5
δόµ.ουςἄο domu. šri růuBo ku hrobu.p. Hér.
—i v ῬοςΠοάᾶἩΡτοσάπίπι, προπέμψαι βασιλέα
provoditi krále. —přátelsky, Eur, xvoréu.bu:
„dovoz Tiva doprovoditi ze země někoho. Sof.
oi rpoměuÚavvecplkev průvodcové z přátel.
p. Xen. — 2. a) =) pryč ode —, vysýlám (ně
Καπι). 996, φοῖβοςεἰ προὐπεμφέ σε Ε'. τγ5]αι
li tě sem, Aischl. zed. zooměuhbzodnívia
od sebe vyslati, propustiti (ibezděky),dovál
Ιγ. ϐ) 5ο. φῆμας λάθρα τινὸςπροπέμπειν τινί
zprávy bez vědomí něčího posýlati někomu,
b)x) při—; donáším. Sof. κακάγγελτάττινι προ
rěubu č zlé zprávyněkomupřinéstik žá
Ία. β) 0, ἐοὺςπροπέµποντας Φόνον547617Ρἵ]
nášející (vysýlající) smrť, vraždu. c) posky
tuju ; podávám.Sof. číooga p. meč—.Aischl,
s obi. oběti. ὣεοὶῖςbohům.

προ-πέρυσί(ν) Ρϊεᾶ]οπί αἲῖ,
προ-πετάννυµι Χει. ὑμᾶς αὐτοὺς προ

πετάσαντες ημ.ῶν πορεύεσὃε ΤΟΣΡΙΟΒΥΟ110856:
be přednámi-,

προπέτεια, 1 (mpomerýg)rozpustilost,

προ-πετής 2. [-πετ-υπί-πτ-ω) 1. α)νρῖεἆ
nakloněný, skloněný. Xen. «y%v (op. dodós).
b. «) o věci: spadlý ; rozpadlý. Sof. neut, xet
Tou7. leží rozpadlé. B) o 0s. C3«.žije skle
slý, ve spánku pohřížený.2. a)x)náchylný;
prudký ; prehlivý. Xen. ní v. k něčemu.3)
Isok, *. yéAegrozpustilý smích. b) náhlý;
kvapný. Xen. adv.

προ-τηλακίζω (πηλό-ς)a) blátem po



προπηλαχισμός.

hazuju. obyč. obr. hanou pokydávám ; po—;
zhaňuju ; tupím. viva někoho; hanu kydám
na někoho. Sof. prs. —Thúk., Pl. TporyAa
xloau,-mmAaxietyzhanobyti ; zohyzditi(i těles
ně). Dém.i pass. úBpiČeroxi προυπηλακίζε
το ὑπὸ τοῦ δήμου tupen a veřejně haněnbyl—.
b) hanou, za παπα νΤ{/Κόπι, Ὀόπη, πενίαν.

προπηλαχισμός, ὁ (προπηλακίζω)ΡΟΚΤ
dání hanou ; pohanění ; hanění, Hér., Dém.

TEpo-TtÉVW«) připíjím ; zavdávám. ruvi ně
komu (při hostině tak, že vypije až na dno,
dávám nádobu picí znova naplněnou druho
vi píti ; při tom často nádoba n. i jná věc da
rována tomu, kterému se připíjelo, zavdáva
lo) Xen. xépavx olvoumoourevovpo rohu vína
ΡΤἱρί]ε]1.π. σοι καὶτὸν ἵππον δω ροῦμιαι.ϱ)τῦῦ.
zavdávám ; neprozřetelně, marně za—,vydá
vám. Dém. τὴν ἐλευδερίανπροπεπωκότες Φι
Are svobodu παγᾶανδοΕ111ροτ1.φᾷ55. προ
πέποται τῆς παραυτίκα χάριτοςτὰ τῆς πόλεως
moZyuxTa Zzavdány,zadány jsou za okamžitý

wvděk obecní věci.

προ-πίπτω vpředpadám ; vpadám. Sof.
moomecelyvávet vpadnouti, ve-—,zajíti v údolí.

T4p0-T10TEÚWnapřed důvěřuju. Xen, aor.
pass. napředdůvěru získati si.

T400-T0(TVWna kolena padám ; hluboce se
klaním. Aischl., Sof. prs.

Topo-TTAÉ napřed pluju. a) o subi. lodi,
Thúk. prs. b) o os. Hér. g007Awcxgnapřed
vypluv.

πρὀ-πλοος, att. -zhovs 2, (srv. předch.)
vpředu, napřed plující. a) Thúk., Isok. vřes
lodi napředvyslané, vypravené, b) Xen. pl..
o os. v lodním boji,

προ-πλώω 80Υ., Τ.προπλέω.
προ-ποιξω 1. τρῖεάα ἁδιάπι, Ποϊοσίπι,

Ἠότ. προεπεποίητο γρῖεᾶα πἀξ]άπο bylo—.2.
napřed činím. Hér. aor. napřed učiniti, pro
kázati. ;oor% dobrodiní. Thúk. činem pře
dejíti (někoho).

Τερό-πολος,ὁ, ἡ (-Téhu,srv. T900-7-)vpře
du se jevící; sluha; služka. Eur., Hér.

| Tpomopm“, 1 (mporéu.me)průvod. Xen.
při odchodu něčím,

προπομπός, ὁ, ἡ (προπέµπω) Ῥεϊνοᾶξί.
Αἱ6οΠ],γυμνὸς προποωπῶν ΡοᾷοὀΤΑΠΣ Ρτῆ
vodců. fem, —ku hrobu. —Xen.

Topo-mTtovém1. a) v namahání, v úsilné
práci předcházím ; napřed, předněkým, před
něčím namáhám se. Xen. zo0x0výoagpo úsil

πρὸς. 921

ηόπι πβΙπαάΠ{(τ. ἵ προθουλεύω3. Ὀ, ῥ.).προ
πονεῖνπρῶτον τῶν εὐφροσυνῶν πθ]ά1ίπθ Π8
mábati se před radovánkami. pass.Tů TepoTE
movyuévaúsilí předešlá, 2. meď., Sof. vás
Trporovouuévac země když v soužení postu
puje-—.

Ί]ρο-ποντίς, ἴδος,Ἡ (-Πόντ-ος)Předmoří;
Propontis, mezi Bosporem Thr. a Hellés
pontem.

προ-πρᾶσσω, napředpořizuju, konám.
Arst. va moorerpaypéva děje předešlé.

Tepó-Tipvuva, ace. neut. pl., j. adv.,
Aischl.skormy vpřed,dolů ;vjistou záhubu.

προπύλαιος 9. (πρόπυλο-ν)ἃ) Κι Ρ1ᾶ
chrámí příslušný. va x. budovapředchrámo
vá; předsíní chrámové ; předehrámí. Hér. u
chrámův Eg. (budovavěžovitá, j. samostat
ná čásť chrámu, jichž bývalo několik při
jednom chrámu), b) att. TA7x.Ps dxpom0Ae
oc brána vpředu vyšehradu Ath. (na záp.
straně); propylaje; stavba velmi nádherná
v podoběčtverohranuza Periklea zbudovaná.

πρό-πυλον, τό (-xým) obyč.pl. a) před
brání ; přededvoří. Sof.u paláce král,- b)Hér.
předchrámí(j. προπύλαια, σ. προπύλαιος).

προ-πυνθανοµαι Ῥϊοδπτίαάπι; napřed
zvídám. Ti něco; napřed dovídám se něčeho.
Hér. i prf. —aor. předzvěděti, napřed zvě
děti; napřed dověděti se. Thúk., Xen. —Hér.
1 5 80ο, 5 praed. part, —že—.

προ-ρρηὺ Ίναι, αοΥ,Ρ888. Ἐὰ προ-ερῶ.
Xen. a) veřejně prohlášenu býti. ὅτι-- ἄθ--.
b) rozkázánu býti. s inf. aby-.

πρό-ρρήσις, 7 (790-poe-srv. předch.) a)
veřejná výpověd, ohláška. Dém. x «. πολε
μ.ῆσειντινὶΡοτύ Ρονδα!νά] začíti s někým.
ϱ) τεῖε]ηύ τοσκα7.Τπή]χ. τῶν Ἀθηναίων.

πρό-ρριδος 9. (-ῥίζα]τον 5Κοῖοποπα.ο0σὸ.
obr, s kořenem ; do kořen ; na prach ; napro
sto; docela, Aischl., Sof, —Eur. πρόρριζόν
τινα ἐκτρῖψαι 4ο Κοῖθη πόΚοπο νγ]θά1{1. Ρ.
Πότ., 1 π. τινα ἀνατρέψαιἀοοθ]α, ἀοκοπα πόΚο
ho povaliti.

πρός (ρᾶτά, προτί θΡ., ἰποτί; dór. ve slž.
před ostr. příd. i woW-,srv. πόθ-οδος. --ν
90, proti) I. adu.: trag. i Hér., att. ve spojení:«x.dgK tomutu;aktomu.téžxi«.
a k tomu, kromě toho, mimoto. z. dě xai—i.
m. 0 ém—ještě (srv. i zpocéri). —též i na
konci částky νξ{γ,Ἱ. Ὠόπι, τάλαντα ἐνενήκον
T% καὶ μικρόν τι π. Ἠϊΐποπ 960a něco málo
Ktomu, nad to, přes to. II. praep. S a0o.,

T ————νοονο»
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dat., gen. —A. nejčastěji s ace. 1.a)a«) pro
ti; ku. Aischl. Aiov «. dyroAáck východu
slunce. Hér. r. Bopémy,vóTovk severu, k jihu
(v. i 1. še; 1. b, GAéro 2. b). Thúk. yápa m.
rýv móXvnásep proti ms., k ms. p) ku. Sof.
πλεῖνπ. očxovplouti k domovu,p. při ixéodau,
ἀφικέσῦθαι. Αἴδοβ]. π. Καύκασον μολεῖν κα Κ.
ΡΠΗ, π. ἤπειρον σεσῶσθαι ΚΡρεση]πόζ80Ἠτά
něnu býti. Xen. ——m.rýv EMA40x —k Hel
lénsku, doHellénska, προσελθὼνπ. τὰ ὄρη
přišed k horám. is ace. 0s.. Xen. r. rov mar
πον poodpau.civ k dědečkovi přiběhnouti.
Thúk. (v. διακρίνω 1. 8, α). Χ6Π. παρεῖναιz.
τὰ ieo« dostaviti se koběti. —m.«)róv —kně

(mu. y) nepřát. Aischl. m. Tia n. m proti
někomu, něčemu. Sof. πι. τοὺς oíhovg proti
přátelům ; na přátely, (v. i miírvo 2. a). —
Thúk. um m.viva boj proti někomu. Xen.
iévou7. viva jíti proti někomu, na někoho. %
m. Ti% čmbováň úklady proti někomu. Pl.
ταῦτα π. rov [vyrraxov eloyrouto proti P. ře
čeno jest. b) a) Sof. ἀποσκοπεῖν π. τινα Ῥ0
hlížeti na někoho, p. při ópdv, PAémewv.B) λέ
vem,Aéčae,elév r. vwmluviti, promluviti
k někomu.Xen.raďva vyskov zr.Kov ty
zprávy při-, donášeli ku Kýrovi. Sof. xou.íČeuv
T.. v. donášeti něco k něčemu. x. T%00v
xTeoloy.aTu na hrob dary obětní přinášené,
v) Soť.óurhl« m.Tiva obcování s někým. Xen.
π. τινα ἔχειν τὴν γνώμην Ἱςněkomu mysl míti
obrácenu,myslí nakloněnubýti. ra Kov oů
τως ἔχει π. ἡμᾶς ὥσπερ τὰ Ἱμέτερα π. ἐκεῖνον
věci Kýrovy tak se mají k nám, j. právě naše
věci k němu. Isok, ἐμοὶοὐδὲνπ; τοὺς τοιού
Toug mně nic není do lidí takových, s lidmi
tak—,—Dém.(v. čo1.a,2.a). —se(s instr.,
v. rpxece 1.b,($). c) obr, o) Sof. r. véhocyó
ων ἀφίκοντο Κα konci nářků došli, dospěli.
9) Dém. xar08 r. rodro (v. 2. raosm— f.).
9. 8) 0 686. Ρ]., Χθῃ. π. ἡμέραν kusvítání;
Κτάπα, Χθη, π. ἑσπέρανk věčeru. b) «) 0úče
ἶω. ΑἰδοΠ]. π. χρέος Tódek potřebnému dílu
tomuto. Sof. ag x. T ypeluc; s úmyslem k ja
kému jednání? (V. iiorodée £.). Soť., Dém.
re. jdovýv k libosti, ΤΠ], ξυμφέρονπ. τὸ -
s inf. prospěšno-k tomu, aby—.Xen, T05T0ὡς
συμβαλεῖται π. τὸ Axvdávev to že přispěje 
k utajování. —B) opříčině: pro. 5ο. π. οὐ
δὲνεἰς ἔριν Šuuoúusvog pro nie ku sváru se
rozhorluje. x. Tí; proč ? m. Ta5rTapro to; pro
ty příčiny. trag., Hér., att. —PL. ἔπαινος π.
adpéAexvchvála pro užitečnost. —c)a)v při
rovnání. Ῥτοῦί. Πότ. κοῖόςτιςἀνηρ π. τὸν πα
vépajaký asi muž proti otci. ]. π. τὴν ἀλή

πρός.

θειχν. -- 18ο]ς.ἔχοντες χώραν ὡς πρὸς τὸ πλῆ
Όοςτῶν πολιτῶν ἐλαχίστην πια]{ορπετη],hle
dí-li se ku množství obyvatelstva, velmi ma
lou—. Xen. 7p0g T0—s inf. proti tomu, že—;
hledí-li se Ktomu, (k zásadě té,) že—.i při
ε1Ρρ.,Ηότ. Αἴγυπτος πλεῖστα θωμάσια ἔχειπ.
růcav ydpnv Egypt nejvíce věcí podivu hod
ných má proti každé zemi (hledí-li se k zemi
kterékoli). B)výménou : 78. 301.(V. πρίασθαι
ϐ). ΡΙ. ἡδονὰςπ. ἡδοναιςκαταλλάττεσθαι τοζ
koše za rozkoše, s rozkošemi vyměňovatisi.
—d) «) o míře, způsobu a p. Hér. yošodu m.
T%učytora zakoušeti domíry nejvrchovatěj
ší. —dle ; podle, trag. —Hér. %. τὰ dýuava,
--την pýumv dle slov, věštby. —Xen. %. ryv
účtav dle hodnosti, zásluhy. Dém. (v. čxBui
vo 1.£.).— B)s (s instr.); ve (s loe.). Sof. x.
Ovyňv s vášní ; vášnivě (v. {λιπαρής--). Χεῃ.
π. φιλίαν ἀφιέναι ν přátelství propouštěti. —
v) průvodu věci: ku; při.Xen.x. x)A0voc
χὔσαντο(v. x5Xóg£., ooyéoua—). O)vztahem :
co se týče (s gen.) ; codo—.č. i jnýmiobraty
překládáno. Sof, T%«. dsovs věci nábožen
ské; ve věeech nábožen—. p. Dém. —Xen.
Ti TV T. TÓVPÓAeu.ovnNěco-zvěcí válečných
(válkyse týkajících).—B.sdat.1.a)při;
u; blízko. Aischl. %.7úAaugpři bráně ; u brá
ny (v.imnyj 2. a, u). Sof. 7. ToreAaiedua
čeročeu, blízko—. Xen, x. τῷ Εὐφράτη, Ῥα
θυλῶνι, τείχει, στρατεύματι--. Ἰ ΡΙΙ 0s, u;
ku. Sof. 7. col mxuoxoTadýre k tobě nechč
se postaví. Xen. «. Tols πεζοῖς γενέσθο.
k pěším dostati se, doraziti (srv. δευτεραῖος).
συμμάχους π. ἑχυτοῖςἔχοντες 8Ρο]6πος τι 5οΏθ
majíce. 3) na, ve (s loc.) Sof. π. πέδω κεῖσθαι
na zemiležeti (v.iůrTo 1. a, 9).Hér. z. oeo:
na horách. na (i saco.); ku. Aischl. acoa
eve m,rréTo0u;přibíjej ku skále, Xen, ci daní
δες π. τοῖς ὤμιοις odoa: štíty na plecích vi
sící. b) «) před. Sof, TOx. Tooiv oxomety před
sebejen hleděti. β)Ώόπι.λέγειν π. τιν mluviti
před někým. γ) 9ο, π. αὐτῷ Υ έἰμὶτῷ svě
λέγειν Ἡ samé už té hrozné věci jsem, abych
ji vypravoval. έπη. π. τῷ σκοπεῖνγενέσθαι
mepívivo; k uvažování o něčem obrátiti se. —
TEPÓTEOST. TOUSTOXYUZOL Vlyvecdu dříve,
napřed ku pracím dostavovati se, přicházeti.
2. ajočše,zř.,ku; po(sloc.), Aischl, Totreg
γένναν π. δέχ᾽ἄλλχισιν γοναῖςἴγείί ροκο]θηίπι
po desíti jiných potomcích tvých (t. třicátý
v potomstvu tvém posloupném). b) «) ku.
Dof.r. zaxořo: xaxa k útrapám útrapy.— B)
ku; kromě; mimo; nad (s ace.) obyč. při
neut., Aisehl. %p0gτοῖσδε πΏο σοιν ὤὥπασα
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kromě věci těchto oheň—. ví %. ToVT0101ZÁ
Ao; co nad tojného ?—Hér., att. 7. T0UT0tG,
zř. x. τούτω. Pl. m. TG s inf, k tomu, že—.
C.s gen. 1l.a)«) proti; ku; (ze strany ku;)
na (s ace.) Hér. oixéovat x. vóTou dvév.ou by
ᾱ κ πα (τσ.1 ψεσηυβοία). π. ἑσπέρηςτοῦ
Bopvoděvsog na západ od Ῥου--. ἔστι π. τοῦ
μώλου τετραμμιένον τῆς πόλιος ]θδί {οδά5ΐ
hradu ku Tmólu obrácená. Thůúk.0 x. Ne
uéxg strana k N. —v0 «. Zxtovyg—ke Sky
óně. 7x.'(OAúvdov proti, k Olynthu. i 0 os.,
Ἠότ, φυλαχκοὶκατέστασαν π. Αἰθιόπων, Ἆρα
Btov stráže byly postaveny proti—. p) ku;
při; u. Hér. εἰσὶοὗτοι οἱχῶροι π. Φαλάσσης
Ježí ty kraje k moři, u moře, Xen. 7. T09550
zapoj přiř,, uř.—b)«) u; před; v očích ně
čích, Hér. (v. riobovos). Thúk.— Xen. τρό
πος’τ. θεῶν ἀσεβής, π. ἀνθρώπων αἰσχρός2Ρῆ
sob před bohy rouhavý, před lidmi ohavný.
δίκαιον καὶπ. θεῶν καὶπ. ἀνθρώπων ΒΡΙ876
dlivo i před bohy i před lidmi. P) při proše
ní, zaklínání: při; pro; skrze. Sof. ©. Atóg
pro Dia! často i att. 7. $edy! Sof. m. čevlmc
přihostinnosti! Thúk. «. ooxovpro přísahy.
—někdy pouhé «. bez gen,, jehož snadno lze
doplniti dle sm., Sof. %. my Gš TXT00gT. TE
μητρός, π. τ΄ εἴ τί σοί ἐστι προσφιλές, ἱκέτης
ἱκνοῦμαι tož k tobě pro otce i Ρτο πιαίκη 1-
jestli ti co mileného, pro to j. prosebník se
utíkám. c)o)m. Tivogciv. na straně něčíjsem.
Aisohl. Tv χρατούντων-- τ{{δσίοίοῃ,vítězů,
Hér. z, Ttvogytvecdau, vevécda: k někomu při
dávati, přidati se. —9) o náklonnosti, PL.ua
Aw re. MoerTayópov cívu velmi Prótagorovi
nakloněnu býti. y) oprospěšnosti. Sof.z. coů
vAp odd"ču.o5opáce ku tvému zajisté pro
spěchu, nikoli ku svému vyjevím ; ve tvůj —
nikoli ve svůj prospěch—. Hér. čAnioasw.
ἑωυτοῦ τὸν χρησμιὸν εἶναιηβάάν 56, že v jeho
prospěch, jemu přízniva jest věštba. v0 čv
στεινῷ ναυμ.αχέειν π. Úp.éy čaTÍVtěsně lodní
boj sváděti nám v prospěch, prospěšno jest.
δαβίο ΤΠήΓς.,|. ὅ ἐστι π. τῶν Ἠδικηκότων μᾶλ
λον cožjest s větším prospěchem, více pří
hodno, vhod provinilcům. 2. a) o původu «)
od; ze. Sof, τοὺς π. αἴματοςΡοκτεσπό. β)ἔχειν,
λαμβανειν τι re. Tivocmíti, dostávati něco od
někoho (se strany něčí). Hér. Tia w. σέο
ueyahac čyouev pocty, hodnosti od tebe ve
Jiké máme. AxGetvobdržeti, dostati od—,trag.,
Hér. s obi. dobra i zla. i: zakusiti od někoho
něčeho. —axoÚstwv,μιανθάνειν τε. τινος 8175611,
dovídati se od někoho, zacy« r. Tivogtrpím,
zakouším od někoho, se strany něčí. Sof. ve
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σεῖνv. T1vogpadnouti původem něčím (v.iéx
πίπτω {.Ὀνῄσχω 1. ϱ). τέθνηκε αὐτὴ π. αὑτῆς
mrtva jest svým vlastním přičiněním, svou
vlastní rukou. —Hér. i při yíveoda: (V.λόγος
1.x,B). p. připass. (č. i instr,) Aischl, Me

ÉvTEGT. dváyaA; Zachvácení byvše násil
ným osudem. Sof. γελώμενος π. σοῦ stíhán
jsa posměchem tvým. =. v05 διδαχθείς; Κύπι
nabyv poučení? —p. Eur., Hér, y)i po adi.
a subst. ; se strany někoho; od někoho. Sof.
(. ἐρῆμος 1. b, α). π. τινος ἄρκεσις od někoho
(pocházející) pomoc, Eur. —06Xog—nástraha.
b) «) v moci. Aisehl. rád" ἔσται π. Hedy toto
bude v moci bohů ; —budezáviseti na bozích.
©)m.Tevógčar. od někoho pochází; vlastnosť,
způsob, povaha něčí jest; někomu přísluší.
1bez čorí, často při subi. inf., Sof. w. xaxo5
γόους τοιοὐσὸἀεὶ ἀνδοὸς čyeiv že zbabělého

V

muže (způsob)jest nářky takové stále vésti.
οὐπ. ἰχτροῦσοφοῦδρηνεῖνἐπῳδάς πει (ν]α5ί
nost, způsob) lékaře moudrého plačtivě říka
ti zažehnávání—. Hér. odre [leoo:x% ἣν οὔτε
me.Tv čyAn oddxu.bvani Perské to nebylo
ani po obyčeji národů v Asii žádných. Xen.
i o)x nv r. T008Kývov Tpórov s inf. nebylo to
povahy Kýrovy, v povazeKýrově, aby—.ibez
inf, Ačyergoddau.z r. codnemluvíš nijak dle
povahy své. v) pouhé: po; dle. Sof, w.δίκης
οὐ στένεις NEpo právu stenáš ; nemáš práva,
příčiny stenati, naříkati. —III. ve s/ž. 1.a)
«) proti ; ku (7p06-/A0g, -fvsu.og).B)naproti;
Ρο (προσ-άντης, -υ.άχομαι, -πολεμέω). 1)
při; do; ve (πρόσ-χειµαι, 2. -ειμι, «εὐρεύω,
-Ίκω, -ἁπτω, -Ψχύω.-κυνέω,-ποιέω, -γίγνομα:,
έχω, -Οέχομιαι,"λαμβάνω,-ἴημι,-τίδημα, -μέγ
vous, -Ta(M, -7TŮGGO).O)při; vedle; podle
(79006-74060).b)x) při; do; po; ve ; na (7000
έρχομαι, 1. πρόσ-ειρ., -οὗος,προσ-ῥαίνω,-άγω,
“φέρω,-Ελαύνω,-τρέπω, «πέρπω,-ῥάλλω, -πίπ
τω). β) Ρο; ο (προσ-βλέπω,-λεύσσω, -οράω,
-αγορεύω,-εἴπον,-ερῶ, -αυδάω, -ὖγορος).-- 2.
a) «) při; u; blízko (7p0G-090g,-yw00g, T906
οιχέω): β) πρόσ-ηβος, προσ-έοικα). v) právě ;
πογῦ (πρόσ-φατος, ποτ-αίνιος). -- ϐ) ΡΕ ; k to
mu ; nad to :16ὔΜὅπροσ-αιτέω 9,1. -δέω, -κτά
οµα:, -μανδάνω, -οφείλω).

προσ-αγγέλλω σνδςὲ; πριάτα Ρῖ]-, ἆθ
náším. Dém.

προσ-αγορεύω 1. 7%.vivx mluvím K ně
komu ; pozdravuju někoho. Hér., Pl. —pass.
Aisehl. ro6oxvogevdŽva:spraed, pozdravenu
býtij.—. Thúk. prs. 2. a)přivolávám ;volám.
Xen, ovou.ucrvívivo jménem někoho. b)nazý
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vám. Xen.vivě někoho. Pl.7i xxXovněco krás
ným. švaro. jedním jménemto nazývám.
Χθῃ, τοῦτό τινα tím slovem někoho. pass.
Isok. nazýván jsem. s nom, praed.

προσ-άγω 1. a) «) naproti vedu. Xen.
προσήγαγε τὸ στράτευμα πρὸς τοὺς πολεµίους
naproti postoupil s vojskem proti, k nep.
—1 bez obi. προσάγειν πρὸς τὸ χέρας ἠ{ο]ζθια
hnáti proti boku (vojska). 790gaT0 T0ττεῖχος
až Ksamézdi dorážeti (v. ἶπαράγω 1.b, «).
—P) (naproti) přivážím ; přivádím ; dopravu
Ju. Thúk. unyavny προσήγαγον 8010]dopra
τμ, Ὠόπι, μηχανήματα τοῖς τείχεσιν προσ
άγειν 5{το]ετά]εὅπέ Ίκαhradbám dopravovati.
Thúk,fut. pass. rooo4řecd+a:dopravenu,po
Šinutu býti. b) «) přivádím ; přiháním, Xen.
atyas, og kozy, ovce—. s obi, neživt. přiná
ším. 3) Hér, duotxs zooožysiv vovioběti vzdá
vati někomu. Thúk. φόρον προσῆζαν berni
(uloženou) dodali, zapravili. c) «) přikládám.
Hér. s obi. obkladů lékařských. 9) Hér. raů
τάτε ἅμα Ἰγόρευε καὶτὸ ἔργονπροσῆγε ἴο741.
i mluvil i čin (přidával k řeči) prováděl. v)
při tom užívám, Hér. (v. dvšyxn 1.4a—).—2.
a) přivádím ; obracím. vivě někoho. «) k mí
nění nějakému.»ass. Thúk. προσάγεσθαίτινι
dávati se něčím přivésti, obrátiti. ei u%7906
oydmoeode—nedáte-li se na naši stranu při
vésti—; nepřidáte-li se, nepřistoupíte-lik
nám. obyč. medď.přivádím k sobě ; nakloňu
Ju si. Xen, ToůgAoysious προσχγαγέσῦχι ΑΙ
geje k sobě, na svou stranu přivésti, si na
Κ]οπί{1, Ὠόπι, τὴν ἠνετέραν εὐήδειχν τούτῳ
προσαγαγόμενος naši sprostnost tím si na
kloniv, přivábiv. i o subi. zosbn. Xen. φέγγος
rpooaysTa TA u.u.xTa světlo po soběobrací,
k sobě vábí zraky. 3) obyč. meď. donucuju.
Sof. subi. Zolyč—.pass. Thúk. prs. úmó11
νος. 80T.Pla epooxy dvou násilím donucenu
býti. o subi. ms. ku vzdání donucenu býti, b)
τ.. τὶ, α) přivádím, připravuju, způsobuju ně
co, Eur. Tov ὀλεῦρον, Šávatov někomu záhu
bu, smrť (ibezděky). med. —si ; pojišťuju sl.
Thúk, τὴν ξυμμαχίαν.-- pass. Xen. ojx ἔφη
μ.άλαπολλῶν φόβωνπροσαγομένων zapíral, ač
velmi mnoho strachů naněho pouštěli. 9)
vnucuju. Hér. (v. dox0— f.).

| Tpoo-aywy“, %(mooo-4yw)1. a) přiná
šení. Hér, obětí v průvodu ; pl. průvody obět
ní do chrámů.b) přístup, Xen. ku králi. dst
σθαι προσαγωγῆς ζάφα[ήαἱ--, 2. přivedení;
sehnání; sebrání. Thúk. 2vuu%/v.

Tepoo-wyWwyÓóc2, (T905-4y0 2.a) přívod

προσ-άν-ειμε.

ηΥ; τάρηγ. ΤΠήΙς,τὸ προσαγωγότερόν τυνιdo
jemnější vábnosť k něčemu.

Tep00-40wpřizvukuju; shoduju se. Pl.
Ti v něčem. prs.

προσ-αιρέοµαι(-αἱρέω 9.ϐ), ρϊϊρίτάπι (το]
bou). Xen. —si. τινὰ ΠΖΚοΠο.προσελέσθαι při
brati si.Hér. z9000c6:Ta: čovTů přiberesobě.

προσ-αιτέω 1. Ροζαάπ]α;vyprošuju; vy
ζορτάνόπι, τὶπἔόθἥο. τινὰ οἳπόΚοῄΠο.Ηότ.την
oroxvvv vyžebrávám na vojsku —Pl.— Xen,
uodov rpocarvýcm mzdy vyžádati, si vymí
niti, 2. k tomu, ještě žádám. Xen, uiowóvvět
ší, zvýšené mzdy žádám.

TEp00-2%0VWještě poslouchám. Xen. 7%
Totx5ra řečí takových.

προσ-αλλήλους Χοῃ,ς soběvespolek.
προσ-ἄλλομαι přiskakuju ; povyska

kuju. Xen.
προσάµβασις, τν.προσανάβασις.
προσ-ανα-βαίνω Κ ἴοπια, ještě vystu

puju. Xen. ei u προσαναβήσονταιἱππεῖς ne
posadí-li se k tomu, mimo čojezdcové (na
Κοηξ)--,

προσανάβασις, ἡ[--βα-ίνω) básn., obyč.
προσἀμ.β—.1. přístup vzhůru. Eur. duúvet
τειχέων ποοσχαβάσειςbrániti přístupu nepřá
tel na zdi. 2. Aischl,, Eur. pl. zAMu.xx05π.
stupátka, schůdky žebříku.

προσ-ανά-γιγνώσχω Ἱςἴοπητι,]εδίό čtu,
Aisobn, zpocavávvotu ještě přečti—.

προσ-αναγχαζω ρῖ--; donucuju.rvA
někoho. Thúk. zivi k něčemu. obyč. s inf.
aby—. att.

TUp00-%V-atpétmk tomu, ještě vznáším.
Thúk, meď. πόλεμον προσανείλοντο válku
ještě vzali na se, podstoupili.

προσ-αν-αισιμόω παᾶἴο, ]εδίὅ πἀδ]α]ι,
υγπακ]άάάπη, Πότ, ῥᾳ5δ. Ἀρισταγόρῃ προσαν
atoíu.covor0XA4 Aristagorou (nad to) už mno
ho bylo vynaloženo.

Tepoo-avaAloxw k tomu, nad to, ještě!
nakládám Pl. vě Tv otXovjmění„fátel. Xen.
prí. yoňuava jmění své-—.

Topo0-avU-TÁY,pówmk tomu vy—, doplňu
a. PL,aor. veď. k tomu vyplniti sl.

προσ-ανα-τί9'ημι Ἱ {οπια,πάᾶ {ο,ještě
vkládám. Xen. aor. meď. ještě na sebe vložiti,
uvaliti. vi něco.

προσ-άν-ειμι (18, -ιέναι) Ἱς {οπι, tam
vystupuju. Thúk. zpocavýs —
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TUpoo-av-eCTElyk tomu, ještě veřejně vy
hlásiti. Xen. inf., oT1—že—.

Tpoo-uv-epWwTUWk tomu, ještě dotazu
ju, doptávám se. Pl. impf.

προσ-ἀντής 9. (ἀντα -- 811.ἀνταῖος)na
proti vpřed. a)příkrý (sjn, stanoviska : sráz
η; ΑΚΙοπηύ)Χεη.εἰς τὴν χώρανεἴσοδοι π.-
ρἩχτό. ΕΙ ἐνρέμα προσάντειη8 Πιγπόπι βΥ8
hu. b)obr. příkrý ; odporný ; protivný, Hér.ó
λόγος.výminka protivna,Eur. čy ví u.otTrpóc
ovrec jednavěcjakási mina odpor jest. 100s.

προσ-απ-αγγέλλω χἰοπια,ještě (posel
ství) vyřizuju. Xen, prs.

Tpoo-wm0-B4AAw při tom ztrácím, Xen.
Zai Ta Ovra ] to, co mám.

TUpO0-AT0-VPŮÁDWk tomu, ještě zapisu
ju. Lýs. do seznamu žalovaných připisuju.
ἑτέρους.

TUpO0-ATO-08(%VVUk tomu, mimo to do
kazuju. PL. aor. oT1—že—.

προσ-απο-χρίνομαι παᾷto, více(nežtře
ϱ8) οάρογ{άάπι, ΕΙ. τοῖςἐρωτωμένοις na otázky
dávané.

προσ-απο-χτείνω k tomu,ještě zabíjím
via někoho (kromě jného) Xen. aor.

προσ-απ-όλλυμε 1-ολλύω ο) Ιθδίό {α
hubuju. x) touž osobu, která už hyne, Eur.
mpocam0AAvrep.cdobíjejte, dorážejte mě; —
B) os. jnou, Hér. προσαπολλύουσί σφεων καὶ
τᾶς umTépagkromě nich zahubí i jejich mat
ky. medď.805.ἵναμ. προσαπόλωνται aby spo
lu (s jnými) nezahynuli. b) k tomu, mimo to
pozbývám. Hér. ráaav vův dpymvcelé říše.
Pl. ὅταν καὶ τὰ ἀρχαϊχ προσαπολλύωσι πρὸς
οἷς ἐκτήσαντο Κάγῦ ὮΥ 1 původního jmění
pozbývali mimo to, kterého si dobyli.

Ttp00-0mo-oTéÁÁwk tomu, ještě vysý
lám. Thúk. orparižv vojsko.

προσ-ἄπτω 1a)týkáním připojuju,vklá
dám. Sof, τούτων τύμβῳ προσάψῃςμηδέν 7ἴο
ho na rov nevložiž ničeho ! Eur. χόσυ.ονπροσ
άψεινvii ozdobuupravitiněkomu. medď.přiti
skuju se. Xen,pooafacdat Tě oTópampři
tisknouti, přichytiti se ústy. b) πέν. Φοἵ.εἰ
καχοῖςχαχὰ προσάύει ΡΠΡρο/{-159 strasti ku
strastem. 2. a) přičiňuju; při—; uděluju
Sof. viu.acTie pocty někomu. Pl. véuov To
uěvioyúv T90G7TTErozdávaje jedněm síly udě
loval. 3) při— ; uděluju ; odevzdávám. Xen.
προσάψαι τὸ ναυτικόν τινι οβουζάα1ἡ,ονδη{]--.
Eur. vů čoprny καὶ τέλη Tpogadouev zemi

προσ-αφ-ίστηµι. 925

slavnost a obřadyodevzdáme, ustanovíme. b)
přiděluju ; uvaluju. Φοξ,μή τιπέρα χρέος ἐμᾶ
móXkumpocadnc abys dále žádné viny na mou
obec neuvalil.

TUpoo-apné přispívám silou, pomocí;
(k obraně) pomáhám.Sof. τινὶněkomu. 7096
αρχῶν σμικρά „přispívaje pomocí skrovnou.

προσ-αρμόττω, -όζω 1. ἐν. 1. a) přiřa
duju; vhodpřipojuju, připevňuju. Xen, 7p0c
αρµόσαιτί TM vhod připevniti něco kněče
MU.pass. dpéTAVATepl TOŤEἄξοσι προσήρµ.οσ
rx kosy ok. náprav (vozů válečných) při
pevněny jsou. b) vhodným, příměrným či
ním; přizpůsobuju (vhod). «) Sof. dvvi do
ων δῶρα προσαρµόσαιdarům dary vhod vy

rovnati.b) PI.obr. v řeči,v poučování: 7poc
αρµόττωνἔκαστον ἑκάστῳ τ1οᾶ, Ιάπό πρί8
vuje každé každému. 2. Bur. προσαρµόσειν
rivi Bápidacproti někomu (směrem zaříditi,)
útokem pohnati koráby. II. Znér. a) Xen.
ἄμιστ᾽ ἂν προσαρµόσειέ τί τινι πεα]ρ(5]1αξπδήἡ
by se hodilo něco k něčemu. ϐ) ΕΙ. τὸ προσ
uouóTTOV ÉxÁOTYOŮGE,eidoc příhodný každé
povaze způsob.

TUpo0-"PTŮWpřivěšuju ; připojuju. Xen.
prÍ. pass. TpooyoTYu.ÉvovTuVÍTLSpojeno něco:
s něčím. Dém. A%u.ux—.

TTp00-%00Wwbásn. přikvapuju; přihrnuju
se, Aischl. Goo: óutyAu προσῇςε v očích
oblak (slz) vyrazil.

προσ-αυαίνομαίτινι, Aischl, při, na ně
čem schnu, chřadnu.

TLp00-AVČÁwbásn. provolávám. a) s obi.
věci. Bur, τίνα λόγονπροσαυδῶν τύχω; Κἰοτό
slovomám pronášeti, jmenovati, abych právě
uhodl? —b) s obi. 0s. «) promlouvám. rev%
k někomu, s někým ; (oslovuju někoho). Sof.
—i pass. s praed. Tpom6g,ddekoů σὴ προσ
nvdoumv ču« pěstounkou, sestrou tvou na
zývána jsem byla zár. —5) pozdravuju. Tvé
někoho. Aischl. vúdoror slovy. Sof. σὲT006
αυδήσω,

προσ-αύω (-αὔω, »νπτο, žhu, pálím) Sof.
801, πυρὶ πόδα προσαῦσαι οΏπόπι ποµα (51)
při-, popáliti.

προσ-αφ-αιρέω k tomu, nad to,ještě od
nímám. Dém. meď. dyn., prs.

προσ-αφ-ιχνεομαι κ tomu,ještě dochá
zím. Thúk. prf, o loděch,

προσ-αφ-ίστημι k tomu, nad to (odsta
vuju, k odstoupení pobádám,) odvracím.
Thůúk. v000x700770%: nad to odvrátiti: N
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προσ-ῥαίνω 1. α)ρϊϊείαρι]α. «) přišla
puju. Xen. póg 9170 rodí na něco nohou. ϱ)
nepřát., Hér. prs. —Thúk. προσρῆναι ΡΙἱΤ8
ziti; přitrhnouti. b) «) postupuju. Xen.
o vojsku —eigryv Azov. 9) při- ; dochá
zím. Sof. zv007vau uxxoáv dojíti daleko.
Aisehl. —r4yovpřijíti ku skalině, Pl. —76
veřye dojíti ku zdi, 2. obr. Sof. víg σε προσ
éByuovíx ; jaká tě po-, napadla šílenost?

προσ-βάλλω 1. a) x) naproti vrhám, že
nu, vedu. Eur. 79069xXetv δόρυτινὶpřihnati,
přivésti voj proti někomu ; napadnouti s vo
Jem na někoho. 3) často bez obi. dorážím ; na
padám ; útok činím. Aischl, z9009xAstvzů
Aougpřiraziti ku bráně ; útok učiniti na brá
nu. is dat. 0s. na někoho. i 790g Tivx, 770g
τι, Xen. i κατά τι Ῥτοί]--, Π8 5 80Ο.-- προσ
ῥάλλουσι πρὸς τὸν λόφον útokem ženou na
Κορθο,προσβαλεῖνπρὸς τὰ χωρία νραάποα,
vtrhnoutido krajin, i bez doplňku, Hér. afpox
τιην προσβάλλουσαν γο]β]κο dorážející. Txv
vo(wgFpoc34ANovresvšelijak útoky činíce.
b) x) přiháním; přivádím. Aischl, zúAmot
moocfhuAetyAóyovku bráně přihnati, přivésti
vojsko, přiraziti s vojskem. B)bez obi. Thúk.
repocčbahovŽuxeXízpřirazili k Sicilii, προσ
Ba.A0vTecčgvóv Juuéva přirazivše do přístavu.
Ῥ]. προσβαλοήσης τῆς νεὼς ποὸς ÓAxádxkdyž
vrazila loď na koráb nákladní. c) «) pohá
ním ; štvu. Dém. vwí viva úomep Vyplov—na
někoho někoho právě j. zvěř. 8) uvrhuju;
σηόπίπι, 90Η, ἀνάγκηῃ τινὰ προσραλεῖν 5 1Π1,
(v tíseň vehnati někoho,) nalehnouti na ně
koho, aby—.d) obracím. Eur. duuarvx 7poc
paAodoxvéxvou;pohledy obrátíc k dítkám.2.
a)přikládám;přidávám;přičiňuju.c) Aischl,
μ.ηδέ μοι διπλᾶς ὁδοὺςπροσβάλῃς 8 πθοΏ{ζ]πι]
dvojí cesty přičiniti, ku dvojím cestám mne
přinutiti. meď. dym. Hér, zooceBXAeToTuT00
πάθεος přičinil něco k nehodě, 9)Hér. xép
005vel r. zisk někomu (přičiňuju,) zjedná
vám.Sof, A%yovcUxAežyTu προσβαλεῖνslávu
chvalných řečíněkomu (ještě) zjednati. ale
i Odivas—bolesti připraviti, způsobiti. Hér,
any zármutek—, Aisehl.—xaxovmoAsruvaliti
pohromu na obec. b)ukládám. Sof, «) ὅρχοναὖἎ
τῷ προσθκλὼν διώµ.οσεν--5115uloživ sobě,sli
bem zavázav se—.3)na mysli ukládám ; uva
žuju. a0r. na mysli uložiti; uvážiti. vi něco.

πρόσβασις, 1 (z0009x-(vo)přístup. Kur,
pl. gúpyov na hradby. Hér., Thúk,

TopoohbaTog3. (srv. předch.) přístupný.
Xen. neut. geviněkomu.

προσ-γίγνοµα:.

T:poo-BtaCopaunásilně přitiskuju.Thúk,
Φα55. προσβιασὺΏναιdo těsna vehnánu býti.

προσ-ριῤάξω Ἱςἰοπια vedu; přivádím.
obr. a) iv někoho, PL. aor. —návod dávám
někomu.Ayo ústně. b) vi πόσο.]. κατά τι
k něčemu. fut. εἴτις προσβιρᾷ--,

προσ-βλέπω při-;pohlížím, Aisehl.7rpos
θλέψαι τὸ zav přihlednouti k celku. Sof.—v
pohlednouti na něco. Pl., Xen. iva na něko
πο, ἐπί, προσβλέφεσθδαίτινκ-- 908.Επι.

προσ-βλώσχω, ]6η 80Γ.90. προσμολεῖν
sem přijíti. μέσονπροσμολὼν στρατήγιον ἀο
prostřed přišed k stanu vůdcovu.

Tepoo-Boaw. Hér. a0r. med.rpo0sBúoxTo
přivolal je k sobě.

TUpo0-PovbÉmnaproti (nepříteli) ku po
moci (přátelům) spěju, táhnu. Thůk. aor.
naproti ku pomoci přispěti, přitrhnouti.
Xen. prs.

προσβολή, ἡ (προσθάλ-λω) 1. a) «) vra
žení (nepřát.); útok; vpád. Aischl., Hér.,
att. (V. ἀποκρούω Δ.;- ἀκβοβολισμός, εὐτρε
πίζω 1. α, {.). Ὠέπι. ϱ Π16.ἁλῶναι ἐκ προσβο
Xůevzatu býti po útoku. 6) Thúk. ἐμβολαί--,
προσβολαί srážky (lodí) zpředu—, dorážky
(k polapení lodí). —b) Thúk. přistání ; při
staviště ; připlaviště. v. v% Lxehíac přistá
ní, přístup na Sicilii, 0Axadovx. korábů ná
kladních přistaviště. 2. a) přiložení ; připo
jení. «) básn. objetí. Eur. véxvov dítek. B)
Arst. s gen. věci: něčeho. —b) přičinění;
přispění. Arst. pova usera rooohoX7chláska
s přičiněním, pomocí jazyka. —žvevr. bez—.

προσ-γελάω na někoho usmívám se.
Bur. yékov úsměvem. Hér., aor. viva usmáti
se na někoho.

προσ-γίγνοµαι, ión, Vívopou1. k tomu
zrozuju se, vznikám.jen 0subi. neosb. a) «)
Sof. µῖσός τινός τινι προσγίγνεται nenávisti
proti někomu někdo nabývá. $) PL. čx ráv
σιτίων τοῖς σαρξὶ σάρκες προσεγένοντο ἤ ΡΟΚΤ
mů masu masa(v těle) přibylo. b)x. T.ještě
nastává něco. oú—už nenast—. Sof, vote Ha
vodat vóydbogodT—umrlým—. 2. ktomu při
bývám, přicházím, se připojuju, se přidá
vám. a) se subi. os., obcí a p. «) Hér, ore cer
σύμμιαχοι οὐποοσεγίνοντο Ιάγζῦπι βρο]εποᾶ
nepřibývalo, nepřicházelo—.Thúk. 801,--ϱ)
Hér. moooyevouévov T08 dÝýpLovATA xaTÁ TL
když naklonil se lidk němuv něčem- Hér.,
Thúk, zoocysvéchu Tiwipřidati se kněkomu.
b) se subi. neosb. z) dostává se fet m1něko



προσ-γράφω.

mu něčeho. Pl, čuoi δύναμιίςτις προσγέγονεν-
moci dostalo se. 3) přibývá, k tomu přichází.
Dém. ἂν μὴ προσγένηται τὸ ποιεῖν ἐθέλειν-
nepřidá-lise, nepřibude-li ochotnosť konati—.

Tepoo-Vpápw připisuju (k tomu, ještě).
obzl. v návrhu, v žalobě,Dém. 0 moo0ypáfat
že ktomu připsal—,Lýs. medď.připsati svým
jménem. —pass. prf, a plapí.

προσ-δανείζομαι Ἱςtomu vypůjčuju si.
wipro někoho. Xen. aor., Lýs. prf.

πρόσδεγµα, τό (προσδέχ-ομαι) Ρϊ1]οι{.
dle někt. u Sof. pl. vivocněkoho.

προσ-δέχοµαι, υ. προσδέχοµαι.
προσ-δέρχομαι ὑά5η. a) pozírám;pohlí

žím. Eur. ouuacív vi očima na někoho. —
rozhlížím se. Sof, vedle Aeúooewv.b) pozoruju;
spatřuju. Aischl aor, mpoodepyVěvaí viva 8
part. praed. spatřiti, uzříti někoho —.Eur.
προσδεδορκώςτι spátřiv, uzřev něco.

Tepoo-dÉNOL, ión. -Šéxov.mu1. přijímám
k sobě, viva někoho. a) o) v domě. Sof. ei Čav
τα προσδέξοµιαιzda živého k sobě přijmu, při
vítám ;zda živ ještě přijde ke mně. 3)Pl. 7006
déčacbaí riva přijati sido učení, za žáka ně
koho.b)«)ve válce, buďdo tábora, n. po smí
Tu. Xen. οὐδένα ἔτι προσδεξόµεδα nikoho už
k sobě nepřijmeme. Dém. προσδεξαµένων(Φι
λιππον) τῶν νῦνἀνδεστηκότων αὐτῷ Κάγζ by
ho přijali nynější jeho odpůrcové. p)m.11při
jímám rád, Ἠότ, τὸ ἐκ Δελφῶν πεοσεδέξατο
věstbu z Delf rád, mile přijal. —2. a) při tom,
ještě očekávám,rivě někoho, na někoho. Sof.
mpoodedeyuévy toužebně očekávajíc —. Xen.
προσδεχόµενος ἄλλην στρατιάν --. 5 1πΐ, Ἠότ.
µάχας ὄλλας προσδέχεο ἔσεσθαίτοι Ῥο]θ πό,
očekávej, že ti nastanou. i s ace. part. praed.
τοῦτον προσδέκεσθαί τοι ἐπαναστησόμενον ο
tom očekávej, že proti tobě se pozdvihne.— b)
očékávám; tuším. Hér, s inf. fut.— Thůúk.
ἡσυχαζόντων σφῶν καὶ οὐ προσδεχοµένων 18
tím co oni klidně se chovali a nic (zlého)netu
šili. —epoodey onéve Twvím yeyévyvan,v (tuší
címu,)dle tušení někomu něcose stalo, bylo.

1.προσ-δέω ( 1. δέω) 1. act. jen ve 3.
08. Sg. zooodeť« k tomu,nadto, ještě třeba,
potřebí. τινί τινος někomu něčeho, někoho.
att., Xen. ἀνδοῶν rpoodet jv.v mužstva ještě
nám třeba. (srv. 1.čvdto 1. a-f., 76006£.). i s
inf., Pl. ojxém προσδεὶšpsodouuž netřeba dal
šíotázky,?2. dep. pass. a) k tomu, nad to, je
ště potřebí mám, potřebuju. c) se subi. 08. Tu
vocněčeho, někoho; nedostatek mám, nedo

Ρο

προσ-δοχάω. 99?

stává semi ještě něčeho, někoho, Xen. ypy
UATOV,ČTETTÉMYpeněz, jezdců. ace. Tiv něčem,

nějak. Ῥ]. σοφίαςπαρούσης μηδὲν προσδεῖσδαι
eúTvylac při dostatku moudrosti že v ničem
nemá nedostatku blaženosti. —aor. Lýs. 0X
Aáv (xpnuárov) rpocedeýdmcav mnohých,
mnoho peněz nedostalo se jim. $) se subi,vě
ci. Pl. réy vouepood6ovraí Tivock uměním po
třebí jest něčeho. v)i bez subi. (j. med. dyn.
k act. προσδεῖ) Χθπ. πόσου σίτου εἰςτὸν ἑνι
αυτὸν προσδέεταιkolik obilí na ten rok ještě
potřebí jest, Dém. dum4vycmpoodečraunákla
du k tomu třeba. b) požaduju si. Hér. ví Tevog
něčeho od někoho. i TtvógTtvog. i pouhé Ttvos
něčeho. Xen. doyňžcvelitelství (op. drodé
eodo). s inf. vybízím, aby—.Hér.

2. Tpoo-dém (—2. déw) přivazuju. Hér.
055. προσδέδεταίτί τινιϱγάπάπο, přivěše
no jest něco k něčemu.

προσ-δήηλέομαιπαᾶ {ο,πάτ. k úrazu při
vádím, v záhubu uvádím, Hér. aor.

προσ-δι-αιρέομαι k tomu, dále, zevrub
něji rozebírám, rozděluju. Arst. rt něco,zad“
xtag dlevěků,

προσ-δια-λέγομαι (-διαλέγω 2.) přitom,
spolu rozmlouvám. Pl.—Hér. dtxXeyov.évooů
T poodiehévero rozmlouvajícímu nic neod
povídal.

TL000-GLA-UXPTVPÉMk tomu svědectví
vydávám. rivi někomu. Aischn. aor.

TUpoo-dta-vénw k tomu, ještě rozděluju.
Dém. meď. epocdtevetu.zvToještě mezi sebou
si rozdělili.

προσ-δια-πασσαλεύω, Ηότ. Ιόρο:δια-π-.

προσ-δια-πρᾶσοω, -πρᾶττω. Χει. ιπεᾶ.
k tomu, ještě vymáhám.fut. vi něco, s inf.
aby —.

προσ-δια-φνείρω k tomu, spolu,zár. za
hubuju. Sof. fut. act.

προσ-διδάσχκω k tomu, nad to poučuju.
Pl. ouxpóv u. čr προσδίδαξονo maličkosti
k tomu mě ještě pouč!

προσ-δίδωμι α) Ροάάτάπι; poskytuju.
90Η,aor. b) přidávám. Xen, zAeto.

προσ-δι-ορὺόω poopravuju.Aischn.
meď.— 86. τοῦτο v tom,

προσ-δι-ορίζω k tomu, ještě určuju, u
stanovuju. Dém. aor. v TGvóuw.

προσ-δοχάω 16η.i -6m(— m δέκ-ομαι.-
srv. rpoodéyou.m 2.) očekávám. vi něco,ně
čeho, naněco (dobrého n. zlého). Aischl., Sof.



928 προσδόχητος.

vi véovnějakou trýzeň novou.Xen, πάντα vše
ho. Pl. μ.ηδεὶςπροαδοκησάτω ZAXocnikdo ať
nenaděje sejnak !—sinf.fut.: očekávám,tu
ším, že--. i Hér—.att.—pass. Pl. Dém,

προσδόχητος 9. (προσδοκά-ω)οὔοκάνα
ný. Aischl. neut. z4vra w. u.. na všechno
jsem připraven.

προσδοκία, Ἡ (προσδοχ-άω,srv. násl.) 0
čekávání; tušení, Tivocněčeho ( dobrého n.
zlého). PI, T00 uéAhovrTosxax00 nastávající
ho zla —1: čáka, PL ueyaAn.—Xen. pl. dy«
dv.—) Dém.vedlečXride:.Thúk, z. u s opt.
s úv —obava, že by —(č. posit., j. po jn. sl.
obavy).

προσδόχιος 2.(zpocdox-4w,srv. předch.)
očekávaný ; jehož lze, jest očekávati. často
Hér. Aéyovreč,ὡς οἱλοιποὶπροσδόκιµοι πᾶσαν
εἶενuéony zkazujíce, že osttních jest οὔθ
kávati každého dne. Thúk. čx [leXorovvýcov
ἄλλη στρατιὰ π. z Pelop. jné vojsko (příchod
jného vojska ) lze očekávati, p. Dém.—is
part., Hér. úuty Μαρδόνιοςκατὰ πόδας ἐμεῦ
šAxúvov m. čar. vám Mardonia v patách za
mnou táhnoucího co chvíle jest očekávati.
—10 věci, Hér. va m. xxx4 nadálé nehody.

προσ-δραμεῖν, ν. προστρέχω.
Tepoo-ey-Ypávm k tomu vpisuju. Hér.

aor. k tomu dáti nakresliti“

προσ-εδαφίζω (-ἔδαφ-ος)Κ půdě, k zá
kladu přidělávám Aischl. pass. mo00n04mo
Taupřiděláno jest.

προσεδρείᾶ, %(pooeĎpeů-e ) sedění při
tom : oblehání. Thůk.

προσ-εδρεύω (-čdou)při tom sedám,se
dávám. Dém. a) diduoxaAciepři škole —. b)
προσκαθεδεῖται καὶπροσεδρεύσειτοῖςπράγµα
o. stále seděti a sedati bude přidílech svých.

Ttpóg-edpoc 2.(-4Ďvu) přísedící. Sof, —uy
vůc okolní čoud.

Tpoo-ebíCe zvykem navádím, cvičím.
Xen. viva někoho, s inf-— meď. přivykám
(s1). Teviněčemu.

Tepoo-elčov aor. ku z0000g%0 (SIV.77060
οιδα).

προσ-εικάζω τινίτι 1. Ρῇῖπδετα, v ně
čem něco vypodobuju, vyobrazuju. Xen. prs. ©
—2. k něčemu něco připodobňuju, přirovná- .
vám, Aischl. aor.

προσ-είχελος9. Ρῖ-; πάροᾶορπύ.τινὶπό
čemu. ri něčím. Hér.

TOpoo-Eméva, a p. 7. προσέοικα.

προσεκτικός.

πρόσ-ειλος9. (-εἵλη,4, teplo sluneční, «
4Ač«) Aisehl, výslunný. dóu.ou.—op. ἀνήλιος,

1. πρόσ-ειμι (-εἶαι) a) 0 08. «) naproti
jdu (nepřát.) rivi někomu ; jdu, postupuju,
půjdu, postoupím proti někomu. Xen, i dý
ναμιιςŤ Tpoctoůca Moc naproti postupující.
Thúk. otzc00tóvre; dorážející. B)přicházím ;
přistupuju. gol k někomu,i 7905vivx. Xen.
προσιὼν čvičxáoTo přistupuje kjednomukaž
dému. Pl. rpocýu.evπρὸςτὸν Πρωταγόραν při
stoupili jsme ku Pr. — Dém.—7 pPovAň
—předradu. i zpoctův Tř BovXň,TGČÝuo repi
ToúTovobraceje se k radě, k lidu (k sněmu)
v těch věcech. —v) přibližuju se. Xen.io
vojsku (přát.). zo0ciréov třeba přiblížiti se,
přistoupiti. b)o věci. «) očse: přichází, při
bližuje se, nastává. Hér. bom. Xen. čorrépu
moocýevečer nastával. —6) Sof. u ov elg
τι πρόσεισι μιηδέν aby nikdy do něčeho ne
přišlo, nevniklo nic. ΕΙ. πρόσεισίτί τινι Ρϊ]
stupuje něco k něčemu. 70 čvavríovopak. v)
Hér. Axoeie regoaýteφόροςἀπὸ τῆς Ἀσίης Da
rejovi při-, docházela berně z Asie. p. Thúk.

9, πρόσ-ειμι (-εἰμὶ) ΡΤ!ἴοπιᾖσθπι. a) zř. o
08., ΧθΗ, παρόντες ΡΤ{{οΙηΠἰ[159106, 0Ρ. ἀπόν
τες). ϐ) α)-πρόσεστίτί τινι πόοο ]ο8ἳ Ρἵἱπ
kom, ΡΗπέζθπι, 906,ἀνδρὶχρεὼν μνήμην προσ
εἶναι,εἰ---Ππαὔ1{εδρα τ paměti míti, jestliže—.
Ἑ]. ὅσα ἄλλα ἐμοὶπάρεστι Κολ] ]ηπ{οἩν]αςί
ností mám. — někdy třeba doplniti dat.
z předch., Dém. τὸ πράττειν δεῖπροσεῖναι(3.
T Ačyevpřiřečech) činy mají při tom býti!
Tpósecd %VBotgpři tom jest zpupnosťnepřá

- tel, —B) r. m1470 TivocJest, pochází něco od
někoho; přísluší něco někomu. Sof. vvůvy

mínění, úsudek.

προσ-εἴπον básn, i Tpoceřeaa0r. (srv.
TpoG-ayo08Úw,-e90). promluvil jsem. vwa
k někomu. vi něco ;vyslovil jsem něco, sace.
praed. pojmenoval, nazval jsem něconěčím,
Φ0Μ,5 809. 08.1 τᾷο] τοῦτό σ᾿ἔχω μόνον προσ
eveetvto k tobě mohu jediné promluviti.

Topo-oeLwa) vpřed třasu, potřasuju. Eur.
(v. dvaccíe £.). PL $xAAov—přediřásám. b)
obr., Thúk. προσείοντες Φόβον nahánějíce
strachu.

TOp00-EM-TÉLTWk tomu, ještě vy-, po
sýlám. Xen, aor. s obi. vojínů.

προσελτέον, Υ. προσέχω {.
προσεπτιχός 8. (προσέχ-ω) Ροσοσ]1νγ;

pozorný. Xen. comp. —Arst. posit. rivi k ně
čemu. 70 7. pozorlivosť; pozornost.



προσ-ελαύνω.

προσ-ελαύνω α) παρτοΒ ἄεπι, táhnu.
Ἠότ. προσήλασε ὁ ἱππεὺς πρὸς τὸ στράτευμα
přihnal se jezdec k ležení (nepřát.). 7900
λασανοἱ ἱππόται πρὸς Todg“"EAXyvacpřihnali
se—na Hellény. Xen. ční τινα, πρός τινα na
někoho, proti někomu (v. i διανοέοµαι ϱ). b)
přát. přijíždím (k někomu). aor. přijeti ; při
hnati se. Té Úerw na koni. vevik někomu.

προσ-ελχύω. ΊεἩ αογ. meď. Eur. 7p0c
sXxuozí vevpřiviň ho k sobě!

προσ-εμ-βαίνω, Φο, 80. Ὀανόντιπροσ
euBňvoumrtvého ještě (mimojné křivdy) po
šlapati.

προσ-εμ-πιχραίνομαι, Ἠότ. {πῖ,-πικρα
všecůaí Tiveještě více rozhořčiti se na—.

Topoo-epupepYjG2. k tomu případný; pří-;
nápodobný. Hér. sup., veviněčemu.

προσ-ενεγκεῖν 80Υ,Κα προσφέρω.
προσ-εν-νέπω Ράεπ.(οβ]οτα]α :}51ογθπα

Ῥοπάτανι/α. Φο6,τινὰ πἔζο]ο.
προσ-εν-νοξω ΡΙ ἔοπι,πἀτοποῦpozoru

ju. Xen. aor. act.
προσ-εν-τέλλομαι k tomu,nad to uklá

dám, nařizuju. Xen. aor. med.
Tepoo-eg-mpéopa! k tomu,ještě vybírám

si. Hér. impí.
προσ-εξ-ανδραποδίδομαι Ἱς ἴοπια, πβὰ

to podrobuju, podmaňuju. Dém. prf.
προσ-εξ-απατάω při tom obluzuju, 0

mamuju. Arst. (j. irónií).
προσ-εξ-ευρίσχω k tomu vynalézám,

vymýšlím. Isok. prf. xax«.
προσ-ξοικα(1Π8, i -erxévou,part. -eotxg

i -€tx06, neut, vždy -e1x6c)a) pří-, nápodoben
jsem. zivi někomu, něčemu. Eur. Ačovr. Pl.
ví TovLTLněco něčemu nějak, poněkud (v.i
ὅστισοῦν). b) básn. přísluším. Sof, Ta 7000
stxóva příslušné. veviněkomu.

προσ-επ-αινέω při tom vychvaluju.
Aischn. aor. act.

προσ-επ-εξ-ευρίσχω ještě k tomuvy
nalézám, vymýšlím. Thúk. aor.

TUp00-8TU-MTÁOLAUještě k tomu získávám,
zjednávám. Arst. muýv, —si.Hér. sobi. národů
s dat. Avčoře:k Lýdům ještě připojovati.

Tpoo-em1-AapfBavo ještě přichycuju.
Hér. med. —AxBécda:vii roXénov spojiti se
s někým k válce.

προσ-επι-πλήττω Αταῦ, τινὶορίτάπι59
někomu ; mírním, krotím někoho,

F.jLepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

προσ-εταιρίςοµαι. 929

Tpoo-eTm1-movémAisehn, inf, aor. ještě
v zaměstknání vytrvati.

προσ-επίσταμαι παᾶ{ο νίπι, znám. Pl,

Tepoo-eT-oTÉAAwk tomu, ještě nařizu
ju. Teviněkomu. Thúk., Xen. aor.

TUpoa-eTu-pépmještě k tomu přináším,
poskytuju. Xen. Ἡ γῆ--.

προσ-επι-χαρίξδομαι Ἱς ἴοπια, πιῖπιο {ο
vděk, úctu prokazuju. Xen. prs.

προσ-επτᾶν, Υ,προσπέτοµαι.
Tepoo-epyáČonat k tomu vydělávám si,
προσ-Ερέω, γΥ. προσερᾶ.
προσ-ερ(-ομαι, Ρτ8. ποοΡ.)8ΟΙ.προσερέ

ob k tomu, ještě otázatise. PL,vivav. ně
koho o něco.

προσ-έρπω básn.zpooépre:mpřipližuje,
přibližuje se něco. obzl. part. prs. Aischl.,
Sof. v0 r. co se blíží; osud blížící se. zi m.
Tdya blížící se osudy.

προσ-έρχομαι (5ττ. 1. πρόσειµι)1.8) x)
naproti ubírám se, postupuju, táhnu. Xen.
οἱἱππεῖς πρὸς τοὺς ἵππέας προσέρχονται Κο
ňáci proti koňákům táhnou. B) přicházím ;
přistupuju. προσελθεῖνpřijíti, přistoupiti. T1
vi k někomu. Sof., Xen., mepiT0ů mpoceAdety
o přístup. zpoceMbóvrec εἰςčrrýxoov při-, do
šedše na doslyšenou—. %vp0gTů 094— K ho
τάτη. Ἰ στρατιώτας τοὺς προσελθδόντας αὐτῷ
vojíny, kteří se přidali k němu. Dém. τὸ
προσελθεῖντῷ dýu.o přístup Klidu. b) o subi.
věci. «) Sof, προσέρχεταιτό ἐγγύς ἀοολάαί
Ρο]εβ8έἰ8ίο Ῥ]{πΚο. ΕΙ. προσελὺόντος τοῦ ἔναν
glov Tivikdyž přistoupí opak k něčemu. β)ο
subi. důchodu a p., Hér. ypýuaTa čxTV E
τάλλων σφι προσῆλδε Ῥεπίπο z dolů jim při
šly ; peněz —se jim dostalo, Xen. vůvčAčr
τω mpócdev rpocépycra:nynídůchody men
ší jsou než dříve. 2. obr. Dém. Tp0gT4 xotvě
προσελθεῖν Kvěcem obecným přistoupiti.

προσ-ερῶ, Ἰόπ. -ερεω ({πῖ.-- prť. —eí
oyxa. —V. απ]. προσεϊπον, προσαγορεύω) 8)
Ῥτοπι]αγίπ, ΡΙ, ὕστατον ὁἩσὲπροσεροῦσιπᾶ
posledy už k tobě promluví, s tebou mluviti
budou. b) pozdravím, Hér, «g mpooepémvj. by
chtěl bohyni pozdraviti, vzývati.

Tpoo-epwTUWnad to, ještě tážu (se).
pass. Xen.prs. ještě tázán jsem.Arst. osubi.
věci, évOgπροσερωτηδέντος Ρ7/8-Ηο jedinou
věc ještě otázka podána—.

προσ-εταιρίζομαι (-ἑταῖρ-ος)Ρἀταξι]α
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930 προσεταιριστὀς.

si. Hér. Ti% někoho. dřpuovlid sprostý
spolčuju se s lidem-,

προσεταιριστός, ὁ (προσεταιρίζοµαι)
přidružený. Thúk. pl. vojíni spřátelení,

Tepoo-ÉTLk tomu, nad to, mimoto ještě,
Hér., att.

προσ-ευρίσχω, Sof. προσευρεῖντινα πι
aTóvještě shledati někoho věrným.

προσ-εύχομαι 1. a) súctou chválím,
velebím. Hér. s obi.věštby. b)k tomu, ještě
si přeju, žádám, 908,μὴ προσεύχου μηδέν πθ
žádej si už ničeho! 2.a) vzýváním, modlit
bou obracím se. Eur. roězdyžAuac k obra
zům. k bohyni, s inf. aby—. Xen. zpocevě«
u.EvoGTOčeÚeoře pomodliv se bohům-—. Pl. i
s dat. mužů :vzývati je. —b) x. r. doprošuju
se, vyprošuju si něčeho. Xen. víxyv.

προσεχής 9. (προσέχω) 5ίύΚα]ίοἳ 5ο
vedlejší; βοαβεάπί. Ἠότ, Λιβόων τῶν προσ
εχέωνΑἰγύπτῳ1 ργ/απἤ stýkajících se, sou
sedujících s Egyptem. oi zo. sousedé. Ρ]. 1.
praed.i: vedle sebe. Ἠόν. τεταγµένοι. V. i
ἵστημι 4, 8, α.-

προσ-έχω 1. a) při-; zadržuju. obyč.
meď. «) —se. Hér. ὅ τι ποὀσσχοιτο τοῦ πηλοῦ
τῷ xovrě cokoli přidrželo se, uvázlo bahna
na tyči. pass. prs a impf, Eur. úmodeoy.dv
mpocéyecdau(od vazadel,) vazadly zadržo
vánu býti. i Teviněčím. 5) stýkám se; spo
jen jsem. Thúk. προσεχόµενοςαὐτῷ κατὰ τὴν
μητέρα ΡΠραππγ Ίδα ΊθπιἩ Ρο πιδίζο, ϱ) α)
ἴαπηΠάίπι; ῬἨπάπίπα, Ηότ, προσσχόντες τὰς
véag přihnavše lodi (k břehu); přirazivše,
přistavše s lodmi. i bez obi. wpoaoyetvypři
raziti ; přistati (s lodmi). č PaXypov k Wa
léru. B) Sof. s aco. země Tív. GT0Aw T90G
60x85Týyge vův; jakou výpravou přirazil jsi
k této zemi? c) při- ; doháním. Sof. o zosbn.
τίς σεπροσέσχεχρεία ; která tě dohnala sem
potřeba ? 2. a)obzl. att, často zpocéyemwTwwtT0vvodyo)přikládatimysl,péčikněčemu; 0
braceti mysl, zřenímíti, přihlížeti k něčemu;
pozor míti na něco, Xen. ταύτη τῇ ὁδῷ προσ
έχειν τὸν νοῦνk této cestě obraceti svou mysl,
své 2ΐθηί, Ὠόπι. τοῖςπράγµασι Ἱςvěcem při
kládati mysl, přihlížeti. ibez dat., PL,7906
έχετε vT0vvody mějte pozor; dobře pozoruj
te! Xen. TG mpocéyovr Tovvodv bedlivému
pozorovateli, Thúk. i —ryvγνώρ.ηντινέ πι
upiatou mysl k něčemu. —i pouhé rpocéyetv
přihlížeti. Dém. rý zoAéue k válce. B)mysl
obracím ; pomýšlím. Xen. oů Ost mpocéyetv

προσ-ήκω.

uový nesmí se pomýšleti na to, abychom zde
zůstali. r. TovvoJv, os Žv s coni. pomýšlím
na to, j. by—. v) dbám. Tuviněkoho, něčeho ;
0, na někoho, něco. Xen. ἥττον τοῖςἝλλλησιν
-Πηόπδ0 Ἠε]]όπΥ-. ὀλίγον προσσχόντες ἐκείνω
málo povšimnuvše si jeho. Xen. uZAhóvrim
προσέχειν v0v vojv více někoho si všímati,
vážiti. Dém. εἴπερ τις ὑμῖν προσέζει τὸν νοῦν
má-li kdona vás dbáti, vás si vážiti. pass.
Ἐ]. προσεχκτέοντὸν νοῦν Ἡμῖναὐτοῖςἀράεί τι 
síme sebe samých. b) x. Twi přikládám be
dlivosť, pilnosť k něčemu ; oddávám se (hor
livě) něčemu. Hér. yvp.vacíovoí tělocviku.

προσ-ζημιόω Ἱκtomu, ještě do útrat
přivádím.Isok, aor. rv někoho.

πρόσ-Ύβος,ὁ, mladýjonák ; povyrostlý
(blízký jinošství). Xen.

προσηγορεύω Aischl. — -pto. pass.
Tpooyyopeúdycpo1dravenajsi byla.

προσηγορξω (προσήγορο-ς) Ὀάδῃ. po
zdravuju. Sof. prs., Eur. fut.

προσηγορία, ἡ (προσήγορ-ος) πάσεν;
pojmenování ; titul. Dém,pl.

προσ-ῄγορος 9. (ἀγορά-ομαι) 1. Ῥά5η,
promlouvající. a) mluvou nadaný. Aischl.
δρύες(Dódónské). b) oslovující; pozdravu

| jící. Sof. WeZe ὅπως ἱκοίμην εὐγμάτων π.
k bohyni abych obrátila se s prosebnými
slovy. 2. pass. a) 00s. oslovený; vítaný.
Sof. vivogněkým. rivi někomu. b) neut. rí r.;
jaké promluvení, slovo promluvené?

προσηκόντως, γ. προσήκω9. 8, B,—b,β.

προσ-ήχκω 1.a) básn. sem přišel jsem,
přicházím. 90Η, ὡς φίλος ]. ΡΙ108].σκοπός τι
vosj. očitý svědek něčeho. b) obyč. ve 3. os.
sg. a pl.: dochází, dosahuje něco. Xen. 0ydu:
šmi v0v movTau0v—stráně k řece—.2. a) ve 3.
05. 66. 8 Ρ].: α) přináleží ; přísluší ( vlast
nictvím); vlastní jest. veviněkomu, Sof. —ri
ovvysvéc nějaká příbuznosť. i o 0s., obzl.
v part., Eur. oi pooýxovrec yéva příbuzní
rodem. p. Hér., Pl. —Xen. γένει προσήκων
BaorXeťrodem příbuzný králi. Thúk. ci m. 4
pevaívlastního rodu, domácí cnosti, záslu
hy. Dém.ov roocýzovj. nevlastník (rodem).
T%uh mw.nevlastní, nepříslušné.rodem jmě
ní. Xen. 0 uxMora oíx m.přátelstvím nej
bližší. B) mpocýxe: Tiví Tivog přináleží, pří
sluší někomu právo něčeho. Xen. d2yňgprá
vo panovati, panství. hůk. právo velitel
ské, velitelství. ojděvzpocřnovučAhovsace,
©.inf, poněvadž nic nepřísluší s větším prá



προσ-ήλιος.

vem, aby—. Xen. z0Aů προσηχκόντωςμᾶλλον
právem mnohem příslušnějším. b) «) 7006
κει Tuvztahuje se něco,rpóc vivak někomu;
týká se něco někoho, Hér. 790g[léooug οὐδὲν
voSro—nic, nijak toto nevztahuje se k Perš.
Thúk. ruvi.B)přísluší. zř. s gen., Xen. uv
προσήκε: οὔτε πλησμονῆς οὔτε µέθης ΠάΤηἨθ
přísluší, nesluší ani obžerství ani opilství.
často s inf. buď zivi někomu (č, též inf.) n,
τινὰ sinf.: aby někdo—! Xen. dyadoře ὑμῖν
m.elvaustatnými vám přísluší býti. úud z.
úuelvovageivoupřísluší, abyste vy byli stat
nějšími. —i bez inf., Dém. 9%rpoaýxe co pří
sluší.att. Tx rpocýxovra věcipříslušné; po
vinnosti. Thúk, ace. oů προσῆχκονὅμως-- αὖ
to nepříslušno, přece—. Dém. rpoonxóvros
příslušně; důstojně.

προσ-Ἠλιος 2. k slunci obrácený; vý
slunný. Xen.neut. pl.

προσ-ηλόω (-ἦλο-ς) přibíjím (hřebem).
Ι. τὶpóg T něcok něčemu,

πρόσ-ημαι Ῥάρη. ϱ) Sof. o 08., r. Til se
dím při něčem, u něčeho. b) Aischl. věco: vč
Tepooýpzevouostr. při zemi ležící.

TTpo-oYpatvw 1. a) napřed oznamuju.
Eur. —Hér. xýpvě m— (j. rozkaz). b)«) o
subi. božstva: napřed oznamovati; návěští
dávati. Xen. 5) Hér. vůli boží předkládám,
oznamuju; jménem božím nařizuju. Hér.
Ivdy. s inf. aby—.2. j. intr., Hér. otče
Tepooyju.xívewvráda dějí se znamení.

προσ-ήνεμος 9. (-ἄνεμος) Ῥτοῦί γδίτα
(obrácený). Xen. neut.

προσ-ηνής 9. (ορ. ἀπ-ηνής) a) příchyl
ný; příjemný ; lahodný. Thúk. τὶπ. λέγειν.
b) příhodný ; prospěšný, Hér. rivi něčemu.

Topáot, γ. πρόσθε(ν).
προσ-ὺἄχκέω, 908, ὁ προσθακῶν ἕδραν

sedící παsídle,

Tpóode(v), před samohl. básn. i 79600"
(790g) 1. a) o m. «) zpředu ; (s jného stano

viska:) vpředu; před, (P omode) 0 m.přední. eic, čev0 x. vpřed; ku předu. ra m.
místa vpřed. Xen. (v. csůcxorog).alei: před
ní voje; s gem. Pl.čv Ta m. eivau[Iparayópov
vpředu býti před Prt. —Xen, sic T9 r. Tův
orAov před průčelí tábora, B)pouhém. s gen.:
před. Aischl, r. rvAďypředbranou. Xen.r00
μετώπου π. ἰέναιΡϊθά průčelí (vojska) vy
jíti, vystoupiti. b) opřednosti. «) Βοί. εἰτοὺς
ὄπισθεν εἰςTOm. čEop.evjestliže ty, kdo jsou
vzadu, uvedeme v popředí. Xen. m.v dro

προσ-ἴημι. 931

davotev — spíše by zemřeli než—. B) s gen,
Έτ, π. τινός τινα ἄγειν (ν. ἄγω-- 1.). 2. 0čse.
«) před tím ; dříve. Sof., att. w. %-dříve než-.
Óm.dřívější; předešlý, Xen. ypóvog,jpépa—.
τὸ π. Ρο Ρττό, ΕΙ. ἐντῷ z.v dřívější době. —
{0 08. οἱπ. ἀἴίνδ]δ{. σύμμαχοι. β) 5σεπ. 908.
πρὀσθ’ ἐμοῦ přede mnou. Xen. x. čorécac
před večerem.

πρόσνεσις, ἡ (προσ-τί-θη-μι) a) přilo
žení; přistavení. Thúk, xAiu.xxoc.b) z) při
dání. PI, ν δίε]ο. διὰ τὴν. τοῦ ἑτέρου (ἑνὸς)
τῷ ἑτέρῳ δύο ἐγένετο ΡἩάάπίπη Ἰθάπόjednot
ky kdruhé dvojka vznikla. 5) přístavka ;
přístavek (grammat, appositio), Arst.

πρόσυετος (προσ-τί-θη-μι) a) —2. při
ložený ; připojený; přidělaný, Xen. xóum
vlasy. —b) rpooderog 3. připojitelný. Xen.
v. πτέρυξ.

προσὺετός, v. předch.,b.
προσὺήκη, ἡ (προσ-τί-θη-μι) a) přída

vek. Hér. pl. ve vypravování. Dém. sg. o
moci—. —b) přispění; pomoc, Sof. $goš.

Tpóodvtá, Tó(srv. předch.) přídavek;
přívěsek,, Xen.

Tpoo-Vtyvávw básn. dotýkám se, Eur.
dekrdc pravice; za pravici beru. Sof, aor,
dotknouti se.

πρόὀσνιος 9. (mpóod-ev)v předku ; před
ní. Xen, oxéAy—.—dleněkt, i Hér.

προ-ὑροέω ΑἱβοΒ]. τινὸ ἔτυυα πἔΚκολο
pravým jm. oslovuju.

προ-ιδεῖν 80Υ.ΚἩ προσοράω.
Tepoo-tGavtobásn. při-; usedávám. obr,

přilepuju, přidružuju se. Aischl. prs. Tovi
πρός τι Κπἔξεπιι.

προσ-ίηµι 1. ααἰ. zř. připouštím. Xen.
τινὰ πρός τι ἨδΚοπο Ἰςπόδοπια., οἱ ὑπηρέται
Tpoolecav—připouštěli (k vyslyšení). 2.medď.
obzl. att. a) připouštím si, k sobě. «) τινα
někoho. Pl. mpocécdauεἰς ὁμιλίαν připustiti
k obcování, Xen. čyyůg00 gpootevro na blíz
ko si jich nepřipouštěli. —u%rpooteoba: ne
připouštěti (k vyslyšení). Tv%8igTAÚTOĚXVTĚ
někoho do společnosti své, B) Dém. mpogé
σθαι τὸν πόλεμον εἰςτῆν χώραν vpustiti si
válku do země. b) «) připouštím si; přijí
mám ; zavádím. Hér, česuxdvóuma cizinské
obyčeje. Thúk. xnpúyuarva. Xen. fvrav (V.
dnA00, 1.a,B.—oouf.). Xen. i sinf.— B)při-;
dopouštím ; schvaluju. oů x. nedopouštím ;
zamítám. Hér. vv 0:xBoXvpomluvu, —r0ů
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932 προσ-ιππεύω.

το. -- ΡΙ. τοῦτον τὸν τρόπον ἰθπίο způsob.
Xen. io subi. bohů čr: oddauň rpodlowvroTv
πόλεμον že prý nijak neschvalují války. —
Dém. προσίεσθαί τι πρὸς χάριν ΡΠροιδίδΗ,
mimo sebe pouštěti něco k zavděčení. Υ) ἶο
subi. ΠΘΟΒΡ.,Ἠότ, τῶν μὲν οὐδὲν προσίετό µιν
z těch věcí nic nedojímalo ho, nelíbilo se
mu. —©)«) přijímám. Xen. u προσιέµενος
oxpuaxov nepřijímaje, nechtěje užívati lé
ku, zamítaje lék. p. při subi. dvyý. —B) od
hodlávám se. m k něčemu; odvažuju se ně
čeho. Hér. προδοσίην, Χεῃ. ϱ 1Ππᾷῇ,δανείσασθαι
vypůjčiti si. v) dopouštím se. τὶ něčeho.
Xen. xaxóv, αἰσχρόν.

προσ-ιππεύω vedle, po boku (někomu)
jedu (na koni). Thúk. v boji.

προσ-ίπταµαι, ν. προσπέτοµαι.
προσ-ίστημι ρΏβίανα]α( 1. a 2. význ.

sl. čovnuneob.). 3. med. (s.a0r, -éovnv, bez
prf.)a)-se; přistupuju, Aischl. zXag m,00
tovaoda: ku branám se postavovati. Xen.
pouhé 7— přístupovati. προσστάς přistou
piv. Hér., PI. —Aischl. s ace. Beou.ovmpoo
éovnv k oltáři přistoupila jsem, b) obr. Pl.
ÓGotrpocécry 60 ti přišlo, připadlo na mysl.
Hér. s ace. Óc uv προσστῆναι τοῦτο Ἱ. prý
mu na mysl přišlo to—.4. prf. act. vedle
stojím, Hér. moooeorýxeeT$ KAsopéveij du
γάτηρ stála vedle, u K1.jeho dcera.

Tepoo-ÍoYw (jen prs. a impf, ; v ostt.čs,
v. mpoa-éyo) a) přidržuju. Hér. προσϊσχέ τι
mp0 TO dámedov přidržoval, přikládal něco
k půdě. b) přiháním (loď ku břehu); obyč.
bez obi. : přistávám (s lodí). Hér. ἔς, πρός τι
k něčemu.i s dat., Thúk. vc výcourot; ča
χάτοις προσίσχοντες u nejzazších končin
ostrova přistávajíce—.

προσιτξον, v. 1. πρόσειµι.
Tepoo-na-Eat a) při tomusazuju

se, sedím. Thúk.i ve sm. a0r. mpooxadeCó
μενοι ἐπολιόρχουν (αὐτούς) tam usadivše se
obléhali je. r. vyv'x6X:vusadivše, rozloživ
še se u města—. b) Dém.fut. Υ.προσεδρεύωf,

πρὀσ-κάὺ-ημαι, Ίδη. --κατ-- 8) Ρϊ
tom usadil jsem se, sedím, Hér. xóXv rpoc
κατήµενος ἐπολιόρκεε 119. ορ]ό]α], ἰάροτοπι
tam leže. p. Thúk.. Xen, —b) na- ; doléhám
(na někoho). Hér. part,

Tpoo-naW-(Če přisedávám.Pl. prs.
Tepoo-xaÚ-opám k tomu, ještě pozoru

Ju, pojímám. Ῥ]. πρός τινι ἐπιστήμην-- Ρἳὶ
něčemještě poznání nabývám.

πρόσ-χειμαι.

προσ-καίω připaluju. Xen. moocxavdř
vy: připáliti se, 0 0s.

προσ-καλξω 1. a) «) přivolávám ; při
zývám. Sof. oš w. tebe—. Xen. —Pl. mp06x0
Aéoa: vevá přivolati někoho, zivi někomu. B)
ku pomoci. meď. si. Hér.— b) k tomu, ještě
nazývám, Xen. meď. ravpoďev po otei (ku
jm. vlastnímu). 2. meď. Tevavyzývám, pohá
ním někohok soudu. aor. vyzvati, pohnati—.

TLp00-MApTEpÉMještě vytrvávám. Xen.
προσ-χατα-λείπως ΤΜίΚ,4οτ, α) Κἰο

mu,ještě (opustiti,) ztratiti. - při. pl. vů éxvu
τῶν své vlastní jmění. b) ve větší míře za
nechati. vývdoyývT. moczvětšenou něko
mu zůstaviti.

προσ-χατ-αλλάσσοµαι, -ττομαι Κα
smíru nakloňuju se, Arst.

προσ-χατα-σχευαζω Ἱ σπα, ]δδό
zjednávám. Dém. vi něco. meď. —Si. a0r. —
Pass: TpÓógTUV.— oxeVaodÝvAL kromě něčeho
ještě zjednánu býti.

προσ-κατηγορέω α) Χεη, προσκατήγο
přoaí Tevog,Or. k tomu, ještě pověděti na ně
koho, že—.b) Thúk. prs. k tomu, ještě vinou
vyčítám. vi něco.

προσ-κάτ-ημαι, γ. προσκάθηµαι.
πρόσ-κειμαι 1. a) přiléhám. Thúk, —xi

δοκοὶτῷ τείχει trámy ke zdi přiléhají, o zeď
opřeny jsou. b) básn. «) položen jsem; vě
zím. Sof.xxx ve zlu; zlem postižen jsem.
i ve sm. příznivém ežTe x. ypysTĚ jsem-li
v jakém štěstí, B) s dat, os. ἀνδρὶπρόσκειται
κακόν τι muže něco doprovází j. zlo (muži
přidruženo jest). —v) s nom. praed. 05. ἐχ
ὃρὰ τῷ Bavóvrí mpooxeloydlxy (j. protivná
zemřelému připadneš,)protivnou zemřelému
budeš právem. ©) «) naléhám; dorážím
(nepřát.) Eur. mpooxetodourůXan dorážeti,
nepřát. hnáti na brány. Hér. mpocéxevvo%
ἵππος ἀοτάζε]ο jezdectvo. TO Tpooxefuevov
vojsko dorážející, nepřátelské. p. Thůk. —
B)na-; doléhám (prosbami) Tevina někoho.
Hér. Κύρῳ--, δῶρα néumov—. Thúk. i bez
dat. — d) «) nakloněn jsem. τινὺ někomu.
Ἡότ. uXkora nejvíce. Thúk. τῷ δήµῳ μᾶλ
Aovlidu více—. i s dat. věci: oddán jsem ně
čemu. Sof. dypaug honům. Hér. olve, prhot
vím.P) bedlivě přihlížím. vii k něčemu;
bedlivě si hledím něčeho. Thůk. ταῖς ναυσὶ
uáihora k loďstvu nejbedlivěji přihl. —2.a)
přiložen, připojen, přidán jsem. o) s dat. 08.
n. obce : někomu ; dostávám se někomu. Hér.



προ-σχέπτομαι.

o subi. ženy : přirčena jest. PL. rpocxelu.evoc
τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ 9εοῦ ὥσπερ ἵππῳ Ροβ]άπ]δα
na obec od boha právě j. na koně (k pobá
dání). ) s dat. věci, slova. zpóczeraí TLTim
připojeno, přidáno jest něco k něčemu. Xen.
τὸ καλὸς τῷ ἀγαδῷ slovo xaXdcku sl. dya
dóc. i čí Timvztahem K něčemu. v) Sof. xat
mpoaxcicevaím. a k tomu, ještě dostane se
něčeho. %yaoi díků. b) vi uloženo jest; pří
sluší něco. Ἠότ, α) τοῖσιπροσέκειτο αὕτη Ἡ
mi jimž uložen byl ten úřad. $) přiděleno
jest, náleží, přísluší něco.Hér, u“ j. pocta,
něco poctou—. i při subi inf,

προ-σχέπτομαι (Ρ1Α. αἱπιρί,πθοΡ.,81.
προσκοπέω) προσχέψασθαι 1. νρῖθᾶ ΡΤοΠ]6
dati; dobřerozmysliti, rozvážiti. Eur. vi ně
co. Thúk. —01—, Ζθ--, Πότ. προσχεφάμ.ενος
ἐπὶ σεωυτοῦ προαγόρευε-- ἀορῖθ τοὔπιγβ]θ
u sebe—. 2. napřed uvážiti. Thůk. pass.
πρότερον αὐτοῖςπρούσκεπτο ἀἴίτε ]ϊπι αζ ΡΥ1ο
uváženo—.

προσ-κεφάλαιον, τό (-κεφαλή)podhlaví;
poduška. Lýs. —Aischn. ik sedění,

TUpo0-XMDYG2.(-x700; 2.)spřízněný; pří
buzný. Hér.

προσ-χηρΌχκεύομαι, Π]αβαἰε]θοτό ἴαιη
posýlám. Thůk.

TOpoO-MAÁW0 to lámu. Xen. Pass. T906
nexAuou.évog0 to nalomen.

Tpoo-1AóGo přišplichuju. Xen. $4Xx7
Ta—moře s tím mezuje.

προσ-χνᾶω ρἩδκταρα]αpři-; otírám,
Xen. pass. —se, rivi ot. se o někoho, oněco.

Ttpo0-x0AA4w přikližuju. Pl. Φα55.προσ
κεχολλημένοςο.

προσ-κοµίζω a) dopravuju; dovážím.
Xen. xaorróv. —vexo0v 7epógT. mrtvolu k něče
mu (někam), meď.—si. b)přivádím. meď. —si.
Xen. xdmougk veslům poháním (rozkazem).

Tpo-onoTÉM, obyč. prs. a impf. (srv.
προ-ακέπτομιαι) 8) α) vpřed pohlížím. τινὰ
poněkom.Eur. meď. vyhledávámsiněkoho.
B)spiše prohlédám, pozoruju. vtvdgnež někdo.
Sof. s obi. ravrx. —b) prohlédám bedlivě;
opatření činím. Thúk, s inf, aby—.Xen. tí,
órw; S ind. fut. co, j. má—. doWbá<r. řádné
opatření činím, i xo:vů«. věci společné be
dlivě opatřuju. Eur. meď. v0 advzoocxoroV
uevostvé blaho zvlášť opatřuje, na očích maje.

TTpo-0%070Y),4, prohlídka napřed ; výzvě
dy. Thůk, vev o loděch.

©

προσ-λὺυρέω. 933

πρόὀ-σχοπος,ὁ, a) přední stráž. Xen.b)
vyzvědač. Xen.

/ ρν, οι ο
προσ-κοπτωπατᾶδίπῃ, Χθη. 801,Π8ΤΑΖ111.

τινὶ π8 Ἠδοο.

προσ-κρούω přitloukám. obyč. obr. a)
dorážím ; dotírám. Tivi na někoho. Dém. %0

Tpocxpoúenvdotírání ; třenice. τοῖς ἐμοὶπροσ
κρούσασινἐξἀρχῆς πιτη οβοδοτα{ε]πι οἆρο
čátku, b) narážím. PL. Θαμὰ προσκρούωνµι
Geďravvac Často narážeje—.

προσ-χταοµαι a) k tomu,ještědobývám.
τὶ něčeho, s obi, země a p. Hér., Thúk.— aor.
ještě dobyti. 7pó0gm k něčemu. b) «) k tomu
ještě získávám si, na svou stranu přivádím.
Hér., aor., fut. —získati; —přivésti. (0 spo
Ἰοπβίτί), Χθπ. χώραν καὶδύναμιντῇ Ἑλλάδι--.
ϐ) Ὠόπη, πρὸς τοσούτοις αἰσχροῖςκαὶἐπιορχίαν
r. k tolika potupám ještě i křivopřísežnosť
na sebe uvaliti,

προσ-χκυνέω (309. προσ-εκύνησα, Ῥάδη.
-έχυσα) a) «) přiklekaje, kleče líbám (buď
zemi n. nohy vznešenému. Peršané všichni
tak vzdávali poctu králi, sprostší i uroze
ným). s ace. 0s., ΗἨότ, προσχυνέειν βασιλέα
προσπίπτοντες 97 ΚΙωπό]56 Κτά]]k nohám
jeho padajíce.Xen. oť7rsoro0GLevrpocexůvovy,
καὶ τότε προσεκύνησαν Ἰαἵ{ právě dříve se
mu klaněli,i tehdy mu se poklonili (poklekli
před ním). Hér. o Egyptanech: ἀντὶ τοῦ
προσαγορεύειν ἀλλήλους προσχυνέουσι κατιέν
τες τήν χεῖραπηβἰο Ῥοπάτατοτάπί klanějí se
sobě vespolek spouštějíce ruku. ) s aco.
obi, boha n. věcí božských n. zbožňovaných:
klaním, kořímse ; klaněje se pootu vzdávám
někomu, něčemu. Aischl. Adodoremv. Sof,
τὸν φὈόνονpócxucov pokloň se, poctu vzdej
závisti! Tóčx προσκύσαι ὥσπερ $eóv luku
poetu vzdáti, právě j. božstvu ; luk pocelo
vati—, Xen. 0 Kopoc rpooexúvyce Ala Baci
Aéa—poklonami poctu vzdal Diovi—. b) kla
něje se, na kolenou vzývám. s obi. boha
i muže vznešeného, i místností a věcí zbož
ňovaných. Sof.—yňyZux zai dv dev "OAvu
πον ἐν TxůTĚ Ave zemi zár. i sídlo bohův
Olymp v též modlitbě—. gavreg ač Tpooxu
vošu.evvšichni tebe (Oidipa) vzýváme. 7.

προσχύνγσις, Ἡ (ποοσκυνέ-ω)Κ]αηόπί, Ko
ření se ; pocta pokorná. Arst.

προσ-κύπτω hlavu přikláním, Pl. aor.
τινὶ πρὸς τὸ oúc někomu-—.

προσ-κυρέω Ῥάεπ, ἀοδαλα]α, 9ο8, a0r.



934 πρός-χωπος.

00' čyd mgocéxvocačeho já dosáhl, se dožil;
co mne postihlo.

πρόσ-κωπος, ὁ (-κώπη) ΡἩ vesle; ve
slař. Thúk, pl.

προσ-λαμβαάνω 1. α) x) uchopuju (ru
kama). Sof. vědé uz z000AuBetuto, takto mě
(tělo mé) uchop! 3) chápu se práce; mám
se k dílu. Xen. z)T05—sám. καὶ οἱπρεσβύτε
poi—.b)a) přibírám (sobě, ku pomoci). Aischl.
"700g příbuzenstvo, Xen, προσλαβεϊν ἐθελον
T46, imménca p. přibrati (si) dobrovolníky ὅ.
$) ktomu, ještědobývám. Xen. róAerc. —idu
ševně, Isok. (v. ěmorýun 1. a, B). —c) k to
mu (na pomoc beru,) užívám. Dém. ἄνοιάν
Ttvognerozumnosti něčí. 2. a) k tomu dostá
vám, obdržuju. Xen. ap% viog od někoho,
oToaTEVU.A,utodóv. b) o) K tomu dostávám
(něco), docházím, nabývám (něčeho). Ken.
ἄλλην εὔκλειανπροσειλήφετεještě jiné oslavy
došli, nabyli jste. uucbovrpocXývecde k to
mu, ještě mzdu dostanete, —mzdyse vám
dostane, 3) k tomu, ještě na sebe uvaluju.
Aischl.s obi, strasti. Thúk. x:vdývovg,zioyú
νην ἃ p.

προσ-λεύσσω βοᾷ.Ρυ5, 9) Ῥοχίτάα; po
Ἠ]δᾳπι, τινὰ η, τὶ η πό]κοπο,πα něco.b) spa
třuju někoho.

Tepoo-AoytCopat připočítávám. Hér. aor,
připočítati Tevív. něco k něčemu. προσλο
vtoTé« třeba připočítati.

προσ-μανὺάνω Ἱκ{οπια, ještě v paměti
ukládám, Aischl. aor. ještě dověděti se. vi
něčeho. Tí Timmo00yuadyréovještě něčemu
třeba přiučiti se někomu.

προσ-μάσσω ρΏπιαδκάτόπα;ῬἹερα]τ.
Dof. -uaxyděv—přilepivši se—.

προσ-μάχομαι nappotibojuju; útokemdorážím. Xen.
Tepoo-pévw 1. při tom, zde, tam trvám,

vytrvávám. Sof. ořya—.Xen.rivi při něčem.
2. ještě čekám; vy-; dočkávám. Sof. viva
někoho; očekávám někoho. Eur. 1i—. Hér.
προσμεῖναι χρόνον ὀλίγον {εδίό počkati dobu
krátkou. Xen. προσυεῖναι, ἕως vyčkati, až—.

προσ-μετα-πέμπομαι Ἱς tomu, ještě
obesýlám, povolávám si. Thúk. aor.

προσ-μηχαναομαι ktomu, na tomustro
juju si. Aischl, part. prf.pass. na tomustro
Jen, přidělán.

προσ - μίγνυμι, 1 -μίσγω ρϊπδξα]α.
obyč. únír. a) «) při- ; dorážím. zwi na ně

πρόσ-οδος.

koho ; setkávám se s někým (nepřát.). Sof.
ἐκείνω Υ᾿οὐδὲ προσωῖζαι ὃρασύ 5 Πίτη anise
tkati se není bezpečno. Hér. 40001 T906
μέσγειν. nedostižitelní, nesnadní útokům.
προσμῖξαίrim doraziti, udeřiti, útok učiniti
na někoho. B)básn. o subi. neosb., Sof.po
έμιξεν τούπος τὸ δεοπρόπον ἡμῖν Ρος{1] υγ 
rok věštecký πάς. -- ϱ) α) přirážím ; přibli
žuju se. Thúk. ποοσέµιζεν ἐγγὺὸςνοῦ στατεύ
ua70g přirazil blízko k táboru. Χθῃ. προσµί
ἕας πρὸςτὰ ὅρια přiblíživ se, přišed k hrani
cím.ina moři.Hér. zoocévažuvrý Náče při
τασ]]1Νασα. ΤΑή]ς.τῷ Ἑάραντι προσμογει
k Tařr.přirazí, se přiblíží. 73 metoo ku pev
nině—. 9) připojuju se. fevt i 796g T. k něče
mu; spojuju se s něčím. aor. při-, spojiti
se—, Thúk., Xen.

TOPÓGUISIC,Ἡ (προσμέγ-νυμι) přimísení;
doražení ; udeření; útok, Thůk.

προσ-μίσγω, ν. προσµίγνυμ..
προσ-μισνόω Ἰἰοῖηαρτοπα{τηάπι,τες.

k tomu nájímám si. Thúk. vuvxs.

προσ-μολεῖν, v. moo0BAúczo.

Tepoo-vavTYJvÉmk tomu, ještě lodi sta
vím. Hér. pass. prs.

προσ-νέμω přiděluju. meď. a) Dém.
TpoovevéunGE dc TOÚTOVGpřidali jste se, pří
davkem jste k těm. b) fr. Sof. πρόσνειυιαίµοι
L%pivprokaž mi ještě laskavost!

προσ-νεω připlouvám.Thúk. aor, 790
vedompřiplovati.

προ-νίσσομαι i T7OTI-V-básn, přibližuju
se; přicházím. part, prs. Aischl. —Sof,πολ
λῷ ῥεύματι προσνισσοµένουςτα]π/η Ργουάθπι
se přihrnující.

προσ-νωμάω Sof. tam otáčím se, zamě
řuju. cig 7+k něčemu.

προσ-ξὺ-, τ. προσ-συ-.

>

„optov příchody obtížné k m—. 4 T. E)meTE
arTáry—.b) x) příchod ; přístup. Hér, do ze
mě (v. úmeřvov 1. b, £.). Aisohn, —eigTov dý
wov přístup k lidu, do sněmu. —9) příchod
nepřát., ήλο]ς.Ἠότ. τὴν π. ποιέεσθαι útok či
niti. ai v. vřesužyms útoky, srážky v boji.
2. a) průvod (slavný). Xen. ai 790g Toúgθεοὺς
«w.—k bohům. Dém. προσόδους ποιῄσασθαι
průvody vystrojiti. b) v řeči: vstup; úvod.
Isok. πρόσοδον ποιήσσσφθαιúvod učiniti. 3.
příjem : důchod. Hér., Χεπ, ἀπό τινος z ně



πρόσ-οιδα.

čeho. Dém.yomudrov r. důchod peněz. Zen.
1 xaT' čuauTov z. roční důchod. —vůb. att,
(op. damávy. — v. ἐφαρμόζω, ἀποδεκτήρ,
παραίρεσις).

πρόσ-οιδα Ἱςἴοπια,nad to, ještě vím. Pl.
xaůyápiv mpocedévaui díky ještě vzdávati.

Tepoo-o0xém vedle, blízko bydlím. Xen.,
Isok. 7pocotxodvrec.—Thúk.is ace. 7pocot
xo0o. %6%Xvobývají při městě, v sousedství
města.

προσ-οικοδοµέω ρϊείανυ]α. Τή]ς, τὶ
něco. zivi k něčemu.

Top0a-otmoc2. blízký obydlím ; sousední.
Hér., Thúk.pl.

προσ-ολοφύρομαί τινι žal svůjprojevu
ju někomu. Thůk. aor.

Tepoo-opiAkm a) «) spolu, společně za
cházím, obeuju. PL. zivi s někým. Χθῃ,1 πρός
iva. Thúk. VŠtxπροσομιλοῦντες soukromě
vespolek obeujíce. β) io subi. zosbn., Eur.
μοῦσα. Ὁ) α) τολάσίπι, τινὶ v něco; dávám,
pouštím se do něčeho. Φος,80, (5. πεῖρα 1.
b, «). Thúk. zoXéuo. —B) oddávám se, Pl.
úBpetzpupnosti.

Tepoo-Óuvujit k tomu, ještě přisáhám.
Xen. go0capoaxv s inf. —Že—.

Tepo0-ÓjLovoc2. skoro rovný; podobný.
προσ-ομολογέω ρι]σπάτάπι, ΡΙ. εἰδέναι

<. že vím něco. přisvědčuju, Tivi někomu. —

τεροσ-όμουρος 9. ión. (-óu.op05)sousední
mezemi. Hér. rivi někomu.

προσ-ονομάζω. Ηόγ. προσονοµάσαιτινὰ
ἀπό τινος Ρο]πιθποτα{ί πἔκοπο οἆ πόδεπο,

προσ-οράω a) pozírám ; pohlížím. viva
πᾶ ηζΚομο, Φοξ,πατέρα προσιδεῖν π8 otce po
hlednouti. Eur. pocóbecda. —Xen. jdéme
Tpocop3iy4AAmAoves radostí pohlížeti na sebe
vespolek. Pl. 7pocopáv pohlížeje. meď. Soť.
ποοσορωµένα ὄμμια Gov Ov.uxom zírajíc do
oka tvého očimasvýma. Aischl. Tpootdscdu
zraku svého povznésti (v. i olig 2. a, «). b)
spatřuju. Sof. čAXovὃ)ἂν ἄλλῳ προσίδοις ὅρ
μενον ποὸς-- πόπο Ῥο ]πόπι δραίζ1] ϱΥ5, 8η 56
hrne ku—(v.i1,0; II., 1. c).

-προσ-ορέγοµαι (-ὀρέγω 9.) Κἴοπιαsmě
ἴυ]α. Ἠότ, ποὸς τούτοισι ἔτι πλέον προσωρέ

ovTooi kromě těch ještě více doléhali na
něho(dle někt. 7909- v témž sm.).

προσ-ορίδω při tom vymezuju, vyměřu
ju. Arst. meď. pojmem vym-.

προσ-ορμίζομαι tam si zakotvuju.Hér.

προσ-πασσαλεύω. 935

τὰς νέας πρὸς TÝvvěcov lodi K ostrovu. 1 bez
obi., Dém. zoť z90600u1o0úusba; kam přista
neme (s lodmi)?

προσόρµισις, 4 (srv. předch.)zakotvení;
přistání. Thúk. ἀπορία τῆς π.

πρόσ-ορος, ἰόπ. 4 Ράξη. -οῦρος, 9. («ὅρος)
a) pomezní ;mezemi sousední, Hér. 0 08s,ize
mích. Xen Tě «. mw krajiny pomezní proti
někomu, na stranu k někomu. b) Sof. «)T0g
v r. sám soběbyl sousedem.

προσ-ουδίζω (-οὖδ-ας) Ἠότ. προσουδίσαι
mívá0 zemi mrštiti někým.

προσ-ουρίδω (-ὁρίζω2.) ἄῑοπόξ{. Ἡ Eur.
Tpocoupicac přidělil jsi.

πρόσ-ουῦρος, Υ. πρόσορος.
προσ-οφείλω Ἰκτοπιό{ομο, 9ῦΜό ἀἱαζοῃ,

povinen jsem. obyč. prs. Thúk. črí goXA«m.
kromětohoještě mnoho—,Xen.yotra, Dém.
Xdpv díky. pass. Thúk. 0 Tp0G0g8óuevoc
ucdóc mzda ještě nedoplacená, náležející
(515. προ-οφ-).

προσ-οφλισχάνω Κ{οππα,nad to, ještě
zasluhuju si. vi něčeho; ještě si utržuju, na
sebe uvaluju. Dém. aicyúvyv hanbu. aor.
mpocodhedyještě si utržiti—.

προσόφιος 9. (πρόσοψι-ς)naproti spa
třitelný, viditelný ; blízký zraku. Soť.vayog
(5. ἐπόψιος).

Tepóo-otdic, 4, a) «) dostižení pohledem.
Thúk. vevogčx T0AX00někoho z daleka. οὐχ
οὔσης τῆς 7. poněvadž nelze dohlédnouti—

©(srv. Foóodus). P)pohled. Sof. orArary. b) obli
čej tvář. Sof. cy— tvá—.

προσ-όφομαι, γ. προσοράω.
προσ-παίζω α) Ρἵϊ ἔοπιρομτάτάπι, ἄθτ

tuju. Tri s někým. Xen. —Pl. 1 aor. %p06
matoní rm zažertovati si s někým. —b) PL.
i se dvojím ace. Úuvovopoceraloxuev "w
Tx píseň žertovně připojili jsme k oslavě
Eróta—.

προσ-παλαίω ΡΙ! ἴοια,zár. zápasím. Pl.
προσ-παρα-γράφω ΙοδίόρΏρίκα/α.ΕΙ.
προσ-παρα-καλέω χ ἴοπια,ΙοῦτόΡῇ]το

lávám, vyzývám. Thúk.aor.
Ttpo0-TApA-oxevaČm k tomu,ještě při-,

vypravuju. Dém, dúvzvv moc vál-.

Tpoo-nap-8yw k tomu,ještě poskytuju.
Thúk. aor.

προσ-πασσαλεύω k tomupřibíjím(uře
bem). Aischl. fut, vivavi někoho k něčemu.
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Hér. aor. 790g 71na něco. i pouhé %—přibiti,
pověsiti si něco na stěnu.

προσ-πασχω při tom zakouším Pl. m
něčeho.

προσ-πελάξω 1. ἐν.ρσΗΣα]. 9.ὑπέγ.
--β6, τινὶ κ πδὄθιηα. ΒΙ,, Χεη,

προσ-πέµπω α)Ρῖϊ-;Ρο-; vysýlám, Tivá
Tim někoho k někomu. Sof. aor, —Xen. $v

yxrTépadceru. Thúk. xýpuxa hlasatele. i bez
obi.: posla posýlám. Hér., Thúk., Xen, —
Thúk, i zpoonéuýa Aóyoveče Tia. zkázati
zprávy, návrhy k někomu, b)dovésti dávám ;
dopravuju. Sof. aor. viva Tim někoho k ně
komu.

προσ-περι-ῥάλλω a) k tomu,ještě ob
hazuju, zřizuju (ku své ochraně). Thúk. me
ριτείχισµα προσπεριέβαλετῇ πόλει πεᾷ οἈτθά
π{]6ὔ{ὅ Κ οοἨταπό πιδβία zřídil (kromě zdi
jné, j. svrchní oděvok. těla). pass. při subi.
ἔρυμα. b) Dém. meď. ἀεί τι προσπεριβάλλεται
stále něco si přibírá (nějakou kořistí novou
se odívá).

προσ-περι-γίγνοµαι ještě zbývám. —
Dém.aor,

προσ-περονάω (-περόνη)Ρᾶϊ-; παῦοᾶά
vám ; připichuju. Pl. —Xen.pass. poor
repovýcdaí Tewnabodenu býti na něčem.

TOPOO-ÉTOLAL(prs. -mray.cneob., obyč.
807, -επτάρην, Ράβη.i -érrav) k toušu vzná
ším se; přiletuju. aor. tam, sem vznésti se,
přiletěti. Xen. $oreg pvřuprávě j. moucha.
vw. k někomu. Aischl. o zosbn. pol néhos
mpocémTanade mnou píseň se vznesla. dy m,
ὀδμιά--. 908, ἀρχή τοῦ κακοῦ προσέπτατο Ρ0
čátek zla přihrnul, přivalil se.

προσ-πεύῦομαι Ψ.προσπυνθάνοµαι.
προσ-πίπτω Ράρη,ἵ ποτι-π- 1. a) k to

mu padám ; připadám.«) Aischl. s ace. o
τιπέσω pémy Oxuóvov padnouti (vrhnouti
se,) pokleknouti mám Kobrazům bohů. Sof.
mpoorecevčyovpřiklekna (kotei,držse ho!
s dát. Bouotot mpoorirmrovoak oltářům vrha
jíc se, Xen. ixéryg w. snažně prosím ná ko
lenou. P) přivinuju, přituluju se. Xen. zdotv
ku všem. —v) přikvapuju; hrnu se. Xen.
προσπίπτουσι πολλοὶ αὐτῷ hrnou se mnozí
k němu (přát.).—b) při- ; npadám. dleněkt.
mpocémEGEcTÓTU©upadla jsi v pohromu. 2.
a) při- ; v-; napadám ;do- ; vrážím. Sof. aor,
napadnouti ;vraziti. Thúk. 0mo0crecavútoč
ník. Xen. čxT00vety 0ugrpoonscety 71, 2 hrad
by vyraziti někudy. %:vina někoho (V.váTog

προσ-ποιεω.

1. b). b) o subi. věci. «) připadati; při-, na
hazovati se. Hér. ouy.popai—nehody. aor.
připadnouti; při-, nahoditi se. Hér, (v. žrn
9. Ὁ, α). Ῥ]. νόσοι. -- 180]. τὰ κατὰ τὴν ἑκά
στην uépav mpocnimrovraudálosti, příběhy
každodenní. B) k tomu, nad to připadati ; při
bývati. Thúk. subi, dvaXaparu usydAv—.

προσ-πίτνω Ίταρ., obyč. prs. — προσ
mímrTo.1. Sof. m. cč yóvaci padám k tobě, pro
sím tebe na kolenou, Eur. (v. yovurerýg). 2.
a)Eur. zpocnírva vrvnapadne ho (útokem), 5)
Aischl. ioi zpoomirvovrec ŠÍpy přiletujíce—.

προσ-πλάσσω plácaje přidělávám.Hér.
νεοσσιαὶπροσπεπλασμ.έναι ἐκπηλοῦ πρόςτυνιι-
připlácaná z bláta na něčem.

πρόσ-πλατος 2. (-πλα- Υ.πελάζω), Srv.
d-mXaro:) Aischl, přístupný. vev někomu.

TUpoo-TAépřiplouvám ;tam pluju.Hér.,
Thúk. vevik někomu, Xen.

προσ-πληρόω k tomu plním ; doplňuju.
a) Thúk., Xen. mpogrXnpoca: vxůgještě lodi
(jné) opatřiti mužstvem (k doplnění počtu
a p.). πρὸς ταῖςσφετέραιςkromě svých vlast
ních (lodí). ϐ) Χεῃη,προσπληρώσασθαι ναῦς
ἐκ τῶν χαταλειποµένων doplniti si lodi ve
slařstvem z lodí tam zanechávaných.

προσ-πλωτός 8. ΡἩρ]ανπύ. Ἠότ, ποτα
μοὶπ. ἀπὸ VaAdoons Ť., po nichž plouti lze
z moře.

Ttpoo-nAÚw, dle někt, u Hér., v. -mAéo.
προσ-ποὺέω Ἱκίοπια, nad to žádám. Pl.

ční T: ještě něčeho.

προσ-ποιξω,;1. α) přidělávám. meď. —si.
Ἠόχ, προσποιησάµενος ξύλινονπόδα Ρϊϊάδ]αν,
opatřiv si dřevěnou nohu. b) «)přičiňuju;
připravuju. τινίτι někomuněco, Thúk. rv
πόλιν Θηβαίοις προασποιῆσαι ΠΒ. ΤΠόραπἥπι
připraviti, získati. Kopiviioig Képxvoava p.
—B) s ace, praed., Xen. φίλην Λέσβον π. τῇ
moAapřátelství Lesba získati obci.meď. Hér.
τοὺς δὲ φίλους προσεποιῄσατο ty pak za přá
tely získal si; s těmi vešel v přátelství. p.
Xen. —i bez ace. praed. rpocrotodyní Tiva
získávám si někoho; na svou stranu přivá
dímněkoho.Hér.—2. meď.a)činím sisvým;
osobuju, přivlastňuju si, Thúk. víxyv7rp06
movýcucdauvítězství si přivlastniti, PL. di
xatocúvyv (v. j— £.). —i s inf., Xen. 0 vzáv
τῷ δικαίῳπροαεποιεῖτο vixáy kdo vyhrával,
osoboval si, že svým právem vyhrává. b) «)
s inf, dělám, stavím se, barvu sidávám, jako
bych—, že—. Pl, x. eidévau—jako bych vědel,



προσποίγσις.

Že vím, oťu. προσποιοῦνται διδάσκαλοιεἶναι ᾽
kteří se nevydávají za učitele. p. ἐπιστήμ.ων
stvaí Ttvog—zaznalce něčeho. Dém. u%7po6
ποιεῖσθαι zoAeyeřyajvov dělati, jako by on ne
válčil. Thůk. u) «. i bez inf. dělati, jako byne(—senedělo).B)předstírám.Tiněco; zá
stěrou si činím něco. Thúk. šydpav nepřátel
stvi (které dosud nebylo zjevno).

TUPoOTTOÍM)OIG,1 (mpooroné-o) 1. přičině
ní; získání. Thúk, Evuuoylac éxvré spojen
ství sobě, 2. osobení; přivlastnění, Thúk.
Evyysvelazpříbuznosti. Pl. vs ěmorýung.

προσποίητος 9. (προσποιέ-ω)přičiněný;
předstíraný ; domnělý. Pl,

Topoa-moAepém naproti válčím. Thúk.
rpocevoAéumaavválku s nimi provedli. Dém.
φοβερὸςπροσπολεμῆσαι hrozno válku začíti
proti němu. Xen. «. vě válkou stíhám ně
koho.

Tepoo-moAspów k tomu, ještě nepřáte
lím. Thúk. Aéojov προσπολεμιώσασθαι Ἡ.
ještě si znepřáteliti.

προσ-πολέοµαι (-mohée) básn, sem otá
čím se, přicházím. Sof,

πρόσ-πολος, ὁ, Ἡ (πέλω, 817.πρὀ-, ἐπί
roAos)trag. k službě hotový; služebný. 0 slu
žebník, %služebnice ; družka. Sof. ἐπὶπ. μιᾶς
yeopeřyojedné družce, v průvodu jedné družky
kráčeti. čvdpecr. mužové služební, Aischl.
π. φόνουposluha vraždy.

προσ-πορίζω k tomu,ještě opatřuju. vt
něco. Xen. aor., Dém. fut.

προσ-πορπᾶτός, ὁ (-πορπά-ω) Αἰβοβ].
připiatý.

προσ-πταίω 1.při-; narážím. Hér, r0 y6
vu TpocrTai6co. koleno si naraziti. Xen. pou
hé x.— 2. narážím ; úraz beru ; špatně se mi
ἀαχί, Πόγ. προσπταϊῖσαι τῇ ναυμαχίέηῃporážku
vzíti lodním bojem,v lod. boji. (v. i ueya
λωστί). πρὸς Ἱεγεήτας προσέπταιον proti
Tegejanům nedařilo se jim.

Ttpo0-T7TŮ0GWpřivíjím ; přivinuju. básn.
med. —se. a) Sof. o šatě; přivinuje, přile
puje se. b) o os. fut. a aor. Eur. «) přivi
nouti, přituliti se. 9) sace. objati; obejmou
ti. ovoóua—ústa políbiti.

προσ-πυνθανοµαι 84. -πεύνθομαι
prozkoumávám,ravrayň.

Ttpoo-pém přitékám. Hér. 0085.ποοσέρ
oeovhrůuli se k nim.

πρόσ-ρημα, τό (srv. násl.) pozdrav.Pl.

προσ-τάσσω. 937

πρόσ-ρήγσις, ἡ (προσ-ρε-, Υ. προσ-ερῶ)
pozdravení. Eur., att., srv. předch.

προσ-σαίΐνω Ράρη, προσσαίνειτί τινα ΡΙ]
lichocuje, usmívá se něco na někoho.

Tepoo-c0éĎwAischl, k tomu, při tom ctím,
poctívám.

προσ-σημαίνω při tom, zár. označuju.
προσστατέω (προσ-στάτ-ης) Υ.προστα

Tě% b, B).

προσ-σταυρόω při tom zakoluju ; při
koluju. Thůk. aor. k něčemu-.

προσ-στείχω přikračuju; přicházím.
Sof. prs., v. i ščoouáe—.

TUpoo-0TÉÁAwtěsně ustrojuju, upravu
ju, přikládám, zpooeoraAuévoga) Xen. těsně
přilehlý. ioyí«. b) Pl. skromný. šmorýuy.

Tpoo-ovA-AapiBavw, Thúk. dle někt.
προσξυλλαβέσθαι τινὸς 8Ρρο]αchopiti se ně
čeho; spolu přispěti k něčemu. dle někt,
mpocčvyubaXécdo:—spolu přispěti ku—.

προσ-συμ-βάλλω, ν. ΡεᾶσΠ.
προσ-συν-οικέω, Τήϊς, προσξυνῴχησαν

αὐτοῖς Ρῖϊ πὶοΏzár. usadili se—.

πρόσταγμα, τό (προστάσσω) nařízení,
προσ-ταλαιπωρέωτυνὶ ΡἩ πδδαπηἔταπη

poty snáším, se klopotím. Thúk.

πρόσταξις, ἡ (προστάσσω)παϊίπεπί; U
ložení. Thúk. zpóoračív τινί τινος ποιεῖσθαι
ukládati někomu pořízení něčeho.

προστασία, ἢ (προ-στάτ-ης) předsta
venství; náčelnictví; vůdcovství. Thúk.
(srv. násl.)

προστασιά, ἡ (i προστάς. 4008TE90-(-GT7)
u.) přední sloupoví; předsíň sloupová.
Aischn. (srv. předeh.).

προσ-τάσσω, -ττω 1, α) α) τεᾶο Υ8
dím, stavím ; přiřaďuju; přistavuju. pass.

Αἱβο]], τὸν πέμπταισι προσταχΏθένταπύλαις
k páté bráně přiřaděného,postaveného.Sof.
mpooTervyv.évocv řadě postaven jsa. Thúk.
(V. mpoXíro 2. a). act. Χθπ. ἄλλοις τινὰς
mpocráča k jným některé přiřaditi, posta
viti. B) přiřaďuju; připojuju ; přidávám.
Ἠότ. πρὸς τοῖσι ἔθνεσι τοὺς πλησιοχώρους
προστάσσωνἹ těm národům sousední připo
juje. čmíTi ovrov moooTácosí Kněčemu
přidávati se sám. b) «) při-; představuju ;
přiděluju. Thúk. προστάξκι τινά τισιν při
děliti někoho za představeného, za náčelní
ka někomu. i oyovr4 Twa—za vůdce ně
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koho ustanoviti—. pass ὦᾧτις ἔκαστὸοςπροσ
ετἀχὺη čemu kdo byl představen, ustano
ven. ičv Timv něčem—. προστεταγµ.ένος
šomu ustanoven, přikázán jsa. G) přidělu
ju; podřizuju; přikazuju. Thúk. προστάξαι
TivtTiva.podříditi, přikázati někomu někoho.
Φα55. Ηόν.προσετετάχατο Φαοναζάὃρη Ρῖ]
kázání byli—. 2, přikazuju; nařizuju; u
kládám ; ustanovuju. vivím někomuněco. i
s inf., Sof, gowetyčiniti; aby—. Hér., att. —
Φᾷ55. Χεῃ. ἃ ἑκάστῃ Ἠλικία ποοστέτακται
ποιεῖνco —uloženo jest činiti. Sof. T0 906
ταχδέν co přikázáno. Hér. TXx. —Xen. τὰ
TpocTaTTóuevanařízení dávaná, i part. fut.
Ρ888, (. καραδοχέω--). -- Πότ, τοῖσι δὲἵππος
προσετέτακτο {ὅπιΡα] jezdectvo uloženo by
lo (t. aby jezdectvo vypravili).

προστατεία, ἡ (προ-στάτη-ς, 81Υ.ποο
ovaotu) představenství; správcovství; do
zorství; hodnosť představeného £. Xen. do
χόμενος τῆς π. počínaje hleděti si správy.

προστατεύω,γ. πάς].
προστατέω, 2ἵ,-τεύω (προ-στάτη-ς) 8)

představeným, správcem, náčelníkem jsem;
v čele jsem. «:v0g něčeho; spravuju něco.
PL, Xen. πόλεως, Χθῃ. ἀνθρώπων. -- τοῦ ἆ
ύὤνος προστατῆσαι βρχάτιι, řízení zápasu u
jati, na se vzíti. Pl. rov ucsylorTovTpooTA
τοῦντι správci nejdůležitějších věcí. pass.
Xen. ὑπό τινος προστατεϊσῦαι ο někoho
spravovánu, pod něčí správou býti. b) «) ob
hájce, ochránce jsem. Aischl. guAdvbrány.
o) vládný, mocný jsem. Φ0ἱ,.ὁ προστατῶν
Zpóvoc vládný čas (dle někt. ποοσστατῶν
přítomný—). c) mocí, vážností svou řídím,
působím, Xen. προστατῆσαι, ὅπως5 ὁοΠΙ.ζ8
říditi, způsobiti, aby-.

προστατήριος ὃ. (51Υ.προστάτη-ς) τρῖθ.,
duk ochraně stojící ; ochranný. Aischl. Ao
τεµις. Φοῇ,Φοῖθος.

προ-στᾶτης, Dór. -τας,ου, ὁ(προ-ί-στη
wi, 3, 4.) 1. básn. předstupující; útočiště
hledající ; prosebník. Sof., i s gen. T0059εοῦ
prosebník boha. 2. a) představený ; náčel
ník; vůdce; správce, Aisehl. Kaduslov
mooorávo: Kadmovecůnáčelníci. Eur. —y90
vóg—země,att, x. 70Aso; správce obce. Xen.
TV Veparréomvpředstavenývrchní starších.
ve válce,Hér.rpoorárTem če AxBou.cvo.vůdce
obdrževše. Xen. zr.roXéu.ovnejvyšší, vrehní
vůdce války, ve válce, att. zpoorárat TV
Ἑλλήνων πάδε]ηίοί Ἠε]]όπᾶ (51ν. ἡγερμονία
a, v). b) z) ochránce; záštita. Aischl. zvAo

προσ-τίὺημι.

μιάτων. -- μονομάχοιπ. -- 30. νόσουπ. σωτήρ
Te proti nemoci záštita a spása. io bozích,
Sof. AmóXhov. B) ochránce, zastance, zá
stupce nevolníkův, příslušníkův. Sof., v.
γράφω 1. 8, β. -

προστάτις, ίδος (ἴοπι,χ προστάτης) ο
ochránkyně, Sof. 9εαί.

Trpo-0TAVPÓMvpředu zakoluju; kolím
zahrazuju. Thúk, aor, výv θάλασσαν.

Tpoo-TevylCE ku zdem (městským)
přistavuju. hůk. aor. pass.

Tepo0-TEÁÉMmimo to, ještě zapravuju,
platím. Xen. uiodov.

Tepo-oTÉÁAm[.vpřed vypravuju.Aischl.
meď. dyn. vivě popoháním někoho. Aíxy—
s inf, aby—.Sof. dep. pass. vaxpav ToouoTa
Amgódóvdalekou (vpřed) urazil jsi cestu. 2.
dle někt. u Thúk. (m. %poc-oT-) m. TÍ Tim
před-, přirážím něco k něčemu.

προ-στερνίδιον, τό (-στέρν-ον)πάρταπ]ς;
brnění náprsní (koňské). Xen.pl.

προσ-τήκω Sof.jen prf.act. nr. 7006
Ἀςεταχώς τινι rozehřát, oblit, objat něčím. a
Φα85 805. προστακῆναι na tom rozplynouti,
se rozpustiti.

προσ-τίν'ημι 1. 4) Ρκ]άάόπη, x) tam
kladu, Sof. uvnusř“ Tivogταῦτα προσθεϊναί
τινα πᾶ památku něčí to že tam položil ně
kdo. G) Dhúk. xMuaxac —Tim žebříky při
ložiti, přistaviti k něčemu, Xen. Opérava —
T006Tod ččovackosy přidělati, přidati k ná
pravám. v) Hér. dúoag— dvéře při-, zavříti.
Thůúk.gas vrata, bránu—. b) přikládám ;
přidávám. «) Eur. xócu.ov Tiw. ozdobu něče
mu, na něco. $) Pl. čviπροσδεῖναι ἕν k jed
notce přidati jednotku. pass. epocTedňvaí
τινι přidánu býti k něčemu. —Dém. 7906
Vstvat δύναμιν přidati, připojiti moc (srv. i
ἀφαιρέω 9. 8, α). --ἶ ν Υ8δ1.Χεη, προσετίθει,
oT— přidával, k tomu podotýkal, že—. i bez
zvl. vazby, Dém. zooobýce dě xzi —přidám
pak i—.v) přidávám : při- ; uděluju. Aisehl.
γέρα ἐφημέροισι.Thúk., Xen. προστιδέναι τι
νὶτιμήν, τιµκάς přidávati někomu cti. meď.
Φο, τί ὃ) ἂν προσθείµην πλέον; ἃ οὐ bych
přidala více? ačím bych přispěla? —©)při
kládám ; připisuju. Bur. dsotot rpoodetvní m
bohům přivlastniti, za vlastnost bohův u
znati něco. pass. Thůk. dvěpocolpx reg002
védy mužské zvláštnosti, povaze přiloženo,
připsáno Ργ]ο. ϱ) α) προσδεῖναίτινα přídati,
ρΙάγαδΙ! πξΚοῄΠο,Ἠότ. ταύτην τούτῳγυναῖ



προσ-τρέπω.

79. monodeřvautu tomuza ženu dáti. med. Sof.
τχύτην προσθοῦ δάµαρταἴα νοσπηὶsi Zaman
ζε]]α. ϱ)ῬΙ. δοχκεῖὁθεὸς ἐμὲ τῇ πόλει προστε
Ὀεικέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς-- 246 56, ὅ6 Ρϊ]Π
mne obci přidal, přidružil za takového ja
kéhosi, jenž—. Thúk. προσθεῖναιἑαυτόν τινι
přidati se k někomu; vzdáti, odevzdati se
někomu.meď. buďtr. zooodécdouTx pi
brati si (do spolku) někoho. Hér., Thůúk.,n.
refl. —%wipřidati, nakloniti se k někomu.
Hér. i fut. zpoodmosodnírm. Thúk. dýpw
προστίδεσθαι hlasem přidávati se. ale TŽ
vvávn Tpocbéchu: k mínění přidatise, Xen. —
Ἠότ. οὗ οἱπροσθήσομιαι τῇ γνώμη περοᾶάάπι
se jeho vůli. r λόγῳ προστίθεμκι5tím vy
pravováním. se srovnávám, Dém. τούτοις
προσὺήσεσθε k těm se nakloňte. v) k tomu,
ještě činím. meď. —si. Xen. voĎrTovgoXéutov
πρὸς τοῖς ἄλλοις προσθέσθαι ἴοηο περϊ{{αἰθπι
kromě osttních (nepřátel) si učiniti. ale:
ἰσχὺν Ἡμῖν αὐτοῖς προσὺησόμεδα 5{Ιγ sobě
samým ještě dodáme.d) «) ukládám, rivi T
πδκοππα πόσο, Ἠότ, πρῆγυ.κ προσθεϊναί τινι
práci, úkol uložiti někomu, vložiti na něko
ho. Thůk. ζημίας τινὶπροσθἤσειν ἐγοςίγ ně
komu uložiti. Xen. (v. áváyx» 1. a, z). Sof.
dpagroooTidévauvwkletby uvalovati na ně
koho. med. TpoorTidecdu, Tpocdécda: 11 U
valovati, uvaliti něco na sebe. Thúk. πόνον,
κινδύνους. PL ἔχθρας ἑχουσίους πρὸς ταῖς
ἀνογκαίαις πορϊάο]ς{πί ἠπηγε]πάkromě ne
zbytných—. ale Hér. zévbos néya mooocdý
καντο smutek veliký si uložili, ustanovili. B)
prokazuju. nedď. Sof. προσθέαῦαι χάριν τινὶ
prokázati službu laskavou někomu. 2. a)
blízko přivádím; přibližuju. v:vě někoho,
of. při subi, μέρα (. ἀνατίθηυι2.8, α). ϱ)
«) vydávám.Enr. díxvie trestu, na trest
někoho. $) vypouštím, Hér. meď. (v. užvs—
£.). ὥς οἱπόλευιον προσεῦθήκαντο ζθ Ριοῦὶ πδ
mu válku zdvihli. v) io subi. neosb., něco
působí něco, dodává něčeho, Sof.v. čxvos 1. £.

προσ-τρέπω básn. zaútočiště beru. Tivď
někoho; prosím, žádám někoho, Sof. i viva.
rz.někoho za něco; žádámněčeho od někoho,

προσ-τρεχω a) naproti pádím, běžím.
Xen. προσδραμ,ῖν naproti vyběhnouti. b) k
tomu, tam pádím ; přibíhám. aor. přiběhnou
1, τινὶ 1 77003viva k někomu,

, προσ-τρίβω přitírám;přilepuju.Aischl.
Φα55. προστριβεταί τέτινι Ῥϊϊνόδα]ο 5ο něco
na něco,

προσ-τρόπαι ς 32. (προστροπή.
4

STV.

προσ-φέερω. 939

πρόστροπο-ς) 1. Ῥάξπ. a) útočiště beroucí,
hledající; prosbou v ochranu odevzdávající
se, odevzdávaný ; úpěnlivý chráněnec, S0f,
ὁ π., ὁ ἱκέτης úpěnlivý chráněnec, proseb
ník. $zxe: e. seď, kleč j. do ochrany poru
čený. b) Sof. cot r. Ards čyeov K tobě úpěn
livé prosby maje. 2. att. poskvrnou nakaž
livý. Aischn. a)T0v70 τοιοῦτον αὐτοῦ π. 6
ho, tu poskvrnu, nákazu sebe samého-—.

προσ-τροπή, ἡ([-τρέπω)α) ΡΙο8Ρza ú
točiště, za ochranu; úpěnlivá Ρτοξβα.ΑΙ5δοΏΙ.
θεοὺς προστροπαϊς ἱχνουμένη-- ΡοΗΥ úpěnli
vými prosbami vzývajíc—. Sof. Tivogπροσ
τροπὴν ἔχων k někomu prosbu maje, s pros
bou se obraceje—.b) úkol svěřený, Bur. eX;
od bohyně.

πρόστροπος9. [-τρέπω, srv. dvě předch.)
Sof. s prosbouse utíkající; za ochranu pro
sící. mase, úpěnlivý prosebník, vivo někoho;
chráněnec něčí.

προσ-τυγχανω a) dostihuju. 900. ἴσων
5ἴε];.όμο ο{]θ. --ἐμοῦ κολαστοῦ προστυχών
mne za krotitele, karatele dostana—. b) k to
mu namanuju se, právě přicházím. Thúk,,
Xen. oizgooTvyyávovrec kteří právě tam při
cházeli.

προ-στῷον, τό (-στοξιον, στοά) přední
podlonbí (nádvorní). Pl. vůb. na kterékoli
straně nádvoří. —

προ-συγ-γίγνοµαι, μή], προ-ξυγ
při subi. pl. v aor. dříve sejíti, umluviti se.

Tepo-ovp-pfoyw, Hér. prs. o řekách
προσυμμµίσγοντεςτὸ ὕδωρ υρῖθά směsujíce,
spojujíce vodstvo své; vpřed stíkajíce vod
stvem svým.

προ-σὺυν-οικέω, Ἠότ. προσυνοικήσασαν
Kav.dúcn dříve provdanou za K-.

πρόὀ-σφαγμα, τό (-σφάζω) Ὀάφπ. oběťk
zabití ustanovená; příští oběťkrvavá. Bur.

| BeXebohyně.

πρόσ-φατος, ἄότ.ἶποτί-φ- 2.(—ν φά-ος,
ox-ívo) a) čerstvý. Hér. vexpós. b) «) prá
vě nastalý ; náhlý, Aischl, xor. zXTay0s.B)
Arst. uXovTuvezep. svědkové z též doby. op.
παλαιοί.

Tepoo-pepig 2. (-pépa, k tomu se ne
soucí, srv. ču.-o-) a) podobný. o 0s. i věci.
Tivlněkomu, něčemu. Hér., Thúk.— b) (srv.
7p00p000£) případný ; příhodný, Hér. comp.

προσ-φέρω 1. 9) Ρϊπάδίπι, α) τινί τι Πᾶ
Κοπιαπόσο. Φ06,λουτρά Πέρα. Χθπ.θώρακα.-
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940 προσ-φὺέγγομαι.

βρώµατα--. προσενεγχεῖντὴν φιάλην ΡΊ1-, ἄο
nésti číši, i bez obi., Tě Kúpw mpooyveyxav
οἱδεράποντες ἐμπιεῖν καὶ φαγεῖν Kýrovi slu
žebníci přinesli (něčeho) k napití a k sněd
ku. med. —si.Xen, ořrovrooopépecu: jídlo
si přinášeti ; jídla užívati. pass. vů TpoGee
oóueva pokrmy(přinášené, ) podávané. B)
přidávám. Sof. védu čistého vína. v) přiklá
dám, přistavuju. Eur. —zúoyotot xANu.dxov
rpooay.bacec ku hradbám—.Dém. cigrourá
νην προσενεγκεῖν τι πα τάδ]κγ vložiti něco.
Φα58. Ε1. ἵππῳ χαλινὸν εἰπροσοιστέον ΚΟΠΙ
uzdu jestli třeba (přiložiti,) dáti. b) «) při
kládám ; vztahuju. Eur. yeřo«(v. oú II. 2.
a).— B) přibírám; užívám, Hér. παντοίας
uYAVÁGTTp0GpÉpOVTEcVŠelijakých strojů vá
lečných—.provádím (v. šrrndedo 1.a, «).
ῬΡΙ. οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ
ničeho takového neprováděti při pití jedu,
v) Hér. dvzyxatnyrt r. (nucení proti ně
komuužívati ;) donucovati někoho. Bíyv—ná
silíužívati, činiti.) «) přináším; podávám;
nabízím. Sof. τοιχῦτα προσφέρειςἐμ.οί,λόγοις
uěv čdAa—takové podáváš, nabízíš mně da
ry—. B) Hér. «. Adyovpronáším řeč. λόγους
περί τινος ἴθῦ], návrhy o něčem. p. Xen. —
Thúk. návrhy předkladám. evil někomu.
255. Ἠότ. ἔπρησσετὰ προσφερόµεναπρήγ
ur% vyřizovalpředkládané, podávané věci.
d) «) poplatkem dávám. Hér. o národech:
ἑβδομήκοντα καὶἑκατὸν τάλαντα προσέφερον
170 hřiven dávali. $) o subi. země a p.: vy
πάδί, Τπή]ς, --πεντήκοντα τάλαντα τοῦ ἐνι
avrTod—.e) při tom, k tomu, ještě snáším,
trpím. Eur, εἰκακὸν προσοίσου.εννέονπαλαιῷ
budeme-li snášeti zlo novéještě při starém.
—2. dep. pass. a) «) naproti ženu se; do
rážím ; útok činím. rivi na někoho.7700g Ttvx
proti někomu. Hér., att. (v. ἄπορος 1. b, dé
χοµαι 2. ϐ). Π6Υ.1χἀτὰ τὸ ἰσχυρότατονπροσ
nvebrdmcav proti nejmohutnější části v boj
se postavili. —Xen.io zvířatech, 1. ἵππος,
Χάπρος. τὰ προσφεθόµενα πνδἵἀοτάζθ]{οί, πᾶ
padající. —B)na- ; vrážím. H8r, 790grepoxy
uévous—.γ) πα]όπάτη, Ἠόν. Ἰρησμωδέων προσ
epéceTo—věštby pronášeje naléhal na krále,
—b) «) přibližuju se. Hér., Xen. obzl. 0 voj
sku, loděch. $) obr. nesu se. Hér. še vivx
k někomu; podobámse někomu. Hér. yaoxx
τηρ τοῦ προσώπου-- τάᾷ onoho obličeje(Srv.
προσφερῆς). ©) «) obracím se. Xen. 79007
věydyv TG AxóAAov obrátil jsem se k Ap—
πρὸς τὸν λόγον ὧδε προσηνέχὃη na tu řeč tak
(obrátil se.) odpověděl.9) chovám, mámse.

πρόσφυσις.

τινὶἹπρόςτινα Κπόκοιπα; ζαοπάσίπι s někým.
Xen. οὕτως ἴδζ. ὡς φίλοςj. přítel. Thúk. dro
ToUÚcoupo rovném právu. v) rivi zacházím,
nakládám s někým. Dém. 03 urolog nemír
ně; nespravedlivě. 0) T0v xúTOvTpóTovNi
koli týmž způsobem-—.

προσ-φὺέγγοµαι π]αβοπῃ,ἱπιόπαπιοβ]ο
vuju, pozdravuju. Eur. úovaTov.

προσφὺεγχτός ὃ. (προσφθέγΥ-οµαι)
οβ]1ογαπύ. Φοΐ. φωνῆς τινος Ώ]ᾶ56πῃ πόδίπι,

πρὀσφυεγµα, τό (προσφδέγγ-ομιαι)Ὀάδη.
a) hlas pronesený; slovo pron—. Sof. ruxp0v
r. čpeťtrpké slovo promluví. AuGeivπρόσ
odcyuA Tivoc(sluchem pojati,) uslyšeti slo
vo odněkoho (promluvené). b)pozdravení.
Bur. ču% σοὶπ.

Tpóo-půovyoc 2. Aisohl. přívětivý;
pozdravovací. uůdor, Po%.

προσφίλεια, Ἡ (προσφιλής)Aischl, milo
stivosť. δαιμόνων--.

προσ-φιλής 9. (-φιλέ-ω, φίλο-ς)1. ο]ί
bený ; milený; apzmilý ; vítaný. 0 05. i vě
cech. Aischl, $zořo. bohům, p. att. —Sof,
φίλος,π. τη], πι]]επγ. 1 81Ρ. στολὴ προσφι
λεστάτη ἐμιοίkroj nejoblíbenější, nejmilejší
mně, Hér. 00s.— 2. a) příznivý ; příchylný ;
milostivý ; laskavý. vtvi někomu. Sof., att.—
adv. Sof. viví m déžxcb+ar laskavě někomu,
od někoho něco přijati. — Xen. —riwšyeiv
příznivěk někomu se míti; příchylným ně
komu býti. p. při yořžoda:. b) Sof. přízní po
vinen, zavázán. 7pts.

προσ-φοιτάωρἵ]-; ἀοο]ιάπίτάπι,198.

προσφορά, ἡ (προσφέρω)1. ΡἩπθβεί ;
přidání. Sof, zvětšení ; zvýšení. 2, dar podá
vaný. Sof. Ἡ σὴ π.

προσ-φορέω při-; na-; snášívám. Xen.
TpocpovoUvrEzs ace. pl. přinášejíce jedno po
ἀγαΏόπι, ΗόΓ.προσφοοῆσαιτὰ ὅπλα πρὸς τὸ-
snésti zbranějednu po druhé ku-.

πρόσ-φορος 9. (51Υ.προσ-φερής) 4) «) v- ;.
příhodný ;prospěšný.Sof. šr0g. πρόσφοοάτινι
prospěšné, na prospěch někomu. Eur. 7006

> v v? vw 9 9 i ,

| φορά µ. αἴρετεΡἵ{Ποᾶπόπιό πἀν{πε]ίοι Ἐπύ]ς,
věci vhodné, prospěšné. p. Pl. B)potřebný.
Hér. τὰ π. potřeby (v. zazxovém). b) zř. po.
dobný, Eur. Treviněkomu,

TEpoo-pVY|G2.(pů) přirozený; příslušný;
vhodný. Hér. adv. příslušně ; vhod. —Ačyev.

πρόσφυσις, 7 (7000GÝ-o)připevnění; při
pojení. Xen,



προσ-φύω.

TTp00-PÓWpřitvořuju ; připevňuju. prf.
act. προσπέφὺκέτυί τι ῬἩτοβ{]ο k něčemu
něco. Eur.

προσ-φωνέω při tom volám, mluvím.
Sof. τήνδε προσφωνεῖν φάτιν ἰοΏοίοπάστα při
tom užívati.

προσφώγηµα, τό (προσφωνέ-ω)ΡΕ. na
zvání; pojmenování.

Tepoo-YapiČopat po vůli zavděčuju se;
ochotně povoluju. Xen.

πρό-σχημα, τό (προ-έχ-ω) 8) předstí
rání; zástěra, rouška; záminka, Sof. coi m.
del g— tobě záminkou stále (to), že—.Hér.
T. ovókov záminka k výpravě. AóyovK řeči.
—m. moLeÚu.Evoc,Óg S ind. předstíraje, dělaje,
jako by—.Pl. r. voteřodaí Tezástěrou si či
niti něco. p. Thůk, —Dém. v TňgTéyvngT.
pod rouškou, kloboučkem svého umění-. b)
předek ; přednost; (věcza přednosť,za chlou
bu předočikladená ;) chlouba. Sof,e. ἀγῶνος
chlouba zápasu; (chlubný,) stkvělý zápas.
Ἠότ, Μίλητος τῆς Ἰωνίης π. Mil. chlouba,
okrasa Iónska,

πρό-σχισμα, τό (-σχίζω) τοπρατε]ς.Ἡ
Arst.dle někt. střevíc rozparkový(na nártě);
dle někt, vrchní kůže střevíce ok. rozparku.

TEp00-YÓwa) «) naproti sypu, nasypuju.
Thúk.pass. eposeyodro kde naproti dělal
se násep—. 3) na-, zasypuje dělám. Hér. vov
πρὸς µεσαμβρίης ἀγκῶνα προσχώσας Πάπγῃ
(Níla) kjihu udělav hrází naproti nasypa
ποι--, Ὦ) α) Τά], ὁ ποταμὸς προσχοϊἀείἵ.
naplavuje, náplavy nanáší stále. 3) Hér.
o subi. řek: vů yoplx rpooyca krajiny na
plaviti, naplavením utvořiti,

Ttpo0-Y páopou při tom užívám. PL. óvó
ua jména, prs., prf. —Taσώμιατιεἴς τι ἴδ]α
k něčemu.

προσ-χρήζω, ἴόπ.- χρηΐζω 4) Ροξ,ještě
potřebí mám, potřebuju. T:v0gněkoho. 04 π.
už nepotř-, b) při tom, k tomu žádám. T105
někoho, něčeho. i zi něčeho. Aischl. órep
rpooypýČere čehoprávě žádáte.p. Sof.—Hér.
mpooypylČereToúTovještě žádáte toho, za to.
isinf., Sof,—Hér. z. úuémvměbecbauMapdo
vlo žádámvás, abyste poslouchali Mardonia.

πρὀσ-χωμα, T0(-y0w)Aischl, náplav ;
hráz naplavená. NsfAov.

προσ-χωρέω 1. a) při-; postupuju. rov:
Κπόκοπιι. ΠόΤ,πλησιαιτέρω--. ΤΠή]Ε,μᾶλλον
přibližuju se raději. b) Xen. 0 Moc<—přibli

πρόσ-ωπον. 941

žuje se—. 2. obr. a) x) přistupuju; přidá
vám se, Tevik někomu. Thúk. čs ξυμμαχίαν
ve spolek válečný. 3) přistupuju ; při-, svo
luju. Sof. rotz roůde rpo0y opetvXóyowk pros
bám tohoto svolovati. Πότ. οὐχ ἐθέλει ὁδεὸς
π. πρὸς τὰς ἀνθρωπηίας vvouac nerad bůh
svoluje klidským úmyslům.b) «)Hér. 906
κεχώρηκέ τίς τί τινι Ώ,πρός τινα přistoupil,
přilnul někdov něčem kněkomu. 4 vóuax
v obyčejích. yAGcoxvjazykem ; přijal někdo
jazyk, řeč od někoho, ($)podvoluju, poddá
vám, podrobuju se. Eur. róAer obci. Xen. éxav
dobrovolně. fut. T000yopyoeodat.

πρὀσ-χωρος 9. (-χώρα) 5οαβεᾶπ{Κτδ
jem ; pomezní.,oč 7. sousedé, Sof. —Hér, m
vogněčí. —att. —ale Aischl,, Sof. i π. τόπος
sousední kraj, končina,

πρόσ-χωσις, ἡ (-χόω) Thůúk.a) protější
násyp. b) náplav (řeky).

προσ-φαύω 1ποτι-, Βοᾷ, ἀοίήΚάπι 56,
χεροϊντακαπια,αοτ.ἀοίκποι {1561 ορε]ποα1.

πρόσω = πόρρω comp.προσωτέρω,sup.
moocaTÁTOI TpocadraTa) trag., Hér., att. —
a) i s d0 Twvocdaleko, pryč od něčeho. Xen.
προσωτάτω ἀπὸ τῶν αἰσὺήσεων πε]άά]α οἆ
čidel. i se členem. Hér. šropeúsro dei T0 T.
ubíral se pořád ku předu. Ytedet čgT0 7. po
stupoval stále ku předu dále. Xen, rropeu
soda, lévat T008e.— cestou ku předu dále—.
Hér. čgT0 m. Toš Aóyou (v. προβαίνω 2, a). ai
ἀγαδοεργίαι αἱ ἐς τὸ π. μεγάνεος Τὰ5]αῦπό
skutky pro rozšíření panství. —comp. oteX
dečyT0TpoceTénů projítiještě dále ku předu.
sup. T4 FpocwTÁTOv končinách nejdalších.
—b) o čse, v. TpoeAaůvo {.

προσφῴδία, Ἡ (προσῳδ-ός) příslušná,
správná výslovnosť (povahou slabik i pří
zvuku). Arst.

προσ-φδός 9. (-φδή) zpěvem, zvukem
shodný ; přízvučný. Eur. ovovay«.

TpóowiEv — nóppodev. a) Sof., Eur.,
Xen. —b) Eur.

προσ-ωνέομαι k tomu kupuju si. Xen.
pass. o věci: k tomu kupovánu býti.

Ἡροσωπῖτις,ιδος, 4, ostr. Eg. mezi Ka
nóbským a Sebennytským ústím Níla.

πρόσ-ωπον, τό (-ὤψ, 81Υ.µέτωπον) 1.
a) α) 106, 56. ἶΡΙ. ἐτάχ; ορ]1ὅε].τας., Ἠότ.,
att. —Sof. oxudpovm. jasná, veselá tvář, το
σόνὸἔχεις τόλµης π. ἴδικpříliš smělou máš
tvář; —smělé oči—.Pl.i: tvářnost (v, dx
odelpo 2. a, B).—P)u ptáka: zobák. Hér.



942 προσώτατα.

(τ. ἐπίγρυπος). - Ὦ) Ρὶθᾶ. Χεῃ. κατὰ πρόσ
ormovnaproti vpřed, ἡμῖν πόπη. ϱ) α) πετες
(divadelní). Arst. b) maska; larva; škra
boška, Dém. čvsv T005x. bez škrabošky. Arst.
—2. při věci: čelo; průčelí; strana. Hér.
u pyramidy.

προσώτατα, προσωτάτω, -τέρω, v.
πρόσω.

προσ-ωφελέω podporuju pomocí. Hér.
τοὺς φεύγοντας. i Tevi pomocí přispívám
někomu.

προσωφέλημα, τό (-ωφελέ-ω) ΡΟΔΡοΟΙ.
Eur. yonu%rTovpenězi.

προσωφέλήσις, 4 (-wpehé-e) Sof. při
spění; pomoc.

TUpo-TmPĎÉMbásn. a) napřed-hrozím se.
Aischl. vi něčeho. b) Sof. r. Tivogstrach
mám, strachuju se o někoho.

προ-ταρϊχεύω παρῖφᾶ,ἀἴίτο do.soli na
kládám. Hér, aor. —naložiti.

πρότασις, ἡ (προ-τν, -τα-, -τείνω) Α:ςί.
přední věta; zásada; návěst (v logice); pro
pověď.

Topo-TÁOOW1. vpřed řadím, stavím.att.
mivá vivo někoho před někým. Xen. mmedď.
προτάξασθαι τῆς φάλαγγος τοὺς ἱππέας Ῥ0
staviti si předsvoupěchotu koňáky. rporax
τέον τινὰ do první řady třeba postaviti ně
koho Isok. aor. pass. —2. napřed ustavu
ju, ustanovuju. Sof. ypóvovdobu.

προ-τείνω 1. ϐ) α) vpřed natahuju, vzta
huju; podávám. Sof. výv ystoz ruku. att. i
δεξιάν. -- προτεῖναι vztáhnouti; podati. B)
vpřed, zdáli ukazuju (za sebou lákaje ).
Aischl. Zápdoc—. ΡΙ. λόγους ἐν τοῖς βιβλίοις
na řeči v knihách. ϐ) α) Ηότ. πρόφασινπρο
τεῖναιΡ{δίπα Ῥοάα{1,poskytnouti—. 6) οἱ,
τῆν Ψυχἣν προτείνων τινὸς svého hrdla na
stavuje, nasažuje za někoho,2. a) předklá
dám. «) nabízím. Hér. ueyaXx veliké věci.
častěji meď. Táde ToLre. toto ti nabízím (mo
cí svou). Dém. (v. dethovix)- P) medď. před
kládám si (ku svému prospěshu); požadu
ju si. Hér. urodóv miza mzdu něčeho. a0r, po
žádati si něčeho. b) (nevhod, neprávem m.
jného.) předkládám ; předstírám. Sof. weou;
moovelvovbohy předstíraje, Eur. veAsrac ob
Υ8άΥ.-- πε. ΕΙ. προτείνεσθαι ἀνθρώπους
jmenuje si lidi (některé m.jných vhodných).

Tepo-TELYLOLLU,T6, předezdí ; přední zed,
hradba. Thúk.

προ-τέλειος 9. (=rÉhoc)před zasvěcením;

-©

προ-τίὺΥμι.

před slavností. 4 %.předehodní, předběžní
oběť. Eur.

προ-τελέω παρῖεά zapravuju, platím,
Xen. aor.; dle někt. Thůk, plapí.

προ-τελίξω {51ν. τελέω) Ἐατ. παρῖθά
zasvěcuju. Tiva někoho.

προ-τεμένισμα, τό(-τεμενίζω,-τέμεν-ος
předchrámoví; předchrámí. Thůk.

προτεραῖος ὃ. (πρότερο-ς) prvnějšímu|
M“

příslušný. obyč. fem. předešlý den. Hér.
τῇ προτεραίῃ dne předešlého, Tevd; před ně
čím. Pl. čx Pc w. ze včerejška,

προτερξω (πρότερο-ς) 8) Κα ρῖεᾶα ἀά]θ
jdu, postupuju ; Ροροσολάπίπη.Ἠότ, τῆς ὁδοῦ
dále na cestě. b) přední jsem ; předcházím
(někohojednáním). Thúk.aor. předejíti.

TtpóTEpOC3. comp. ku zpó. —sup. 796
T0gv. zvl.) 1. prvší; prvější; prvnější; dří
vější. Ken. TA TpoTége ygvopzévoprvorozen
ci, prvenci (ze dvou yn, Ρ]. ἐν τοῖςἄρι
στον τῶν προτέρωνεἶναι Ούδἱπιεᾷὶ πα]]αρδίπηί
z dřívějších mužů. zř. vů mpotépx prvního
dne (ze dvou). Thúk. —Tec. adi. často pře
kládá se č. j.adv., Xen. zporvépxKůpov rév
Tejuépau dpixero dříve než Kýros o pětdní
přišla. Thúk. rořg $Ta9y ovat FpoTÉépOtěm,
kteří začínali dříve. —adv, řec. mpóTepov
dříve. někdy ij. adi. mesk]., Hér, ὁ πρότερον
BaorXcúcdřívější kr., TA mpóvepovddixývoaTa
dřívější, předešlé křivdy ; —dříve, před tím
spáchané. Pl. oi ggórTEgovoni předešlí (0
nichž dříve byla řeč). —s gen. Hér, 0Atyo v.
moóTEpovTOdTWvmaličko před tím. i T0 mp0
τερον. Ἠότ, τὸ π. τῶν ἀνδρῶν τούτων τ ἀοὈδ
dřívějšípřed lidnii těmi. Xen, ττον νῦνἢ τὸ
m. méně nyní než za doby dřívější, než dříve.
ὅτε τὸ π. ἀπῆσαν Κἀγζ ἀἴίγο οἀρθπάπε]].-πρό
vegov %dříve než— buď s verb. fint. n. s inf.
(υ. προαναισιµόω, προαπαντἁω. 81γ. ἵ πρίν
II.). —2. přednější; platnější. Pl. zpóTep0s
TIVOGT705 TA TOŮTOAÉMOVelut přednější jsem,
přednost mám před někým ve věcech váleč
ných; vynikám nad někoho—.Dém. τὸ πράτ
τειν τοῦ λέγειν ὕστερον ὃντῇ τάξει, πρότερον
T čováne čorvívjednání za mluvením jdoue
pořádkem, přednější jest svou podstatou.

προ-τίν'ημι 1. a) předkládám.,Hér. dat
Tx Tpotelva: hostinu předložiti, ustrojiti,
med. —rporidecdu, mpoděcdac—si; dávati,
dáti se do hostiny, do hodování. b) «)uklá
ἀάπι, τινέ τι někomu něco. Sof. Ouwoxř;repo
dýcev révdoc—uložitismutek, xxxóv-strasť,



προ-τῖμάω.

Thůk. (v. dAyetvog). med. —si. Sof. UESLUVAV
Tivogstarosť 0 někoho. B)předkladám (k ro
Κοτόηί α Ῥ. ). Πόν. προθέντος Εὐρυβιάδεω
Ὑνώμιην ἀποφαίνεσθαι τὸν ῥουλόμενον ΚἀγΖ
Buryb. vyzval (j. předseda), vyzvání učinil,
aby, kdo chce, mínění své vyjevoval. p. Xen.
Dém. γνώμας προτιθέναι πήπδπ{, πάντΏγ k
rokování předkládati. Dém. častopass. 0
ταν Ep TozyLÁTOVRooTELYGZoTeřykdyž by
(předloženo,) ustanoveno bylo o věcech0
becných uvažovati; když by ustanovena by
la porada 0—.0) α) ἄθλα προτιθέναι, προὺεῖ
vouzáklady, odměny předkládati, ustanovo
vati, předložiti, ustanoviti. Xen. —Thúk.
aTépavov—věnec, odměnu, zed. —si. Sof. (v.
Aécym b). Pl. —9) předkládám; podávám.
Hér. Aóyovdůvod. Sof. airiav příčinu, v) u
stanovuju; vyměřuju; vytýkám. Hér. sc ἑθ
δοµ.ήκοντα ŠTEXοὖρον τῆς ζόης ἀνθδρώπω π.
do70 let mezi života člověku vyměřuju.meď.
οὖρον προθέµενος ἐνιχυτὸν τοῦτον ZAMEZÍUT
čitě vytknuv rok ten, (t. vytkl rok ten, v
němž zatmění slunce mělo se státi). —d) o)
před- ; vykládám. meď. Ηόν. ὅκως ποτήρια
úpydpsz moodkovro kdykoli poháry —si vy
ložil, vyňal—. B) vystavuju (veřejně) mmeď.
Τηή]ς,τὰ ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογξνομένων
kosti zemřelých vystavují. Pl., Lýs. s obi.
mrtvoly před pohřbením. v) na odiv vysta
vuju, ukazuju. meď. Thúk. čr xax©dvopa

adiov— k záhubě (jných) svou mužnost—.
(ale srv. i zde dále !) —2. a)x) při-; dodávám.
'Thúk. šArída naděje. —3) meď. přičítám.
zivi Tiněkomu něco. Thúk. ἀνδραγαθίαν muž
nosť (srv. 1.£.).b) na vůlidávám ; ponechá
vám ; dovoluju. Dém. šé fcov po rovnu, rov
nou měrou. voviněkomu. ϱ) π. τι Π.τινά τινος
kladu něco, někoho před, nad něco; předek,
přednosť dávám něčemu, někomu před ně
čím ; více si vážím něčeho, někoho než ně
co. Eur. —ypnu.XrTovnad peníze—, —než pe
níza Hér. (v. émex“g 1. b, B). —Eur.idvrí
Ttvoc. — Sof. med. — V. rá006 4, B. —

Topo-TiLÁw1. předjnými věcmi, nad jné
věci, výše cením. Xen. med. oddfvuvalou
προτιμ.ἠσασθαί τινα Aninad půl miny si ne
vyceniti. 2. před jnými (osobami, věemi),
více si vážím, a) Tivě n. Ti někoho, něčeho.
Ttvocnad někoho, nad něco, ctím někobo nad
--, Πχ.πρό τινος. Ε]. 1ἀντί τινος Ρῖθὰ πδδίπι.
Χθη. τοὺς μὲν γεραιτέρους προτιμᾶν, τῶν δὲ
νεωτέρωνπροτετιμῆσθαι 5181βίπαάjiné ctíti,
ale před mladšími v poctách přednost míti,
προτιμηθῆναιμάλιστα τῶν Ἑλλήνων zvláštní

προ-τρέχω. 943

vážnostinejvíce z Hellénů nabyti. fuť.pass.
ο v , , ο x 7 +

τῶν ἄλλων πλέον προτιμήσεσὃε ὑπὸ Ἀύρου
nad ostatní větší vážnosti dojdete u Kýra. €
δρχιςπροτετιλημένοι ργεάπίπαίsedadly jsou
ce poctěni. b) 5 1Π{,α) ζ6--, Φο0Ε,προτιμδ μη
κακή πεφυκέναι οϱὔ]. toho si váží, na tom si
zakládá, že není sprostou rodem. B) častěji:
80Υ--, Πέ. προτιιῶντες καθκχροὶεἶνχιἩ εὐ
πρεπέστεροι νίᾳθ si toho vážíce, na tom si
zakládajíce, aby byli čisti než aby byli slíč

σον, / A / /
Πέ]δ1. προετίµησ« ἂν υ.εγάλων χρηράτων-
položil bych sito nadveliké bohatství, aby—.
rpoviu.v 70AA0j—váže si toho velmi, aby—.
Bur. oVmgorw/00 T T0 um o)— nebudu si
něčeho tak vážiti, abych ne—.

προτιµήσις, Ἡ (προτιμά-ω) Thúk. před
ní, zvláštní vážnost. Tevogněčeho.

πρό-τῖμος 9. (-7u) přednícenou, váž
ností; zvláště vzácný. Eur. 70 «.

προ-τιμωρέω Ἠβί]ς, 4) ἀἴΐνο,τ ὅας Κα
pomoci přispívám, b) 1edď. aor. n. fut. na
před pomstiti se. Tivžnad někým.

προ-τίω γάβη. zvl. etím. Sof. aor. zvl.
poctiti.

Tr90-T0AL%m příliš odvážně podnikám.
Thůk. pass.

πρό-τονος μάφη.]. αάϊ, vpředunatažený.
Eur. r. gódeg—cípy.dle někt. j. subst. ep.:
stěh; lano přední, jímž stěžen vztýčený
připevněn byl ku přídě.

προτρεπτικός ὃ. (προτρέπ-ω) Ρονζρι
zovací. PI. cogíx moudrosťpovzb, ku enosti.
1βο]ς, λόγοι,

προ-τρέπω (5 αοὖ.--τρέψαι, πιθᾶ. --τρέ
Úaobat) a) vpřed, k tomu obracím, po-, vhá
ním. Sof. áváyxy Tivůdo nutnosti, do nouze
vháním. προτρέψαιτινὰ 5 inf. pohnati, donu
titi někoho—.meď. dyn., Aischl, fut, —Sof.
μ, ἄκοντα προυτρέψω λέγειν ππὸproti mé vů
li donutil jsi mluviti. pass. Ὦ]. µόγις πρου
τρέπετο εἰςτὸ διχλέγεσῦκι stěží dával se po
hnouti k dalšímu rozmlouvání, b) do-; po
háním; pobízím ; pobádám ; povzbuzuju. Pl.
εἰς,ἐπὶ φιλοσοφίαν Κα--. Pl., Arst. dmorTpé
rev—, mpor—odháněti—, poháněti. Dém. δις
τῶν λόγων προτρέπειν τὰ δέοντα ποιεῖνὑμᾶς
řečmi pobádati vás, abyste svépovinnosti
konali. meď. dyn. προτρέψασθαίτιναΡου{Ρῆ
diti někoho.

TUpO-TPEWa) vpřed pádím, běžím; před-;
| vybíhám. Xen. rpoúrTpeyevdr0— vybíhal od-.

s gen. προδραμόντεςτῶν ὁπλιτῶν Ρ'εάρδμξα



944 πρό-τριτα.

οἀδπος. Ῥ) 180Κ.πολλοῖςἢ γλῶττα προτρέχει
TÝg Otorvotagmnohým jazyk předbíhá před
myšlénkou.

πρό-τριτα(-τρίτο-ς) tři dni před tím.
προτροπάδην (προτροπή) πθβΕ]. (obrá

ceně ku Ῥρϊεᾶι :) ήρτκοπι, ΡΙ., Χθη, φεύγειν.

προτροπή, Ἡ (προτρέπω) ορτάσεπήνρῖεᾶ.
Arst. pohnání; povzbuzení,

προυννέπω γ. προεννέπω.
προὺς---- προεζ-.
προ-υπ-αρχω 1. παρῖεάzačínám.Thúk,

doixlugs křivdami,pass. Arst, rů προὔπηργ
μένα činy dříve vykonané. 2. napřed tu, po
ποίοτό Ίβαπι. Ῥ]. ἐκεῖπροὐπῆρχε τὰ βάδρα
tam dříve už byly stolice. Thúk, r0 mpoúr
prov devován aúrdv hrůza znich předchá
zející. Ta Exvůg móAceg δοκοῦντα προὔπαρ
χειν co z města zdálo se býli užpřipraveno.
Alschn. %čydpa TovTep0gTia TpodTŽpyc ne
přátelství někomu proti někomu napřed už
bylo; předcházelo už.

προ-υπο-λαμβάνω ρϊεδροκ]άδάτη,Ατεῦ,
προῦπτος--- πρόοπτος.
προυργιαίΐτερος,τ. πάς].
προυργοῦ πρὸ ἔργου (γ. ἔργον2. ο, ῥ--)

vpředvdíle, kcíli; ku prospěchu ; prospěš
ný. Eur., att. —προύργουτι ku prospěchu,
prospěšného něco. Dém. u88v elvour. že nic
neprospívá. k tomu comp. προυργιαίτερος
3. att. prospěšnější; důležitější. obyč.neut,

προυσελέω π, 7TPO-0-(půvd. nejistého)
básn. zohavuju. Aischl. prs. pass., dle někt,
1 Sof. act. a0r.

Γροὺυστ- -Ξπρο-εστ-.
προ-υφ-αιρέω παρϊῖθᾶοἁκ]σα]α, οὰδργ

vám. Aisohn. vůg šxxAnotas.

προυφα-, προυφε- -- προ-εφα-,-οφε-.
προύχω Ξ--προ-έχω.
προ-φαίΐνω 1. a) x) vpředu (, před očima

něčíma) jevím ; objevuju. obyč. dep. pass.
Tpopavýva. vpředu objeviti se, Sof. rp0pa
νηδι σαῖςἅμια περιπόλοις οΏ/θΣ59 πάπι γργεάι
průvodu svých družek! (v. i rodée a). Eur,
impf. —Xen. roXXoipovožvncav v hojném
počtu předním dostavili se. i spart, rpopai
vevat čixúvov dva xpárTocobjevuje se v dáli
(zraku ),an se žene—. Sof. mpovodvysčyov
(objevilo se zrakům našim, žemáš—;) zcela
zjevno, že máš—. β) vpřed ukazuju (i bezdě
ky). Sof. odoavů oxéXympopalvav k nebi no

πρόφασις.

hy pozdvihuje (pádem). b) «) pro-; výjevu
ju (ústy ); pronáším. Φοῇ,τῶν πάρος, ὧν
repoúpauvecdřívějších úmyslů, jež jsi proje
voval. oúdaud mpoúonvey nižádného slova
nepronesla. Sof. i rpovpavy xTůmock sluchu
přirazil šramot, P) duševně : objevuju. dep.
pass. -se. Pl. Toma uo: ToopxiveTatpodiv
no mi (mysli mé) se objevuje, jeví. τὸ φαινό
uevovGxorrelyvěc objevující se uvažovati. 2.
a) veřejněoznamuju, ohlašuju. Hér. oj po
oalvec, oxwg s ind, fut. neoznamuješ, j.—.
Ἠότ, ἆθλα mpopňvalvm odměny ohlásiti, u
stanoviti někomu. b) napřed oznamuju, Tině
co. Xen. 0 $edg—.Hér. etpero, T0 θέλοι προ
oalvev TOožoux tázal se, co asichce zname
nati to znamení (pxíva —pxou%!)

προ-φανγς 9. (51Υ. προ-, ἀ-φανής) 8)
vpředu, před očima, zcela zjevný. Xen. odg.
Thúk. 470 T08r. způsobem zjevným ; zcela
zjevně; veřejně. b) zjevný; zřejmý; netaj
ný. Dém. móXev.oc(t. čt rpopoýoees). Thůk.
ATOTOUr. zjevným bojem.

πρόφανσις, ἡ (προφαίνω) ΡΟΕ,ἐπὶπροφάν
Getὃηρός Ῥο οππάπιθηί, παροτόδόπ{ Ζυότοτό
(Ν6βεοσό, ἀϊο πόΚἔ, προφάσειΥ ἴέπιζ ϱπι.).

πρόφαντος 9. (προφαίνω2.) πθιή, a) 0
známeno, ohlášeno, nakázáno. Hér, «iei r. č
ytvero stále (ohlášení docházelo, ) nakazo
váno bylo. pl. mpópavra čytvevo, čTi—ozná
mení docházelo, že—. b) napřed oznámeno ;
věštěno, Soť.jv π. bylo věštěno. i věštba.

προφασίζομαι (πρόφασις. -- 8ἱθ Ίπιρί,
προυφασιζόµην, Δ9Υ.προυφασισάµην) Ρϊεᾶς{
rám si; za zást ru, záminkumám. Ti něco;
vymlouvám se něčím. Thůk.(v. dižyo 9. b-),
PL., Xen. —Dém,s inf, že—.pass. Thúk. a
mavTpaoaoiodév že všechno jest vymyšleno
(záminkou).

πρόφασις, Ἡ (προφα-ίνω) a) na jevo dá-.
vání (j.jen ná oko). «) záminka; zástěra ;
(plášť ; klobouček ;) Soť. «ůry Yvcot m. čxBu
λεῖνěué to bylo ti záminkou vyhoditi mne.
Eur. zpópaci záminkou. p. Thúk.i i προφά
σει, Πότ. τε.čgviva záminka proti někomu(v.
ἐπιλαμβάνω-- {., 811. δηλαδή). ταύτης ἐχόμε
νος τῆς π.ἰόΐο ἀτζο 5ο πάπι]π]τγ. ΕΙ. ἔχθρας π.
k nepřátelství záminka. Thúk, čvwúrTovoutac
mpopáca za záminkousamostatností, T su?
m. pod zástěroů mého jména. (v. 1ἀκριβής8,
v). Xen. B) záminka; vytáčka; výmluva.
Hér., Thúk. (v. Axe- f., ἐνδίδωμι 1. ο, B).
Dém. mpopacedpehstv výmluvy odňati, od



προφερής.

kliditi. b) «) podnět; příležitost. Lýs. po
τερον οὐκ ἔχων πρόφασιν ἀἴίτε πθπια]ο Ρή18
žitosti—. B) příčina, Hér., Thúk. (v. θεωρία
1. b, B. —dč1óypes, airia 1. Ε.).ἡ ἀληθεστά
τη π. Ὠόπι, Ἡ ἀληδὴς π. τῶν πραγμάτων
pravdivá příčina jednání, —v. i ueraridnuu
1. b, (ale u Sof, srv. i rpógxvots).

προφερής 9. (προφέρω) Κα Ρῖοᾶα 50 7θ
noucí; předstihující, a) PI. bujně vzrostlý ;
na pohled starší než vskutkujest. b) Sof.
sup. zvl. zpopépTATOcvóvocNejstarší rozenec.

προφέρτατοςτν. předch.b.

Tepo-gépw, 1. a) vpřed nesu; přináším.
Eur. uddovzvěst: Thúk. uvres codywxrepo

gpov hadači oběti přinášeli, přiváděli oběti
(vpřed tábora). b) «) pronáším, předkládám
(ústně). Hér. Ta rep obdvre; mpopépere co
právěpředstihše nás pronášíte, Thúk. o:xa
ὥσεις προενεγχόντων ἀλλήῆλοις Κάγζ ριάτη{
žádosti přednesli sobě vespolek—- B)před
kládaje radím. Hér, vpoépepej vidím vv č
AuBůmvdmorxímvradila jim Pythia (vůli bož
skou předkládajíc) vyslání osady doLibyje.
i siní.: aby—.v) (pronášeje) vytýkám. τινί
T. někomu něco. Hér. —Dém. rúymv osud. —
2. a) vpřed se ženu ; prospívám. Thúk. uéy«
προφέρεινἐςτὸ κτήσασῦαι δύναμιν veliký pro
spěch míti kdobytí moci, b) předcházím. rt
vógiv. někoho vněčem ; předčím někoho—;
vynikám τινῶν mezi některými něčím. «)
o subi. os. Hér. rXoúTe xal slost bohactvím a
sličností. p. Thůk. —Eur.i eigedrvylav co
do štěstí—. B)o zosbn. Hér, Náčoc rř edu
μιονίη «τῶν νήσων προέφερε --ΡΙΘΠΟΡΥἴθ6πινΥ
nikal mezi οβ{τουγ.εἴρια -- καλλονῇ τινος τ1Π8
vyniká krásou nad něco.

προφητεύω (προφήτη-ς)Ρτοτοκα/α.ΗόἨ,
οἱπροφητεύοντες τοῦ ἱροῦprorokující ve sva
ση], Ε]. 1 μανία προφητεύσασα παάδεποςῦ
zaprorokovavši.

προφήτης, ου, ὁ (ποό-φη-μι) Ρτοτοξ. 4)
a) vůbec zvěstovatel vůle božské, Aischl.
o Amíaráovi: učyac mw.veliký prorok (zár.
ὁ udvru věštec). Pl, οἱἀληδῶς μάντεις προ
ora TV LEAAÓvTovVpravdě věštcové pro
roci budoucích věcí. G)prorok při chrámě;
obzl. v Delfech : prorok, první z knězů při
věštbě, představený a správce svatyně, Hér.
—b) «)o básnících, Pl.io čvrěcích : Movcův
mpopýrat. P) Eur. 7. Aóyov prorok, zvěsto
vatel řečí (slepému o tom, co se děje, co
nastává).

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský,

πρό-χειρος. 945

προφήτις, ιδος, 1 (mpovwýT-16)prorokyně.
PL Ἡ ἐνΔελφοῖς-- (1. Πυθία).

Tpo-pdbávw napřed nadeházím. obyč.
obr., aor. Eur. -obřva, Thúk, -pbdomna
před nadejíti.

προ-φοβέομαι παρῖοᾶ οράτάπι se. dle
někt. Xen.

προφοβητικός ὃ. (προφοβέ-ομαι)ταna
před bázlivý ; k bázni náchylný. Arst.

Tepo-popéoj.u ku předuhonívám se ; při
honívám se, Xen. rap4 m k něčemu.

προ-φράζω napředoznamuju.Hér. zav.

πρό-φρων, ονος 2. (-ppňv) básn, myslí
nakloněný ; milostivý. Sof. milostivě,

προ-φυλακή, j přední stráž. Xen. —
Thúk. 0% rpopvAxx7c opatřením předních
stráží.

προφυλακίς, ίδος, Ἡ (προφυλακ-ή) na
přední stráží, Thúk. vřeg.

προ-φύλαξ, αχος, ὁ, Ἡ, přednístrážný.
obyč, oi w. přední strážcové, stráž.

προ-φυλάσσω, -ττω α)ααὲ.Χοπ.νρϊθᾶι
hlídám, střehu ; na stráži jsem. τινὸς Ρῖθά
někým, k ochraně někoho; dehraňuju, opa
truju někoho. Xen. i Tivě-vochraně mám ně
koho. Hér. %r00pvAdocovo« (t. vxůg)strážná
lod. Thúk. vavrixdv προφυλάσσον loďstvo
strážné, na stráži. b) meď. «) opatřuju se.
Ti proti něčemu. Xen, Awóv proti hladu. 9)
napředchráním seněčeho; vyhýbám něčemu
(kochraně své). Xen.va béAystřelám. Thúk.
rpopvAdčaců napřed opatřeníučiniti,

TEpo-pVTEÚW, Sof. ŠewvdyČevůz mpopu
τεύσαντες LOppÁvhrozný hrozně (zplodivše)
připravivše zjev.

Ttpo-pÚw dle někt. u Sof., jen mpopůvaí
Ttvognaroditi se před někým.

προ-φωνέω básn. veřejně pro-, ohla
šuju, oznamuju. Aischl, vivíT.někomu něco,
Sof. i s inf, s uý—aby ne-.

προ-χειρίξομαι k ruce, k hotovostipři
Ρτασι]α 6ἱ,Ὠόπι, πρὸτούτων δύναμιν προχει
ρίσασθαι před tím válečnou moc k hotovosti
si připraviti,

πρό-χειρος 9. (-χείρ) 1. a) předrukama;
při, po ruce ; pohotově. Sof. m. el TÍ Gotπάρα
ξίφος χεροῖν pohotově jestli ti nějaký právě
meč při rukou—. Thúk., Xen. r. T: čyev po
ruce něco míti. b) x) před rukama; před se
bou ; blízko sebe. Aischl., Sof. δέρκεσθαίτι
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946 προ-χέω.

m. (v. šxeřvoc—f,). G)ΕΙ. τὰ χατά τινος. ΥΥ
čitky proti někomu vždy hotové. u5dor %.
bajky při ruce. Dém, Xóyo<«. řeč, výmluva
při ruce, hotová. 2. hotov (jednatia p.). Sof.
0 08s.—xvavely—zabiti. adv. x) Pl. odx šyo
πρόςτι π. ἀποχρίνασθαιnemohu na něcohned
náležitěodpověděti.6). če vp% m kvap
ně, nerozvážně míti se.k něčemu.

Tepo-Yéwvpřed leju ; vylévám. Hér. σπον
δὰς mpoyézvTe; oběti mokré vylivše, vyko
navše-.

προχοῖς, ίδος, Ἡ (πρόχο-ος) ἨΤηθς Ποὂπ{.

πρόχοος, -χους, %(mooyée) nálevka ; Ko
nev ; konvice. «) obyč. při mytí k nalévání
vody na ruce. básn., att, —3) k nalévání ví
Da, 1 při obětech, Sof.

Tepo-Yopeúw Eur. plesem předeházím.
xu.ov v průvodu.

πρόχυσις, Ἡ (προχυ-Ἡ προ-χέω)σσ.
Hér. obyč. «) nasypání. při oběti : oVAX5xp1
Φέων πρόχυσιν ποιεῖσθαι {]πᾶ ]εὔπιθηπου na
sypávati (na obětní zvíře a na oltář, srv. oů
λαέ). 9) náplav (řekou). i r. yžg náplav ze
mě ; naplavená země,

προχύται, αἱ (προχυ- V προ-χέω) t. κρι
Όχἰ ΠβΡΥΡάναπά ΖΤΠ8(εὄπιεππά, 817. οὐλαί).

προ-χωρέω 1.4) Καρῖθᾶτ βἰοαράπι; Ῥο
αρυ/ 1. δοῇ, πρὸς ἐμὴν χεῖραπροχωρῶν ἀἱε
pokynů ruky mé postupuje—. Thúk. (v. at
ρω 1. 8 {.). ϱ) ϱ 56, Χθῃ. οὕτω αἰῶνος προκε
yeonxóvog když tak mu věk kustáří už po
stoupil—. r90vy pet ÓzóTogdále postupova
la pitka. 2. a) postupuju; pokračuju ; dospí
vám. Hér. dože vů Π]ερσέων πρῄγματα ἐς ὃ
δυνάμιιοςmpoxcyWoyxezříš Perskou říši, k ja
ké moci dospěla. p. Thúk,, též: odTeg ov.7 Ἡ
στάσις TT00VYWpnoevtakové surovosti, ukrut
nosti povstání dostoupilo. b) obyč. v 3, os. SE.
«) prospívá ; prospěšno jest, Eur. 04Gotπρο
γωρεῖ δαιμόνων XATÁGTAGISNENÍ ti prospěš
ným, příznivým osud odbohů seslaný. Xen.
ἐγένετο πορεύεσθαιἔχοντι ἅ τι προχωροίη ἄθ
voleno bylo mu cestovati majícímu, co by
prospěšno bylo. $) daří se, Hér. 29 οἱπροχω
ρήση, τὸ νοέων λέγει zdaří-li se mu, coza
mýšleje praví, (s oi dóXe 0) mooeyWocekdyž
se mu to lstí nedařilo—. p. Thúk. —Xen.
προκεχωρηκότων(0. τῶν πραγμ.άτων)τοῖςΛα
κεθαιµ.ονίοις ὥστε 5 ἱπᾷ,Κάγζ vydařilo se La
kedaimonským tak, že—. často T« ioX,ἱερὰ
Te00ype? Timeoběti daří se, příznivy jsou né
komu.—y) možnojest. Xen.fvara ruby

πρυτανεῖον.

(χρήματα), ὁπόσα σοι προγχωρεῖ({. πέμψαι)
pošleš-li peněz tolik, kolik {ἱπιοὔπο--. Τ. 1
Ἠνίκα ἃ, ῥ.

προ-ωδέω α) Κα Ῥϊεᾶι βἰωκάπα,Χρη.
ἐμχυτόν 5εΏθ;: Ροδίπη]α 560ε. Ὦ) Ρ]. π. τινὰ
pošťuchuju, šťouchaje povzbuzuju někoho.

προ-ώλης 9. (-ὄλ-λυμι) zpředu, z koře
ne vyhubený. Dém, «)r0); ččoakes xx m.
morýoxTeje zcela vyhubte a zahlaďte. čžú
Ang úmoXolumvzal m. kéž docela vyhuben a
zahlazen pojdu!

πρύμνα, Ἰόπ. πόκάγ 1Ῥάδα. -VY),4 (subst.
fem. k básn.adi. gouuvóc 3. Konečný ; zadní.
dle někt. » rpéuvo-v, dle jn. « 7x90)a) kor
ma; zad, záď (lodi). básn., Hér. i veóg lodi
(τ. ἶἀνακρούω, b). att. (V. zpoúa— I), PL1
Tod mAatov,b) obr. kormidlo ; vláda, Aischl,,
V. T0XAc2. a.

πρυµνήσιος 8. (πρυµνήτ-ης) básn. obyč.
v%r. koremní, zadní lana, provazy. Eur.

πρυμνήτης, ου, ὁ (πρύμνα) básn, kor
mák ; zadák, Eur. + x%Awogzadní provaz.

πρυµνός, τ. πρύμ.να.
πρυτανείᾶ, Ἰόπ.-yl Ἡ (πρυτανεύ-ω,81.

moúTav) představenství. V Athénách: a)
vrchní náčelnictví, vůdcovství, přecházejíc
dle pořádku denně na jného z 10 vojevůdců.
Hér. —b) představenství v radě ; vrchníří
zení obecní; i lhůta představenství v radě
(t.doba roční,pokterou dle ústavy Kleisthe
novy 50 zástupců každé ž 10 fýl, vpuráveu,
v obecní radě měli společně vrchní správu,
obyč. 35—36 dní, v roce přestupném 38—39
dní) ; prytaneja. att.

πρυτανεῖον, Ιόπ. -νγιον, τό (πουτανεύ-ω,
Srv. πρύτανι-ς) 1. a) dům představenstva;
prytanejon, «) ve kterékoli obci Hellénské;
pokládán za posvátný střed obce (j. ἑστία τ8
střed rodiny v domě), v němž udržován stálý
oheň na znamení pospolitosti všeho občan
stva; odtud i vystěhovaloci do osad nových
oheň si brávali na památku původního pří
buzenstva. Hér. —g/. o prytanejích v něko
lika obcích, zř.o prytaneji v jedné obci. —8)
v Athénách oddobyThéseovy j. sídlo společ
né správy Attiky sjednocené ; od doby Klei
sthenovy: úřadovna prytanů (kde pryta
nové bydlívali a jídali, i mužové zvláště za
sloužilí živeni bývalina útraty obecné).Pl.
ἐνr. otveloda.— b) vůb. hl. sídlo; střed, PL
TS coplus. —2. TX mw.v Athénách: základy

vwsoudní; peníze ve přích soukromých dle



πρυτανεύω.

ceny včci sporné od žalobníka i žalovaného
napřed u soudu ukládané, Kdo prohrál při,
nejen základ svůj propadl, alei povinen byl
příslušnou náhradu dáti soupeři svému ; zá
klady pak soudní ustanoveny na útraty soud
ní, obzl. za mzdu soudeům. Xen. 4x0 Táv x.
Tov utodbovAxu.Bavewze zákl. soudních mzdu
bráti.

πρυτανεύω (πούτανι-ς.81. ἀγό ρῖεᾶο!.)
a) představený jsem. b) e) v Athénách od
dobykleisthenovy : vrchní řízení mám.att.
o subi. ovAi— fýla vrchní řízení má (t. 50
zástupoů fýly, společně úřadujících 35—306
dní, v roce přestupném 38—39 dní. —v. Tou
zavela b). Thúk., PI. —B) vůb,: řídím, Isok.
την sloývnyčeouTávsvoe vyjednávání o míru
pořídil, Dém, dtorxetyκαὶπ. Tovm. spravovati
a říditi ku prospěchu něčímu něco. pass.
πουτοανε»όμενοι ἀάτα]ίοῬ 5ο Ťíditi, naváděti.

πρὂτανη- lón., Τ. πρυτανε--.
πρύτανις, 205 16N.,105,0(« 790) a) před

ní, vrchní (správce). Aischl, oDiovi (v. ua
xao). Pl. ve sboru, sg. (V. νχύκραρος £.). b)
«)v Athénách: vrchní v řízení, ve správě. Od
doby Kleisthenovy govráve; vrchní správ
cové; t. výbor fýly j. odbor rady Ath. právě
úřadující. Každá z 10 fýl Attických volila
50 zástupců svých dorady (BovAsvrat);v ra
dě pak, jež měla celkem 500 členů, vrchní
řízení tak rozděleno na celý rok, že vždy 50
zástupců jedné fýly po desetinu roku (35—36
dní, v roce přestupném 38—39dní) společně
úřadovalo, majíce po tu dobu obydlíi stravu
v prytaneji (v. gourTaveťova, B,vovraveta b) ;
úřadující nazývali se ovraveus(neúřadující
ῥουλευταί, 811.ἱ πρόθδρος--, 1. ἐπιστάτης {.).
att.— B)vůb. správce ; ředitel, PI. v rozmlu
vách, vedle šmorTar.

Ἡρύτανις, ιος, dle Hér. kr. Spart.v 10.
stl., Prokleovec, syn Euryfóntův, otec Po
lydektův.

πρ, τ. πρωί.
πρφαίτερον,γ. πρώιος.
πρῴήν (mo0-Fmv)neskl. «) teprve před

tím, tou dobou ; před nedávnem ; nedávno. Pl.
(v. 4r4o a, B).r. ičov nedávno spatřiv—.Dém,
τὰ τελευταῖα re. konečně nedávno. B) přede
včírem. Thúk. ydéc—, r. včera—, předevě.
Hér.i o neurčité době minulé pusyo: oů m. Te
zal yd až dopředvčerejškan. včerejška.

Tpwí, att. i pů (700-F1 SIV.FpÓtos ©
prae, prve, frůh) neskl. předčasem ; časně;

πρωτεῖον. 941

záhy (op. odé) «) obrzké době vůb., Soť.πρὼ
λέγειν moiv—před časem mluviti dříve než—.
Thůk. 790čoBaXóvre:časně(z jara) vtrhše—.
ἰ 60ΠΠΡ.ἃ 8ΗΡ., πρῴτερον (πρωίτ-) µέσων νυκ
záv hodně záhy před půlnocí. ýpo< doyoué
νου πρῴτατα (πρωίτ-) začátkem jara velmi
ζαβπὸ. Ἠότ, πρωὶ ἔτι τῆς Hu.éonsještě časně
zrána. (3)o ranní době (i bez /u.éox<) Xen. —
ΕΙ. πρῷἔτι ἐστίνὄθεπό (zrána) ještě jest. (v.
μήπω {., V. i adotov). 00 row nikoli záhy,

πρωιίαϊτ-, ν. πρώὠιος.
πρώιµος 3. (epo-Fiy.og,srv. předch.) čas

η. Χ6Π, σπόρος, 0Ρ. ὄψιμος.
πρώιος ὃ. (προ-γιος, 517. πρωί. -- Δάγ.

60ΠΙΡ. πρωιαίτερον, Αἳν. 1 πρῳαίτερον, 51Ρ.
πρωιαίτατα, πρῳαίτ--. -- 818πρῴτερον, πρώ
TATA,Π. πρωίτ- Τ. ΡΙϊ πρωί) ὄ8βηγ. α) ο ΡτΚκό
ἀορό τήδ., ΗόΤ. ὁ ναυτικὸς ἔαρος ἐπιλάμψαν
τος πρώιος συνελέγετοἐς Σάµ.ον loďstvo, jak
mile zasvitlo jaro, časně, záhy shromaždo
valo se do Sama(v. 1.δείλη). 8) odobě ranní,
obzl. adv. comp. a sup. časněji ; nejčasněji,
Xen. ag šdůvarTorpwxíraTy co mohl nejčas
něji (zrána. op. odiatrarx).

πρωίτ-, ν. πρωί.
πρών, ρεη, πρωνός, ὁ (πρα-Εων, προ-ξ

ν πρᾶν-ής) βάδη, α) υγ Ρόζθις, ΑΙΒΟΠΙ.--Ζ6πι
ský do moře. B) Sof. ΡΙ. πρῶνες strminy. v.
ὄρειος.

πορίρος, ν. πρώιος.

πρῷρα, Ιόπ,πρῴρη, ἢ (πρα-, προ-Βιρα)
Ρχίάα ; Ῥϊθάθ]ς, ὅθ]ο Ίοᾶ1(ορ. πρύμνα). ἴταρ.,
Ἠότ,, αἲῖ,-- Τπή]. τὰ πρῴραῦεν přední část
1οά1,γ. λεπτός 1. ο,ϱ.

Tpppatdev, v. předch.
πρῳράτής. ου, ὁ,Σεπ.--- πάν].
πρφρεύς, écog,6 (mpdoa)přídník ; správce

přídy (op. xuBeovývs). Zen.
IowrTavópuc, ov, výtečný učenec Hel

lénský z Abdér, jenž první nazývalse sofi
stou (ve sm. pozdějším); žil ok. r. 480—410.
z části iv Athénách.

Ἡρωταγόρειος 8. (Πρωταγόρα-ς)Ρτό(8
gorův. neuť. pl. učení Prótagorova. Pl.

πρωτ-αγωνιστής, οὔ, ὁ(πρῶτ-ος--)Ρτγπί
zápasník; v divadle: první herec (srv. δευ
Tep-xy—).Arst. ÓAóyogr. rozmluva na před
ním místě, j. hl, čásť (drámata),

πρῴτατα, -τερον, γ. πρωί.
πρωτεῖον, τό (πρῶτο-ς) οῦγὅ.ΡΙ. Ρ1εά

nost. Ώόπι, ν, ἀντιτάσσω ἴ,
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Ἱρωτεσίλεως, co, hrdina Dan. ve výpr.
Trj., syn Ifiklův (ve Fylace Thessalské),
jenž první zDanaů padl na pobřežíTrj. ; hrob
jeho se svatyní zachován v Elajúntě.

Ἡ]ρωτεύς, έως, ἶόπ.έος,ἀῑθοῦγδ. báje bůh
mořský, jenž znaje věci budoucí, nechtěl
dobrovolněnikomu věštiti, a jsa násilím do
nucován, snažil se uběhnouti, bera na se
nejrozmanitější podoby. —dle Hér. kr. Eg.
v Memfidě za doby války Trj., jenž prý Pa
ridovi na cestě ze Sparty do Egypta větrem
zahnanému Helenu odňal a u sebe pro Me
neláa zachoval,

πρωτεύω (πρῶτο-ς) Ρϊθᾶπί, Ῥτνη{jsem ;
přední m. mám, «) Teviněčím. Xen. rxpa Tim
u někoho. Xen, ἐν πόλει v obci. part. prs.
přední muž ; předák. —Dém. švčýuov lidu.
8) vynikám. rivog. Isok. črpwTedoxuev TÁV
EXAývovvynikli jsme, přednostijsme nabyli
mezi Hellény.

πρώτιστος 8. (πρῶτ-ος zdvojený sup.)
básn. nejpřednější, nejprvnější (přede vše
mi). Sof. zporiora nejprve přede vším.

TrpwTÓ-VovoG?2.básn. a)prvorozený. Eur.
b) přední rodem. Sof. otxor.

NowrToVwůnsg,se, dle Hér. Skytha v 7.
stl. otec kr. Madye.

ToptwTó-pLopog2. dle někt, u Aischl. πρω

Tóy.0001nejprve zemřelí, —dle někt. T7PWTO
MÓpoc,j, nejprve uchvacující. dvdýxa.

TEpLTÓ- TÁOOG, att. -TÁOVG 2. přední
v plavbě. Xen, zuvo<před někým.

πρῶτος ὃ. (51Ρ.Ίζαπρό ππροατος, 60ΠΡ.,
πρότερος a zdvojený sup. zporioT0g v. Zvl.) 1.
a) nejpřednější ; první. «) ve vojště. Xen.oi
7. nejpřednější vojínové ; přední voj; před
voj. 8) první. Aischl., Hér. (v. δεύτερος1. 8).
Sof. ἐν πρώτοις ἔπη Υ ὅειο 1ά6ὅ ku předu
(v jednání). Xen. mpůrTo;jodavero Kůpos
první, nejprve pozoroval Kýr. τοῦτον σὺ
πρῶτος τιμᾶς ἴολοty první, nejprve poctí
váš, mpdrov buď: nejprve (op. usrů Οδὲ--,
ἔπειτα ἃ p.). Hér., att. —n.: poprvé. Sof, οὐ
νῦνπ., ἀλλὰ καὶπάλαι nikoli nyní poprvé,
nyní teprve, ale už dávno. Xen. r. payčtv7
poprvé jisti něco. i s členem, ὥπερ τὸ π.
právě j. poprvé. i pl. πρῶτα, τὰ πρ. Ἠθ]Ρ116.
Hér., att. —Dém. i: jednou (poprvéa napo
6164).τὰ πρῶτ᾽ ἐξηπατημένοι-- ]θάποι οΚ18
máni jsouce—. při uvozování příkladu i;
hned; už. «aúr0ap T0 δημηγορεῖνπρῶτον-

ΠἩτερίη.

už i to veřejné řečnění samo—.substt. neut.
s gen. první čásť; začátek, PI. T00žauwTog
písně, b) «) eigÓx. (jeden první ;) kterýkoli.
Ὠόπι. τούτων ἑνὶτῷ π. βοηῦῖῆσαιz těch kte
τόπιαΚο]{ Κα Ῥοπποςί ΡΙΙΑΡΕΗ. β) τὴν πρώτην
(první dobou;) spočátku; zatím. Hér. šmt
Σχύδας τὴν π. ἰέναιἔασονΡτοῦ Skythům vý
pravy zatím zanech ! p. Xen., Dém. —Hér.
i výv m.eve zatím na ten čas. Thúk, ἀπὸ
τῆς π. hned spočátku. 2. a)a) přední; čelní;
vznešený. Xen. oíXogὢν τοῖς r. přátelství
maje s vznešenými. Eur., Hér. 00s. i neut.
pl. Hér. šv rv ᾿Ερετριέωντὰ π.(158 uEre
trijanů v předku, v čele ;) jsa zEr. předních.
Λάμπων, Αἰγινητέωντὰ π. 1. Ρϊθᾶπί, ὅθιπί
z Aiglňanů. Pl. oi x. výtečníci (i ve Špatno
sti). P)ra r. přední pocta. Sof. (v. dptoreúo f.).
ij. adi.: přední. xaAMoreřxpřední čestný
dar. b) Ta mr.popředí ; nejvyšší stupeň, Hér.
(v. dvýxe α). Τά]. ἐς τὰ π. τιμᾶσθαι (4ο
největší míry) nejvýše ctěnu býti.

πρωτο-στατής, ου, ὁ [-στα-ν ἵστημι4.)
vpředu, v čele postavený; přední, první,
krajní v řadě. Xen. —Thýk. ó 7. r0Ď δεξιοῦ

Χέρως--. ,
πταίρω, Ρτ9. πτάρνὺµαι (a0r. č.vrapov,

πταρ πθ πσταρ, « Ster-nuo ze pster—) ký
οπάπι, Χθῃ. πτάρνυται. 80Υ,.Ἠότ, χαί οἱ
ἐπῆλθε πταρεῖν µεζόνως a přišlo mu kých
nouti silněji. —Pl.

πταϊσμα,; τό (πταί-ω) ústrk; pohroma,
Hér., Dém., v. ἀναχαιτίζω{.

TIOTAÍW(TA « ἑ-πτά-μην Υ πέτοµαι -
a0r. čeTatox. pass. km. wTawo-,srv. předch.
a ἅ-πταιστος) 3) ποποι πατάδίπι; ΚΙοργ{άπι,
Sof. mratov. b) obyč. obr. «) narážím ; úraz
beru; kúrazu přicházím. Aischl. TTaioxs
πρὸς κακῷ Naraze na zlo; vpadna do zla—.
Ἠότ, μὴ περὶΜαρδονίῳ πταίση ἡ Ἑλλλάς α9Υ
o Mardonianenarazilo Hellénsko; aby Mar
doniem k úrazu nepřišlo—, Thúk, mepiéxů
TGmaření v. vlastní vinou úraz nějaký vzí
ti. Dém. etm1rratce přijde-li k úrazu něja
kému.i čyvi. —v něčem. Xen.op. εὐτυχεῖν.
B)na-, dorážím (marně). Aisehl. Aóvotzral
ουσι πρός τινι Ťeči dorážejí na něco (zár. se
odrážejíce).

πτᾶνός ἁότ.-- πτηνός.
πταρµὀς, ὁ (πταρ-νυµαι) kýchání (sil

né). Thůk., PL.
πτάρνυµαι, 16ηΡΙ8.. . πταίρω.
Ἡτερίη, Ἡ, dle Hér. pevnost v Malé Asii



Ἡτέριος.

jihových. od 9ἱπόρ7. { Πτερίων Ἡ πόλις Ἐ{6
rijanů ms.,též [TreotnywpyPterijská krajina.

Ἡτέριος, v. předch,
πτέρνα, ἡ (α πτερονα, «νΕ6Ι56) pata.
πτερόεις, εντοςὃ. (πτερό:ν)básn. perna

tý , křidlatý. Sof. o Sfinze mrepóecox χόρα.
Eur. vrTepodoox(Tapbévos).

πτερὀν, τό (0dTE- v πέτ-ομαι, ν Ρό90,
Feder) a) péro. obyč, pl., zř. sg. «) péra; pe
ří.Hér. Xevx repoře, bílá peřím. Pl. pl. i
sg.— B) peruti; křídla. Aisehl., Eur. —b)
básn. «) opeřenec ; pták. Eur. 70 rapůéwov
m.panna křidlatá (t. Zotyč). 3) pták věštní,
Sof. vůb, znamení (věstní, jakékoli).

TETEPO-PPVÉM(-pue-. V. fée) peří mi spa
dává ; peří pozbývám. Pl, Trepoppvňcmpeří
pozbyti.

πτεροῦσσα,γ. πτερόεις.
πτερό-φοιτος 9. (-φοιτά-ω) Ἡ PL.zbásn.

π. ἀνάγκη Ἰ Ιθύανοβ!! Ριιἀ,
πτεροφυέω (πτερο-φυής.-φύω) ῬοἩ ἆο

stávám ; opeřuju se, Pl. —v. opuáo 1.f.—

πτερόω (πτερό-ν) a) opeřuju. Hér. aor.
opeřiti.pass. PI. o duši zrepoůra: opeřuje
56. ἑπτερωμένη Opeřenajsouc. b) urychluju.
pass. prť.part. urychlený ; rychlý. Eur. v.
πίτυλος.

πτερυγ-ωχής 9, (πτέρυξ, ὠκύς) Αἱβολ].
křídlorychlý.

πτέρυξ, Όγος, Ἡ (»ν πτερό-ν, « peru-ť)
1. a) peruť; křídlo. Aischl. (v. 1. δοάζω 1.
a, —+005 b, «). ΒοΜ,λευκῆς χιόνος π. sněho
bílá peruť (ve přirovnání). Hér. žzou: m.
konce křídel. Xen. —b) u brnění; křídlo,
οἱρ. Χθη, πτέρυγες ἐντοῖςιγγλύμοις προσ
derai křídla v ohbích připojitelná. c) oklí
dlí. Eur. x. EúBoíxg (proti Aulidě). 2. Sof.
ἴσχεινπτέρυγας γόωνσαάτᾶοταΡοτα{{ πάϊκῆ,

πτέρωµα, τό (TT890-w)opeření. Pl.

πτερ-ώνυμος 2. (πτερ-όν, ὄνυμα --- ὄνο
ua) křídlojmenný. Pl.

ΠἩτέρως, ωτος, ὁ (πτερό-ν) Okřídlenee,
básn. jm. Erótovo. ΕΙ,

πτερωτός 9. (πτερό-ω)θ)«)opeřený.Hér.
mrTíAov.PL. o duši. $) okřídlený. o ptácích a
p., Eur. —Hér. i dp1eghadi—. b) básn. okříd
lený. «) Aischl. dyogvůz. -- B) Sof. Boovrý,

πτέσὺαι, ν. πέτομαι.
πτηνός, ἀότ. πτᾶ-, ὃ. ἵ 9. (-ν πέτ-ομαι)

a) «) létavý ; peřený ; pernatý ; opeřený. o

πτυχή. 949

ptácích, Sof, (v. dyéM 2.). PL., Xen. ra m.
zvěř letavá, pernatá (srv. geCógf.). B) pla
chý. Sof. réXeu, dpvs. —v) Sofť.πτᾶναὶ δῆ
pouhonby ptáků, Pl. zryvo; ovyj útěk le
tem, perutím (ptáků). b) «) Xen. ai čAaoot
ὥσπερ π. Ahovro laňky právě j. okřídlené
skákaly. imrmeůgAvdowrog r. jezdec člověk
okřídlený. B) Eur. πτανὸν ὄνειρονplachý,
mdlý sen.

πτῆσις, ἡ (πτα-, V. nérova) lítání,
Aischl. oověv ptáků (věštích).

πτήσσω (Κοἵ.πτα-, Ἐπι. πτακ, πτηκ,
807. ἕπτηξα. -- Β1Υ.πτώσσω) 8) ὑα]έπι, οΏο
lím, krčím, hrbím se. Aisehl. o orlu zr7ča:
schouliti se, — o 0s. Sof, ovyý—mlčky-.
Xen. rayů—. Pl. ponížiti, poddati se. b)
trnu; chvěju se. Eur, prs., Sof,ἔπτηξα θυμόν
zachvěljsem se, strnuljsemv mysli. is ace.
obi.,Aischl,dreXd rrřča hrozeb sezalek
ποπ{]. Χεῃ. πτήσσω τινὰ lekám se někoho,
zalézám před někým.

πτίλον, τό (.ν πέτ-ομαι) ΙΗίά]ο.Ἠόν.
πτίσσω {.» ῬίΠβο. 80. ἔπτισα) ἀτήτη,

Hér. aor. rozdrtiti; rozemlíti.
πτοξω π. πτοιέξω (. τα Υ πτήσσω)

plaším. obyč.pass. a) plašen jsem. Pl. Ἡ Ψυ
Ἡ περὶτὸ σῶμα πολὺν χρόνον ἐπτοημένη ἀπ

še ok. těla (pohřbeného) dlouhý čas rozpla
Šenapoletujíc—.b)plašen, rozechvívánjsem.
Aischl. šervonpévotppéva rozechvěnijsouce
v mysli (láskou). Eur. špeovid' ἐπτοδδης ἃ
láskou rozechvěnjsi byl. Pl. T0περὶτὰς ἐπι
δυµίας μὴ šrrořadau v žádostech nebyti roze
chvěnu.Eur, og čevónra:j. jestrozechvěn.
TOmrToydbévrozechvěnost; splašenosť, zma
tenosť mysli.

πτόγσις π. πτοίησις, ἡ (πτοέ-ω) Ρ]. 4)
splašenosť; potrhlosť; zbrklosť. — b) roze
chvění (láskou).

πτόλις Ράβη.--- πόλις.

motópWoc,ó, haluz. Eur., Pl. (srv. xA4
δος, χλών, βλάστη).

πτύξ ν. πτυχή.
πτύσσώ (πτυχ-ή) Ράςη.σῖπι. Sof.πτύξαι

ἐπί τινι χεῖραςοπ1ποιἩοἵς, někoho ruce.
πτυχή, ἡ (51Υ.πτύσσω.-- 80ο. pl. dle

někt. ry agj. odneob.nom.ruč, k němuž
přísluší ep. pl. πτύχες) ουγδ. básn. a) záhyb.
Eur. pl. čéXrov(v. ἐγγράφω 1. 8, α) -- ϐ) α)
záhyb; úžlabí; stráň, Sof.,Eur. pl. Koda
ρῶνοςπ.-- ϱ) 85. Ρ]. οὐρανοῦπ. báně nebe
ské ; obloha nebes.



950 πτύω.

TOTÝW(< spuo, speie, pliju. —a0r. TTÚ
caw)1. pliju. prs. Hér., Xen. —2.a) povrhu
ju. Sof. gTúGx:TiwXpovrhnouti někým, b)
povržení, ošklivosť na jevo dávám. Sof. €20
cdrw obličejem. aor.

πτωχάς, άδες, Ἡ (ορ. πτώξ,-κός, ὁ, 817.
πτώσσω) Φ08,πτωκάδες Ρ]αο]ό ρίαοΐτο,

πτῶμα, τό (πέ-πτω-κα,Υ. πίπτω) α)Ράἀ.
Aischl.,Sof. recetyrrouav% padnoutipády-.
Ῥ]. Ἱπόλις οὐχ ἂν ἔπεσε τοιοῦτον π. 0060 Ἡθ
byla by padla (klesla) tak hluboko pádem.
(srv. réonu«). b) tělo padlé; mrtvola (pad
lého v boji). Eur, 'EreoxA6ovez.

πτώξ γ. πτωχάς,
ττῶσις, ἡ (61ν. πτῶ-μα) ΡἳΡ8ἀ. Αταῦ,

αἱ ὅμ.οιαι π. 8ἰθ]πό--,

πτῶσσω (πτωκ-άς, »νπτήσσω) α) πα]ό
zám. Eur, prs. eigčogulav. P) plaše utíkám,
Hér. prs.

πτωχείᾶ, Ιόπ. -χηίη, ἢ (πτωχεύ-ω,
πτωχό-ς) ζερτοία, Ἠότ,

πτωχός α) ὁ, ἰπ]ά]ς,οποᾶθο (Ζερτανγ);
žebrák. Sof., Eur., Hér., Xen. b) j. adi. 3. i
2. žebrácký; nuzný. Sof. rrey διαίτῃ τ
nuzném živobytí.

TVAVEdIDY, čvog, 6, čtvrtý měsíc Att.,
koneczáří a větší čásťříjna; n. i část října
a listopadu.

πυγαῖος ὃ. (πυγή) řitní, Hér. u ptáků T0
7. «xoovkonec chustřice.

πογή, ἡ, řiť; zadnice. srv. předch.
πυγμαῖος 3. (rvyuý) pěstní. Hér. z. d

výo trpaslík, v. μήμησις 1.

πυγµαχέω (πυγμάχο-ς) Ἠότ. ᾖ básn.
mvyuxyšv pěstní zápasník,

πυγ-μαχος, ὁ(πυχ- τ πύς, -μάχο-μ.αι)
básn. pěstí zápasící; pěstník,

TVYL, 7 (Rux- v 704) a) pěst. Eur. (v.
ἐγχροτέω). ϱ) zápas pěstní ; pěstnictví. Xen.

TOVYÓV,óvog,7 (= rvy-u4) loket ( před
ní). —j. míra — */; eěyvg (5 dlaní TzAu
σταί, 90 ρα]οᾷ δάχτυλοι). ©

Ἰύδνα, , ms. v Pierii uzát. Thermské.
Πυδναῖος 8. (Nýdvx) Pydenský. οἱ Π.

Pydňané.
HodayopXs,ov, ión. —YÓPYS,ce, 1.žna

menitý mudřec Hellénský v 6. stl., syn.
Mnésarcha Samiana; žil nejvíce v již. Ita
lii v Krotóně a jest pův. zvláštní školy filo

Ποδοχκλείδης.

5οβοκό (Πυθαγόρειοι). -- 2. ΜΙέναπ na zač.
5. stl., správce obcepo Aristagorovi.

Tovwavopetog2. (Πυεγόρα-ς 1.) Pý
thagorův; Pýthagorský.

Ions, m, dle Hér. 1. Abdéřanok. r.
500. otec Nymfodórův. 2. Aigiňan. a) v též
době,otec Lampónův.b) na zač. 5. stl., syn
Ischenoův, proslulý svou statečností,

Iodeppog ok. r. 500. přední z Iónův
Asijských z Fókaje.

Ἠσνία, η, α Πύδια, τά, ΥΠύδιος.
Πσυδικός 9. (ΠΠυ9-ώ, 51τ. 1. Πύόθιο-ς)

Pýthojský. Aischl. yonoTýpix. Sof. uavzeřov.
v. i dux b, B,doc 1.a.

Πσῦιο - νίκης, ου, (1. Πύδιο-ς) Hér.
ἀνηρ τρὶς II. muž, jenž třikrát zvítězil
v Pýthoji.

1. Πῦδιος ὃ. (TIu$-4) Pýthojský (v Del
fech). 1.a) va II. slavnost Pýthojská; zá
vody, hry P., jedna ze 4národních slavností
Hellénských, ku poctě Apollónověvždy ve
čtyřech letech konávána, t. ku konci léta
každého třetího roku Olympiady, u Delf na
rovině Krísajské. Dém, Tal. vedévot,Deďvau
slavnost P. říditi, zaříditi. b) [Iodíx, ión.
-ίη, Pýthia, stálé jm. prorokyně v Delfech.
(πρόµντις 1.). Pl. dveřkev4 II. odpověděla
(věštbou na otázku danou) P.— c) «) pří
jmě Apollónovoó [I. Pýthojský ; Pýthojan.
Thúk., Dém. 70 II. chrám ApollónaPýthoj
ského inajn. m., j. v Marathóně. Thúk. —

B) οἱΠ. το Spartě čtyři poslové věstní (dgo
πρόποι) Ἱπιόπθπι οὔσθ posýláni do Delf, vo
leni po dvou od každého ze dvou kr., Hér.,
Xen. —2. Sof, [ódu úxvxí Pýthojské po
břeží na jihových. straně zát. Eleusínské
pod chrámem Apollóna Pýthojského, zalo
ženým sev. záp. od Athén ku Thrii.

ο. ΠΤύδιος, τα dobyXerrovy nejbohatší
Lýd, syn Atyův.

ron, evog,O(« fundus, Boden,)a)
spodek; základ. Aisehl, ybóva 8x πυὺμένων
Zpadzivev zemí ze základův otřásati. Pl, ἐν
wÉca TĚ m.700 TeEAxyoveuprotřed prohlubně
moře šírého, dno, (v. B4015f.). b) pl. veřeje,
postranice (dveří). Sof, v. zXvo 1. a.

Iodovévne, oug,ok, r. 500. Zanklan,
bratr krále Skytha.

Πυ ος, ν. Πυθώ.
Ἡρυοκλείδης, ου, τ δ. stl. mudřecPý

thagorský, znamenitý učitel hudby, rodem



Ἡυνό-μαντις.

Kejan, bytem i jnde v Řecku, j. v Athénách,
kde obcoval i s Perikleem.

Ilodó-pavr, č,Ἡ, básn,Pýthskévěšt
by. Sof. čovi« sídlo,

Ilbvó-ypyoToc 2, (- 2. χρά-ω) τ Εύ
thoji (prohlášený,) stvrzený. Xen. vóuot.

Ἠσνώ, οὓς,i odevy, vog, /, nejstarší
jm. Delf a okolí; ms, j. sídlo věštby, okolíj.
závodiště her národních (v. Ilvdxóg, 1. Ilú
410g).še vdá do Pýthoje. básn. i TIudode
doP. —iatt. [ludotv Pýthoji. i čv[ludoč.

Ἠυνών, ν, Πυθώ (rozd.odnásl.)
Ἠύνων, ©vog,jm. několika os., j. řeční

ka z Byzantia ve 4, stl., jednatele Filipova
v Athénách i jných obcích,

πυχάξω (πυκ-νός) a) hustě obkládám,
pokrývám. Hér. oTév.uaotrd muxuodelcvěn
ci všecek byv ovit—.b) těsně přikládám ; za
vírám. Sof. můxale docov zavírej hodně
rychle (dvéře).

TVHLVÓC, V. RVXVÓC.

πυχπνό-πτερος 2. (-πτερό-ν) 9ο, π. ἀη
dóvezhustopeří slavíci,

πυγχνός, Ῥάξη.1 πυχινός ὃ. (.ν πύξ, πυγ
ur) 1. a) hustý; tuhý; pevný. «) Xen. ora
Ta r. provazy pevně spletené, 9) Pl. guxvai
τρίχες hustá srst. Xen. o stromech (v. Oxoúg
f.). i ožhayě m. šik hustý. b) «) hustý ; hoj
ný. —Sof, zuxivě dpóco:hojnérosy. 8)četný;
mnohý. Aischl. $sorpónor. v) častý. obzl. j.
adi.vpraeď., Thúk.—Pl. pavrixπάνυπυκ
νἩ ἀεὶἣν hlas věštní velmičastý byl. Isok.
πυχκνόταται αἱµετοβολαί νο]πιὶ ὅᾳ5δίγ změ
ΠΥ.πυχνὰ Ἱ. 8ἄν. δᾳείο. Χοπ. π. στροεφόμενος
často se otáčeje. c) tuhý; tvrdý ; obtížný.
Eur. (v. fAvoig).2. básn, pevný; důkladný;
rozvážný. 4) «) Hér. or. výridt ruxvý S Ú
myslem pevným, 9) Eur. zvxvý opeví s vy
chytralou myslí. b) o 0s., Sof, guxivořgroz
umným ; po rozumu zkušených-,

πυχνό-στιχτος. Φοξ,hustobodý; kro
penatý ; skvrnatý, čAaoor.

πυχκνστΏης,ητος, Ἡ (πυκνό-ς) hustosť. a)
stěsnanosť. Thůk. b) hojnosť. 150, π. τῶν
usTabokov časté změny.

, / , , Νο
πυχνοω (πυκνό-ς) a) hustím ; těsným či

ním. aor, stěsnati, Hér. (v. ovovočew). b)
hustě, hojněplním. Xen,pass. hojnost mám.
Ttvos něčeho.

πυχτεήω (πύκτη-ς) pěstníkemjsem ; na

Πύλος. 951

pěsť se biju, potýkám (s někým); pěstí zá
pasím. att.

πύχτης, ο), ὁ (πυχ- τ πύξ) pěstník,
Sof., att.

TVMTIMÓG3. (můxT-1) obratný (v pěst
nictví,) pěstník, Pl. 4 «. pěstnictví; umění
pěstnické. Pl., Arst.

πυλ-αγόρας π. -αγόροςπ. -άγορος, ὁ
(Πύλα-ι, 817. πυλαία) ἴθδπί]ς ν Βγ]άομ, το
schůzích Amfiktyonských (v. Ἀμφικτύονες,
srv. iepou.výu.ov); poslanec obecní do Pylské
schůze, s právem poradnímj. znalec správy
bohoslužebné. Hér., Dém.

πυλαγορέω (πυλαγόρα-ς) pylagorou
jsem ; poradním vyslancem doPylské schů
ze jsem. Dém. aor. —stal jsem se,

πυλ-αγόροςη. -άγορος, Τ. πυλαγόρας.
Ἠυλάδης, ou,sestřenec a věrnýdruh 0

restův, syn Strofiův.
Πύλαι, v. (Θεομοπύλαι.
Πυλαία, + (MýXa) a) Pylská schůze,

hromada (Amfiktyonů), konávána půvd. u
Thermopyl v Anthéle, potom i v Delfech
(v. Aueoixrúovec). Hér. če IvXaíny cvAAéye
cda: do Pylské schůze shromaždovati se;
do Pylské hromady scházeti se, Dém. + II.
ταραχή bouře, zmatek ve schůzi Pylské. b)
(rvAata) právo Pylské (t. voliti hieromné
mony a pylagory do schůze Pylské). Dém.
τῆς π. ἐπεδύμουν.

Ἠυλᾶτις, ιδος,ἡ (Πύλα-ι)Pylejská, Sof,
áyopai II. hromady, 5οἈῆπο Ε. -- Πυλαῖαι,

πύλη, Ἡ, 1. a) «) vrato; vrateň; půla
vrat, brány. Hér. érěpy re. (V. Txouxhiva).
obyč. pl., zř, sg. vrata; brána domu n. mě
sta n. tábora n. místa opevněného (j. při ře
ce). Sof. Tide 700gzúXy k těmto vratům (zde
v domě král.). Xen. ai To BuoiAelouz. brá
na hradu král, —Aischl. o každé ze sedmi
bran v Thébách. Hér. uŤ. (v.2. čreuu. 1. a).
B) dvéře (v domě, ve stanu). Sof. sg. i pl. —
b) obr. brána; zácpa. Xen, k uším (v. čnvri
dmu 1. a). 2. a) vchod; brána, obzl. prů
ΤΠΥΙς.Χ6Π.πύλα, τῆς ζιλιχίας καὶτῆς Συρίας,
též ai Zooux x. —b) [IoXw.jm. několika míst,
pokládaných za brány do země. v. Όερμο
πύλαι, -

Ηύλιος 3. (Πύλ-ος) ΡΣΙ5Ιύ. πιᾶςο, i Py
Ίαπ. Φοῇ,Νέστωρ. Πέν, Βχύκωνες 11. Και]ό
nové Pylští (v již. Elidě).

IIóAoc, ói%, (Branná) ms. 1. P. Messén
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ské, na záp. pobřeží,pokládáno za std. sídlo
Nestorovo. 2. v jihozáp. Elidě (Trifýlské),
dle Hér. bývalé sídlo Néleovo a Nestorovo.
a. v sev, Elidě, vých. od ms. Elidy.

TVÁ-OVPÓCión. — FVhovós.

πυλόω (πύλη) Όταποιopatřuju, zavírám.
Xen,aor,

πύλωμα, τό (πυλό-ω)ΡουπάΡτάπα,ίταρ.

πυλ-ωρός Ιόπ. -ουρός,ὁ, ἡ (πύλ-η, ὥρα)
a) Om. «) Aischl. obhájce brány. sg. B)vrát
ný strážce. Hér. zuXovpolv král, sídle; isg.
b) vůb. strážce, opatrovník bedlivý. «) Eur.
vav stánků chrámových. i %opatrovnice
(j. kněžka). 8) Sof, o. bedlivý opatrovník
(j. pěstoun dítěte), s praed. oúAxč,za strážce.

πύματος 3. (ποσ-ματος, ν Ρ08-ΐ, Ρ08
tremus) básn. a) poslední; konečný, Soťf.čv
muuďrvonaposledy ; při skonání jeho. b) č τι
můuaTov OAoluavať co nejhůře, nejbídněji
zahynu!

πυννάνομαι, ράπ.Ι πεύθομαι (.ν Ὀιᾶ
11, bd-íti; biet-en. - fut, reúcopau, 807. ἔπυ
δόμην, Ρ1{,πέπυσμαι) 1. a) vyptávám se. m
něčeho ; υγητ{ᾶάπι ηξοο, 90Η.ὑπέρ τινος 0 NĚ
kom (věštbou). Hér. zepí vtvog. o něčem, —
Pl., Xen, +i παρά τινος ηδδθΠοο někoho, na
někom. i s gen, 05. πέµπει ἄνδρα πευσόµενον
τοῦ ἐξηγητοῦ ὅ τι χρείη ποιεῖν τΥῦ]θ πηιᾶθ
vyptat se u vykladače, co by třeba bylo či
niti, Xen. xáxcívovTaůTarvdécdo iu onoho
na totéž se vyptati, Távěropévov ĚTUVĚKVETO,
ποῖα-- ο průvodců vyzvídal, jaká—. též π.
TwvogTiva VYptávám se někoho na někoho, 0
někom, b) vůb. vyptávám, tážu se, Pl. ojx
ἀποκρινοῦμαι, πρὶν ἂν πύθωμιαι πθοάροτίπι
dříve, nežbych se otázal. Dém. rvvůdvecdat
ponovinách se vyptávati, sháněti, 2. zvídám.
atť. prs. i ve význ. prf, Thúk. ©gr. jak do
slýchám, se dovídám (z doslechu vím). ale
i prť., Ε]. ἄρτι πέπυσαι Ρτάτό ἀοτδάδ] 18129.
π. τι πγ{ᾶάπιπὅρο; ἀοτίάάπι 86 πδόθ]ο. περί
Ttvog0 něčem, Sof, —rivog od někoho. Xen. 0
βούλομαι cod rudého: co chei od tebe zvě
děti; čeho—se dověděti. i rxp4 vevogod ně
koho.Aischl., Xen. —Hér.i: varu ruvdé
νονται παρὰ πυρσῶνἐκ Σκιάθου {οποἀογδάδ!!
se (odohňů,) skrze ohněze Skiatba. též πρός
τινος οἆ πόκοῄο. -- π, ὅτι-- ἀοτίάόπι 66, že—.
Hér. s ace. c. inf.že—.ispraed. part. v ace.
Aisehl., Sof. τάχ᾽ ἄν μ’ ἴσως πύθοισΌε σε
oacuévov brzy o mně snad byste zvěděli, že
„sem zachráněn, Hér. šrýbsro 7095"EAnvas

Πύργος.

úmotyouévougdověděli se o Hel., že pryč se
odebrali. p. att. —zř.s gen., Thúk. šrůdovro
růg IóXou xzreAmpuévng dostali zvěst o do
bytí Pyla. dr6 Tivocrudécdarbuď: odněkud
dovědětise, j. Thúk. 4. Aéoov, n.: strany
něčeho, o něčem—. Hér. d. T7g oTpxTwg.

πύξ (.ν TVY-LÝ, SIV. TŮX-TNS—pug-NUS,
Fau-st, pě-sť)neskl. pěstí, Xen., v.rxte 1. a.

mvrertůč neskl., výkřik podivu: hrome!
hromské dílo, Pl. 0 «.

TOP, gen. rŮpóc, 76 (« prů-na, pýr, pýř-í,
Fouer. —pl. v%zůpa, dat. růpotg) oheň. 1.
a) «) trag., Hér, —Xen. v0 w. mávTag xdet 0
heň všechny pálí. PL. v%xai w. —Hér. Čóv
τά τινα διδόναιrvpí živého někoho vydávati
ohni (k upálenína hranici). 90, εὔιονπ. 5187
nostní oheň, pochodeň. —Ta x. ohně, obzl.
při strážích vojenských; ij. znamenídáva
ná. Xen, —3) oheň blesku, Soť.(v. raXr0),
Eur. —b) oheň; zhouba, Sof. i 0 05. voc.
zhoubnýživle! 2.oprudkosti,nebezpečenství,
Χεῃ.εἰς πῦρ ἁλέσθαι ἄο οΏπὸ 5Κοδ(Μ1.διὰ πυ
ρὸς lévouohněmjíti.

TUPÁ,ión. -pů, i (dp) a) «) žaroviště ;
hranice (ku spálení mrtvol i k upálení os.
živých). Sof., Hér. 9) hrob (bustum). Sof. —
b) hranice obětní (ku spálení dobytčat obět
ních). Hér.

πΌραμίς, (806, 1, pyramida. Hér. o ohrom
ných pyr. Eg. —Xen. sg. o Asijské,

πυργηρζομαϊ (πυργ-Ἡρηςδ., πύργ-ος;dp
7 ἀραρίσκω) ve hradbách, v městě oblehánu
býti. Aischl, part. prs.

πύργινος 8. (πύργ-ος) Αἱ5οΒ], věžovitý;
pevný, přímý. j. τόδ. νομίσματα.

πυργο-δάικτος 9. (-δαίζω) ΑἱβοΠΙ.πό
λεμ.οι rr. boje hradboborné,

πυργο-μαχέω (-υμάχη) Χεῃ. 161 prs.
proti věži bojuju ; věže dobývám.

TÓpyog, č, 1. a) «) hradba s věžemi.
Aischl., Eur. zůpyo: yůs. B) věž ve hradbě,
ve zdi.,trag., Hér. (v. dvaĎiBaČe 1.a), att,—
ΤΠΚ. πύργοι ξύλινοι--ἀχθτόπό,-- ϐ) věž (dře
věná)pohyblivá, obléhací (na vozích sem tam
dopravovaná. v. dxoXovdte 1. a f,). Xen. —
2. a) hrad; tvrz. Sof, odre m. odre vaůs čoy
u.oc dvopav—. b) obr. o 08. Sof. cpaXepdv mp
γου ὁῦμα vratká hradby, hradební záštita,

Hópyog, %,ms. v již. Klidě Trifýlské na
hranicích Messénských, založené odMiny

„júv. Hér,
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πυργο-φύλαξ, ἆχος, ὁ, Aischl. pl. 0 bo
zích : hradební, mocní strážeové. vřs země.

πυργόω (πύργο-ς) 1. hradbami (věžatý
mi) opatřuju. Aischl, obi. šeru. —ohrazuju.
Hér. or. —Xen. med. dyvpXTUpyododat pev
ná m. věžemi si opatřovati. 2. obr. a) vyvy
šuju; zveličuju. Eur. Mavyaow příliš své
služby. b) Aischl. meď. zvovododaí Timho
nositi, pyšniti se něčím.

πυργώδης 2. (πυργο-ειδης)0Ι, ἄχρα π.
vrchol věžitý.

πύργωμα, τό (gupyó-w)a) hradba ově
žená. Aischl, b) hrad. Hér. or.

TOVpstov,Tó (mů) křesadlo; rozžehadlo,
Sof, pl. (dvě dřeva, z nichž jedno přiostřené
prudce třelo se o druhé, až se rozpálilo).

πυρέσσω, -ττω(πυρετ-ός) Ἱοτοδζα,αἰπι
nici mám, Xen. prs.

πυρετός, ὁ (πῦρ) ἹοτθδΚα; πἰπιπίος,ΡΙ.,
Dém., v. xarafBoXý.

Ἠυρετός, ὁ, ř. Skythská, levý přítok
dolníhoIstra, Skyt. [ló«; (Prut).

πυρή, V.Tupá.
TVPÝV, ŽvoS,B (m Trupó-g)pecka; kostka,

Hér. π. ἐλαίης.
Ἡυρήνη, Ἡ, dle Hér. ms. Keltské blízko

pramenův Istra (snad omyl tu s pohořím
Pyrénským).

πυρία, ión. -ím,1 (70p) parní lázeň. Hér

πυρι-γενής 9. (61Υ.πάρ].) Eur. v ohni
hotovený, kovaný. στόµια.

TVPI-YSVÉTYJS,ov, Ó (srv. předch.)
Aischl. ohňorozenec; v ohni kovaný. ya
λινοί.

πΌρινος ὃ. (πυο-ός)ΡδεπΙόπγ. Χθη,ἄρτοι.
(αἱ πῦρινοςοἆ πῦρ).

Ἡυριφλεγέθων, οντος, ὁ, jedna z pod
zemních řek, dle PL. toku plamenného.

rvpt-pAevýs 2. (-phéyo) ohnivě pálící.
Xen. xx5ux w. horko palčivé; horečka
palčivá.

TVPL-PÁÉVOY,ovTos, 6, Eur. ohněm, pla
menem zářivý. Aéov.

πυρί-χρως,ὁ, Ἡ (49η ace. sg. -ypov)
ohňo-; plamenobarevný. Arst. s pohanou.

πυρ-χαϊή, Ἡ (-x4Fje) požár.Hér.
πΌροπωλέω (πῦρο-πώλης, ου, ὁ. --πυρό-ς,

πωλέ-ω) οθοΏοά s obilím mám. Dém.
T0pó<, 6 (« pýř, pýl-avka) pšenice.

πυρ-φόρος. 953

(mor. žito), obyč. ΡΙ., Χεπ. πυροὺς καὶκριδάς
pšenici a ječmen.

πΌρο-φόρος 9. (πυρό-ς, φέρω) Ῥδθπίοἳ,
žito nesoucí, vydávající; žitoplodný; pše
ničný. Eur. mediu.

TTVPÓW(mů) a) ohněm hubím; pálím. aor.,
fut. zapáliti ; v popel obrátiti. Sof. ναούς
chrámy. Hér. Adřvag. pass. hořím. Bur.
part. prs. v plamenujsa. b)pálím ; spaluju.zaoběť,Aischl.dopův.pass.a0r.Eur.i0 08.
spálenu býti.

TVp-TTVÓOG2. (-mveFo ) básn. ohněm,
plamenem, oheň soptící. Αἱ5ο]], στόμα, ζά
Xn, BéXog(0 blesku). Eur. Tadpov.

πυρπολέω (πυρ-πό-λος 2., -méko) s 0
hněm zaměstnánjsem.Xen, ševpzóAovyohně
dělali, rozdělávali. Hér. meď. vypaluju;
ohněm hubím.s obi. země.

πυρρίχη, Ἡ, ΞΚοὔπά (tanec opymouw)ve
zbroji při zpěvu a hudbě (nápodobující nej
rozmanitější obraty v boji).

πυρρΟ-, V.πυρσο--.
πυρσεύω (1. πυρσό-ς) οΏηδπι ΖπαπΙΘΗί

dávám, Xen. prs.

TVpo6-Wpiš, TTVPPÓ-U-,661,-τοιχος, ὁ,
Ἡ, básn. ryšavovlasý ; ryšavý. Eur. okoních.

1. πυρσός,ὁ (πῦρ,srv, mupá,—v.i násl.)
oheň návěštní ; znamení ohněmdávané. Hér.
ΡΙ. --τ. πυνδάνομαι 2 —.

2. πυρσός | πυρρός ὃ. (πῦρ, 81Υ.předch.)
ohnivé, plamenné barvy; červený. Hér.yAx
νὶςπυρρή. Χθη. χρώματα πυρρά Ρ8ΙΥΥὅθ1τθ
né. —i s rozličnými odstíny : ryšavý ; rusý;
brunatný. Eur. rvpoaig yévucivs brunatnými
líci. Aischl. rvpo yevaagrusá brada. Hér.
Ἠότ, Ῥουδῖνοιἔθνοςzuppóv —nár. rusovlasý.

TVPOWOYG2. (TVpo0-e101<)Eur. rvocaěn
φλόγα msúxagpochodeň rudoplamennou.

TTVppovÉM(muppópo-<)básn. oheň nosím,
metám ; ohněm zapaluju. Aischl.

πυρ-φόρος 9. (-φέρω)οπᾶοποβηή.1. 0 08.
a) «) Sof. o Diovi, w. doveporryTý. o Promé
theovi r. $sóc. o Kapaneovi «. ohňometec.
Aisehl. dvnor. (na štítě) muž ohňometec. —
B) Sof. d r. dsóg ohňonosný bůh, o moru. —
b) ve vojště Rec., obzl. Spart. 6. ohňono
sič ; kněž, jenž vojsko provázeje opatroval
posvátný oheň z domova vzatý tak, aby ne
uhasl; kněz ten pokládán za os. posvátnou,
vůb. chráněnou. Xen. —Hér. o hrozné po
ráže: ŠĎeL uydĚ TuoVÓ00V ŠKOVYÓVTATIEPLYE
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νέσθαι-- απί]κπαbýti zachráněn.2. 0 věci. a)
Sof. x. dorpara4, xepxvvógohnivý, plamenný
blesk, —ástřela hromová. vd ruppópovs Ap
τέµιδος αἴγλας Ρ]απιθηπό, žárné Artemidiny
pochodně. b) Thúk. «. οἰστοίζάρα]πό střely,
šípy.

πυρ-ωπός 2. (-$V) ohnivozraký; ohni
vý; plamenný. Aischl, xspovvos.

πύστις, 7 (zvů- v zuvvdávouat)1. vyptáv
ka. pl.ivyptávání ; dotazování,Thúk., Pl.—
2. doslech; zvědění ; zvěsť. Ttv0g o něčem.

TŮ ión.x (seslabené zac. ve slž. v. oů
πω, μή-πω, οὐδέ-, μιηδέ-πω : πὠ-ποτε) πἔ]αῖς,
a) při pron. taz. asi. Thúk. zg6AgTígre; 0
bec která asi? b) obyč. při neg., Xen. 0) y4p
r nijak zajisté—.Sof. uf go more při Inf.
že nijak nikdy— ; že ještě nikdy—. Xen. οὐδὲ
voy7w ani nyní ještě. Thůk., Ὠόπι. οὐδείς
πω nikdo, nižádný ještě. Xen. oúdévgo nic
nijak.

πώγων, ωνος,ὁ, brada. Hér. 7. μέγας -
dlouhá, s dlouhými vousy. —Pl.

Ilóvwv, cvoc, o, přístav Troizénský.
πωλεία, ἡ (πωλεύ-ω) οί], 9, οΥ (ππ]ᾶ

dých) koní. Xen.

πώλευσις, ἡ (πωλεύ-ω)ovičení (mladých)
koní. Xen,

πωλεύω (πῶλο-ς) mladého koně cvičím.

πωλέω([.ς πολέω, πόλος, πέλω) 8) οῦο]λοὰ
mám, vedu. obyč. prodávám, τὶ π. τινο něco,
někoho. Hér. geAéecze po každé prodával,
att. Xen, (v. dyopá 2. b, «). s gen.ceny. Xen.
ὁπόσου πωλεῖ zač prodává. TV GOÍXVτοὺς
ἀργυρίου τῷ βουλομένῳ πωλοῦντας σοφιστὰς
ἀποχαλοῦσιν Κἰαῖίπιοιᾶάτοξδὺπα peníze tomu,
kdochce, prodávají, ty sofisty nazývají.pass.
Hér. TwAeóuevovovéera [Tovrovoc prodáva
ného na trhu koupí Pani—.b) za úplatek vy
dávám. Dém, Tagrp%íeg vyjednávání ; při
vyjednáváních úplatky beru.

πώλγησις, ἢ (πωλέ-ω) prodávání. Xen.
glgv. na prodej.

πωλητήριον, τό (πωλέ-ω)πι. prodavací;
krám ; bouda kupecká, Xen,

πωλικός ὃ. (πῶλ-ος) básn. 1. koním pří
slušný ; koňský. Sof,dv w.vůz se spře
žením. Eur. (v. dyo04—f.).—2. dívčí, pa
nenský, Aischl, z, édoXuxdívčí bydliště.

πωλοδαμνέω (πωλοδάμµνη-ς)básn. hří
bě cvičím, krotím. —Sof, s obi, dítěte: tužím ;
vychovávám.

πὼς.

πωλο-δάμνης, ου, ὁ (-δάμνη-υ.) kroti
tel, evičitel hříbat, mladých koní. Xen.

TĚAoc, 0, (zoFAog, « pullus, pu-er,
Fůllen, Fohlen) 1. a) hříbě; mladý kůň.
Aischl. vzoČvyýc.Xen. b) vůb.kůň ; oř, trag,
(v. $06g, Bla £.: Bxivo 2. a, B,; δινεύω). 9,
vůb. mládě. básn. ó «. mládenec (neženatý).
Eur. —9 «. děva; panna.

Ἱῶλος sofistaa řečníkv 5. a 4.stl.z A
kraganta, žák Gorgiův.

nÓuw, dle někt, i att, TÓLX, T6 (T0-,
To-, V.gívo) nápoj (jakýkoli). trag., Hér.,
αἴζ.-- (τ. οἰνόχυτος). Έτ, βότρυος- --λευκὸν
r.o mléce. —Xen. io pivě. Pl. io jedu,

πώ-μαλα (πδ]δΙς velmi, Írón.) j. pak!
ale kde! chyba lávky ! Dém.

TW-TTOTE,před samohl. —zo0T', před 0
strým příd. —rod" nějak někdy. a) při ot.
asi někdy, kdy—. Xen. 78m «.; zda už asi
kdy—. Dém.eť w. zdaž asi kdy—. b) Xen. oiw.
lidé z kterékoli někdy doby. —obzl. při neg.
Χεη, οὐδείςπ. oddévnikdo ještě (dosud) ni
kdy nie—.oůw. (obyč. sloučeno: oů- ) ni
jak, ještě, dosud nikdy. trag., att. Xen. šrr
oddeuxv zr.ještě žádné dosud ne—.p. vů z.,
η. μηπώπ--.

πώρινος 3. (7d9-0;) vápencový. Hér. —
Moc —kámen; vápenec.

TC po, O,vápenec. srv. předch.
πῶς, ΙόΠ.χῶς (7 πο- Υποῦ, πόσος 8 Ρ.)

adv. intrr. přímé i nepř., též i v udivení. a)
kterak? jak? trag., Hér., att. —Xen, xx π.
δή τις ἂν δύναιτο--; aj. tedy Kdoby mohl—?
trag. opt. sv vedle možnosti vyjadřuje i
Ράπί,. Φο6, ὦ 28ῦ π. ἂν τὸν ἐχὺρὸν ὀλέσσας
τέλος Ὀάνοιμι xxůToc; j. bych svého odpůrce
zahubě konečně zemřel i sám? —p. Eur. —
v nepř. ot. is coni., Ρ1. ἔρωτδε,π. uč Vávry
táže se, j. mě má pochovávati. —V přímých
ot. řečnických, vyjadřujících důrazně odpo
věď opačnou, řec. ind. překládá se č. conjunc
tívem, Sof, (7. κάτοιδα 1. {.). Χεπ. τοῦτο x.
οὐ0X dppocůvy čaTí; totoj. bynebylove
likým nerozumem? «. oúv oůx—; J. by tedy
ne—? —i bez verba fint,, lze-li jeho se do
mysliti z předch., Pl. 7. oův, ei—; j. tedy,
jestliže—? %. yďo 09; j.pakby ne? b)j.?
čím? proč? Sof. 7. οὖν οὗ πλεῖν Ἡν ἔτοιμιος ;
proč tedy nebyl ochoten plouti 3 ΕΙ. π. δῆτα;
čím to tedy? proč. tedy ? Xen. «%.0ů—; proč
ne— ?

πὼς Ιόπ. κὼς (5651αβ6πόπῶς, -- τ. i zo)



P, p.

a) nějak ; jaksi; asi. Hér. Taůrx zw6 ytvó
μενα ἐλελήθεετοὺς ἄλλουςto že se dálo, jaksi
tajno zůstalo osttních. Xen. οὕτω, ὧδε π.
tak, takto nějak, asi. KAog 7. —%—jinak

pánog. 055

nějak než-—,παραπλησίως π. podobně asi. x
τὰ μέσον π. Uprostřed asi. du.pi µιέσαςτο. νύκ
Tagasi ok.půlnoci. b) jaksi; dosti. Sof.bag
T. TěvOEvůbov uvyklá dosti těmto řečem.

P.
P, p — dů, 76, neskl. — r, rh, (náslv.

vždy s ostrým příd. 'P,,), sedmnácté písmě
v alfabétě. —Známka čísl. a) p/ — 100. b)
je —=100.000(za čísl. 90 jest G“xór7u, za
90.000 ,g).

Ópřed samohl. = 48.
$X enkl., před samohl. $' v ot. (= ἄρα)

pak. Aischl., Sof, %fx; zda pak?
ῥαβδονομέω (ῥαβδο-νόμος, 2. —véno)

soudcem, rozsudím jsem. Sof. ῥαβδονόμει
rozsudí buď; rozsuzuj!

PÁPdOC, 4 (Ἔραβδος, αν ῥόπ-αλον, ἄἱθ
někt. « vrb-a) 1. prut.a)berla, j. znak soud
covský(v. ῥαβδονομέω,ῥαβδοῦχος). ϐ) Ρτιν
ku šlehání. Xen. vedle µάστιξ. c) dřevce;
kopiště; násada, Xen. při Aóyx. 2. pruh (v.
ῥαβδωτός).

ῥαβδοῦγος 9. (ῥαβδο-εχος, -ἔχω) Όετ]α
mající; rožsudí. Thúk., Pl.

papběwTác 3. ($4Bd0-< 2.) pruhovaný.
Xen. —iuar:x čabraky,

"Pačápavůve, voc, mýth. Kréťan, syn
Diův a Európin, bratr Minoův, po smrti
soudce zemřelých v podzemí.

ῥαδινάχκη, +, Pers. sl., olej kamenný.
$adivác 3. (Fpxd-) a) švihlý; svižný.

Xen. cáuxra. b) kapavý. Aischl. o slzách.
ῥάδιοςἸόπ. ῥηΐδιος, 3. zř,básn. 2. (comp.

a Sup. ὁάων, ὁᾷστος, Ιόπ. ῥηίων, ῥήιστος) 1. 8)
lehký ; snadný. trag., att. (v. draAXAxy?2.
8.). ῥάδιόντί τινι snadno něco někomu,s inf.,
č.též inf., Xen. οὐ ῥ. ἔστα, τοῖςπολεμίοιςεἰσ
ελθεῖν ποριάἆθ snadno nepřátelům vejíti—. s
ace.c.inf.:aby. Sof.vov TVpavvovecEehBety00 p.
aby panovník jednal zbožně,nesnadno,podícoc
lehce. Thúk, (v. dxridbyu 2. a). snadně;
snadno. Xen. při exočyev. b) snadný ; po
hodlný. Pl., Xen, 0805pkov, óZory cesta—.
adv. (v. dixye 2.a,8.). —2. a) snadný.i 0 os.
ΡΟΤΟΙΠΥ.Πόπη, ῥάονι καὶ πολὺ ταπεινοτέρῳ ἂν
ἐχρώμεῦα τῷ Φιλίππῳ snazším a mnohem
pokornějším bychom měli Filipa (k vyjed
návání). Eur. 1401xŽĎex mírné vášně. adv.
ῥᾳδίως, ῥδον, ῥᾷατα Φέρεινz. lehce, snadno,
snáze, nejsnáze snášeti něco. Pl. s part.,

οὕτω ῥᾳδίως φέρεις ἡμᾶς ἀπολείπων 8 ΠΥΒΗ
tak lehkou nás opouštíš. b) lehký ; lehko
myslný; lehkovážný. 00x01přísahy, adv.
PL (v. xadtoryu: 1.b, z). 9.ou.oXovžomulehce,
nerozvážně přisvědčiti,

ῥᾳδιουργέω (ῥᾳδιουργό-ς)lehký, lehko
vážný v díle, v jednání jsem ; lehce, lehko
vážně jednám; nevšímavý, nedbalý jsem.
Xen. vo úwotovpystvnedbalost. meď. lehce,
nedbale si vedu, počínám. ἔντινι v něčem.

ῥᾳδιουργία, 9 (6ᾳδιουογ-ός)a) snadnost
v díle; obratnost. b) pohodlnost; lehkost,
lehkovážnostv díle, vjednání; nedbalost;
rozmařilosť. Xen. (v. dvímuu2. a, x).i pl.

ῥᾳδιουργός 2. (óxdto-Fgoyos, -ěpyo-v)
lehký, lehkovážný v díle, v jednání. Xen.
Ὀυσίαι ῥαδιουργότεραιhody rozpustilejší,

ČAVDLÉM(ῥάθυμο-ς) 8) hovím vůli své,
si; pohodlí si hledím; pohodlně žiju. Xen. —
Dém. 70 $xduueiv pohodlný život, b) lehko
myslný, nedbalý jsem. Dém. ši TotgT0104T0:$
ἔργοιςdxbupeřvepřivěcech tak důležitých—.
prť. zlehkomyslněl jsem. v. goAús2. a, 8, £.

ῥανῦμία, ἢ (ὁάδυμ-ος) 8) Ῥοποά]ηοςί ;
pohodlí; život pohodlný. Thúk. Isok., b)
lehkomyslnost; nedbalost. Xen., Dém., v.
ἐπαυξάνω--.

ῥά-ὑύμος 2. (č4-010g,—)a) vhod mysli;
ΡοΠοάΙηΥ.ΒΙ.τὰ ἑαδυμότατκ αἱρεῖσθαι5ἰτάῃ
ku nejpohodlnější voliti si.b) lehkomyslný;
lehkovážný. Sof, o os. praed., v. usvo—Í.

ῥαίξω (ῥά-ων) ulehčení mám; okřívám ;
zotavuju se. Dém. ččícuc zotaviv se,

ῥαίνω ( ῥαδν]ω, m ἄρδ-ω) obyč. básn.
kropím ; stříkám. Eur. «Úuxrv1Jwu.0gšoxiveTo
krví oltářpostřikován byl.

ῥαιστήρ, pos, 0, ($xí-w)básn, bušidlo;
kladivo. Aischl.

ῥαίω (ar. pass. čacůřva:) básn. buším;
biju. pass. prs. Sof. bitu, týránu býti.
Aischl. aor. zdrcenu býti.

ῥάχος, τό (Foxx, FAax-. „«lae-er) 1. a)
cár; hadr. Sof,pl.—b)halena; látka. Hér. pl.
gowíxexlátky nachové, 2. kus. Aischl, σώ
ULUTOS.



956 Ῥαμνοῦς.

"P ALVOÚS,ojvTos, Ó,dědina Att. na sev,
vých, pomoří.

"Papvoúotoc3. ((Pxv.vods)Rhamnůntský.

"Papdívwtog kr. Eg. ku konci 18, stl.,
proslulý náramným bohatstvím.

ῥανίς, ίδος,Ἡ (.ν dnívo)básn, výstřik ; vý
trysk. Eur. Υ.,αἱματόρρυτος.

ῥαπίξω (ῥαπίς. -- impí. ἐρράπιζον) mr
skám. Hér., i pass.

ῥαπίς, ίδος, 1 (Foxx%-)prut. srv. předch.

ῥαπτός ὃ. (dxx-Tw)se-; prošívaný.Xen.
ῥᾳπτά Κοβοτοθ.

ῥάπτω (Ίση, ῥαφ-, 5ΙΥ. ῥαφή. -- 805, ἔρ
ραψα) 1. a) ὅ]]α. Ἠότ. ὑπόδημα ῥάψαιοριαἩ
611. γηεᾷ. ῥάψασὺαίτι ἀάδῖněco sešiti. pass.
Eur. švTimoozoda: doněčeho všitu býti. b)
přivazuju ; připevňuju. Xen. ἐρράφθαι při
vázánu, připevněnu býti. 2. obr. osnuju;
strojím. Eur. davat pLópovTiviustrojiti smrt
někomu.Hér. póvověrívimvraždu na někoho.

ῥᾷστος, γ. ῥάδιος.
ῥᾳστωνεύω (ῥᾳστώνη) úlevy si přeju;

hovím si. Xen. dvyř duchem.
ῥᾳστώνη, ἰόπ, ῥηστ-, Ἡ (ῥᾷστο-ς) 1. 8)

ἄ]ετα. Χθῃ. πολλ] ῥ. πηποµά, τε]ἰκά úleva.
18. ὁ. τινί ἐστι ά]ετια, Ζπητηδπή(viny) ně
kdo má. $xovTovnvTorňox úlevu učiniti, při
praviti (obci odváděním obyvatelstva do 0
sad). b) pohodlí, Xen. dx pxorávyv z pohodlí.
Lýs. eigTag Ódoús—na cesty. 2. ochotnosť (k
úlevě jného). Hér. šx 5. vivog z ochotnosti k
někomu.

ῥαφή, ἡ (819. ῥάπ-τω) ὅθτ. Ἡότ. šev v
lebce, Eur, duoai ocrTémvvazy Kostí,

ῥαχία, Ἰόπ.ῥηχίη, Ἡἢ(5 ὁηγ-μίν) a) lá
mání vln; příboj ; břeh, o nějž lámou se
vlny. Aischl. pl. úAiorovor.—Thúk. b) pří
tok. ο). ἄμπωτις. Ηέτ.

ῥαχίξω (ῥάχις) α) do hřbetu píchám ;
napichuju. Aischl. —B) po hřbetě sekám;
rozsekávám ; roubám, Sof.

ῥαχις, , hřbetnice,pateř hřbetní. Xen.
u koně : hřeben. 2, Hér. 3. 00 0peo; hřbet
hory.

ῥαχος, Ἰόπ. ῥηχός, Ἡ, 8) trn. Xen. vedle
dévěvov.b) Hér. dyyóg trní; trnoví; plot
trnový.

ῥαφῳδέω (ῥαψῳδό-ς) 3) epicky proná
ším, odříkávám (po částech). Arst. (op. di
úe s obi, lyrických zpěvů, básní). b) vůb.

ῥεῦμα.

z paměti odříkávám (řeč iod jného napsa
nou). PL.pass. prs.

ῥαφῳδία, ἡ (ἑαψῳὸδ-ός)α) epické pro
nášení, odříkávání (po částech). Arst. (op.
roxymůý). b) vůb. pronášení; odříkávání.
Arst.i báseň na odříkanou, (i drámatická,
určená jen ku pronášení, nikoli pro hru).

ῥαφ-ῳδός (ῥάπ-τω, ᾠδή) 8)ὁ, Ροδάβἔθο]ι
zpívající, odzpěvující; epickýodříkávač,
písničkář (který chodě po ms. Rec. proná
šíval po vybraných částkách básně epické,
obzl. Homérovské); rhapsód. Hér., Xen.(v.
ědvoc —£.). b) 0, %, pěvec ; pěvkyně. Soť. p.
xúov pěvkyně psohlavá, t. Síinx.

ῥάων, ονος, 2, V. ῥάδιος.
Pé«, ión. Peím,Rhea, veliká bohyně,máti

bohů, dcera Úranova a Gajina, sestra a mnžk.
Kronova,matka Démetřina, Hestijina, Hé
řina, Hádova, Poseidónova, Diova. —Aischl.
Χόλπος Ρέας ο Ιόηβκόπι πιοῖ].

ῥέεῦρον,ν. ῥεῖθρον,
ῥέζω, v. ἕρδω.
ῥέθος, 76, básn. úd., Sof. obličej. sg.
ῥεῖθρον, Ιόπ. ῥέεὺ'-, τό (σρεΒεὂρον,ῥέ-ω)

tok, proud (vodstva) a) průliv. Aischl. (v.
περάω 1. 8). b) «) tok, proud, vodstvo řeky,
ΑΙΦΟΒΙ.ῥέεῦρον Στρυμόνος, 908, ΡΙ., ἶΧεῃ.-
Hér. sg.(τ. ἀντέχω 1. Ὁ, β) ἐπιλείπω ὁ. 8).
B) Υεδϊδιδ. Ἠότ., τ. ἀποξηραίνω, b. —

ῥέος, τό (σρέΒος, ῥέω) ΑἱδοΒ]. 4) tok;
voda tekoucí, eůorTov. b) i o toku slz.

ῥέπω (Foer-, « rěpens; ale nikoli rě
pens, ani rěpo, —fut. jédo) 1. a ) klesám ;
kloním, chýlím se. Pl. šni rýv yýv k zemi.
b) o váze vpuvávy, Dém. —2. obr. a) o věci.
ο) ΑΙ8ΟΠΙ,συμφορὰ κακῶν ῥέπουσα ἐςτὰ µάσ
covapříhoda klesající dovětší hloubi pohrom.
Sof. roúgyov cigčy.čémov Čin na mne připa
dající (že já jej spáchal). 3) 5ο. φιλεῖντοῦ
TOuh vRÚTYpémevobyč. to (tam se nekloní,)
tak nedopadá, nebývá.v) čora v. větší váhu,
převahu má, převahuje něco.Hér. radra čp
dev véXkata strana jistě převáží.b)o0s.a)
Aischl. εὖ démebeóg příznivě kloní se bůh.
Ῥόπι, ὀέπωνἐπὶ τὸ λῆμμα Ἰ]οπᾶ se K zisku.
ϱ) ΚΙοπίπι5; Ρβρίτάπη, Χεῃ,ἐπὶ τὸ ἀγαδὸν
τῇ πόλει Κ ἄορτα οῬσ].

ῥεῦμα, τό (σρεΒ-, ῥέ-ω) 1. a) «) proudě
ní. Sof, —3) proudné vodstvo. Aischl. o 0
keanu. —Hér. v řece. Thúk, voda valná, o
povodni. Xen. po zimě. b) Hér. «) řeka. pl.



έω.
"Di

šyx opia. B) bystřina (v. icyvpóg 1. b, B). 2.
a) proud; val; dav, Aischl. στρατοῦ, φωτῶν.
ΟΙ, Υ. προσνίσσοµαι. Ῥ. Ε1Τ. -- ϐ) ΕΙ. τὸ τοῦ
x«AXougp, proud krásy. v. ópuáe 1. b, B.

ῥέω (σρεΒω,« s-t-ruha, 0-S-1-T0v,
Stro-m. srv. Zrpů-u.ov. —km. ósu-,pu[e).—fut.
obyč. puýcou.zi, a0r. čopůmv,pIf. čopuyxu) 1.
a) teku; plynu. «) o subi. vody. att. —Hér.
οἱποταμ.οὶ ῥέουσι ucyddot řeky tekou valný
mi vodami, proudy. OroTaw0g péyas 0ŮTOčp
ρύη, ὥστε sinf, Ť. tak valně se rozvodnila,
že—.p. Thúk. —B)ojných tekutinách. Xen.
αἷμα ἐρρύηαὐτῷ ἐκ.τῆς ῥινόςkrev vytryskla
mu z nosu. b) plynu; oplývám. «) Eur. pet
vákanm médov,olvo © oplývá mlékem půda,
vínem ; plyne mléko po půdě ©. p) Hér. or.
med. vyoúg, očidpdm ῥεούμενοι (ῥεόμενοι) ἑ
στήκασι οΠτάπιγ, jež potem se potí stále—,
c) rozplývám (se); rozpadávám se. «) Pl.
εἰῥέοι τὸ σῶμα καὶ ἀπολλύοιτο ΤΟΣΡΙΨ80-11
by se tělo—. B) Sof. δόξης ἢ κληδόνος καλῆς
µάτην ῥεούσης 8ΙάτΥγπ. ρογδςε ρἩπηϊτό τ
nie se rozplývající. —2. a) o subi. osb. va
lím, hrnu se. «) Aischl. psčzoXůcddeAsac—
hrne se valný tento voj—.Eur. Kurpigv roX
Xn pún Kyp. přihrne-li se prudce—. P) Dém.
πολλῷ ῥέοντι καθ úudv prudce soptícímu
na vás. b) o zosbn, «) Aischl. vAGoouvsíce
muAdvpčouoavjazyk do brány se hrnoucí (t.
člověka zpupně chlubnéhodo br. se hrnoucí
ho). P)Dém. čopůmoavXóyorvychrlily se řeči.

ἝἙηγῖνος 3. (Pýy-ov) Rhégijský. oiP.
Rhégijané,

Pýjytov, r6, ms. Řee. v jihozáp. Italii,
jihových. odMessány Sicilské,

ῥῆγμα, τό (óýy-vvw) zlámanina. Dém.
0., orpéuu« zlám., zkroucenina.

ῥηΥ μῖν, ἴνος,Ἡ (δήγ-νυμι. ποπα. 86. πθοΡ.)
obyč.básn. břeh(příkrý,o nějž lámou se vlny).
Eur. pl., v. Xxpog1. b.f.

PÝjyvout (Fpyy-, « fra-n-go, břeh. —
fut. Pýče, a0r. ἔρρηξα,prť. intr. čopeya, aer.
Ρ88Β.ἐρράγην,fut. óxyýcouo) 1. a) trhám.
Aisohl. GEacrérRove roztrhnuv roucho(své
na těle), Eur. pyvyvůcaoxpxag trhajíc kusy
πιθεᾶ--. ϱάδ5. --56. Χεῃ. ἱματίων ῥαγέντων
oděvůnatržených (které se začínajítrhati).
o řemenech ῥήγνυσθαι trhati se. io zdi. (v.
προδίδωμι9. a). též: praskati; pukati. Sof.
o železe, aor. (v. δραύω £.). b) protrhuju ;
prorážím, Hér. o vojsku fřžu proraziti. —
intr. prf. špowyéT:protrhlo se něco,Aischl,

ῥητός. 97

-κακῶν πέλαγος µέγα provalilo se strasti
moře valné. —2. a) vyrážím ; vypouštím. «)
Sof. duxpůov pkacu váuorva sla vyrazivši
proudy. 6)Hér., Dém. povův přěau,Pýčesvhlas
vyraziti, vypustiti. b)pyf. ontr. «) Sof. čp
poysv TRYX dxxpůcovvyrazil proudslz, B)Sof.
Eur. čopovyexuxá (vyrazily,) vznikly, vze

šly pohromy, Sof. i prs. intr. órotu XpýšeOyyvůTojakékolivěk nehody aťvznikají!

pndÝjvau, v.ἐρᾶ.
ῥηι- ión., Υ.ῥᾳ.

ῥῆμα, τό (ῥη-ὃῆναι) a) «) výrok; výpo
δα. ΕΙ. -- Χεη. Γωβρύου τὸ ῥ. αόὐτγᾶν γγ
rok. B) průpověď; obrat (ve výpovědi). Pl.
pl. γεά]θ ὀνόματα (τ. καλλιεπέω £.). v) roz
Κα7Ἠότ, Υπὰρϊαθ. τοῖς κείνων ῥήμασι πειθό
μ.ενοι]θ]]ο]ι τοπκασἃ Ῥοβ]οιςμα]{08. Ὦ) α) 810
vo. Sof. (v.čxxivée 1. a). Dém. ο) τούτοις τοῖς
ῥήρ.ασι γράψας ΠΘΠΒΡΦΔΥ{ο (sice) těmi slovy.
PL. (v. ávréye 1. a). B) sloveso. Arst. ὀνό
womazal Ofuova jména (sklonná) a slovesa.

Ῥηναίη n. -vsív)ión. — att. Pývem, 4,
ostrůvek u záp. Déla.

ῥῆξις, ἡ (ῥήγ-νυμι)Ἰοπιοπή.Έτ. Ρ]4π1θ
odboční (téhož světla ; op. áxu?).

ῥῆσις, Ἡ (ῥη-δῆναι,srv. o7-ua) a) «) mlu
vení; povídání; řeč. Hér., Arst. (v. xara
πλέκω--{. duxó6). Thůk. čvveyůs č. —B)vý
klad. Pl. (v. zauuxms). v) výrok ; výpověď.
Hér. (v. ἀπερῶ 1.a). Pl. ἡ τοῦ Ἀμφίονος, Zý
dov $.— b) «) rozmluva, Arst. (1. čásť dia
logu v drámatě). 6) průpověď; m. v básni
nějaké. Dém.

ῥηστώνήη,τ. ὁἑᾳστώνη.
pytopelu, 1 (pyroped-o)veřejné řečnění.

Isok., Arst. pl. veřejné řeči.
PnTopEVm(pre) řečňuju ; řečnívám ;

veřejně řečním. Pl.

ῥητορικός 8. ($Tep) řečnický; řečníku
příslušný. att. oi $, obratní zběhlí, veřejní
Ťečníkové. 0 6.i: státník. PI. Řyvov ἀγαὺὃν
καὶ κακόν. -- Ἡ ῥ. (τέχνη) řečniétví; umění
řečnické ; řečňování; řečnění veřejné, PL. %
πρὸς τὸν δῆμον ῤ. řečňování k lidu. i τὸ ῥ.
Ἰεῦπίοίπ{. ῥητορικῶς ΣΡᾷβοβρεπῃřečnickým ;
po řečnicku.

ῥητός 3. (ón-Yňvau,srv. Půux) 1. řečený;
s-; umluvený, Hér, ypóvog.Xen. ἡμέρα.Ἠότ.
ἐπὶῥητοῖσιδέξασθαί τινα 5(απιαγοπ/ πι!)τγ 
minkami přijati někoho.- p. Pl. - Eur. čri p.
s výhradou. Thúk. dle určitých pravidel.

«



se)DO ῥήτρα.

ἐπὶὁ. γέρασι 5 určitými právy čestnými 2.a)
vyřčený ; pověděný ; zjevný ; dovolený pově
děti, prohlásiti, vyjeviti; vy-; zjevitelný.
neut, Aischl. —Sof, 7%3.: zda dovoleno říci?
Ὀόπι, Ρ]. καὶ ῥ. καὶ ἀπόρρητα (i pověděnéi
zapověděné ;) i zjevné 1 ἴδ]πό (τ. {ἅμαξα, b).
—b) nevyslovitelný ; neut. co nemožno vy
pověděti. Sof, zivi někomu.

ῥήτρα, ἡ (6η-θῆναι, srv. Sn-764)aj výrok;
úmluva; snesení; ustanovení. Xen. παρὰ
την ῥ-proti snesení, b) slovo; dovolení mlu
viti. Dém, v nál.

c. 7

ϱητῶρ; ορος, ὁ (η-θῆναι, 51Υ.ἑῆ-μα) řeč
ník veřejný, ve hromadách, poradách, sou
dech a p. — att. —Pl. 8oxodatv oi ὁ. λέγειν
πρὸς τὸ χαρίζεσθαι τοῖς πολίταις ὠρμημένοι
zdají se řečníci mluviti ze snahy lichotiti
ουδαπᾶπι, όπι. ὁ, ἡγεμιὼνἑκατέρωνκαὶ στρα
τηγὸς ὑπὸ τούτω řečník bývá vůdcem každé
z oboustran a vojevůdce podním. —istátník,

ῥηχ”, lón., V. ῥαχγ-.
ptysm (Pory-, « dřyos.« fTgeo). básn.

mráz po mně jde; hrozím se; trnu. Sof. prf.
čooty«ztrnul jsem.

Ἴγος, τό (Βριγ-, ον frigus) mráz ; zima.
Xen. sg. PI, ú7o díyou; od zimy ; zimou.

ῥίιγόω (Fory-, 511. ῥιγέω. -- πι. ἶῥιγω-,
coni, prs. 3. 08s.56. ῥιγῷ) πιτππας σάρπα;
dřebnu. Pl. coni prs., Xen. fut. act,

ῥία, ἢ (ΕΒριδ]α.« rádix, Wurz-el) 1. a)
kořen ; kořínek. Pl., Xen. bylin. Hér. (v. šx
τρέφω). -- ϐ) ΑΙ8ΟΠΙ,χθόνα αὐταῖς ῥΐζαις χρα

atveu zemí i s kořeny at otřásá. -- 2. obr.
básn. u rodu lidského, Sof. šoydrva jiČa po
slední větev (v. i čáxu%o), Eur., v. εὐγενής.

éCoów (sč) zakořeňuju. 1. Xen. pass.
o roubu : ujímati se, 2. obr. upevňuju.a) Sof.
Φα55. ὁδὸν ἐρριζωμένον ΡτάΏ upevněný. b)
Hér. ἐρρίζώσετὴν τυραννίδα τινί upevnil svou
vládu násilnou něčím.i pass. prí.

ῥίξωμα, τό (ščów)výrostek, Aisehl, po
tomek. vrvo<něčí.

ῥιμφ-άρματοςϱ. (6Ρ.šíu.o-aruče ; rych
le. —Žou.«) básn. rychlovozý ; s rychlými
vozy.Sof.duhu.

ῥίινη, “, pilník, Xen.
Ἔϊπαι, αἱ, Rípy,dle někt. horyvdalekém

severu Evrópském,
per, i (číz-re). 1. a) vrh; mrsk; hod.

Aisohl. Trepúveov drmačekřídel třepetáním,
Eur. zgodáv óvež nohou během rychlým,

Ῥόδιος.

úprkem. b) Sof. pl. x) paprsky. —rau.ocy
ysřs. B) dvéu.ov návaly větrův. obr. návaly,
záchvaty vášní, 2. prudká, násilná pohroma,
Aischl. zouád"čr čuol Διόδεν στείχει {α]ς
prudká na mne pohroma od Dia se valí.

ῥίπος, vó (ší) rohožka. Hér, v. xara
0 ντο.

ῥίπτέεω,Ίθη Ρ15,ἃ Πέ. --- ίπτω.

ῥίπτός 8. (ὀίπ-τω) 5υ1ζεΠΥ. 906, svrže
nim způsobený, µόρος 8ΠΙΤΙ--.

„ - 9 Č m

ÓLrTW, prs. a impf, i ὀεπτέω (Ἑρ--, {πῖ,
e: Y -| . > / . 2 z
$LWw,80T, ἔρρῖφα Ρᾶ89. ἐρρίφην1 ἐρρίφθην,
prť. Ρ858. ἔρρῖμμαι) 1. 8) ππθίάπι; πηγβκάπι;
vrhám ; πάσίπι, τὶ πὅσο, πᾷδίπι, 1τινα někoho,
někým. trag., Hér., att, šg v. do něčeho. i
πρός τι. 904. νὶνduTeř 700g měvpavjím mrští
na skálu. často Suervety,ὀίπτειν, ὀϊψαι, ἑχυτόν
vrhati, vrhnouti se. Aischl, dd wéro; se
ΚάΙΥ. Ἠότ, κατὰ τοῦ τείχεος χάτω-- 56 74ἱ
dolů. —Eur.i: vevógT. házeti po někom něco,
něčím. χερµάδας--. Sof. i Tivů rupi srážeti
někoho ohněm (bleskem). b) «) odhazuju.
Xen. ὀίψαντεςτοὺς xávdvg odhodivše své kaf
tany—. Sof. aor. i: pohoditi. T0 x4TayU%
chomáč. 3) strhuju. Xen. čppimrovyrů čTAx
nO Tv úmoČvylovstrhovali (rychle) zbraň
se soumarův (816]ἰπάθ ἐρρίπτουν τὰ ὅπλα:
odhazovali zbraň). Lýs. domidu vivdgdřbau(v.
doníg 1. b, «).— c) vyrážím. Aischl. ei T€
Vyypévovg Aóyougsldec— budeš-li pichlavá
slova vyrážeti, prohazovati—.2. básn. a)vy-;
pohazuju. Sof.«) u pda mpóBiyTosabych
nebyl pohozen za povrhel—. {) νὶνἔρριφενZA
λων χερσὶνsigOpogjeho pohodil (pohoditi dal)
cizíma rukamana horu. —b) Sof. Sřbau,číbet
τινὰ ἐκ γῆς n. čx ydovóg vyvrhnouti někoho
ze země.

ῥΐς, gen. Stvoc, 4 (Gotv-) nos. Hér., att.,
pl. očves«) nosy (mnohých os.) Xen. 70AAúv.
B) chřípě (i jedné os.) Sof. kva πρὸς ῥῖνας
vzhůru až v chřípě. v) čich. Pl. di%τῶν ῥι
vv nosem, čichem.

ῥίφ, gen. ῥϊπός, Ἡ (ορῖπ-, » 5611Ρρ-.5,
Sehilf) rákos; rákosí. Hér. rohožka,sg.

ῥίψο-χίνδῦνος 9, (ῥίπ-τω--) τιΠα/ίοί se
do nebezpečenství; odvážlivý. Xen.

ῥίφ-οπλος 9. (ῥίπ-τω, ὅπλο-ν) ΑΙβοΠ],
odhazující zbraň, ——%vxzmámenost,

ῥόδεος3. (36d0-v)růžový. Eur. čvůsu.

όδδιος 3. ((P68-0<)Rhodský.
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ῥοδόεις.

ῥοδόεις, εντος ὃ. (ὁόδο-ν,srv. ὁόδεος)τ
žohojný ; růžový. Eur. ἄνδεχ.

pódov, 76 (» rosa, růže, Rose) růže.
Ῥοδόπη, %,pohoří v již. Thrácku.
Póčog, , ostr. Asijský, již. odKárie.
Ῥοδῶπις, 1005,ión, 106,bohatá ženština,

rodemzThrácka, bytem v Egyptě ok.r. 600.

ῥοή, Ἡ (ῥέω,817. 0005)tok; proud, a) trag.
pl. o proudechřek. b) Eur. «) o víně: dumé
λου ῥοή τόνγ {ο]ς,ϐ) Ελληνικαὶ 4. toky Hel
lénské krve (t. Hellénů za živa obětovaných),

ῥοὺέω (ὁό9ο-ς) Sof. a) hučím ; hlučím;
π]ηόπό ζασηίνάπη, λόγοι ὃ' ἐνἀλλήλοισιν ἐρρό
Όουν χκχκοί νΥδΙΚΥ πιθζῖ námi vespolek za
znívaly hlučné, b) bručím ; τορίάπι. ἐροόῦουν
ěuot reptali na mne.

ῥοῦιας, άδος, Ἡ (όδιο-ς) ΑΙΦ6ΠΙ.κώπη-
veslo šumotné,

ῥόθιος 9. { 3. (č69-0c) hučný ; hukotný;
jekotný. obyč.substt. neut. «) hukot; jekot.
Aischl. z5u.x voxyeřd. vlnobití s bouřlivým
jekotem, Soť,(v. župírXnxros). B)příboj ; vl
nění ; vlnobití; vlny mořské(hučné).Aischl,
évdodtorsve vlnách mořských, Eur. (v. čxAev
καίνω,) ἐν Ἀμφιτρίτης ῥοδίῳ v Amfitritině
vodstvu jekotném. Thúk. příboj; vlnobití.

, ῥόνος,ὁ, básn. a) proud; nával. Aischl.
ἐς Évog9. jedním proudem, návalem. b) hu
kot; hlahol, Aisehl, IIeocído;yAúconsPers.
jazyka—.

ῥοιᾶ, Ἰόπ.ῥοιη, ἡ, marhan; granátové,
zrnité jablko, Hér.

ῥοίῤὂησις, ἡ (ῥοιβδέ-ω,ῥοῖβδο-ς)pískání;
piskot. Eur. pl.

ῥοῖβδος,ὁ, básn. třepot; šustot. Sof.
ῥοιή lón. = 901%.
"PořmocSamian ok. r. 700., syn Fileův,

znamenitý stavitel.
"Potretov, 6, ms. Trojské u mysu téhož

jm. nad jihozáp. Helléspontem.
ῥόος, αἲῖ,ῥοῦς,ὁ (ῥέω,srv. ῥοή) Ρτοπᾶ.α)

1 Ὑδ]θίο, ΑΙ59Π1.Ῥόσπορος ῥ.9εοῦ. ϱ) vlně
ηί (πιοζςΚκό);τ]πορίά, Τηή]ς, ἐξενεχὺῆναι ὑπό
τε τοῦ ῥοῦκαὶἀνέμου-- τ]πορ]πι α γΙσΏτεπι,
Υ)Ρτοιά 6. Ἠότ. ὁόουἐμπίπτοντοςΤΤάᾷ6
ním proudu. xav« dóovpo proudu.

ῥόπαλον, τό (Έρ-,.» ῥέπω) a) «) kyj;
palice. Sof, o palici Hérakleově. Hér. pl. —
$) palice j. známka na štítě. Xen. (v. ča
γράφω Ι. ϱ), -- b) obr. Arst. 6. čýu.ovpalice

ῥυὺμός. 959

lidu (t. prostředek ku pokoření mužů vy
nikajících).

ῥοπή, ἡ (Έρ-, αν ῥέπω) 1. a) sklon, Sof.
tou sklon, skon života. b) e) hod; rozhod;
rozhoda; obrat. Sof. roráde. —Thúk. čni č.
μιδς ὄντεςna jediném hoduzávisejíce. Isok.
μεγάλας τὰς ῥ. ποιῆσχι velikými ty obraty
učiniti. 6)chvíle; ehvílka. Bur. či ouxods
o. na krátkou chvílku (po níž nastane obrat
rozhodný). 2. a) «) závaží; zá-; přívažek.
obyč. obr., έτη, µεγάλη--. 9) tíže. Aischl,
(v. dvrionzów). b) přítěžek ; pohnutka; pří
čina. Sof., σ, εὐνάζω £.

POTCTPOV,r6 (367x-aXov)a) klepadlo ; kruh
klepací u dveří. Xen. b) palice. obr. Eur.
Atxmg$. Pravdy meč.

ῥοῦς, v. 0005.
popém (apoo-, « sorbeo, s-t-řebu) střebu;

srkám ; leptám, a) Xen. 00s., b) Sof. o zosbn.

ῥοώδης 9. (οο-ειδης) Ρτοιᾶγ vzdutý;
rozvlněný ; rozbouřený.Thúk. άλασσχ.

ῥύαξ, ἄχος, ὁ (6ρυ-, ν ῥέω, 81Υ. ὁόος)
bystrý proud. a) Thúk. τοῦ πυρός --ομπό,
ohnivý, lávy. Pl. i pouhé 7. tok, proud ohni
vý, plamenný. sg. i pl. — b) Thúk, pl. by
střiny.

ῥυὺμίζω (óvdu-ós) 1. přihrnuju ; násil
ně přidělávám.Aischl, pass. vyAcs čo0)buu
ou. nemilosrdně přikovánjsem. 2.a) vhod
upravuju, vzdělávám. Pl. viva někoho. b) od
měřuju ; vymezuju ; zkoumám. Sof, 7i něco,
o něčem.

ῥυὺμός, ὁ (σρυ-,«νῥέ-ω.půvd. proudění)
1. a) «) pohybování pravidelné, rozměrné.
Thúk. usera ῥυῦμοῦ Baivovreg s rozměrem,
dle rozměru postupujíce. Xen. πορεύεσθαι,
opysiodat v č. postupovati, hopcovati v roz
měru, řádemrozměrným, pravidelným. (v.i
ἐνόπλιος). ῥυῦμοὺς σαλπίζειν ΚΙδΥ ἰβποῦπί
troubiti ; ku křepčení pravidelně (dle taktu)
troubiti. G)pravidelné proudění hlasu ; roz
měr přízvuku (ve vyslovování, v mluvení).
PL., Arst. (v. uéhoc 2. a, y. —dwpéa 3.a,
«). — b) rozměrnosť; sehopnosť rozměru,
rozměrnosti (v. dou.ovíx2. b, «). —c) rozměr
v jednání. «) Pl. i pl. (v. ἁρυονία ο. Ὦ, ϱ).
B) pravidelný pořádek, Xen. čvóvduG díye
σθαι τροχούς V pravidelném pořádku, stří
dání zachycovati, lapati obruče (vyhazované
ve hře).2. ve věcech skládaných, tvořených.
a) úměrnosť, Xen. u brnění, b) Hér. 0 9. záv
vpzuu%žTavpodoba (úhledná) písmen,
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πτὅμα.

POL, T6 1. (čoý-e) natažení; napnutí,
Aischl, Tóčovp. z luku střela. Xen. ἐκτόξου
čúuxTocz dostřelené, na dostřelenou z luku;
co by dostřelil z luku. 2. (g0-oua) básn.
ochrana ; záštita, Sof. v. růpyos f.

ῥύμη Ἡ (σρυ-, « ῥέ-ω) πάτε]; ΡγπάΚοβῦ,
Ἐπύξ, ῥύμῃ 5 prudkostí. Xen. rý p.7 Táv
irerev prudkým náběhem koní-.

ῥύμός, 6(Fou-, «νἐρύ-ω)oje ; voje (u vozu).
Hér, —i spřežení (v. oippup.os).

ῥύομαι (Fov-; ep. ἶΕερύομαι, 51. ἔρυμα.-
{πᾖ, ῥύσομαι, 80Σ.ἐρρῦσάμην) 1. a) chráním;
ochraňuju. Aischl, obyč. o subi. bohů. viď
někoho. i múpyove. Sof. častěji o subi. lidí
(v. ývíxa b, x). Eur. —Hér. i čx Ttvoga0r. vy
trhnouti někoho zněčeho (τ. νῦν{,). ἐκ τοῦ
xxxo0 Zneštěstí, 1 5 σθη. ΙΠᾷ,εἴ τίς µιν δαι
μ.όνωνῥύσεται τοῦ μὴ κατακαυὺΊναι πᾶαζ Κί6θ
rý z bohů zachrání ho toho, aby nebyl upá
len.b) «) hojím. Hér. půovraícesu hojí je (t.
děti). S)obr. napravuju. Thúk, čovo dyadů
TÁgaivixg činem statečným své viny. 2. (k
ochraně) odvracím, odstraňuju. Sof., v. ία
σμαἹ.

ῥυπαίνω (σρυπ-, ῥύπο-ς) 1. ἄριπίπι. Χοη.
2458. -- 56 {0Ρ.λαμ,πρύνομαι). 2. hanobím.
ATSt. prs.

Pýrmec, ai, ms. na sev. pobřeží Pelopon
nésském, záp. od Aigia, napřed Iónské, po
tom Achajské.

ῥύπος,ὁ (σρυπ--ν sor-des, svrab.) špína;
nešvara (srv. čvraívo). .

ῥύσιον, τό (Έρυ-» čoú-o) odvlečení; lup.
trag. výplatné (za lup). Soť. ueřČovo. větší
výplatné. góvovoóvov0.Tíce vraždou vraždu
náhradou splatím.

ῥῦσί-πολις, Ἡ (Ἔρυ, ῥύ-ομαι) Αἰδοβ. ο
Palladě: ochranitelka města.

ῥύτ-αγωχεύς, έως, ὁ (Έρυτ-ός, ἐρύ-ω.
-ἀγω-γό-ς) ohlávka (u koně). Xen.

ῥυτήρ, Ίρος, ὁ(Έρυ-, »νἐρύ-ω,tahák). a)
Sof. x) otěž. amop. bez otěže. B) oprať n. po
pruh. iwrodéryc. b)řemen (namrskání):Dém,

ῥώννυμι.

7róp10g).b) čerstvý. Sof, údara. Eur, vocy.cl.
živý. Bur. ray«.

ῥύτωρ, ορος, ὁ (Έρυ-ομαι), ouhránce.
Aisehl, o bozích, πόλεως ῥύτορες.

popaAéoc 3. (póun) silný ; pevný. Hér.
comp. při zé8uu.

ῥώμη, ἀόπ, -μᾶ, ἡ, (Α1Υ. ῥώ-ννυμι). 8418
(zjevná, srv. icyús) 1. a) «) Aisehl. γυίωνῥ.
údů—.Sof.č. o.má síla (tělesná). Thúk.
(v. προλείπω £.). PL. τὰ γένη ἣν τὴν ἰσχὺνδει
vů zal výv 0. rody byly svou utužeností
strašni i svou silou (zjevnou). Hér. d. dy
donímsíla mužná. i pl., Xen.(v. κρίνω 9. a,
«). i %T00 Úvrov $. koně síla (v boji). B)
mužnosť. Thúk. 0 uerTa(Wumgyryvóuevoc dá
vaTogs mužností přiházející se smrť. b) du
ševní: «) síla; stálost, Xen. %ῥ. τῆς ψυχῆς
síla duševní; srdnatosť. Pl. dmorepwpevog
τοῦ Ἱπποχράτους τῆς ῥ.zkoumaje Hippokra
ἴοτι--, ποιοῦσι διὰ ῥώμήν λόγου s ace, c. inf,
dokazují silou řečí, že—,3) Pl. iu vášně.
síla. 2. a) síla, moc válečná. Xen. οὐσὺνπολ
λῇ ῥ. ἀλλὰ σὺνὀλίγοις Adov nepřišli s veli
kou silou, nýbrž se skrovným mužstvem.
Isok. ἡ τῶν Ἑλλήνωνῥ.-- Ὠόπι, τὴν Φιλίππου
č. —b) válečná i politická. Dém. ojdě mapa
τὴν αὑτοῦ ρ. τοσοῦτον ἐπηύξηται ani svou
vlastní silou tak velice se nezmohl.

ῥώννυμι (ῥώ-μή. - αοἳ, ἔρρωσα, pass.
prí. čoponat, a0r. šppacinv. —v.i ZVL.čppw
uévoc) sílím ; silným činím, —obyč.pass. 1.
a) x) dwodňvu (sesíliti se; ) sesíleti; síly

nabytí, ΕΙ. (v. zůče a—). οἱἐρρωμένοιἵπποι
τε καὶἄνδρες silní koňové a mužové. $) čpoo
μαι silen, zdráv jsem. čopeco buď zdráv!
(obyč. na rozloučenou řečeno). často ve sm.
zlehčovacím, Dém. τούτοις ἐρρῶσθαι λέγω
těm pravím, vzkazuju: bodejťzdrávi byli. —
s bohem na vždy—; dejte mi svatý pokoj ! —
ἐρρῶσθαι φράσαςπολλάτινιτ ΡοΚο/1,5ἴταποι
zanechav zcela někoho. —) o věci. Xen, čp
ρωνται αἱτέχναι sílu pevnou mají řemesla.
b) «) čopoua mysli pevné, odhodlán jsem.
Thúk. č; voy móXeu.ovk válce. si xai mavu čp
oovra: byti vůli sebepevnějšíměli. Lýs. čp
ρωτο %BovAí sinf. odhodlána byla rada-—..

ῥῦτίς,ίδος, Ἡ (Έρυτ-ός,čpů-w.)vráska. Pl.

ῥυτός 3. (Gpu-,ῥέ-ω, τοσᾶ. οἆ Ἐρυτός, -ε
pů-e) proudný. a) rozprouděný, Sof. (v. Ώοσ

β) Ῥ]. ο τάξη] ἐρρωμένως ῥωσῦεῖσα πιοοπό a
zmohutněvši.2. čopoda mocným býti ve“
válce; válečnou moc míti. Xen.
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Z.
Z, 9, pozdějii: C,c, na konci slová: c=

styua, dór. cav, Tó,neskl.; osmnácté písmě
v alfabétě. —Známka čísl, a) o — 200. —
b) „a — 200.000.

opřed samohl. obyč, — os.
o4, dle někt. neut, pl. sl. ces. (ale o4

V. σός).

ZAPANŮG n. -xe (ACC,-KÓV D. -nÁV. —
eg. Sabak) kr. Aithiopský v 8. stl,, jenž
vládl i Egyptem. v. 2. "Avvcus.

Jaboř, neskl., radostný výkřik při spro
stých slavnostech Sabazia (Bakcha) a Ky
bely.

ZápvAAoc, ok. r. 500. Gelan, jenž zabil
tyrana Kleandra.

σάγαρις, εως, 1όπ. ίος, ἡ (51. οἱσθ)5οΚθ
ra válečná. Hér. ἀξίνας Gxy%pisekery na
zývané sagaris. —Xen.

Zayáprtot nomadskýnár. vříši Pers.,
vých. od Médův a Peršanův.

σάγη, η, σαγή, Ἡ (»ν σάκ-ος, σάττ-ω) ο
dění. Aisehl. pl. dopucooť oxyaí branné —.
φεράσπιδες σ. těžkých štítů zbroje,

σαγηνεύω (σαγήνη)πεγοᾶεπι Ἰοτίτη,Hér.
σαγηνεύοντες ἀνθρώπους παλάὔ]απιὶ οἨΣ{ᾶ
jíce lidi, oxymveúaavre;naháňkami schyta
vše lid.

owy“)v“, j, nevod, srv. předch,
σάγµμα, τό (σάττω) břímě nakládané.

Aischl. pl..
Μαδυάττης, ου, lón. se, kr. Lýdskýv 1.

stl., syn Ardyův, otec Alyattův.
gawpóc 3. 1. a) puklý ; prasklý. PL, ra

ἀγγεῖα τετρηµένα xai G. nádoby děravy a
praskly. b)'obr., Hér. zply Ti xl GadoovLET
εξετέροισι ἐγγενέσθαι ἀῑίπα πεζ by inějaká
roztržka u některých povstala. 2. křehký;
chatrný ; chorobný. a) o těle, Dém. ἄλλο τι
oadpóv jná hěkterá choroba (op. čšopeuévog
zdravý). b) obr. «) chatrný, slabý (ve vlast
nostech), PI, εὕροιμ»ἄν, ὅπῃ σαΏρόςἔστιν na
lezl bych, kde asi (je sláb,) slabá stránkaje
ho (ve při). Dém. ra a. slabé stránky. ϱ)
škodlivý ; nebezpečný, Eur. dóXovxai c, ná
stražné a neb.

oatvw (6Fav, « Sehwan-z) vrtím; ohá
ním se (j. ohonem). básn.obr. a) lísám. viva
někomu ; lísám se kněkomu. Aischl, pópov,
uáymvlísaje odyracuju smrť, bitvu; úzkost

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

livě vyhýbám smrti, boji, b) o subi. neosb.,
Φ0ή,παιδός υ. σαΐνειodóvyos synův ke mně
zachvívá hlas.

oaípw hrabu ; metu. Sof, xóvv σήραντες
prach, písek smetše,

Zdi, gen. ión. -10g, %(dat, Zds) hl. ms.
dolního Egypta v záp. Deltě nad Nílem.

Φαΐτης 1. vou.0g,o (Z41-g) Saitský kraj;
-ská župa v okolí ms. Saidy v záp. Deltě.
Hér. gen, Luřree v.—2. pl. Zařrouobyv. mě
sta Saidy i celého kraje.

Zatvmóc 3. (Zabr-n) Saitský. Hér. X.
ovóux—ústí (pozdějiTavrvixovor. nazý vané).

DÁMA, oi, nár. Skyt., sev. vých. od Sog
dů ; dle Hér. všichni Skythové od Peršanů
nazýváni X.

OAMEO-PÓPOG,ὁ (σάκος, φέρω) Ράςπ. δίί
ἴοποῦ, Φ08, Αἴας. Ώ11. Αἰτωλοί.

σαχίον, τ. σακκίον.
σαπχέω (σάκκο-ς) οθᾶ(πι; procezuju.

Ἡότ. τοῦτο σαχκέουσι ἱματίοισι ἴο procezují
tkaninami, cedáky,

OUNNLOV, n. OAMČOV, TÓ (GÁxx-0c) mě
šec; obvazek; obal. Xen. pl.

σανχκος, ἀἱο πόχί, σάκος, Ó(srv. násl.)
tkanina, 917. σαχχέω, σακκίον.

σάλος, τό (« σάγη) štít (veliký z něko
lika vrstev, srv. doríg) trag.— srv.ipředch,

σάχτωρ, opoc,d (cavrw) Aischl. pře
cpavač, "Audovo. Ileooďv jenž Hádes přeplnil
Peršany.

σαλάχων, ωνος,ὁ (σΏ-, » oaAog)žvasta
vý. Arst.

Σαλαμῖνιάς, άδος, Ἡ, fem. k násl, 1.
ZaAaptvoc 3. (ZaXauig1., 2.) Salamín

ský. mase. i Salamíňan. 1.z ostr. Salamína.
j Z. a) země, krajina Sal. (na ostr.). Hér. —
b) (vag) loď Sal.; Salamíňanka, Ath. lod
obecní, vždy připravená ku statním službám
v dopravácha poselstvích na moři(Srv. rap
αλος 9. b.).— 2. z ms. Kyperského. Hér. ó
Zxhapivlov BaoiXeúckr, Salamíňanů. T0 me
δίον τὸ Σαλαμινίων

Φαλαμίς, ἴνος,Ἡ, 1. ostr, v Sarónskézát.,
již od Eleusínska, obzl. památný vítězstvím
Rec.r.480.—2.nejznamenitější ms. na ostr.
Kypru, na pomořívých., dle mýthu založe
né od Teukra Telamónovce ze Sal. 1. —
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σαλεύω (οἳ-, σάλο-ς.«νsehwellen) 1.
bouřízmítám. Αἱ5οΏ1].ᾳ68. χθὼν σεσάλευται
země rozbouřena, bouří otřesena jest. —2.
a) v bouři,zmítán jsem (na moři). Xen. σα
Aeúovrecioyvpdg prudce, bouříprudkou zmí
táni jsouce. b) obr. Sof. móXgἄγαν σαλεύει
obecpříliš zmítána jest (morovouránou. v.i
οὐρίζω). 008. πρόδοτος μόνα σαλεύει vydána
jsouc sama zmítá se (v neštěstí).

Φάλη, Ἡ, Ροτη,16. τ 11ὅ.Τμτάσκα, sev.
vých.od Samothráky, osada Samothr.

ZaApvěnootoc 8. (Σαλμωδησσ-ός)59]
mydésský. v. yvádocí,

ZaAuvěnocóc, 6, pomoří v jihových.
Thrácku, sev. záp. od Bospora až k pohoří
Thýnijskému, plavcům velmi nebezpečné ;
v sev. části ms. téhožjm., sídloFínea mýth.

σᾶλος, ὁ (σξαλ-, «ο σεί-ω, salu-m,
Sehwall) básn. 1. a) třesot. «) Eur. ywovog
νῶτα σεισθΏναισόλῳ πθηιόῬοστο] že otřásl
se třesotem. β) ἐχ πολλοῦ σ. Ροἀ]οι ΠόπιΚο
lísání lodi. b) vlnění. Eur. ποντίῳ σ. τ πιοῖ
ském vlnění; v mořských vlnách. 2. obr.
bouře. 01, 8) τὰ πόλεος Όεοὶπολλῷ σσ.σείσαν
τες obecní věci bohové prudkou bouří zbou
řivše—. b) ootvtogc. smrtná bouře; smrtné
vlnobití (moru).

σαλπιγκτής, οὔ, ὁ (σαλπίζω)trubač, ve
vojště, v obecní správě, při hudbě. att.

σάλπιγ 5, γγος, Ἡ (811. σαλπίζω) α) ἴτοιι
ba, obzl. ve válce, polnice, trag., ait., ve |
správě obecné, též při hudbě. Xen. b) zvuk
του ΡΥ.Ρο, χαλκῆς ὑπαὶσάλπιγγοςEv za
zvuku Kovové trouby vytrhli (k závodu).

σαλπίζω (σάλπιγξ. —a0r. ἐσάλπιγξα)
troubím ; buď v boji: troubě znamení dávám;
buď ve správě obecní ; buď při hudbě, někdy
bez subi., Xen. ča4AnvyZezatroubil, na pol
nici znamení dal (f. trubač). i s ace. —v.
ῥυῦμός1.8. --..

Σάμιος 1. ο]. (Σάμος) Samský. Hér.
Ta Z. rojyuava obecSamská.oi 2. Samiané,
—2. sg. subst, Spartan v6. stl., v. Apyíxc.

δαμοὺρᾷχες π. -μόθραχες, Ἱόπ.-μο
Woýexec,ol (srv. násl,) Samothrákové ; obyv.
ostr. Samothráky.

Zapobpáxn, ión.-9onben,4, ostr. v sev,
vých. moři Aig., mezi Lémnem a pomořím
Thr, jižním,

Zapobpámoc ión, -Honbuos (v. dvě
předch.) Samothrácký.

σαρδόνιον.

Φαμοῦρηι-,v.Zavod.
Σάμος, 1, ostr, v jihových. mořiAig. u

pomoří sev. Kárie, naproti mysu Mykale,
s obyv. Jónskými.

oďy, neskl. dór. — olyu.«.Hér,
Zavayápišoc (Sanherib),kr.Assyrský

a Arabský koncem 8.sil.
σανδάλιον Π, σάνδαλον, τό, βἰχενίο (p.

třepce, s hojným řemením přes nárt i nad
kotníky. srv, úródnu%, xóbopvoc).Hér,

Dávěavic moudrý Lýďan za Kroisa,
JAVŠUPANY),1, sandarach, jakási ruda

světločervená. srv. násl.

oavěxapámivoc 3. sandarachový ; světlo
červený. Hér.

Σανδώχης, ου, πτοπεηύ Peršan ok, r.
500., syn Thamasiův, za Dareja soudce
král., zaXerxamístodržitelv KyměAjolské,
ve válce velitel lodí několika,

Φάνη, %,pom. ms. 1. v sev. vých. Pal
léně. —2. v sev. vých. Aktě Chalkid.

oUVÍc, (dog, 4, prkno. (mor. deska, ku
sbijení rozmanitých věcí), Hér.dřevo, prkno
k mučení, k utracení. rpdg ouvídagpo
maooxAedodíviva na dřevo kříže přibiti něko
Ἱο, . ἶδιαπασσαλεύω.

odoc, obyč. v comp., v. cůsc.

σαό-φρωνΡάεη, --- σώφρων.
σαόω, v. σώζω.
Zamoot km. Thr. na již. pomořínaproti

ostr. Thasu.

OUTTŇVALV. cýTV.

Φαπφώ, o5<,básnířka Řec. na ostr. Les
buv 7.a6.stl, vi Σκαμανδρώνυμος.

Vapávyat, oi,nár. nomadskývříšiPers.,
vých. od Sagartiův (i ζΖαρόγγαι).

ZáoupPoc pověstný kramář Ath. za-Só
krata.

ZapouváruAAoc kr, Assyrský asiv 9.
stl.

Φάρδεις, εων, 16η.Zapětec, tov, ci, hl.
ms. Lýdské, bohatstvím proslulé, sev. pod
střd. Ἠπιό]απι, τ. Πα κτωλός.

Φαρδιᾶνός, ἰόπ.-Ἠνός ὃ. (Σάρδι-ες) Φ81
dejský ; ze Sard.

odpětov, 6, karneol, Pl.
Φαρδονικός 3. v. Σαρθόνιος.
aapěovtov, ró, obruba tenata. Xen.



Φαβδόνιος,

Μαρδόνιος ἰΣαρδονικόςὃ. (Σαρδώ) Sar
donský (rozd. od Σαρδιανός) οἱαρῥόνιοι Sar
doňané.

Φαρδώ, oůg,%,Sardo; Sardinie, ostr. ve
Středním (Tyrrhenském) moři největší po
19111, již. od Korsiky,

oupnícm ( cápě) vynímám maso. Hér.
oxpxiaag vyňav maso (z kůže).

σαρχώδης 9, (σαρχο-ειδης,σάρξ-) τηββί
tý. Hér. pl.

σαρξ, Ρ6Π.σαρκός,1, a)maso. trag., Hér.,
att. obyč. pl. (č. sg.). b) tělo (člověčí).Aischl.
sg. nBao«.

Zapryšovoc 3. (Zupryčáv) Sarpédon
ský. Hér. Zuprdovím čxpy Sarp. mys, vjiž.
Thrácku, sev. vých. od Samothráky.

Φαρπηδών, όνος,jm. několika os., dle
Hér. mýth. Kréťan, syn Európin, jenž od
bratra svého Minoa vyhnán byv, s Krét
skými Termilami vystěhoval se doAsijského
kraje Milyů n. Solymů (pozdější Lykie. v.
Λύκιος).

Μάρτη, , pom. ms. v jihových. Šithónii
u zát. Singitské.

Zapwwxěc móvTocSarónské moře,zát.
moře Aig. mezi Attikou a Argolskem.

Φάσπειρες, πάν. v říši Pers. mezi Médy
a Kolchy.

σάσσω, ν.. σάττω.
Φατάσπῆς, ους, ión.cog, Peršan Achai

menovec, syn Teaspidův ; maje trestem od
Xerxa uloženo, aby oplul celou Libyji, vy
konal plavbu z Egypta až ku pomoříjiž. od
mysu Šoloenta, odkud se vrátil.

Φάτραι, pi,km. Thr. mezi ř. Strýmonem
a Nestem v kraji Pangaiském.

σατραπείᾶ (σατΏκπεύ-ω)Ἡ Ροχδαπή : 8)
satrapovství; hodnostsatrapovská ; vladař
ství. Hér.; u Xen, i hodnost podsatrapovská.
b) území satrapovské, vladařské ; za Dare
ja veškera říšePers, rozdělena na dvacet sa
trapijí, území, Hér.

σατραπεύω (σατράπη-ς)u Peršanů : sa
trapou, vladařem jsem. Xen. 0 σατραπεύων
τῆς χώρας τ]αάαἵ, satrapa země, { 5 800. σα
τραπεύειτίς τι|. vladař spravuje někdoněco,
i podsatrapou, podřízeným správcem jsem.
mii někomu, t. satrapovi vrchnímu.

σατράπης, ου, ὁ, u Peršanů: satrapa;
král, vladař, správce; od dob Darejových
v celéříši bývalojich dvacet; hl, povinností

σαυρωτήρ. 963

jejich bylo sháněti daně a odvádětikrálovi,
území svěřenéjménem královým spravovati;
který satrapa měl i správu válečnou, míval
i náměstka pro správu obecnou a pro vybí
rání i odváděnídaně, jenž se též o. nazýval,
řec. 1ůrxoyog podřízený vladař, správce.Xen.

ZaTTwvÚda, oi, nár. v říši Pers., již,
od Baktrie- pod Paropamisem, vých. odGan
dariův.

σάττω (ΡΙ8Β. σάσσω neob. — « σάχ-ος,
σάγ-η. -- ΔΟΥ.ἔσαξα, Ῥ1{. Ρ858. σέσαγµιαι) ορια.
1.a) nacpávaje strojím; úplnou výpravou
opatřuju; (zcela) vystrojuju. Hér. pass.
σχευῇ ἐσεσάχατο τῇ αὐτῇ týmž strojem, touž
úpravou vystrojení byli. κατά περ ἸἼνδοί,
Φρύγες ἐσ-- Ρτάτὅ]. Ιπάοτό, j. Frygové vy
strojeni byli, b) hojně opatřuju. Hér. cáčav
τες ὕδατι Πο]πό opatřivše vodou. meď. oťra
καὶποτὰ ἐσάξαντο potravy a nápoje hojně si
nanesli. 2. a) na-; přecpávám ; přeplňuju.
Xen, «) Torýpns7 ceooryuévydvůpůrov troj
řadovka nacpaná, přeplněná lidmi. B)oeoxy
u.ÉvogO ehoúrov Tyv Úvyňv čaoua: přecpán
už budu bohatstvím duševním.b) secpávám ;
ušlapávám. Xen. vývyůvoáča: zemi ušlapati.

σατυρικός 8. (Σάτυρ-ος) 5αἱγ1ΞΚύ.Χεη.
ἐνTotgo. ve hrách satyrských (divadelních:
na divadle Ath. ku třem drámatům vážným
obyč.přidávala se veselá hra satyrská, v níž
Satyrové bývali uváděni v choru s vůdcem
starým Seilénem).

LÁTVPOG,č, 1. obyč. pl. mýth. druhové
a průvodcové Dionýsovi podoby ošklivé, dí
lem člověči, dílem kozlí, libující soběv pití
a v rozpustilosti; v nich zobrazujese strán
ka života sprostáckého protivou ku vzneše
nosti Dionýsově. srv. předeh.— 2. vl. jm.
mnohých os. —

ZaÚALoc,kr. Skyt.v 6. stl., syn Gnúrův,
bratr Anacharsiův, otec Idanthyrsův.

σαύρα,Ἰόπ. -ρη,Ἡ, | οὔιότκα;ještěr, Hér.

Φαυρομάται, oi,Hér, (pozdějiZxou%vau,
Zvoudra nazýváni) přečetný nár, (dle Šaf.
Médům příbuzný a z Médska vystěhovalý)
sev. vých. nad Majótským jezerem, později
i dále na západ rozšířený (dle někt. příbuzný
Skythům, dle jn. Slovanům).

Φαυρομάτις, ιδος,Ἡ, (Σαυρομάτ-αι) Ηότ.
Xdpy Sauromatská země sev. vých. od Ma
jótského jezera.

σαυρωτήρ, 006, Ó,končité ratiště (proti
hrotu přednímu); Hér, ratiště (j. násada).
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964 σαυτοῦ.

σαυτοῦ α Ρ., τ. σεαυτοῦ.

σάφα, ρῖεᾶ 5αΠΠΟ]].σάφ᾽(σαφή-ς) πθςχΚ].
jasně ; jistě, trag., Xen. při oto«.

σαφήνεια, 7 (oxpnvns)Jasnost; jistot
nost; jistá určitosť (zprávy, slova a p.).
Aischl., PL., Arst.

σαφηνής ». (caoý-c)smyslem chopitel
ný.a) Aischl.ozvuku: hlasitý ; pronikavý.
b) zcela jasný, určitý ; jistotný. Aischl. Aó
og zpráva. Sof.neut, pl. Hér. oxpyvémgstra
s jistotou pověděti. Aischl, —vác.

σαφηνίζω (sxoyv-4s) jasným činím. a)
smyslu. Aisehl. oxpyvícaur.jasně pověděti,
vyložiti něco. Xen. jasně určiti, ustanoviti
ηξοο.ϐ) Χθμ. ὁ ἥλιος τάς τε ὥρας τῆς Ἡμέρας
καὶτόθλα πόντα σαφηνίζειεἶαποςῬdoby denní
a vše osttní jasně vyznačuje.

oaoY)c 2. (sap-io) jasný (zraku i rozumu)
8).α) zřejmý ; patrný. Aischl. xóvigG. ŠTULOS
šyvehog prach, zřejmý pravdivý hlasatel,
Dof. o. onuetu patrné důkazy. Eur. —rexu“
ριον zřejmé znamení. Dém. —ruoáderyux. —
Xen. oupěc rdotv— zřejmo všem—. P) jasný;
jistý ; pravdivý, Sof. πρόνοια. Aischl., Eur.
μῶθος-- πριάτα, 20. ἔνδηλα καὶσ. (Σ. ἄρα 1).
Χθεη.οὐδένπω σαφὲςλέγεταίτινα, εἰ-- Πί6 ni
jak jistého nemluví se oněkom, zdaž-. Thůk.
Tv VsvouévovTOo, příběhů pravda, jistota,
Hér. oowoéeg,att. oxpdc jasně ; jistě ; prav
divě. obzl. při Atyev, eidévu a p. oaméorTaTu
zcela jasně, jistě—. b) io 0s,, Sof. uavru G.
věštec pravdivý, neklamný.

σάω (.ς ε{-ἰο, ϱ19-0) Ἠότ. Ιεη σῶσι διὰ
σινδόνοςῬτο-, Ροάθίτα]{ {καπίποι.

σαώτερος,γ. σῶς,
σβέννυμι 1. tr. (km. opec-, a0r. čobeou,

fut. ve slž. —ofbéce,bez prf.) a ) hasím. b)
obr. dusím; mařím. Sof, zeloav obécouchout
ku udusiti ;) zkoušku zmařiti, 2. intr. (km.
σβη, 801, čobyv,prf. čobnxa. —prs. med.) a)
hasnu. aor, uhasnouti. b) obr. aor. zanik
nouti. Sof. ἔσβη(η. ἀπέσβη).

σβεστήριος 8. (σβέ-ννυμι)hasicí. Thúk,
--χΚωλύματα.

σε-αυτοῦ, 1σαυτοῦ, -τῆς, ἰόπ. σε-ωυ
τοῦ, -τῆς (τ. σὐ,zůvoc 1.d, x). jen sg; maso.
a fem. v gen., dat. a ace.; pron, pers. refl.
druhé os. vztahujíc se k subi. (ců) též vty
(hl.n. vedlejší): sebe, ace. i se, dat. sobě
(sám). Aischl., Sof. σῶσον σεαυτήν zachraň
sebe sama. xouíČow ἂν σεαυτόν můžeš se u

bírati (sám), Xen. o) oxvr6 čum6010;ty sám
sobějsi na závadu. gen.pass.: svůj (vlast
ní). j. attr. mívá obyč. člen příslušného
subst. před sebou (trag. někdy i bez členu),
j. praed. bývá bez členu. Sofť.ἐπὶτοῖς σαυτῆς
1anotot véhoc; zda smích si strojíš ze svých
vlastních nehod? Xen. dmodóu.evozTŽ aav
τοῦ ἱμάτια prodaje své vlastní šaty. někdy
příslušné subst. zastoupeno bývá pouhým
členem. Xen, déčeεἰς την σαυτοῦ ; zda při
jmeš do své země? neut. substt,, Sof. οὐδέν
σύ που κάτοισθα τῶν σαυτοῦ πέρι π]ο {γ snad
jistého nevíš o svém stavu. T%oxvT7s. V.
πράσσω 1. a, P. —

dÉhĎAc,T0, jen nom., voc., acc, SG.(srv. σέ
Bo) básn. 1. úcta (posvátná). Sof. strep love
Ζεὺς ἔτ᾽ἐξ čuoUo. má-li právě Z. ještě u mne
úcty—. b ) velebnosť. obzl. o bozích. voc.
Aischl., Sof, (v. čyvóg 1. a). io vznešeném
muži. Eur. © o. čuol uéyiovov, Ayauéuvov
ty má cti nejslavnější, Agamemnone! (praví
Klytaimnéstra). 2. úžas, Sof. 0 08. πᾶσι τοῖς
xe? cEBac—všem přítomným k úžasu,

ZehbevvůTYvop.ó6, 6, Sebennytský kraj;
-ská župa Eg. ve střd. Deltě.

Μεβεννυτιλός ὃ. (Σεβεννύτ-ης)Βοῦοπηγί
ský. Hér. v0Z. ovóu« Sebennytské rameno
u ústí Níla (prostřední).

σεβίζω [σέβ-ας,51Υ.σέβω)ά5η. ϐ) α)Υο110
ηὸ, 2ροὔπδ οἥπι, Φο8,9εὸν λιταῖς boha, bohyni
ΡΙοβΌ8ΠΙ1,θεοὺς τιυαῖς σεβίζειν bohy vrouc
nými poctami oslavovati. B)vroucně oblibuju
si. Eur. s obi. ženy. b) Sof. s obi. věci. «)
dep. pass. AceBodel: a to suctivostí zacho
vaje—. 3) act. zbožně, uctivě vykonávám,
prokazuju, vv edoebixv σεβίσασα πῬοᾶποι
službu zbožněvykonavši.

cébw (cEB-ag,srv. předch.) obyč. básn.
1. act. a) «) vroucně ctím. trag. s obi. bohů,
věcí božských, os. vznešených, příbuzných,
i věcí milých. Sof. oddě darnóvov čdn cEBov
ani bohůsídel nemaje v úctě, —céBovi:zbož
πὸ, -- Ἄϊδην, τὰν Ἄιϊδου σέβεινHáda, co v Há
du jest otíti. —Ἀτρείδας--, τοὺς φυτεύσαντας,
ὁμοσπλάγχνους--. σέβεινμὲν εὐσέβειάτις 100ᾷ
ně otíti (mrtvé) jest ovšem zbožnosťzname
nitá, —i Thůk. xwicéev xwiu“ i zbožným
býti inebyti, Sof, ipass. rAéovcébeodouvíce
otěnu býti. 9) v uotivosti, ve vážnosti mám.
viva n. viněkoho, něco; vážím si někoho, ně
čeho. Aisohl. ubyumvuďihov deod kopí více
než boha—. Hér. BubXí«listy. —i 0 subi. bo
πᾳ, Βατ, Ποσειδῶν τὰς ἐμιὰςἀρὰς σέβων Ἐ08.



σένεν.

mé kletby si váže, —moukletbu splňuje—.
b) uctivě, s úctou zachovávám. Eur. obi. τὸ
σωφρονεῖν. τὸν οἴκοῦεν νόµιονοῦγ ὅθ] 7 domova,
domácí. 2. dep. pass. a) z úcty hrozím, 0
stýchám se. Aischl. s inf, προσιδέσθαι,λέξαι,
Pl. oepdňvat zhroziti se; hrůzou pojatu býti.
b) «) v posvatné úctě mám. Aischl, —Pl.
zivě dg Veovněkohoj. boha. dle někt.iu Xen.
Κῦρον ἐσέβοντο. B) v uctivosti, ve vážnosti
mám ; vroucně otím, Aischl. dvárod: Zyzv
smrtelníky příliš. Sof, čévov—.i TO oíXov—
co milo (jnému) jest. v) oblibuju si, Eur. 0
subi. boha, s obi. krajiny. ©) velebím. Eur.
zivá vivogněkoho proněco. c) uctivě zacho
vávám. vi něco; uctivě šetřím něčeho. Hér.,
γ. πίστις 1. 6, B.— u%Ax 1. b, a—.

σένεν,τ. ců.
Φενώς π. -θῶς (ace. -$óv Ἡ. -θῶν) ἄἱθ

Hér. kr. Eg. z třídy kněžské koncem 8. stl.

σειληνικός n. otA-, 3. (Σειλην-ός) 5Ηόῆ
ský. Srv. GxTUpixóc.

Zet vOG n. ZtA-, mýth. os., syn Hor
meův n. Pánův, pěstoun, učitel a průvodce
Dionýsův, stařeček holohlavý, piknosý,
hodně tlustý, vždyveselý, šelmovský, vínu
oddaný, milovný zpěvu a hudby, vůdcovský
společník Satyrů (v. i Mapovac); později
vybájeno Sílénů mnoho.

σειρά, Ἰόπ.-PYj,1 (« 1. slow) oprat ; pro
vaz. Hér. pl. —srv. násl.

detputoc, ó (cespa) Úemo;kůň postranní
(zvláštním jhem po straně připřažený ku
dvěma koňům zapřaženým ve jhu společ
ném, Ρτοίο ζύγιοι nazývaným), buď pravý
detió:, n. levý dpiorepóg. —Ve voze závod
ním bývali čtyři koně, t. dva Čoy1o.a dva
cetoaot (cero%zde poboční postraněk, za nějž
táhne kůň oetpxtoc).

σειρᾶ-φόρος, ἴόη.σδιρη-φϕ;,Έτ, σειρο-φ
pobočnímpostraňkem táhnoucí, a)Eur. kůň,
1. σειραῖος,b)Hér. zaumXogvelbloud postranní
(ze tří spřažených).

ΦΜειρήν,vos, 4, Síréna; Ochechule. obyč.
pl., dvě (n. tři) sestry báječné, jež sídlíce

„kdesi při moři u jihozáp, Italie kouzelným
zpěvem lákaly plavce ku skalinám, kde za
hynuli přilákaní,

Zetptoc, ó (Sirius) psí hvězda na nebi.
σειρές,ίδος, 1 (080-4) provázek. Xen.
σειρός,V. σιρός.
σειρο-φόρος, ν. σειραφόρος.
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Getojtóg, 6 (ael-e) otřesení; obzl. země
třesení, Sof., Hér., att.

o8íw (cFa-, « cá-Xoc,sehwe-llen. —ar.
ἔσεισα, Ρ885. ἐσείσθην, Ρ1{, Ρ888. σέσεισυιαι)
1. a) třesu; chvěju; klátím. τὶ něčím, «)
Aischl, Xópovc6ΠοΦΠΑΙΥ,ΕΠΣ,χαίτην, κρᾶτα
kšticí, hlavou třasu. 9) Soť.Ἠνίας χεροῖν ἔσει
Ga.vopratmi v rukou zatřásli. Eur. y«Xuvoúg
(τ. ἐξορμάω {.) v) vrtím, Sof. x4pu aelovrec
hlavou vrtíce. i s dat., Xen. ai xúvecT oúož
celovoty —0casem vrtí. —b) třesu ; otřásám ;
viklám. «) Hér, pass. odóvrecšaelovvéοἱzuby
viklaly se mu. $) Xen. čšoeicevÓdc0g otřásl
zemí bůh. Thúk. čoacs nastalo zemětřesení.
pass. Bur. (v. cáXog 1. a, «). —2. obr., Sof.
4) ἐν ο’ ἔσεισενἀγρίαις ὁδοῖς(5. υ.εὈεός) εν5.11]
mě na divoké dráhy (bůh), ϱ)οἷς ἂν σεισὺῇ 9εό
dev dóy.ockomu by otřesen byl dům bohem.

Σελᾶν-, ἀότ.--- Σελην--.
σέλᾶς, αος, τό {.ν σελή-νγ) α) α) žár, Sof.

(σ. παγκρατῄς 1). β) πἀῖο. Ρο. ημέρας ἀπο.
Ἡπτ. ἀστερωπὸνσ. -- γ) Ρ8ΡΙΡ6Γ. Ηότ, ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ(Υ. κατίσχω{.). ϱ) ΡΙ851ς,ἶοὔ1.ΑβοΏ1.,
. ἀστράπτω{,

Ἠέλδωμος,ν. Πίγρης9.
σεληναῖοςὃ. (σελήνη)πιδςίδπγ. Ἠότ.ο.

νύξ. -- Βατ. ἡ Σελᾶναία, Υ. σελήνη 9.
σελήνη,ἡ {-νσέλα-ς,sól, serěnu-s, slun

ce) 1. měsíc (j. těleso nebeské). att. (v. vov
umvla. STV.uývn, 2. uv). 2. ZeXývybohyně
měsíčná (Luna), dcera Hyperionova, sestra
Héliova a Heojina. —Eur. i ZeAďvaíx, dce
ra Létojina (srv. Apreutg).

ZeAtvoĎc, odyroc1.6, 4, pom. ms. vjiho
záp. Sicilii u Ť. téhož jm., založené odMega
řanů v 7. st), —2. 0 jm. několika říček,

ZeAtvodotoc, att, i -ούντιοςὃ. (Σελινοῦς)
Selínuntský. oiZ. Selínůntané.

ZeAAoL,oi, Sellové, knězi Diovi v Dódó
ně, v době nestarší vykladači věšteb ze Šu
mění listí dubu posvátného, velmi otužení
životem prostým. Sof.

σέλµα, τὀ, básn. obyč.pl. a) krov, kryt
lodní (na příděa na kormě, dle někt. příčky ;
lavice veslařské). Aischl,, Sof, —b) Aischl.
G. můgyov patra VĚŽÍ.

μεμέλη dcera Kadmova, matka Dio
nýsova.

Zeplpujuc, 180g,ión. τος, báječná krá
lovna Babylónská, asi ve 13. stl. —jná asi
v 8. stl.
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σεμνολογέω (σεμνολόγο-ς)vznešeně, ve
lebně řečním, veřejně mluvím. Aischn,,i
med. Dém.

cEjtvo-AÓyog, 6(-Néyo) vznešený řečník,
Dém.írón. o Aischinovi.

σεµνό-μαντις, ὁ, Ίοπ 896. 800, 86.-τιν
velebného, vznešeného věštce.

σεμνομΌυὺέω (ευδῦο-ς, SIV.σεμνολογέω)
vznešeně mluvím. Eur.

oepivóc 3. (céB-o) 1. a) úcty hodný; ve
lebný ; vznešený ; důstojný. «) trag. o bo
zích, Zeúg, Ἀπόλλων, Ποσειδῶν, Παλλάς.-
Sof. du. ceuvá velebnice (v. rórv«). Thúk,
Táv G.dev velebných bobyň (t. Erinyjí).
1o věcech, Aischl, zarXv o. válečná (píseň)
velebná, Sof. , čpyuxposvátné žertvy. Eur.
vvovýpix —obřady. Pl. —xolmou vznešené
básnictví, B) o os. vznešený, PL. oi ceu.vóTa
T01čvTag mÓAeotvnejvznešenější v obcích.
Χθῃ, σπἀνιός τε καὶσ. oavňvou zřídka a to ve
velebnosti se objeviti. ceu.vvznešeně; dů
stojně, v) vážný. Dém. vaha ceuvěc velmi
vážně(v. ovoudíe f.). Arst, neut, (v. aja
dns£.).b)slavný ; stkvostný ; nádherný. Xen.
σεμνῶς κεκοσμηµένος πάἀΠειπὅ αβἰτο]θη]58.
Ἐόπι, τὸς οἰκίας oey.vovécac domy nádher
nější. —Xen. vi ceuvóv(v. meorridnu 1—). 2.
a) nádherný ; hrdý; pyšný. Eur. 00s., i T0
G. hrdost. Sof. vů cíuvčr χόλαζς ἐκείνους
hrdými slovy kárej je. i att., Isok. 00s, (op.
ouAyrix0g). Dém. —b) přílišný ; chlubivý;
chlubný. Hér. o. Aóyot —Ťeči.

GELVÓ-0TOJL0G9.(-oTóu-x) Aischl. z pyš
ných úst (pocházející). μδὺος.

σεµνότης, Ἴτος, Ἡ (σεμινό-ς)a) velebnost;
vznešenost; důstojnost, Eur. b) nádhernosť;
nádhera. Xen, τῆς ἐξελάσεως.

σεμνόω (oeuvó-c) příliš velebím ; zveli
čuju ; nadsazuju. Hér. vi něco.

JELVÓVO(cep.vó-c, srv. předch.) 1. a) «)
úcty hodným, velebným, vznešeným, dů
stojným činím. Hér. ra5va mepiwurov ča
uvove tyto velebné řády ok. sebe zařizoval.
Φᾳ55. Χθῃ. τῷ σπανίως ὁρᾶσῦαι ἐσεμγύνετο
tím, že zřídka na oči přicházel, velebným,
vznešeným se činil. PL. ceuvůvecdaTOv xv
Peovýrnvaby veleben byl kormidelník. Eur.
σεµνο čeuvůveva.důstojné důstojným zůstá
vá. B) vážným činím. Pl. rxůrx σευνύνεινto
vážným činiti. pass. Eur. ví ceuvůvou.m; na
čem si zakládám? Dém, šv oigo. v tom,. na
čem si zakládám, b) nádherným činím ; nád

ZNAvyPola.

herně zdobím. Ὠόπι, ὑμᾶς ἐσεμνύνομεν Vás
zdobili jsme. 2. vychloubám. pass. se. Pl.
ὡς τὶ ὤν j. bych byl něčím.

oeTT0G 3. (cEB-e) úcty hodný. Aischl.
G.déogposvátný tok, proud,

Φερῥωνίς, ίδος, Ἡ λίμνη ΒειρόπδΚόjezero
na sev.vých. pomoříEg. odPelůsského ústí
Níla k Asii.

ΦΜερίφιος 9.
Serifané.

Žépipoc, v, záp. ostr, Kykladský s obyv.
Iónskými.

Φερμύλη, %,pom. ms. v již. Chalkidice
nad Torónskou zát.

Ziéppetov, r6, předhořívjiž.Thrácku,sev.
nad Samothrákou ; i tvrz (reřyog)tamže, dle
někt. u Dém. Zépotov.

Žišoptov, v. předch.
Φέσωστρις, ιδος,ión.105,nejslavnější kr,

Eg. (Ramses II.) ve 14. stl., otec Feróův.

σεύω (Κπι, σευ-, συ-, Ρ18. πιθᾶ, 1 σοἩ”-, ].
ind, σοῦται 6 σοβΒεται, Ῥ]. σοῦνται, ΙΠΠρί,
σούσὺω, ΟΡ].σοῦσὺε; 801. Ρ885. ἐσύθην 1 σύ
dmv, často part, ovdetc) básn., act. obyč, ep.
ženu, plaším. —trag. obyč. dep. pass. ženu
se; chvátám; kvapím; spěchám. o) 00s.
Aisohl., obzl. válečně, βασιλῆς σοῦνται krá
lové ženou, valí se—. codoWe GvvTAVTEVYÍK
chvátejte—. 0304p' čoTiugovdelcani od krbu,
z domova se nehnuv. —i neválečně. oúdyv
přikvapil jsem. Sof. cobratěm olxovgchvátá
k domovu. wdgcoúobu, Bůre každý spěchej,
postup! g4)uv ovdausv zpět odkvapme! ov
detg odkvapiv ; odkvapě-. p. Eur., i prs. súv
ἂν ἐκ διάσων ceúy medócekdykoli z rejů spě
chá na rovinu (z hor). —G)o zosbn., Aischl.
ἔχ.πυρὸς συθεὶς σίδᾶρος 7 οἈηό υγῦκατδ] 56
železo.

σεωυτοῦ; -τῆς, τ. σεχυτοῦ.

σηκάζω (σηκό-ς)stěsňuju ; svírám.Xen,
onZxxodŽvasevřenubýti.

σγχὀς, 0.(« saep-es, saep-ion. sěp-es)
ohrada, jakákoli. Sof.ohrázené m.posvátné ;
svatyně (j. bydlo božstva). —Eur. skrýš,

OXXOVTOG.

σηχόω (σηκό-ς) τάδίπι, Υ.ἀντι-σ--.
Σηλυβρ-, ν, ZnAvuBo-.

Σηλυμβρία π. Σηλυβ-, ἰόπ. -η, 4, pom.
ms.vjihových. Thrácku nad Propontidou,
záp.od Byzantia.

(Žčoo-og) Serifský. oi X.



Σηλυμβριᾶνός.

Φηλυμβριᾶνός π. ZnAvB-,3. (ZyAvuPola)
Sélymbrijský. očZ. Sélymbrijané.

σημα, τό (81. σημεῖον)a) znamení. Sof.
božské. b) «) znak. Aischl, na štítě. Eur. na
lodi. rpůg.vac G.—B)mohyla. Hér. AAvárrEu.
G. (náramně veliká), Thúk. pohřebiště;
hřbitov (s pomníky). 70 Gyu.óctovo. obecní —
(padlým v bitvách. v. Kepau.ex6g).

σηµαίνω (σημα. fut. onuavá, 80T.ἐσήμη
νὰ, Ρ888. ἐσηυιάνῦην, ΡΙ{. Ρ888. σεσήν.ασμαι)
1. 8) Ζπαπιθπί ἀάτάτη. α) (σπαπηθη/τη, 5197611)
rozkazuju. Hér, s inf., Xen. ἐσήμηνεναὐτοῖς
μάχεσθαι 4] 11η znamení, rozkaz bojovati,
aby bojovali, Thúk. u čryetpety Tobydvad
T0coyu.“vy aby nečinili útoku dříve, než by
sám dal znamení. ) io subi, os. podřízené.
Xen. ἐπειδὰνὁσαλπιγκτὴς σηµ.ήνητὸ πολεµ.
xóvkdyž by už trubač dal znamení k boji, k
útoku. ibez subi. šoýumvevote"EAXna r
caXrvyy: znamení dal (trubač) Hellénům
polnicí. p. i TG χέρατι na roh. i s ace. obi.,
Thůk. oyuxívev čxéhevevdvayopýcet troubiti
kázal na pochod zpáteční, b) «) znamením
opatřuju : znamenám. mmeď.si. Hér. ony.xí
νεται βύβλῳ περὶτὰ κέρεχ εἱλίσσων známená
si (býka), lykem byblovým ok. rohůjej ovi
η0ῇ8. Χεῃ, ταῦτα καὶγράψας καὶσηµ.ηνάμ.ενος
to i napsav i zapečetiv. 3) meď. znamenám;
ze znamení vykládám si, poznávám. Sof, vů
μὲν σηµαίνοµαι τὰ ὃ)ἐκπέπληγμαι ἀΐῑειπ Ρο
znávám, dílem trnu (nepoznávaje). c) «)0
znamuju; ohlašuju. trag., Hér., att. Sof,on
v.ýjvagysvoů oznamitelem budiž !—viněco. ὅτι
s ind. že—, s inf. buď: že—, n. aby—, Sof.
Ἱεύχρῳ σηµήνατε µέλειν úuv Teukrovi 0
znamte, aby starost měl o nás. —též spart.
praed. Kpčovra προσστείχοντα σημαίνουσί
μοι 0 Kreontovi, že přichází, oznamují mi. —
Φαδδ. Χθῃ, σημ.ανθέντωντῷ Ἀστυάγει, ὅτι-
když oznámeno bylo Ast., že—. 3) napřed 0
znamuju, zjevuju. obyč, o subi. bohů, Pl., —
Xen. ἐν ἱεροῖς,οὐρανίοις σηωείοις, οἰωνοῖς, φή
μας. --Ώᾷ58. τὰ ὑπὸ τῶν θεῶν σηµαινόµενα
znamení odbohů (napřed) dávaná,2. a) «) u
kazuju. Thúk, ovouxTa čevě προγεγενηµένα
σημ.αίνονταjména ukazujícídna události dří
ve zběhlé. Sof. sdat. vyýoxonu.xívov (na stá
ří ukazující ;) letitý ; letný. 3) dokazuju. PL.
ὡς ὁ λόγος σηµαίνει j. výklad dokazuje. b)
znamenám (smyslem, významem). Arst. 0
subi. slov, průpovědí a p. oyy.xivov—,žonuov
významný zvuk—, nevýznamný; význam
mající—, bez významu.
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σημαντικός 8. (σηµαίνω {.) významu
příslušný ; významný ; značivý. oový hlá
ska, zvuk.

σηµαντρίς, ίδος, ἡ (σηµωκίνω 1. b, «.).
Hér. vý c. hlinka pečetní.

σήµαντρον, τό (σηµαίνω 1. b. «) a) zna
mení pečetní; pečeť. Hér. pl. b) znamení
rány ; poranění, Eur.

σηµαντωρ, ορος, ὁ (σηµαίνω) poručík
(znameními dávanými). Hér. pl. poručíci,
dozorcové podřízení.

σηματουργόὀς, ὁ (σηµατο-εργος, ἐρΥ: Υ
čodo.)Aisehl, strůjce, hotovitel znaků(na
štíty).

σημεῖον,Ἰόπ. σηµ΄ήιον, τό (51ν. σῆμα,
oyu.xivo) 1. znamení, známka (rozeznavací)
a) «) Sof. cxpř o. zřejmá znamení(k pozná
ní něčeho). Hér. (v. rgóxew.mu2. b, a,—).i
známka natěle (v. xadapóg 1. a,—). B) zna
mení; stopa, Sof. oyu.ečxWmo0g,xvváv. —Zen.
--τῆς κχταβάσεως. ϱ) znamení; znak. «) na
štítech. trag., Hér. —na tiaře. Xen. 0407
ua. —na loděch. Hér., Thúk. —na psaní:
pečeť. Xen. vo βασιλέως σ. Κτά]οτα pečeť. B)
znamení polní; korouhev; prapor. Hér.,
Thúk., —Xen. τὸ βασίλειον σ. ὁρᾶν, ἀετόν τι
να χρυσοῦν ἐπὶπέλτη ἀνατεταμένον Κτά]. Ίο
rouhev že viděli, orla nějakého zlatého na
žerdi rozpiatého. čže TV o. mimokorouhve;
mimo řady (vojenské). c) znamení dávané.
©) obzl. ve vojsku. Xen. 40 T095«)T0) c. na
totéž znamení.Thúk.pl.i: znameníohněm.
9)znamení božské, Xen. rů T08usyloTovδεοῦ
G.,j. blesk, hrom. —též ptactvem a p. dáva
ná. Pl, i duševně, v. dauwóvtovf. —2. a) «)
znamení: důkaz, Aischl. ooevogmysli. Sof.
φανῶ σοι σημεῖα τῶνδε πα ]6Υο ἀάπι {ἱἆᾖ]κασγ
toho. Thúk. (v. ěeoxvýg 1. b,—).— B) pří
klad. Xen. c. Aéyov ou.otov příklad uváděje
p. —b) Arst. známka k rozsuzování, k závěr
kům.

σημήιον, ν. σημεῖον.
σηπεδών, ὄνος, Ἡ (σήπω) Ἠπί]ορα. Ἐ].

Zvmeta, m,kraj v jihozáp. Argolsku od
Tiryntha k Nauplii.

ΣἨπιάς, ἆδος, Ἡ, a) mys v jihových.
Magnésii naproti ostr, Skiathu. (nyní Gior
gio). b) u Hér.ijihových. končina Magnésie.

σήπω (Ρτέ, Ιπίν, ve slž. ooníu, a0r,
pass. čoáryv) puchřím (inf. puchřiti); pu
chřeti, práchnivěti, hníti nechávám. obyč.
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pass. práchnivím; hniju. Xen. cýrecda 0
bylinách: hníti (op. ojatvecda:). oarňvat
buď: nahniti, Hér, umpdgčom stehno na
hnilo, n, shníti. Pl. cůu.«.

σῆραγξς, αγγος, %, dutina; roklina, Pl,
oŤ)pat, v. ovípo.
σησαμινος ὃ. (σήσαμ.-ον)δόβαπιοτγ.Χεη,
σήσαμον, τό, sésam; lohova. rostlina

lusková v krajích vých., Hér., Xen. pl. i:
lusky sésamové,

ZSTÓC, %,pom. ms. v Thr. Chersonésu
nad Helléspontem naproti Abýdu.

σθεναρός 8. (σθέν-ος)básn. stálý, pev
ný silou; hbitý; Sof, comp. adv. hbitěji.

ZdÉvsAoc vůdce Argejský ve výpr. Trj.,
syn Kapaneův.

oVÉVOG,T6 (m στα- τ ἵστημι) 8) α) stá
lost, vytrvalost (silou). Sof. (v. čmivíxtoc£.)
mohutnost, (síla tělesná). Sof. λαβεῖνc. na
byti síly, Aischl. dxáuarov o. ἀνδρῶν. 1ἀνάγ
κῆς σ. -- B) moc válečná. Hér. (v. χρατερός
1.a, «). Xen., Dém, ravri oĎéveἀδροίζεσδαι,
ἀρήξειν, Bondýcev s veškerou mocí—,b) síla
duševní, Pl.

oVÉVw(ctév-oc) básn., jen prs. a) vy
trvalý, mohutný, mocný jsem ; silou dosta
tečný jsem ; (silou) mohu ; sílu mám. Sof.
(v. réroum 2. a., čTe 1. b—).B) Sof. zóXg odé
νουσα μέγα obec mocná velmi. odévov čv
mrAoúTomocný v bohaotví. Eur, πρὸς τοὺς
σδένοντας 9εοὺς ἁμιλλᾶσθαι proti mocným
bohům—. σθένειν τὸ θεῖον μᾶλλον že moc
větší má božstvo,

σιᾶγών, όνος,7 (m olu-Xov)sáně ; čelist.
Xen. u koně.

σίαλον, τό (« sal-iva, sli-na, Sehlei-m)
slina. Xen.

ZpoAAodý, báječná věštkyně std., Pl.
—pozdějiipl, u rozličných nár. v rozličných
dobách.

otya.před samohl. očy' aFvyu, 51Υ. σιγή,
oty4-«) tiše; v tichosti (bezvýjevu vášně
jakékoli) ; bez hluku; i: mlčky.Aischl. —
SOf.veAat ořy' čyovrec smějí se v tichosti
(v.iávěye 1.f.)iozosbn,, Eur. ořyavány
EVAXetyevv tichosti údolí udržovalo lupeny.

σιγάζω (σΕιγα-ω) utišuju; umlěuju ;
k tichosti, k mlčení mám, přivádím. Xen,
prs. —Tiv někoho.

otýaw (oFvy-, srv. σιγή, οἴγα« sehwei
ge. —fut. otyýcoum, aor. čotynou ©) a) «)

Zvyúvym.

zticha, bez hluku, bez Šustotu jsem ; nehlu
čím; nešustím (srv. σιωπάω). 86., Sof.
σίγα, --σιγήσομιαι buď zticha! budu zticha,
Xen.— i: mlčím. trag., Hér., att. —Sof. οὐ
ovyňcou.ounehodlám mlčeti. Xen, xp0grodro
čoty« k tomu mlčel. čotynoxvzamlkli, (v ml
čení vytrvali). Dém. σιγήσας, Ἠνίκ ἔδειλέγειν
zamlknuv—. Xen. 0) duvauevocovyďyÚTOTS
jdovňsnemoha mlčeti, zticha býti radostí, 8)
i ozosbn., Eur. otymce©' aidýp ztichlo tu
podnebí.b) o. 1 zamlčuju, zatajuju něco;
mlčím o něčem. Aischl. Tdóyag 0 osudech-—.
Eur. otydy ami xo0mrTewvócov utajovati a
skrývati neduh. ἃ δεῖ,oryýoevauco třeba (za
mlčeti), zamlčí, Dém. oúděvcryžca ničeho
nezamlěeti, nezatajiti. pass. Eur. ἑητὸν ἢ
ovyouevov; zda čin zjevitelný či zatajovaný?
ovyndýva: dór, aryad- zatajenu, zamlčenu
býti, zůstati, Eur., Hér. (v. xaraXuuBůvo —
.). fut. oryydyceru.

Ἀίγγος, %,v Chalkidické Sithónii záp.
ms. pom., dle něhož pojmenována zát. Sin
gitská (nyní Svatohorská).

Atystov, 16, mys a ms, v Trojsku nad
jihozáp. Helléspontem.

oty“, dór. -yč, %(oE-, srv. ořyu,oevá-w)
1.a)o) ticho(bezhluku srv. tor.) ; mlče
ní, 908, (τ. µεταβάλλω 9. 8, α --) .Ἠότ. Ova
vevNcT G.nepříznivý svým mlčením.často:
ovyňzticha; mlčky (op. xpavyř s pokřikem.
v.i Ἱσυχῇ). Xen. o. 'oXA“ mlčení dlouhé,
Ἠότ. τέωςμὲν avyňvčýciv chvíli sice mlčení
zachovávati. Eur, ovyňy φυλάσσειν. Ἱ: σιγἩν
τῶνδε 9ῄσομιαι πέρι πη]όθηί ο {οπηαἱπ]οδίπι,
B) Eur. ovyaddvén.covTóvěčyovatwticho větrů
tohoto zadržuje. b) ary? Tivog mlčky, tajně
před někým ; mimo vědomí něčí. 2.j. vlast
nost: mlčení ; mlčenlivost, Sof., v. χόσμιος
2.b,«.

σῖγηλός 8.(σἙ-, Υ. σιγή, σιγά-ω) básn.
tichý (bez hluku, bez Šustotu, beze slova).
Βατ, τὰ τ΄ ἐκ ποὺῶν σιγηλὰ καὶγλώσσης ἄπο
owCovrecticho i nohama i jazykem zachová
vajíce (t. v chůzi ani nohama nešustíce ani
jazykem hlasu nevydávajíce). Sof. σιγηλὸς
ἔσεσθαι, ππη]]ςποπ{1, |

oťyAog,ó, peníz Pers., asi45 kr. n. 90
halířů. v. δύναμιαι2. Ό,α. -

σίγµα, τό, πΘΑΚΙ.,dór. dy, písmě S, o,
Χθῃ, τὰ σ, τὸ ἐπὶτῶν ἀσπίδων ζΠ8ΙΥ Σ; η8
štítech (Sikyóňanů). |

Φιγύνναι, οἱ,Sygynnové, dle Hér. nár.
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v 6. stl. obývající za dolním Istrem až k E
netům Adriatským, užívající kroje Médské
ho, dle pověsti prý Médům příbuzný. Od
mnohých S. pokládáni za předky Cikánův,
od Safaříka pak za nár, Slovanský od std.
v Uhrách pozdějších usedlý.

σιγύννη, Ἡ, τα Kypřanův: oštěp. ale
οἳ ovyóvvat dle Hér. u Ligyů nad Massalií
usedlých: kramáři.

ovyÚvyMYS, v. předch.

σίγυνον, τό, Αιξί.--- σιγύννη.
σιδᾶρ-, ἀόν.--- σιδηρ-.
σιδηρεία, 7 (o1dmped-c)dobývání a vzdě

lávání železa; železářství. Xen.
otdYjpEoc,att. otY)poĎc 3. (oldn00-6)že

lezný. a) Eur. xévrpa —bodce. Hér, oBeXo—
1οὔῃό. σ. ἐξεληλαμένα ποιήµατα železná ko
vaná díla (j. přilbice). Xen. ἦλοι, σαγάρεις.
Thúk. železným koncem opatřený. ὀκροφύ
G1ov,—b) obr. PL. v. ἀδαμάντινος,

σιδηρεύς,έως, ὁ (σίδηρο-ς)kujce železa;
kovář. Xen.

σιδήριον, τό (σίδηρ-ος) želízko ; železce;
bodec, nástroj železný, Πό9, δερμοῖσι σιδηρί
οισι ἐχκαίειν τοὺς ὀφθαλμιούς ὄιανγ παὶζε]ίσ]ςψ
vypalovati oči, (v. čroe f.—)..Thúk. (v. Xu
θουργός). ΕΙ.

σιδηρο-βρώς, ὥτος,ὁ, ἢ (βι-βρώ-σκω)
Aisehl, železo- ; oceložravý ; -hlodný. dy
γάνη.

o10Y)pó-deT0c 2. (—2. Šé-e) železem při
pevněný, přidělaný. Hér, £4Xovkláda—.

σιδηρο-χμίς, ὗτος, ὁ (-κάμ.-νω) 501,že
lezonavý ; železem, mečem sklaný. θοτά
brav—.

σιδηρο-μήτωρ,ορος, Ἡ (-μήτηρ). Aisehl.
--αἷα π6πιδ (πιθί]α Ζθιθσα,) železoplodná.

σιδορο-νόμος, ἀόπ, σιδᾶρο-ν- 9. (-νέμω)
A;schl. železem, mečemřádící. χείρ.

σιδηρό-νωτος 2. Eur. železohřbetý.
OUT PÓ-TANKTOC, dór. OLŠŘPÓ- TAK

τος, ὁ (-πλήσσω) Αἴδοβ]. železem. mečem
poražený.

σίδηρος,ἀόπ. σίδᾶρος,ὁ (οἘιδ-) 4) α) ἄο
lezo (Hellénům z kovů nejpozději známo).
trag., Hér. (v. ἐξελαύνω f.), att. —ocel. —B)
často: věc ze železa, j. meč, trag. (v. δικλ
λάσσω £.), Xen, —Hér. oxoXdc o. ohnutý
nůž. —vůb. ocelová zbroj ; železné nástroje,
náčiní. Thůk. sg. —okovy ; pouta. se. Xen.

=
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(σ. 9. δέω 1. b). v) Xen.i: tržiště, trhoviště
na náčiní železné. dyayeiv eigTovG.—b) obr.
tvrdost, zatvrzelost (citu).Eur. vedle πέτρος.

σιδΏρο-τέχτων, ονος,ὁ, ΑἱβοΠ1.Ρ]. Ζε]θ
zokoveci; kováři řemeslní.

σιδηροῦς 3., v. σιδήρεος.
σίδηροφορέω (σιδηρο-φόρο-ς 2. -ϕέοω)

zbroj (železnou ) nosím. Thúk. i meď. ve
zbroji, ozbrojen chodím.

σιδηρό-φρων, ονος 9. ΑἱβοΠΙ.«) ἄο]θυπό,tvrdémysli;tvrdomyslný;zatvrzelý( ci
tem). b) c. θυμός Ῥουπά, udatná mysl.

otěY)póm (oldnp0-c) železem pobíjím ; 0
kovávám. Thúk. ἐσεσιδήρωτο ἐπὶ μέγα τοῦ
ξύλου kování bylo hodně daleko na dřevě.

Φδόνιος, ν. Σιδώνιος.

Φϊδών, ὤνος, 4, pom. ms. Foinícké, ob
chodem velmi hlučné, sev. vých. od 1718,

ZtěWytoc, dle někt, i -óv06 3. (Zidov) Si
dónský. 6 L. Sídoňan, Hér, o kr. Síd. —Eur.
-vyépovo Kadmovi.

σίζω εγδίπι. v. δια-σ-.
δινωνία, Ιόπ. -ίη, 4, prostřední okřídlí

již. Chalkidiky, mezi zát. Singitskou a To
rónskou.

Φικανία, ἰόπ, -ἴη, Ἡ (Φικαν-οί) ἀἱθ βἰάάν
nosti druhéjm. ostr. Sicilie (pojm. Ἔριωα
κρία 8 ρῖθᾶ ᾖπι. Σικελία).

Ὀψιανοί, οἳ,ἀἱο Τ]πά]ς,πάν, ράνᾶ.ν 1ρότ]
u ř. Sikana (Zwxavóg)usedlý, asi za doby
války Trj. vystěhovalý na ostr. Trinakrii,
jež po nich Zxaví« byla nazvána, později od
Sikelů násilně do záp. a již. končin ostrova
toho zatlačený.

Zmavóc, č, dleThůk. kterásiř. v Ibérii;
srv. předch.

Z(xag, «. Lyčan ok. r. 5004
διχελία, 161.-έη, Ἡ (181.Sicilia) největší

a nejznamenitější ostr. ve Střed. moři,jiho
záp. odjiž. Italie, dříve nazývaný Žaxavíz a
před tím Tpivaxpix. —v. Zuxehol.

διυκελιῶται, οἱ (Σικελία)Ἡθ]]όπί Sicilští.
ZmedcÍnár. z Italie na ostr. Sikaniivy

stěhovalý, po němžostr. ten nazván Σικελία
(v. Zixavol); usedlý obzl, ve vých. části
ostr. toho; u někt. spisovatelů jm. obecné
všech obyv. Sicilských.

Ztmtyvoc důvěrný služebník Themisto
kleův a pěstoun dítek jeho; později přijat
za občana Thespijského.
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σιχύα, ἡ, baňka (lazebnická).Arst,
ŽIXVŮV,Gvog,ió, znamenité ms, v Pe

loponnésu, sev, záp. od Korintha. 0 X. kraj
Sikyónský.

Ziuvývtoc 3. (Zuxváv) Sikyónský,οἱ Σ,
Sikyóňané, 9 X. Sikyónsko,

διληνίαι, αἱ, δάςί vých. pomoříSalamín
ského,

Μῖληνός,ν. Σειληνός.
σιλλικύπριον, τό, ἀἱ9Ἠόν. Ὀγ]ίπα Ερ.,

u řek a jezersetá, z jejíhož semene vyráběl
se olej xíx. nazývaný, nelibě zapáchající,
jehož užíváno ku svíceníj.oleje dřevěného;
snad: skořec obecný, ricinus communis.

otAptov, 76, hladyš (laserpitium), bylina
obzl. na pomoříKyrénském v Libyji v hoj
ném množství rostoucí, pokládaná za nej
lepší píci bravu a šťávajejí za lék výborný
i do jn. zemí dopravovaný.

Ztuplac, ov,Théban ok.r.400., horlivý
žák Sókratův.

Φιμόεις, έντος,ὁ, ř. Trj.s Idy tekoucí, do
Skamandra se vlévající,

σῖμο-πρόσωποςϱ. ΡΙ. piknoséhoobličeje.

otpóc 3. a) splesklý; pleskatý (op. γρυ
7x05)«) pleskonosý ; piknosý. Hér.oos.iko
ních. Xen., i T0 G.vře divó;pleskatost nosu;
pleskatý nos, B) Xen, c. / yaorůo ytyvera
splesklým břicho stává se. b) z) se-; za
hnutý. Xen.o cestách : záhybné ; se záhyby.
9) vzhůru nahnutý. Xen. 790; T0 o. διώχειν
na návrší stíhati (nepřátely).

σιµότης, "τος, Ἡ {σιμ.ό-ς.0Ρ. γρυπότης)
a) splesklosť; pleskatosť. Xen. piknososť.
b) zahnutosť. Xen, rav odóvrov zubův.

ΦΜιμούντιος(-μοέντιος, Yuy.óeu)Simoent
ský. Eur. —oyerol.

διµωνίδῆς, ου, ión. ce, lyrický básník
v 6.a5.stl., Kejan,synLeóprepův.

σιναμωρέω (oivau.mo0-c)zuřivě, ukrutně
plením. Hér. jen prs. a impf. act., s obi. mí
sta, města.

otva-pLwpoc 2. (oivo-uou,pa-, uolb-, m
mov-e0) prudký, zuřivý ku plenu; zuřivý
plenník, plenitel, hubitel. Hér, rv čovroů
svého vlastnictví,

Zivěný, Ý (Zivd-ou)krajina Sindská,
mezi jihových. jezerem Majótským a sev.
mořem Eux., Hér.vy ον NU.

Ztvěot, ol, národek obchodnický, snad

[4ἴρις.

pův. Areitského, na sev. pomoří Eux. od
jihových. jezera Majótského ke Kaukasu.
Hér. —srv. předch.

Zivčác, 7 (rozd, od předch.) ms. Mak.
v krajině Mygdonské, nad sev. vých. zát.
Thermskou, záp. od Thermy.

σινδών,όνος, Ἡ 8) «) plátno tenké, Hér,,
Thúk. $) tkanina. Hér. fvacívy byssová, ze
Inu hebounkého. b) věc z plátna tenkého; j.
roucho. Sof. sg.

σίνις π. σίννις, ίδος, ὁ (« cív-oum) 1. lu
pič ; zbojník. Arst. z básn. dvýp—.2. δίνις
mýth. zbojník na Isthmu Korintském, jenž,
přepadávaje poutníky, přivazoval každého
ku dvěma smrkům sehnutým tak, že smrky
vymrštěnými ubohý byl roztržen ; konečně
3. od Thésea týmž způsobem utracen byl.

ZÚvic v. předch.
σίννις, V. σίνις.

σίνομαι (oív-oc.obyč. prs a impf., ión.i
a0r. čotvaumyv)1. plením ; pustoším ; hubím.
s obl. m., krajiny. Hér. (v. mmu.xívo£.) čoí
νοντο χώρους τῆς Ἀττικῆς plenili—. výv Ao
ρίθα γην οὐκ ἐσίναντοὮότβ]κό země nezpusto
δἱ1, Χθη, πολλὰ σίνεσθαι τὴν Μηδικήν γα]πιῖ
Ριβ{οδΗ]--, πολλὰ τῶν σῶν συνόµεῦαὄκοντες
mnoho z území tvého pustošíme bezděky,
2. kůrazu přivádím, viva n. vi někoho, něco ;
škodu činím, škodím někomu, něčemu, Hér.
τοὺς πολεµίους μέγα σίνασθαι περῖάἁ{ε]ὕπιτε
likou škodu učiniti, způsobiti. p. prs. Xen.
(op. opsAeiy Tods plhovs). Hér. TYvστρατιήν,
TOvGToxTÓvvojsku. též ψεγάλως Ἀθηναίους
čcívovvovelice Athéňanům škodili. Xen. 09

Χέτι ἐσίνοντο τῇ TÓTEAXp0d0Aloe už jim ne
škodili v tehdejší potyčce.

| σίνος, τό (σίν-ουικι) ἀταα, pohroma. Hér.
μέγα τισ.

Μινωπεύς, έως, ὁ (Σινώπη) Βἰπόραῃ.
Σινώπη, , pom.ms. v sev. Pafagonii,

osada Milétská, hlučná obchodem.
σιός, ὢ, ὁ, ἀπ. --- θεός. ν.ναί £.
ιούφ ms. Eg. v záp.Deltěv kraji Salt

ském. A

ZíTVÁ0G, 6, pohoří ve vých. Lýdii, sev.

πἀρ. οἡ Ππιό]α, 908, {τὸ Φίπυλον ἄκρον.
Μιριοπαίονες, Υ.Συροπχίονες.
δῖρις, 1006,ἸόΠ.τος, %,ms. 1. pom. v již.

Italii nad sev. záp. zát. Tarentskou u ústí
ř, téhož jm. —2. v Pajonii,sev. vých. nad je
zerem Prasijským.



Μιρίτης.

Σρίτης, ου, ἴόπ, sea(Stor-c1.) Síriďan.
Φιρομίτρής, εω, ἄῑοἨόν, Ῥειδατ. 1. ok.

r. 500., otec Masistiův. 2. vojevůdce Xer
xův, syn Oiobazův.

σιρόςη, σειρός,ὁ, jáma obilní. Dém.
Ψίρωμος 1.ν 6. stl. kr. v Kyperské Sa

lamíně, syn Euelthontův, otec Chersiův.2.
v též doběkr. Tyrský ve Foinícku, otec Mat
ténův.

Μισαµάκης π. Moci- vojevůdce Pers.
za Dareja.

Ἀισαμγης, ου, ἶόπ.εω,Ῥθιδαη 1. zaKam
bysa nespravedlivý soudce král., otec Ota
nův. 2. za Xerxa vojevůdce Ariův, syn Hy
darnův.

otop i olovpva,j, kožichhuňatý;ko
žešina, Hér. pl.

oLoVpvo-pópoc2. (srv. předch., -pípo)
kožichem, kožešinou oděný. Hér. pl.

Σισύφειος 9. (Μίσυφο-ςsrv. násl.) Siso
fovský.

| Μισυφίδης ἀόν. --ἰδᾶς, ου, ὁ (Σίσυφ-ος)
Sisyfovec. dle Sof. Odysseus, jenž dle teh
dejší báje pro svou chytrost pokládán za sy
na Sisyfova.

Σΐίσυφος syn Ajola Thessalského, zakla
datel Efyry std., t. Korintha, první kr. Ko
rintský, pravzor lidské Istivosti a schytra
losti, dle ep. báje pro svon nepoctivosť tre
stán po smrti v Hádu marným válením ka
mene ohromného na horu strmou. Po něm
nazýváni později lidé příliš schytralí; v.
předch.

σῖτ-αγωγός 9.(αἵτ-ος,ἀγωγή)ου, Ρ/
žl, potravu dovážející, dopravující; spižní;
potravní. Hér. 7Aořxkoráby. čxavoloďky,
Thúk. vůeclodi.

Νιταλχής, εω, αὐἰ.-4AMaG,ov, jm. ně
kolika kr, Thr., j. v 5. stl. syna Térova.

otTEVT0G3. (ovred-w ) vykrmený. Xen.
T / , , ,

OVTELW(ořr0-g, srv. ovrém) krmím. Hér.
/ , ,

Χτήνεαἀοργίθκ πα Ἱγπιπία πιάπῃ,

otTéw (oťr0-<,srv, předch.)jídlem opatřu
ju ; živím ; krmím. obyč. meď. ἨΠότ.σιτέεσθαι
jídati. vi něco (v. xó7904 f.) i s dat., Xen. ci
veřodu oírTowgnajídati se jídly; jísti jídla.
Ρ67,ο01., Χθῃ. οὐ παρὰ μητρὶ σιτοῦνται οἱπαῖ
δες, ἀλλὰ παρὰ τῷ Oidaoxáhonejídají u mat
ky děti, ale u svého učitele. Πέ, σιτεόμενοι
rxdovToujísti přestávají ; od stolu, od jídla
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vstávají. PL. 8vmouraveto ovrelodm Vpry
taneju jídati, vyživovánu býti.

σἴτηγέω (σἴτ-ηγός, οἵτ-ος,ἄγω,) οἱ,
potravu dovážím. Dém. παρά τινος Ο--.

σιτηρξσιον, τό [σιτέ-ω)Ροίτανπό;peníze,
plat na potravu, na stravu. Xen., Dém. ve
vojště.

σιτησις, Ἡ (σιτέ-ω) stravování; strava.
Ἠότ. ἐπὶσιτήσι π8 5ἴταγιι (ορ. ἐπὶπρήσι). γ.
praed. δβἴΤ8Τοι(ΟΡ. πόµα). αἲὀ. ἐν πρυτα
velo G.Vpryt. vyživování.

σῖτίζω (oerí-ov, srv. ovrém)jídly, potra
vou opatřuju ; živím ; krmím. Isok, vag x
νας. Χθη.56 ἀπο]ίπι 800. τοὺς ἀλλεκτρυόνας
Gxópodx ovríoavre; kohouty česnekem na
krmivše.

σῖτίον, τό (αἵτ-ος) οῦγδ. Ρ]. jídla; po
krmy ; potrava, Hér. (v. eúTÉAstx-,ζητέω 1.
8) Χθῃ. ὡς ψήποτε ἐλάττους τῶν σιτίων γίγ
vecda: aby nikdy v poddanosťjídel se nevy
dávali. Pl., v. ToTóv.

σῖτο-δεία, lÓn.-δείη,1-1. δέ-ω) nedo
statek obilí, potravy ; nouze o potravu; hlad
(j. bída). Hér. o. ioyvpý náramná nouze (0po
travu). Thůk., Dém.

σιτοδοτέω (αςτο-δότης,ὁ, δί-δω-μι) οἙ]
lím, potravou opatřuju. Uhúk. pass. potra
vou opatřovánu býti; potravy dostávati.

otTov, jen v pl., v. ařros.

σιτο-νόμος 2. (-věv.o)Sof.jídla, pokrmu
poskytující. čAn(;naděje nabytí pokrmu, vý
živy.

σῖτοποιξω ( orroro16-c) chléb, jídla při
pravuju, opatřuju, Xen. Tiwněkomu. meď.
a) -si. ystouAaug. —B) jídly, pokrmy se 0
patřuju ; jídel, pokrmů požívám.

σϊτοποιία, %(aro701-606)příprava chle
ba, jídel. Xen. pl.

σιτοποιιχός 8. (σιτοποι-ός) k připravo
vání chleba, jídel příslušný, Xen. —opyava
mlecí stroje.

otTo-motóc 2. (-motá-w) jídla, pokrmy
strojící, Hér, yvvý, yvvatxeg.p. Thúk, —a,
pekař. pl. Thůk., Pl. vedle ὀψοποιοί. 51γ. ἶ
ἀρτοποιός.

σιτο-πομπία, ἡ (-πομπ-ή) ἀορτατοτόπί
obilí ; doprava, dovoz obilní. Dém.

σιτο-πώλήης, ου, ὁ (-meXé-o) obilní ob
chodník, Lýs.

ovToc, 6 (pl. ve význ. 2. i rů ořva) 1. a)
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obilí ; obzl. pšenice (mor.žito). Hér, ῥίζατοῦ
c, kořínek obilní. ořrov ometpervžito síti. (v.
i due) Thúk., Xen. (v. ἀκμάζω, συγχοµι
04). Dém. o. šreícaxvog obilí dovážené, b)
mouka. Thůk. (v. u4sce a, B-, xoTUAm);
z mouky pšeničné obyč. pekával se chléb,
strojila se moučná jídla. — 2. (pl. obyč.
neut.) jídlo; pokrm. a) lidem. α) pokrm o
byčejný, chléb, k němuž se přikusovalo ma
so, n. přijídala zelenina (v. dbov). Xen. i o.
Xprocza pokrm chléb. B)jídlo, j. část oběda;
obyč. moučné jídlo, Hér. o. oMy« jídla ne
mnohá ; jídel málo. v) vůb. jídlo ; potrava.
často očrazal rova potravy a nápoje. Hér.,
att.ij. zásoba vojska. Xen, u.dďeημέρας σἵτος
na jeden den potrava, Totávἡμερῶν στα na
tři dni potravy, potraviny. b) dobytku, obzl.
koním:pokrm;píce.Xen.v.u Bo 1.a, B.

σῖτο-φάγος 2. (-φαγεῖν)Ἠέτ, Γελωνοὶ6.
(gel. živí se obilím, chlebem.

σῖτο-φόρος 2. (-pépo ) potravu nosící;
potravonosný., Ηότ. κάμ-ηλοι,

σῖτο-φύλαξ, ακος,ὁ, pl. dozorcové obil
ní, v Athénách úředníci obecní, napřed 3,
později 15 k udržování pravidelných cen
a váh v obchodu obilním, Lýs., Dém.

otT-VY)G, ou, 6 (-dvý) Dém, spižník ; do
zorce koupené zásoby obilní; v Athénách
úředník v čas neúrody n. hladu volený na
sněmě ; jím byl Dém, svého čsu.

| Alepyoc 3. (Zlpv-og) Sifenský, ol Z. Sifňané.

Zíovoc, 4, ostr. Kykladský, jihových.
od Serifa, s obyv. Iónskými,

σιῶ, σιώ, Y. σιός.

σιωπάω (σιωπή. -- {πῖ. σιωπήσομιαι, 801.
ἐσιώπησα ὅϱ) 8) πα]δίτα; πεπη]ατίπι (61Υ. σι
γάω). Ε1}.σιωπῶν λίσσεταί σε τη]όθ (chla
peček nemluvný), —Hér. otomovrov TÁV
XANovkdyž mlčeli (v mlčení trvali) osttní—.
Xen. čordrov mlčeli. ororžom umlknouti.
b) zamlčuju. vi něco. Sof, ei σιωπήσεσδε-
zamlčíte-li to—,Xen. —Dém. τὰ μὲνἄλλα c.
osttní věci pomíjímmlčením.páss. tonů
σθαι zamlčovánu býti.

σιωπή, Ἡ (σισξωπη) εο]ο (ραάπι]δοπίπι
n. umlknutím. srv. σιγή). 50Η.Ἡν σ. Ὀψ]ο ti
cho (nikdo nemluvil), Xen. o. šyéveToticho
nastalo. oto? tiše; mlčky.Xen.ropeúcodat
σ. { διάγω 9. 8, P.

σιωπηλός 1 -ρός 8. (σιωπά-ω)Ἠελοι

σχεδάννυµι.

čký ; mlčenlivý; zamlklý. Eur. Xen. comp.
-00TE001,

omutóc 3. (GxaFog, « scaevus, Ševe-r,
ἔοι-τ) 1. a) levý. Pl. pl. πει, (ορ. δεξιά. —
ΦΤΥ.ἀριστερός, εὐώνυμος, λαιός) 8) 7]ογδςίηγ;
neblahý; neradostný. Sof, oróu«a—ústa k ne
radosti. Hér. xrňua— poklad neblahý. 2.
bláhový; nejapný; neschopný; hloupý. Eur.
pl. hlupci. Hér. i sup. oxatórTaTognejnejap
nější. —PL. pos., Dém, ojTo G,ὥστε 5 inf—,
tak hloupý, že—.

Zmaloc mýth. pěstník v Thébách, syn
Hippokoóntův.

OYXMLOOĎVY),dor. -va 4, (srv. násl.) Sof.
bláhovosť.

σπαιότης, τος, Ἡ (σκαιό-ς)bláhovost;
nejapnosť; nemoudrost; hlouposť.Sof, oxa
ότητ ὀφλισκάνεινvýtku nemoudrosti tržiti,
Ἠότ, γοά]ο ἀγνωμοσύνη. Ὀόνη, σκ. τῶν τρό
movnejapnosť smyslův.

σχαλεύς, έως,č (cx4A-Xe)okopavač.Xen.
σχαληνός 8. (.ν oxoX-16c)nerovný. PL.

ἀριδμός δίθ]ο-- (11916).
σχάλλωτγ]α; Κορα.Πότ, prs.
omxaAuóc, ó, kolík veslový (na lodi).

Σκάμανδρος ř. Trj., s Idy podle Troje
tekoucí a spojená se Simoentem do Hellés
ponta sev. vých. od Sigeja se vlévající.

ZnapavěpWvupoc dle Hér.Lesban, otec
Sapfojin a Charaxův.

Ὡχκαπτησύλη,τ. πάς].
ὠκαπτὶ ὕλη, dleněkt, ZuaTTYSÚAY,

7 (Proseky, Proseč) m. v jihozáp. Thrácku,
na úpatíjiž. pohoříPangajského, se zlatými
doly.

oxámTw (« kopu.) a)kopu Tliúk. zdppov
příkop. b)okopávám. Xen. γήδιον. isobi, rost
lin. též pass. prs.

OXUPOXLÓTTOmhourám; mrkám. Xen.,
σκαρδαμύξαι zamhourati.

σκάφη, Ἡ {ονσκάπ-τω)τγἀἰαραπ]μα, Ηό}.
se. necky.

σκάφος, τό(-ν oxáen) a) dutina, obzl.
σκάφη νεῶν α) dutina, vnitro lodní, Sof. i vav
τικὰ σχ. (V.πηδάω 1, a). i se., Eur. ναὸς
axaoog loď dutá. B)vrak lodí. Aischl., Thúk.
b) koráb. Eur. (v. AoyGo;). Hér., Dém. vet
ζον, ἔλαττον, |

σχεδάννὺυµι, ν Ριό5ο1ἵ.σχίδνηµι, Ῥάρη.
| -πίδνημι (fut, σκεδάσω,att., ve slž, někdy



σκεὺρός.

1 lón. σκεδῶ, -0% G; a0r, čoxéduca, pass.
ἐσχεδάσθην, Ρτᾷ, πιθᾶ, 8 Ρ855. ἐσχέδασμαι)
ptýlím ; trousím ; rozptyluju. a) s obi.neosb.
κ) ΑΙΒΟΠΙ.πάχνην ἑῴαν ἦλιος σχεοᾶϊ]ίπί ταή
ní slunce rozptýlí, rozehřeje.pass. piv Gx
daobňvu Peod darivag dříve než se rozptý
lily, rozlily boží paprsky. Hér. áu« Ἠλίῳ
oxtdvanévo zár, se sluncem rozlévajícím se
(svými paprsky za jitra). Thůk. obahněτῷ
uh)oxedavyvodatím že se nerozptyluje, ne
rozlévá. 3) rozsévám, Hér. or. pass. 0 obilí
oxidvacdo: —se,b) «) s obi. os. rozptyluju;
rozháním. obyč.pass.Hér. čoxeddotnoav dvě
τὰς mOc rozptýlilise po obcích. Xen, č
σκεδασµ.ένωνἐν τῷ πεδίω τοπτοιξθπγο]--,
Thúk. 0yAog—.Pl. σκεδαννύμενοι--rozptylu
jíce se, 3) s obi. zosbn., Sof. vý oxedůca T880
dTd xpůTogÚvov nezaplašiti tomuto od hla
vy spánku. pass. Hér. čoxeducuévouT00A0
Ύουἀνὰ τὴν módy když roztroušena byla ta
zpráva po ms.

σχευὺρός ὃ. (18 σχε-Όρος, ἔχ-ω-) zevrub
ný. Aischl. adv.

ZiMElpWY,ovog, mýth, zbojník, jenž na
cestě mezi Korinthem a Megary poutníky
jímaje nutil, aby munohy myli, při tompak.
je po hlavě házel do moře; od Thésea utra
cen týmž způs. Eur. Zxetoovogáxrali Ze
ωνίδεςπέτραι Skeirónovy břehy, Skeirónov

ské skály (příkré na vých. pomoříKorint
ském).

AxELpwWvÍdEc,v. předch., ν.{ Σκιρωνίς,

Ὀθλλίας, ου,V.Ἀοιστοκράτης2.

σχέλλω suším. srv. σκληρός,περισχελής.

omĚÁ0G,Tó a) hnát stehní; stehno. Hér,
Ῥ]. τοὺς πόδας καὶτὰ oxéXy nohy (dolní po
kolena) a stehna, Xen. —b) noha.trag., att.,
v. mua 1. b, u.

σχέμμµα, τὸ (σκέπ-τομαι) 1. οΏ]εᾶ, ΕΙ.
σκέωµιατά τινος 0Π164Υ πόδί (πεᾶ]ε σκέψεις
mepíTivogohledání, zření k něčemu). 2. ú
vaha; věc uvažovaná, Pl. gp0g λόγον dle
rozumu, důvodu.

σχεπάζω (básn. oxemaw.—oxéry) kryje
chráním. Xen. subi. $wúpuč.pass. šoxenác
da zakrytu, ochráněnu býti,

σχΕεπαρνον, τό, {8518.815. ἆ-σκέπαρνος.
P /νΝιυο

oMETY)(básn. v0 oxénag) kryt ; záštita;
ochrana. Xen. T δεόµενασκέπης τοῦ ἀνδρώ
που části těla člověčího potřebující krytu,
ochrany. Hér. čv σχ. πολέμου, φόβου εἶναι
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v ochraně, v bezpečnosti býti proti válce,
poplachu, strachu.

OMÉT-TOLUL(m spec-io, veslž. spic-io,
spec-ula, spáh-e. —prs. a impf. velmi zř.,
obyč. cxomém,v. tam, —fut. oxéboua, a0r.
ἐσκεψάμ.ην, Ρ1{. ἔσκεμιμαι) 1. a) ohlížím se,
pohlížím (j. k cíli). Hér. deňoxoda: závra
xai oxébacdůoupodívati se na všechnoa pro
hlídnouti si. Xen. méuna σκεψοµένους, πῶς
ἔχοιεν οἱTEAeuTorčo:vyšle muže na ohledanou,
j.se mají poslední, ΕΙΙΓ.σκέφασθε ὃ)εἰς τόνδε
pohleďte na tohoto! b) pozoruju, uvažuju
(obzl. s podivením ). Sof. —rhv Túymv odvody
Boorotypovažte osud, pohledte na osud dvou
smrtelníků! Aischl. oxébau, olog yetuWv—
pohled, považ, jaká bouře—. Φοξ, --ὁποίας
TATA ouu.popdgúro mémovd«pohled, z jaké
pohromy trápení to mám! Dém. čx τούτων
ἄν τις σκέψαιτο, πῶς-- 7 ἴο]1οΡ7 Καζάγ προ
zoroval, poznal, j.—. Xen, T0 δίκαιον σκεφά
uevog ohlédaje, poznaje věc spravedlivou,
kde právo jest. —2. a) ohledávám ; u-; roz
važuju; rozjímám; pro-; vyzkoumávám.
Ῥ]. πρὸς ἑχυτόν τι σκεψάµενος Ἡ 59606πὅοο
τοπγδδ]ν. σκεψώμεῦατῆδε πῃ uvažme to tak
to asi. i ῥ456. περὶ οὗ βουλευόμεῦα καὶ σκεπ
τόµεῦα, ὅστις Ἱμιῶν--. ο ὅθπι se radíme a u
važujeme, kdo asi z nás—, att. cxermT60v—tře
ba uvažovati—.oxébuobau,Tig—,rc uvážiti,
kdo—,j. —.—av s coni, zda—,jestliže by—.
po vedl. čse, ei sopt. buď: má-li—;n. jestli

že by—.prf. Dém. εἴ τι χρῆσιμον ἐσκεμμένος
ἥκχειτις ΥυγςίοιΡ{-Η Κάο (1. Υοὔπ{]) něco pro
spěšnéhovyzkoumav.neut.i pass., Thúk.
—Xen. čoxeu.néva Ačyewvěci uvážené, pro
zkoumané mluviti. b) i o subi. zosbn., Pl. %
ἰατρικὴτούτου,οὗ θεραπεύει, τν φύσινἔσκεπ
vw lékařství toho,kterého ošetřuje, povahu
má vyzkoumanou. πραγματεῖαι ἐσχεμμέναι
τὴν ἡδονὴν µόνον τῆς φυχῆς-- 5Π8ΗΣα7παγξθ
za cíl jediné rozkoš duše—.

σκευαγωγέω (σχευαγωγό-ς) πάϊαάί οᾱ
náším, odvážím; stěhuju se ( s nářadím).
Ῥόπι, ἐκ váv dypáv z venkova, Aisehn. aor.

σπευ-αγωγός, ὁ (σκεῦ-ος, ἀγωγή) Χεπ.
ol cx. nakladači zavazadel, nářadí; záškodní
lid, chasa (ve vojště).

σχευάζω (oxevň, srv. oxelog) 1. a) stro
jím ; u- ; připravuju. Ἠότ, τὰ δηρίοασχευάζειν
2ΥδἵἹς ]{ά]π--, σκευᾶσαι πδίτο]1, upraviti—.
πρόβατα 0706--.pass. Xen. TRčoda ed ὕ
ὄχτος ἐσκεύαστχι ]ά]α ταἵοπά ve vodě upra
7οη8]δοι. ϱ) α) Ἠέν. ἐσθῆτισχευἁσαιοβτεπι

P?
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vystrojiti. viva někoho. πανοπλίη těžkým o
ἀδπίπι. ϱᾳ55. Πέρσαι τὴν αὐτὴν ἐσχευασμένοι
καὶὁ πεζός Perš. týmž způsobem vystrojeni
j. pěchota. Kíoovorτὰ ἄλλα κατά περ Π]έρσαι
šoxevadaTov osttních věcech právě j. Perš.
vystrojeni byli. i s dat, vókototἐσχευασμένοι
ἦσαν Mmčexote. luky opatření, vyzbrojeni
byli Méd—.3) vůb. opatřuju. pass. Hér. rot
σι ποταμοῖσι οὕτω δή τι Σκύδαι ἐσχευάδαται
řekami tak tedy asi opatřeni jsou—. 2.a) u
pravuju. Hér. oxeváČervvexpoúc upravovati
(balsamováním) mrtvoly. ra roAvTeAtoTaTa
způsoby, náklady nejdražšími, T v.écupro
středními. b) strojím; připravuju ; osnuju.
med. Hér. móXenov,προδοσίην ἐσκεύαζοντά]
ku, zradu-—.

σχευασία, 7 (sxeváČe) strojení; upra
vování. Pl. příkrmu.

σχευή, Ἡ {9 σχεῦος) α)5ἴτο]; Κτοὶ; οἁδτ.
Sof., Eur. —Hér. čvvýax. rácy v oděvu ú
plném. Mydixý, [sporx kroj, oděvMed. —,
Pers. —p. Thůk., Xen. —PL. i kukle, obi.
při meordéu.evog.b) x) odění; zbroj. Thúk,
úrAodění lehké, P) úprava. Thúk. o. č7Awv
—zbroje.

σκευο-ποιός, ὁ [-ποιέ-ω]hotovitel krojů,
Arst. ústrojce, přístrojce divadelní.

σχεῦος, τό(» σχευή, σκῦ-τος, 5οΏ-ἴαπι,
cu-tis) stroj. 1. obyč. pl. a) stroj ; zbroj; 0
dění. b) zavazadla.att., Xen. vedle órA« (v.
dvaXhaubave T. a, x, —) vedle στρώματα. -
2. a) stroj; nářadí; náčiní. sg. Xen. dpyúptov
7 Gx.peníze n, kus nářadí. obyč. pl. τὰ τῶν
ἵππων σχ. ΚοϊδΚκόπάδ]π{. Ῥ]. ἐντοῖςτῆς νεὼς
Gx.v náčiní, lanoví Jodi (nákladné). i pouhé
Ta Gx., Xen. ČýJuvaxl Asxvá náčiní ze dře
va a pletiva (na lodi). Thúk, isodx. posvát
né náčiní, ( nádobípři slavnostech a p.).b)
stroj; nástroj. c) vůb. věc.Arst, dle Prótag.
ὀνόματα ἄρρενα καὶ Ὁήλεχ καὶ σκεύη ΠΟΠΙΙΠ8
mase. et fem. et neutra.

σχευοφορξω (σχευοφόρο-ς) Παγα788]α,
náčiní nosím, Xen“ o koních:'zavaz. nositi,
voziti. —o 0s. ve vojště: mezi záškodníky,
chasou záškodnou býti; zavazadla opatrovati,

GZELOPODMÓC3. (Gxevogóg-oc) K zava
zadlům příslušný; zavazadelní; záškodni
cký. Xen.oroar0g cx, voj, chasa záškodní. 70
cx. Bapognáklad, tíže zavazadelní jednoho
spřežení, potahu.

σχευο-φόρος 9. (-φέρω) zavazadla, ná
činí nosící. Hér. xXumAoi—velbloudi náklad

σκηνή.

ní. Xen. Ta x. soumarové (v. 0yAog1. b, B),
potah nákladní (v. yuyvóc2. b., dáva 2.b.,
ἀνείρω-, µέσος1. 8. α, £.). ol Gx. ve vojště:
záškodníci ; chasa záškodní, ve vojště Lak.:
drábi vojenští (pěšákům těžce oděným no
sící štít a jné potřeby válečné). Xen. i ve
vojště Pers.; sg. cx. j. subi. při GvvaxoXov
dely mi. —Ta cx. záškodnictvo (chasa zá
škodná i s potahy nákladními).

σχευωρέοµαι (σκευ-ωρό-ς2., σχεῦ-ος,d
ox) náčiní si hlídám. Dém. obr. ráv IleXo
movvýce oxevepoducvoc pikle v Pelop. ku
prospěchu svému podporuje.

omědic, j (cxén-rTou.u) 1. a) pohlížení;
Ῥοποτογάπί, ΡΙ. ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων, διὰ τῶν
ATOVGX.pozorování očima, ušima, b) vzhled;
ohled; ohledání; zření. PL. zept Tivog k ně
čemu (v. oxéuu« 1.).2.a) ohledávání ; uva
žování; uvážení ; úvaha. att. obzl, Pl. (v.
ἡγεμονεύω ἤ.,ἐγγίγνομαι 2. 8.) σκ. πολλὴ περί
Tivoguvažování dlouhé o něčem. ἐνἀρχῇ τῆς
Gx.na začátku úvahy. oxédivmoteloba úva
hu činiti, efve—,e/re—, zda snad— či—.zkou
mání; vyšetřování, Eur. vyšetření, Xen. —
Pl. s gen. ční Tv TodTovx. k vyšetření
těch věcí.

σχηνάω, v. násl.

omyvém, dle někt. i -VW (σκηνή. 812.
oxnvów) 1. a) tábořím; bytuju. obzl. 0 voj
sku. Xen. čy oper, čvdamepčoxývovy na hoře,
kde právě tábořili. (v. rovnoóg 1. a—). alei
ἐν ZWuxig čoxývovy ve vesnicích bytovali.
šoxývnoxv utábořili, ubytovali se.— b) ve
stanu, v táboře hoduju. Xen. τοῖς σκηνοῦσιν
ve stanu hodujícím. ἐἔσχήνησανhodovati se
jali. 2, a) vůb. bydlím. Thůk. meď. vů igo«,
ἐν οἷςἐσκήνηντο svatyně, v nichž se ubyto
vali. b) Thúk. r. medď.z prken si dělám.
σκηνήσασδαι καλύβην ἆ ΡΙΚΘΠudělati si ko
lybu, chýši.

OXYVÝ,7 (- ox4) 1. a) bouda. «) stan.
Sof. cx. vxuvixaxístany lodní, att. —Tivocstan
něčí. —pl. i ležení ; tábor. B)k ukládání ně
čeno. Thůk. oxyvývrorňouvTec stanek udě
Javše (j. kostnici). Dém. cx. ai xara vův 4
yoodvboudy po tržišti, po náměstí, v) bouda,
kryt na voze. Xen. b) hostina, oběd (ve stá
nu). Xen. xxXelyiva cicTř Gx. zváti něko
ho na hostinu. T0 TéAogτῆς σχκ.ποιήσασθαι
konec hostiny učiniti. sAméev/ cx. skončila
se hostina (v, i diAÚo 1. b.«). —2. lešení.
Xen. Toxyix70%.ke truchlohrám -, jeviště.



σχήνηµα.

Arst. Ta ἀπὸ σκ. πρόνΥγs jeviště, t. herců
(nikoli sboru).

σχήνηµα, τό (σκηνέ-ω) podloubí. Xen.
σχηνίδιον, τό (σκην-ἠ)stánek, Thúk.

σκηνογραφία, Ἡἡ { σχηνο- γράφ-ος, ὁ,
"γράφω) ΑτΑδί.οπια]οτάπ{, πια]ρα]ογ1δ {ὅ.

σχηνο-φύλαξ, αχος, ὁ, strážce stanu.
Xen. pl.

σκηνόω (σκηνή, 81Υ. σχηνέω) 8) stan,
byt mám; bytem jsem. Xen. ἐν τῷ πεδίῳ
šGxývouna rovině stan, tábor rozbíjel, cxvoův
ἐν vaig olxtaug býti v domech. ὁμοῦ σκ- 8Ρ0
lečné stany míti. b)ve stanu jídám, obědvám.
Xen. cýv Tim i u.eTá Tivocs někým, společně
s někým.

ONÝVWLA,T6 (cxyvó-o) příbytek vojen
ský (buď ve stanu n. v domě). Xen, pl.

σχηπτός, ὁ (σκήπ-τω) 1. a) udeření (ná
hlé). blesk. Xen. (v. doxée 1. £.). b) vír pra
chu. Sof. (v. atow 1.a —)2. a) rána. Arschl.
λοιμοῦ πιοτογά--, ϐ) Ὠόπῃ, σκ. Ἡ χειμών νίτη.
bouře (válečná).

σχηπτουχία, Ἡ (σκηπτοῦχ-ος)το]θγᾖά
covství. Aischl,

σχηπτοῦχος (σκηπτρο-εχος,-ἔχω) 8)
básn. žezlovládný. 00s. rodu král., Eur. o
mladičkém Orestovi.b) Xen. dvorníspráv
ce, maršálek ; vrchní správce (u kr. Pers.,
velmi moený, obyč. ΙΙεξίόπες). πιστότατος
TŮV GZ.

σχήπτρον, τό (σκήπ- τω. « SCÁp-US,
scip-io) 1. podpěradlo; podpora. a) hůl;
berla. Sof.(v. zpodelxvuu:1.a).b)oos,v chů
zi slabšímu: podpora. Sof. oůxovvToT'čx T0Ú
τοιν γε μη σκήπροιν ἔτι ὁδοιπορήσης věru ni
kdy už podporouaspoň těch dvou průvodkyň
nepoputuješ ! 2. a) žezlo; berla, j. znak hod
nosti. obzl, král., jež od Dia pochází. moc,
vláda král. —δοΐ, παρ’ ὅτῳ τὸ θεῖονΔιὸς σχ.
dvásceva: v jehož moci božské Diovo žezlo
jest. Aischl. (v. edduvrýptoc). i pl., Sof, ve
dle dpóvot (V. Ῥρόνυς 2. Ὁ; κραίνω {.). ἰ Π6ή,
σοὶσχ. τὰ ἐμὰ ἐπιτράπω tobě žezlo moci, vlá
dy své král. odevzdávám. b)berla, podpora
trůnu král., Xen. oi πιστοὶ φίλοι σΧ.βασιλεῦ
oi dAndécTaTovvěrní přátelé podpora krá
lům nejpravější.

omYýmTw(srv. čtyři předeh.) 1. podpí
rám. obyč. obr. mmeď.za podporu, za záminku
si beru. vi něco; předstírám něco, Hér. τὸ
σκηπτόμενοι ἀντενεπίμπρασαν-- οοὔΡϊεὰβί]

σχιαβός. 975

rajíce—.fut. (v.ἀποκρύπτω-- ἕ). ΤΕ]. σκήπ
Teodní TL7epógTivx 0-, vymlouvati se něčím
někomu. Pl. cxymróuevogčrs opt. předstí
raje, že (prý) —Dém. πῶς ἂν σκήψαιτο--;,
s inf, j. by se omluvil, že—? 2. básn. a) vpí
rám ; vrážím ; vrhám, Eur. rotóva' 4AkoTop
gigču. čoxmÚavdeol takového ducha pomsty
na mne (poštvali,) pohnali bohové. b) act.
intr. vrážím ; vpadám. Aischl. méčotoxžbau
na zemvraziti, spadnouti,Sof.,v.čvI.1.a,f.

oNT|dic, 4 (oxýn-ro) podpora. obyč. obr.
zástěra; záminka; výmluva. Sof. cx. 0x
oúcxzáminka nepodstatná, lichá. Hér. cx
ψιν ποιεύμενος τὴν ξεινίην τὴν Ἱστιαίου {4
minkou čině si přátelství hostinňé s Hist. —
σκ. πρὸς τινα výiluva proti někomu. xara
póvou Tivax. za jakousi příčinou vraždy,
Dém. oúčěšγὰρ λόγος οὐδὲ σχ.ἔθ᾽ ὑμῖν τοῦ µ.η
τὰ δέοντα ποιεῖν ἐθέλειν ὑπολείπεται νζὰγἰὲ
ani důvod, ba ani výmluva už vám nezbývá,
proč byste nechtěli—,

σχιά, 16η.-ιή, Ἡ (« stí-n, Sehe-me, Scha
tten)1.a) stín, Hér. úmocx? podstínem; dole
vestínu.ipl,, Xen. ai Tv δένδρωνσχκιαί5ἱ10
mů stíny. b) o os. nezjevné. stín; přelud.
DOL.GxužTim Aóyous dvécna s přeludem ja
kýmsi—. 2. stín; věe nepatrná. Pl. περὶὄνου
σχιᾶς 0 stínu oslově. Xen. uayeodaí vimuπερὶ
oxuďgpotýkati se sněkým o stín. Sof. καπνοῦ
Gx. (V.rpíxada, b —).p. 008., i κούφη σκ.-
Dém. o nepatrném právu περὶτῆς ἐνΔελφοῖς
σκιᾶς πολεμ.ῆσαι ο 5ύΐπ ΥDelfech válku za
δή (4. 181 προµαντεία, ἀγωνοῦετεῖν).

σχιᾶγραφία, Ἡ (σκιᾶ-γράφ-ος9. -Ὑράφω)
a) stínomalba ; perspektivní malba. Arst. —
b) obr. Pl.o nepravé, liché enosti: malova
ný stín (op.And dosrý).

omáC (cx4) a) stíním; stínem pokrý
vám ; zastiňuju. vi něco. Xen, obi. Tě M
oúueva.b)pokrývám; zahaluju. «)Eur. pass.
τέχνων γένυς σχιάζεται synů brada se pýří,
pučí. 3) Hér. TodT0 yévetovTv domída r
GavGxu4lervjehož brada že po štítě celém
splývala. Eur. dépav,xeoaAdvoxuálev šíji,
hlavu pokrývati.

ZmlaWoc, j, ostr, v sev, záp. moři Aig.,
při jihových. Magnésii.

σχιᾶµαχέω (16οΡ.σχιᾶ-μάχο-ς, -μάχο
v.o) se stínem potýkám se, bojuju. Pl.

ox1apó-1opoc 2. (-xóun)Bur, stínolistý.
ὕλα 168.

σχιαρός Ξξ-σχιθούς.



976 σχιᾶτραφέω.

σχιᾶτραφέω, γ. πάς].
σχιᾶτροφέω1 -τραφέω, Ἰόπ,σχιῄτρο

DĚL (σκιᾶ-τραφή-ς; -τροφή) α) το βὐΐπα
chovám; med. Xen. oxixToxosicda: doma
dřepěti (stále žíti, z domu nevycházeti), b)
rozmazluju, změkčuju. Hér. Ta xepaXag
σκιητροφέουσιν ἐξ ἀρχῆς πίλους τιάρας φορέ
ovrTecS hlavami se mazlí, od dětinství klo
bouky zavité nosívajíce, med. čoxmvpové
ovvovestínusi hovívali.

σχίδναµαι, v. σχεδάννυµι.
Znídpog, 4, osada Sybaridská παjihozáp.

pomoříItalském (v Lúkánii).

σχιερός, -αρός3. (0x4) stinný, Eur. do
νὰ, Χθη. σκηνήµατα.

OMV, V. σχιό.
Φικιλλοῦς, οὔντος,ὁ, τα. ν Ἐμᾶδ Trifýl

ské, jihozáp. od Olympie.
σπίµ-πους, οδος, ὁ[σκίμ.-πτω-ξ σκήπτω)

podnožka ; pohovka (nízká ); lehátko. PL.
sg., Xen. pl.

omLo-EL0Y)c2. stínu podobný ; stínovitý,
Ἐ], Φαντάσματα.

οχκίος, ó, ř. v záp. Thrácku, tekoucí od
pohoříRhodopského k Istru (Isker).

σχίπων, ωνος,ὁ{»νσκἤπ-τρον) hůl, Hér.

Ὁχιράς, 4005,2, příjměAthény obzl. etě
né ve svatyni u mysu jihových. na ostr, Sa
lamíné téhož jm.

Omipapetov, 0 (oxugapev-e v Kostky
hraju. oxí0x00-g,ó, kalíšek na kostky) herna
v kostky. Isok. pl.

O%LPODOPLWY,vos, O, dvanáctý měsíc
Att., poslední v roce, asi konec května a větší
část Června, n. čásť června a Července (70
σχίρον,νν Gxi-4 stinník, slunečník, s jakým
kněžky Athéniny v Athénách kráčely prů
vodem při slavnosti nazývané 7%Gxug0000ux,
v měsíci tom konané),

σχιρρόω (σχιρρό-ςὃ. tvrdý) tvrdým či
ním. V. ἐν-σκ-.

σχιρτάω (.ν ep. oxxÍbo)A) po-; vyska
kuju. Eur. gXor šeztovov ořivzpínali se. b)
Aischl. oxiovž δ) ἀνέμων πνεύματα ἨΜ5ο {ια
větrů dýmání.

σπίρτηµα, τό (σκιρτά-ω) υγ 5Κκοῖς;5Κο]ς,
Aischl. pl. —Eur, pl. poskoky (v tanci).

Zutpwvíc, ίδος, 0dó; Skírónská cesta
z Megarska přes Korintský Isthmos do Pe

UNOTUG.

loponnésa přes pohoří Geranejské. srv.
Zxetowv.

Σιπίτων, ωνος, 51118 lékaře Démokéda.

Zm.wvatoc 3. (Zuóvn) Skiónský. 0 Z.
Skióňan.

ZMLÓVY),4, ms. pom.vjihozáp. Palléně.
σπληρός ὃ. (αν oxéh-Aw)tvrdý. 1.a) u)

Aischl, yř zemětvrdá (nevlhká, neúrodná).
PL., Xen. oxXnoóv—, uxAuzóv tyrdé—, měk
ké,Xen. súválestou: oxAnpdglíhati tvrdě, βιο
Teúsv— žÍti nuzně, —Xen. čv oxAwpd na pů
dě tvrdé, drsné. 3) křehký; (neohebný); Xen.
σκέλη (ορ. ὑγρά). b) pevný; silný. Hér. Bpoy
val cx. hromobití silné. 2. duševně: tvrdý
a) ) utužilý. Sof. dvyý (o Hérakleovi, ale
v.iB!)B) zatvrzelý ; urputný; tvrdošijný.
Sof. dvyý mysl zatvrzelá (o Ajantovi, srv. «
—v. irímro 1. b, «). Pl. boc povaha tvrdá,

| hrubá. maso. ox., adyumpóg hrubý, drsný
(ορ. ἁπαλός, καλός. -- 811.ἵ εὐηθικός). ϱ) α)
příkrý, Sof.pl. neut. (v. dázvo 2. b.— ua
δακός 2. ). -- B)krutý; ukrutný. Sof. ox.
dovdóckrutá pěvkyně,t. Sfinx.

σχληρότης, τος, Ἡ (σκληρό-ς)zatvrze
lost; neustupnosť. Arst.

σχληφρός, ὁ (-ν σκληρός)ΕΙ. štíhlý ; na
pohled mladší, než jest. op. προφερής.

OmoÁLOV,Tó (Gx0)Xó-g) píseň do'kola
(vlastně pořadímklikatým, nikoli dle pořád
ku v kole, střídavě od hodovníkůzpívaná).

σχολιός 3.(substt.neut.v. zvl.vpředch.)
a) křivý; zkřivený; ohnutý. Hér. (v. σίδη
00g—).křivolaký. comp. více—. duGové,b) du
ševně, Pl. mávra Gx. úmOÚsúdovg všecko
zkřiveno ode lži.

ZMOÁOTÁSIG, £vT06,Ó,pom. m, v záp. Ká

UMÓÁoTO,oi, tak dle Hér. nazývali se
be Skythové po králi prý svém Skolotovi.

o%0A0Ů, č, a) kůl. Eur. —pl. koly; kolí;
pláňky. Hér,, Xen. b) strom (osamělý). Eur.
ἀπὸ σκόλοπος ὄψεται.--. |

GmoAútptov, ró, stolička. Pl.
ZMoTAdUL,oi (Šxóra-c) Skopovci, vla

„dařský rod v Thes. Krannóně.

ONÓT-UPYOG,6 (Gx07-6, Zpyew).vrehní
zvědů, vyzvědačů. Xen.

ÚMóTUC,a, časté jm. v rodě vladařském
v Thes. Krannóně, obyč. střídavě s jm. Koé
ov;podleprvního Skopy,jenž bylasiv 7.stl.,
celý rod násl. nazýván Sxor40x; nejzná



σχόπελος.

mější jest 2x. na zač. 5, stl., u něhož po ně
jakou dobu byl Simonides básník.

σκόπελος,ὁ (-ν σκοπ-ιά) Ρά5π. 5α]ίπα
(z níž daleko jest viděti). Aischl.

σποπέω ( ox070-c. obyč. prs. a impí.;
ostt. čsy od oxém-rou.a) 1.a) hledím, pohlí
žím (j. k cíli). Sof. umxér ZAhoceoxóma už
nepohlížej jinam (hledaje)! vi k něčemu.
med. dym. PI. Tovἥλιον (ν. Φεωρέω 1.b, α)
i bez ἃθο., Βπγ, ὁρῶ, σχοποῦμιαιo ὄμμα παν
Taxyod oTpĚpOVZÍrám, pohlížím tu zrak všu
49 οἱάδε]θ. ὄμμασι σκοπουµένη οὗϊπια pohlí
žejíc. b) hledím; přihlížím Ti k něčemu ;
ohlížím se (ohled mám) na něco. Sof. σκοπεῖν
zápy« hleděti ke skutkům. —ví δῇῆτ ἂ̓ν σχο
ποῖτό τις τὴν Πυδόμιαντιν ἑστίαν; Ῥιοῦ ἰθάγ
by hleděl kdo k sídlu věštby Pýthské? Hér.
σκοπέεινπαντὸς χρῄµ.ατος τὴν τελευτήν Ἠ]6
děti při každé věci ku konci. Pl. ví δεῖἡμᾶς
σκοπεῖσθαιτὴν τῶν πολλῶν δόξανἀνθρώπων,
co, proč třeba nám ohlížeti se po mínění
obecného lidu ? —dbáti mínění—; Ἠότ. σχο
πέειν τὰ ἑωυτοῦ π]θάδίϊ si svého. p. Thúk.,
Pl. —2. a) ohledávám; pozoruju; u-; roz
važuju. trag., Hér., att. (σ. ἀτρέρ.α f., ἐννοέω
9. 6, β, ὀλήθεια 1.). τὶ něco. PI. περί τινος u
važuju 0 něčem.act. i meď. —0ros s fut.:
aby (j. by)—. si— zda—. mórTepov—,7, 1 s opt.
zdaž by—, či—. Pl. i: zkoumám, vi xzT' dv
Úpoamovněco 0 lidech; zkoumaje něco při
hlížím k lidem (v. i dregá— £.). b) i0 subi.
zosbn., PL. πραγματεῖαι, ἥτις ἢ βελτίων Ἡ χεί
ρων τῶν ἡδονῶν, ο) σκοπούμεναι-- 5Π8ἨΥne
uvažujíce, která asi z rozkošíjest buď lepší
n. špatnější—.

σχοπή, Ἡ (σκέπ-τομαι, 817.σκοπός)hlíd
ka; m. hlídky. Xen.

omoTLX, ión. -vý, j (oxox-4) a) hlídka;
strahov, Hér. (v. [eooeúc). Eur. operu ox.
dev na horách hlídky bohův (odkud boho
vé se rozhlížejí). b) hlídka; hlídání. Hér.
σκοπιην ἔχοντες TOÚTEV(pozor majíce,) čÍ
hajíce na to.

Z 7 < /

Ὁσχποπιωρεομαἰ (σκοπι-ωρός, ὁ, σκοπι-ἀ,
ὥρα) čihaje pozoruju. Xen.

σκοπός, ὁ (σκέπ-τομαι) 1. ο 08. 8) a) po
zorovaťěl (který z pozorování dává zvěst).
Sof. (v. xo10<). B) hlídač ; strážce. Xen. oxo
ποὺς χαταστῄσας Strážce, stráže postaviv,
b) zvěd. Aischl. (v. xarorv“p). Sof. —Xen.
i vedle διερευνητής. 2. a) cíl; terč. Sof. —
Χθῃ. ἐπὶ σχοπὸν βάλλειν Κ cíli, k terči stří

F. Depař,Nehomérovský slovník řeckočeský.
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leti, házeti, b) obr. PI. σκ., πρὸς ὃν βλέποντα
δεῖζην cíl, k němuž hledě máse žíti.

σχόροδον, τό, česnek.obyč.pl. Hér.,Xen.
σχορπίος, č, štír. PL.

OMOTALOC3. (cxóTo-c) za tmy; za sou
mraku. Xen., v. dvayw. £.— Gx. mpootóvrec—.

OMOTELVOG3.(xÓTo-c, srv. předeh. a násl.)
1. temný ; tmavý. Xen. výč. neut. rů σκ.--,
τὰ φωτεινά νδοί ἱπιατό--, světlé. 2. tmou za
halený, zastřený. a) Sof,o slepci. b) temný;
neznamenitý ; neznámý. ΕΙ., 0Ρ. ἑλλόγιμος,
φανός.

σκότιοςὃ. 19. [σκότ-ος,srv. dvěpředeh.)
pochmurný; temný ; tmavý. a) Eur. —xvénac
pochmurná temnota, —eipxraí (v. i aioví.).
b) tmavý; smuteční, Eur.v. ducíBe 2. a.

σχότος (« cx) básn,obyč.0, att, častěji
T0. tma ; temno ; temnota 1. a) básn. Ó—pod
zemní, smrtelná temnota, mrákota (v. ὄννυμι,
ἀμπέχω 8,β, περιβάλλω 1. Ρ, α). 904. σκ.ἐμιὸν
oaog tma smrti světlo mé, spása má,j. bůh,
Sof.Lg ve καὶΣχότου όροι Země a Temného
dcery (t. Erinyje). b) tma noční. Thůk. —
Xen. šv oxóret véuecdau potmě, v noci pásti
se. GxóT0ugyevou.évoutma když nastala—. c)
o slepotě. Sof. (v. vénog, b, a, BXéro 1. a, «).
Dém. rocoůro 6x., vedle κωφότης. -- 2.1. Ú
kryt. a) Sof. dóXovxórTe xoúbac lest temno
tou zakryv—. Xen. šy cxórTe ovrec ve skrytu.
jsouce ; skrytě žijíce. b) tajno. Sof. dxoúev
ὑπὸ σχότου slyšeti podtají. xara oz0Tovv taj
nosti; v podtají. Xen, xarécycv ὑπὸ σκότου
Tovoůovov zadržel podtají závist.

OMÓTOG,6, V. Gx695 1. a

σχοτόω (σκότο-ς) a) zatemňuju. Sof. obi.
PAtpaga oči(někomu). b) omračuju. PI, čaxo
rTodyvomráčen jsem byl.

σχοτώδης 2. (σκοτο-ειδής)podobytemné ;
zatemněný. ΡΙ. ὄμμασι -- οὔέπη.

| AMÓWYS,ou, ión, ce (« Čud) 1. Skytha
(Čud). obyč, pl. oi Zx., nár. plemeneMon
golského, dle Hér. bydlící mezi již. Istrem
a jezerem Majótským nad mořemHux., kam
se přistěhoval z Asie. Sami nazývali se prý
UxóXoror.2. osb. jin. a)mýth. syn Hérakleův
a Echidnin v Hylajském kraji, nejmladší
bratr Agathyrsův a Gelónův,původprý král.
rodu Skytského. b) na zač. 5, stl. panovník
Zankelský v Sicilii, bratr Pýthogenův; po
ražen byv od Hippokrata Gelského, uprchl
do Perska, kde byl důvěrníkem Darejovým.
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978 κυνία.

Σκυδία, ἰόη.-ίη, Ἡ (Σκύδης 1.) Skythia;
Skytsko.

Σκυδικός 8. (Σκύθ-ης1.) Skytský. Hér,
%Zm.ydpn mezi dolním Istrem a jezerem
Majótským, obzl. ok. již. Borysthena, —yAác
σα, φωνή, ἐσθής. -- Σκ. ἔθνος, γένος.

σχυνιστί (σκυθίζω,Σκύδ-ης 1.) po skyt
sku; skytsky. Hér.

σκυνρωπαζω (σκυθρωπό-ς)zasmušuju,
zamračuju (tvář,) se; škaredím. Xen. aor,

oxVWp-WTÓc2.1 3. (cxvbp-6c 3. chmur
ný ; pošmourný. -ὤψ) οἈπιπτπόῃο, pošmour
ného pohledu ; zasmušilý ; zamračený.0 0s.
Eur., Xen., (ορ. φαιδρός.)1ος. -- Βττ. i y
ρας, ὄμμα, πρόσωπον. Χεῃ. σχυθρωπῶςἔχειν
zasmušilým, zamračeným býti,

OXVÁUNEÚM (σχύλαξ) Χοπ. σκυλακεύειν
xúvacpářiti psy.

Z%VÁKNY,j, ms. na Asijském pobřeží
Propontidy (dle Hér. Hellésponta), vých. od
Kyzika,

σχυλάκχιον, τό (σχύλαξ) štěňátko. Xeh.
σχυλακώδης 2. (σκυλακο-ειδής,σκύλαζ-)

ΡοταΏγ Ρ6ί; Ηβατύ. Χεῃ, τὸ σχ. Ιδαγά po
vaha.

OKÚÁNŠ,axog, 0,4, 1.a) štěně ; štěňátko.
Hér. cx. xvvócštěně psí, Xen. (v. dvaxXaČa),
b) psík ; pes, Eur. ouóarroi—.Sof.i oKerbe
rovi. 2. šelma; zvěr. Eur. ὀρέσχοοι,πελάγιοι.

ZNÚÁNE,«xog, 1. geografok. r.500. z Ka
ryandy ;vypravenbyv odDareja, prozkoumal
běh ř. Inda a pomoří již. Asie. 2. též doby
Myndský náčelník lodi.

σχὔλευμα, τό (σκυλεύ-ω)kořist (nepří
teli) svlečená, odňatá, vzatá ; vzatek. Bur.
moXévixox. z nepřátel vzatky. Thúk.

OXDÁEŮM(oxdXo-v) 1. z odění svlékám ;
odění, zbraní zbavuju. oxvAedoar—svléci;
—zbaviti. s obi. padlého nepřítele. Bur. —
Ἠότ. τοὺς νεκρούς. .ΑΙΒ{. τοὺς τεὐνεῶτας--.
2.svlékám ; snímám vi něco(j. kořist). Hér.
ἀπὸ νεκρῶν ἐσκύλευον ψέλια 8 ΠηΤἰο] βη{πιθΙ1
náramky. s gen. os. Xen, Tousyrrvac o00e
vog čoxúAevoav suknic (spodních) s nikoho
nesvlekli, nikomu neodňali. Lýs. ὅπλα τῶν
πολεμίων σχυλεῦσαι,

Ὠκύλης, ου, ión, ee, kr. Skyt. v 5. stl.,
syn Ariapeithův, milovník obyčejůvRec. a
proto života zbaven od svého bratra Okta
masada.

Σκύλλα, ης, strašná obludamořská,sí

— P

σγώτο-τομος.

dlící na záp. pobřežíItalském vesluji (u Eur.
Τυρσηνίς)lapajíc a hubíc plavce ; vzor ženy
ukrutné.

ZMVÁAÍMS,se; abt. -(xg, lov, znamenitý
nořec mořský nazač. 5. stl, ok, již. Magné
sie, Skióňan.

OMÓÁAMcásám ; smýkám, Aischl,

σχῦλον, τό (. spolium) oděnísvlečené
(nepříteli poraženému). zbroj odňatá, doby
tá ; kořist. Sof,, Eur. —Thúk. 0x0XxΜηδικά
v Athénách : kořist (Peršanům odňatá,)
z Peršanův.

σχύμνος, ὁ (51τ. σχύλαξ) ἄἰδπδ; ππ]άᾶδ,
Eur. cxúu.votAxov štěňata vlčí. Sof. cx. Ae
oivngštěně lvice. Hér. cx. Aéovrogštěně lví.

Zmbptoc 3. (Zx0p-0<)Skýrský ; Skýřan.
Σκυρµιάδαι, oi, km, Thr. u mořeEux.,

již. pod Haimem.

ZmÓpoc, 4, ostr. ve střd. moři Aig., sev.
vých. od střd. Euboje s hl. ms. téhož jm.

σκυτάλη, V(srv. oxúraXo-v)hůl ; u Spar
ťanů: hůl, o niž ovinut proužek popsaný
zprávou tajnou tak, že jen ten mohlji pře
čísti, který proužek onen ovinul o druhou
hůl zcela stejnou ; hůl popsanázprávoutaj
nou ; zpráva tajná Lak., Thůk., Xen.

σχυταλίς, ίδος, Ἡ (σκυτάλ-η, srv. násl.)
hůlka. Hér, ace. sg.

σκύταλον, τό (50. σκυτάλη) ΒΠ1;ΚΙ.
Hér., Xen. dat. pl.

σχῦτεύς, έως,O(6xdT0-c)obírající se s ko
ŽÍ ; Švec. att. — SIV. GXUTOTOMOG.

σχῦτεύω (σκυτεύ-ς) ἄθγοσπι ᾖ5οπι; šev
čím ; ἄετοιί]α, Χθῃ, τὸ σχυτεύειν ὄετοοτείπτί,

σπῦτιχός ὃ. (σκυτ-εύς) ševcovský. 4 ax.
ševcovství. Pl.

σχύτινος 3. (ox0T-0g)kožený. Hér. oxevy
ox. oděv—; čadýc ; T4 mAola— čluny—. Xen.
κράνη--. |

σχῦτο-δεφός, ὁ (σκῦτ-ος,δέψω) Κοζε]αῇ.
σχῦτος, τό (.- σκεῦ-ος, setitu-m) kůže,

+obzl. stažená, vydělaná. PL., Xen.

σχὈτοτομεῖον, τό (οκυτοτόμο-ς) ἀίῑπα
ševcovská, Lýs.

σχΌτοτομέω (σκυτοτόμ.ο-ς)ἄετοι]α. Pl.
ἶ 5 80ο, ἄθτοοτεΙΥ πΠοίοτα]α. ὑποδήματα.-
SIV. GXUTEVO.

σχΌτοτομιχός 8. (σκυτοτόµ.-ος) ἄθτοοτ
ský, PL. ěmovýun %Gx. umění—.

O%BTO-TÓL0G, 6 (GxŮT-06, TÉU-vo) půvd.



δικῶλος.

řemenář.att. švec (kůži řezající, vykrajující.
SIV. σχυτεύς).

δκῶλος, č, , ms. BojótskémeziPlata
jami a Tanagrou, blízko Asópa.

σχῶμμα, τό (σκώπ-τω) 8) Ῥο-; úškle
bek ; posměch. Pl., Dém. b) šprým; žert.
Xen. pl.

ZmwWTActGkr. Skyt. za Dareja.

oxwWTTWa) škádlím (uštěpačně). riva
někoho. pošklebuju, po-, vysmívám se něko
πιῃ. Χθιμ,ἔσχωπτον αὐτόν, ὡς 5 ορ. Škádlili
ho, že prý—. Pl. σχώπτεις τὸν λόγον ἡμῶν
v posměch uvádíš řeč naši. Arst. oxbaí m
etcviva uštěpočně prohoditi něco na někoho,
24586.σκώπτεσθαι vysmívánu býti. b) špry
muju; žertuju; žerty strojím, provádím.
Aischn. etgviva na někoho, s někým. Xen.
oxáVouzažertovati si, 00oxomrov nikoli žer
tem. pass. šexorvov, ola σχωφὺῆναιἥδιονἸ
u“ žerty prováděli takové, jakými zábava
stane se příjemnější, než kdyby nebyly pro
vedeny.

opápwyčoc, o, smaragd, beryl. Hér. o.
Ndog smaragdový, jasnozelený kámen. Pl.

σµάω,πιοχα, Ἠότ, πιοᾷ. τὴν κεφαλὴνσμᾶ
ται hlavu si πιαζθ, σμ.ησάµενοιτὰς κεφαλάς
namazavše si, mastí natřevše si hlavy—.

Zpépěic, 106,Peršan 1. syn kr. Kýra,
bratr Kambýsův. 2. mag, nástupce Kambý
sův (Pseudosmerdis), s trůnu svržen odOta
na, Dareja a jn.

opepěvác 3. (« mord-ax,mord-eo)básn.
strašný; hrozný. Aischl. vavoyAní.

Ὡμερδομένης, ους, ión. soc, Pers. voje
vůdce za Xerxa, syn Otanův.

opÝjvoc,76, a) hejno. Aischl. o. peho
aďv—včel, úl. Pl., Xen. i pl. b) obr. Pl. o.
úperáv hejno ceností.

σµιχρο-, ν. µικρο-.
Ὀμίχκυνος, ν. Μίκυθος.
plu, j, ms. pom.v sev. záp. Chalki

dice u Thermské zát., sev. záp. od Kampsy.
σμῖλαξ, ν. μῖλαξ.
σμινύη, Ἡ, motyka ; krace. Xen.
σμυγερός ὃ. (.ν µογερός) Sof. lopotný ;

psotný. i adv. o

opópva, ión. -vy(později zúpox)myrrha;
míza balsamová, Hér. sg. i pl.

Ἠμύρνα, 10m,-vy, %,pom. ms. obchodem
hlučné v záp. Mýdiijiž. pod Sipylem,za std.

σός. 979

Ajolské, od zač. 7. stl. Iónské, v 6. stl. zpu
stošené, od 2. st). znova zbudované (Ismir).

oobwpóc 3. (cofBé-e)popudlivý; plachý.
Xen. o koni, vypínavý ; hrdý.

σοβέω pudím; plaším. Χθη. τὴν κόνιν
střásám (třesa srážím) prach.

Zóyčot, nár. v říši Pers., sev. od Bakte
řanů snad příbuzných (v kraji nazývaném
později Zovotavý, nyní Samarkandsko),

Z0A10G3.(Z6A-01)1. Solský. oiZ. Solané,
ὠολόεις, evT0c,Ó,mys v sev. záp. Libyji

(dle někt. nynější Spartel u Tangera, dle
jn. Cantin, na střd. pomoří Marok.—)

ZÓÁOL,oi, pom. ms. 1. na sev. záp. ostr.
Kypru. 2. v již. Kilikii, jihozáp. od Tarsa,
s obyvatelstvem smíšeným, jež mluvilo zka
ženým nářečímHellénským.—srv. dvěnásl.

σολοικίζω (σόλοικ-ος)οἩγπδ, πθβριάτ
ně mluvím, Hér. r povýjazykem. Arst.

aóAotmoc 2. (ZóXot 2.) a) nesprávný,
sprostý v mluvě. vůb. : sprostý ; hrubý. Xen.
comp. poněkud—. b) Arst. žvastavý.

ZoóAvpot u Hér. v. Maóou.
ZOÁWY,ovoc, moudrý zákonodárce Atb.

v 7. a 6. stl., básník elegický, jmenovaný
mezi T mudrci std.

σόοµαι, σ. σεύω.
σόος, V. σῶς,

oopóc, i, sehránka umrlčí ; rakev ; tru
hla, Hér.

σός ἀότ. trag. TEC. 3. (oFog, TFog,
τεξος, « ců, tuus, tvůj, dei-n ) 1. nerefi.
tvůj. -- Jest-li attr. slova zcela určitého,
jež není zár. praed., mívá (j. ču.0g,uéTEpOG,
úpéTEnoc)atť. vždy člen před sebou, ať jest
před tím slovem, aťza tím sl. (ale trag. ne
vždy); p. jest-li samo substt.; voc, obyč,bez
členu. a) ve sm. subi. Pl. 0 a0crarňp tvůj
otec. Xen. xar« Tov aov Aóyovpodle tvé řeči.
αἱθ6Αἱδο]]. καχοῖς τεοῖσι 86 strastmi tvými.
ὄμμα σὀν (π. προσοράω, a). —ibez subst.,
Φ0. ὡς τὸ σὸν ξυνῆκα 1. ἴπό slovo jsem poja
la. Xen. va oa tvé věci, jmění; tvá moc;
tvůj prospěch. oi coí tvoji přátelé, poddaní
a p. —v praed., Sof. máreo, Gógsiuu otče, tvůj
Ίδθπη.ΡΙ. κράτιστόνἐστίμ.οιμαθητῇ σῷ γενέ
cdou nejprospěšněji jest mi učněm tvým se
státi. —b) ve sm, ob. Sof, xAvěvo čcAoyous
τοὺς σοὺς ἱκοίμην i já bych se do řečí s tebou
dala. Xen. 0) oihx T σῇ ἐπείσὃησανὑπὸ σοῦ
ἄρχεσθαι, ἀλλ dváyxy nikoli přátelstvím
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980 σοῦμαι.

k toběbyli pohnuti, aby podvládou tvou byli,
ale nutností, —2. refl. (k subi. ců v též vtě)
svůj. Aischl, zpodácen Tdv TeŘVyčv; zda
vydáš svou zemi? Ρο, μὴ σὰς φρέναςἐκβά
Ag nepozbuďsvých smyslů! Xen. úráyov
TYvcýv odváděj si ženu svou!

σοῦμαι, σύ,σεύω,

Φουνιαχός 3. (Zoúvto-v.1.) Súnijský.
ZovvIBÚC, čeG, Ó (Zoúwo-v 2.) Súnijan.
ŽoÚvtov, 76, 1. okřídlí a mysvjihových.

Atfice. 2. dědina na okřídlí tom s chrámem
Athéniným a s přístavem.

ZoĎom, vá, hl. ms. Pers. krajiny Kissie
(pozdější Súsiány) nad Pers. zát., vých. od
bBabylónska, zimní sídlo králů Pers. — v.
Μεμινόνιος.

Φουσι-γἑνγς, d(Zoda-a, yévog)v Dúsách
zrozený. Aischl. o Darejovi.

διουσίδαι, οἱ(Φοῦσ-α) Súsovci; Súsané.
Zovcíc, (806,4 (Zodc-z) Sússko. Aischl,
σοφία, Ιόη. -ίη, Ἡ (σοφ-ός) 1. 3) α) zku

šenost; zběhlost, Xen. v hudbě, (v. ἐρίζω-{,).
ϱ) moudrost; vtipnost; důmyslnosť. Sof.
covíx moudře; důmyslně. Hér. mpásro.EA
Aývov copímypřední mezi Hellény co do mou
drosti. — PI, σοφὸς τὴν ἐκείνων σοφίαν ΤΠΟΙΙΔ1Υ
jejich moudrostí. —Dém. —b)a) vědomost. Pl.
Ť G. TV devěv xai uh δεινῶν ἀνδρεία ἐστίν
vědomost věcí hyozných a nehrozných-.
Ἡ σ., ἣν δὴ καλοῦσι περὶφύσεωςἱστορίαν Υὂᾷο
most, kterou t. nazývají přírodovědou. —
umělost, Xen. (v. $uvudle 1. b). šmorývm
vědomost theoretická. o. věd. praktická;
πιπάτοἰν{. Χθῃ. ἐπιστήμη ἄρα σοφία ἐστίν vě
domosť,rozumění tedy mudrctví jest. —Arst.
B) chytrost; obmyslnosť. Hér. σοφίη chy
trostí (op. dyvouocůvy, V. ἶπεριέρχομαι f). 2.
chytrámyšlénka; chytrý prostředek; chy
trost. Hér. el vivu čyeu a., μ.ηχανῶ, ὡς ἂν-
s coni. máš-li nějakýprostředek chytrý,
ustrojuj to tak, aby—.

σοφίζοµαι (σοφί-α)a) mudruju. Pl. odx
oldATTa copíle. nevím, co asi mudruješ.
Xen. ἐντοῖς ὀγόμιασι σοφίζονται χαὶ οὐκ ἓντοῖς
voýjy.acíve slóvích mudrují a nikoliv v my
šlénkách. ραᾳδ5. σεσοφισµένωςλέγειν mudrá
cky mluviti. b) mudruju; zchytrale vymý
šlím, nastrojuju. Sof.j. dep. pass. xdTOTod
το δεῖcopiodývo, Omec s ind, fut. právě to
třeba chytře nastrojiti, j. by—. Eur. οὐδὲν
σοφιζόµ.εθα τοῖσι δαίµοσι πἰδθ]ιο θυύτη οἱ}
troušstvím nepořídímeproti bohům. Hér.

σοφός.

πρὸς ταῦτα σοφίζεσθαι τάδε Ῥτοίο 01Υ/19]6
prý nastrojují toto. Toi někomu lesť vymý
δ]θί]. αὐτοῦ τούτου ἐσεσόφιστο, ἵναἄν 5 ο0ΠΙ,
právě proto chytré opatření učinil, aby—.
Dém. eřra.copíČerou a potom mudruje ( chy
trácky).

σόφισµα, τό (σοφίζοµαι)a) «) vymudro
vání ; moudrý výmysl. Aischl, douby.0cἔξο
χον σοφισµάτων počítání nejvýbornější z věd
(vymyšlených,) důmyslných. B) chytré
ustrojení. Xen. pl. uměle strojená jídla. b)
mudrácky, chytře vymyšlené; mudráctví;
chytráctví; obmysl, «) Eur. o, xex4 obmy
917716.Τ]ή]ς, ἔςτινα Istivé, klamné před
stírání někomu.$) ehytrá lesť, pomoc; chy
trý prostředek; chytrosť. Aischl., Sof. —
Bur. v0 Θεσσαλὸν o. Thessalský obmysl,
úskok. Hér. τὶ τοιοῦτο σ. -- ἔς τινα na ně
koho. Pl. 7p0g viva proti někomu ; na něko
ho. v) kousek chytrácký ; chytráctví. PL
T0ŮĎOpsrávov se srpem.

σοφιστής, οῦ, ὁ ( σοφίζοµαι) Imudrák a)
ve sm. chvalném: mudřee. Aischl. —Hér,

G. Mvdxyópns, i 0 věštei. —PI, oč o. učenci
(j. mathematikové). Xen., Isok, b) «) mu
drák ; mudrlant; obzl, od 5. stl. oi c. (vedle
význ. v a,) zvl. sofisté, kteří, vyhlašujíce
sebo za učitele moudrosti, vyučovali za od
měnu velmi drahou po ms. Rec. obzl. v Athé
nách jinochy hl. ve filosofii a v řečnictví,
přihlížejíce mnohem více k marné okáza
losti než ku pravému vzdělání a kdůklad
nému umění; marnivost a lichost jejich nej
zdárněji odkryl Sókratés ; též mužovéstaré
poctivosti nenáviděli jich, pozorujíce, že
mudráckým učením zmáhalá se nedospělá
domýšlivosťa klesala ušlechtilá mravnost;
avšak skutečné zásluhy dobyli si sofisté,
zdokonalujíce mluvu, obzl. řečnickou. Nej
znamenitější sofistébyli Prótagoras, Gorgias,
Prodikos, Hippias. —$) vtipálek. Xen, —Pl.
o Erótovi : šibal ; podvodník (lstivý). Xen.
ὁ ἄδιχοςσ.Ἔρως.

σοφιστικός 8. (σοφιστ-ής) πιιᾶτάοκύ ;
sofistický. Pl. Bíog—% o. Téyvy sofistické
umění. igoxT% G.Za-, posvěcení sofistické;
zasvěcení v umění sof. —Arst. ouAhoytog.06,
Aóyog.Xen. o os. mudrlantský. op. Gogoxai
dyaWboc.

σοφίστρια, ἡ (σοφιστ-ής) πιπᾶναὂΚα, ΡΙ.
ZopoxAYc, tous,nejslavnější Att. bás

ník trag,, Kolóňan, žil r. 496. —406.

oogóc 3, (« sap-iens) 1. 00s. a)«) zku



σπαδίζω.

šený ; zběhlý ; obratný ; moudrý. Sof. iaTpóg,
uvrTiG, olwvodéTaC. Eur. čy odovote G. V pta
kopraveotví zkušený, moudrý. Ὦ]. περέτινος
Ι περί τι ν něčem—.i s pouhým ace., Ken. oi
Gogol, A ETLETUAVTA,TRŮTUACOP0Lsloiv MOUdŤÍ,
čemu rozumějí, v tom jsou moudří. i s dat.
ĚTLOTÝLYGOPOgrozuměním moudrý. s inf.,
Eur., PL. copog Ačyzwvzběhlý, obratný v mlu
vení, v řečnění. 9) moudrý ; vtipný; důmy
slný. Aisehl., Hér. dvňo. Pl. TO pěv σοφὸν
καλεῖν ἔμοιγε μέγα εἶναι δοχεῖν καὶ δεῷ µόνω
πρέπειν, τὸ δὲ φιλόσοφονμᾶλλον ἂν αὐτῷ ἁρ
µόττοι moudrým nazývati někoho, mně
aspoň jménem velikým zdá se býti a bohuje
dinému příslušeti ; ale moudrosti milovným
nazývati, lépe by se mu hodilo—. b) «) vě
domý; znalý, Pl. (op. duadýc). B) chytrý ;
zehytralý ; obmyslný. Sof. v xaxote c. ve
špatnostech chytrý. Hér. dvnp c. (v. δεινός
2. a, B). Eur. yvvaďzec (v. švríxrTe) Sof. ma
Autovýc. —2. 0 věci. a) moudrý. Aischl. e)
BovAta.Sof. yvdua— vtip moudrý, vvůpa—
zásady moudré(ale v. ib,). Hér. 0 opora
T0g vóuog nejmoudřejší obyčej. Eur. 0 o.
moudrosť.b) chytrý. Sof,yvópa úmysly(v.
ἐμποδίζω f.). Bur. vo G, oů cogix mudrování

„není moudrost.

σπαδίζω (.ν σπά-ω) Ἠότ. σπαδίξας αὖ
τοῦ τὸ δέρµα dav (jeho) mu stáhnouti, odříti
kůži.

σπαν ἄω (crxdy 2.) osnuju. Dém. obr.
pass. ščorTadáaTovadra osnováno bylo 10.

σπάῦη, ἡ (- σπά-ω) 1. Ἠότ. štěpina,
φοίνικοςῬ8]ιποτά,. 2. Ἠᾶ]ζα tkalcovská; bi
délko (ep. xavov, při stavu bývaly dvě, k na
tahování niti osnovy). Pl.

oTÁMA, Méd. ace. sg. — att. xůvu, Srv.
násl. |

TAX, v. Ková.

σπανίζω (σπάνι-ς) 1. nouzi mám, τινὸς
o něco; nedostatek mám něčeho ; nedostává
se mi něčeho. Eur., att, —Xen. cravicác vi
vogkdyž se mu nedostalo něčeho. 2. pass.

„nouzí, nedostatkem soužen jsem. Aischl
ἐσπανίσμεὺ’ ἀρωγῶν hodně prořídly řady
obránců ; hojně pozbyli jsme obránců. Eur.
σπανίζεσθαι nouzí souženu býti. Xen. xaímep
πάντων σπανιζόµενοιa nedostatkem všeho
byli tísněni.

σπάνιος 3. (crávi-c) a) «) (nouzí, nedo
statkem) skrovný. Xen. ytX05ar. rávu píce
velmi poskrovnu. ow. mávrx čarív všeho ne
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dostatek jest; všeho se nedostává. B)řídký;
vzácný. Ἠότ, οὐδὲνἐγίνετο πλοίων σπανιώτε
ov (ničeho nenastával nedostatek větší než
loděk ;) nic nestávalo se vzacnějším nad lod
ky. Eur. býoevua. Thúk, εὐπραξία. ΡΙ. τὸ σπ.
τίψιον ΥόοἨάΚά, γπάοπά, τὶ σπανιώτερον ἢ-
něco řidšího než-. b) o subi. život. řídký ;
nečastý ; vzácný. Pl. doxeie oráviov σαυτὸν
mxoéyevzdá se, že zřídka se okazuješ(v ob
cování). Xen, při inf, σπάνιος ἰδεῖνřídký ku
pohledu ; kterého málo kdy jest viděti. p.
ΡΙ1 φανῆναι. -- σπανίως ὁρᾶσθδαιzřídka, málo
kdy vídánu býti. Pl. orexví«pořídku.

σπανιότης, τος, Ἡ (σπάνιο-ς) πθᾶοβίᾶ
tečnosť. Isok. vů; γῆς.

σπάνις, 7 (« měv-op.u)nouze. Sof., Xen.
Ptovo výživu ; nedostatek výživy.i: nesná
ze. Tivogv něčem, Hér. čv σπάνι βίβλων τ π6
dostatku papíru, knih; kdy ještě papíru se
nedostávalo. —Τπήχ, τῶν ἐπιτηδείων. Ὠόπι,
χρημάτων Χθῃ. ἐνπολλῃ σπ. πάντων γενέ
odar ve velikém nedost. všelikých věcí se
octnouti.

oTLAVLOTÓG3. (omavíle) nuzně, skrov
ně udělený ; uskrovněný. Sof.

OTLAVOOLTÍM,1) (GT2vó-0tT06 Δ., σπάν-ις)
nedostatek potravy. Xen.

σπάραγµα, τό (σπαράσσω)τοχᾷῶκαραπό;
rozsápané ; kus odškubnutý, odtržený. Éur.
pl.; dle někt. u Sof. rozsápané mrtvoly.

onapaypnóc, č (srv. předch.) a) škubá
ní; sápání; trhání. Eur. Baxyóv or. Bak
chovek sápání,(v. 1γυμνόω 1. δ., ἀπαρχή--).
ϱ) ἰτπάπ{Ιοδοτό, 9ο,

σπαράσσω (.» ἆ-σπαίρω) a) Škubám;
sápám ; trhám. Bur. σάρκας ἀπ' ὀστέωνΚΠΡΥ
πιᾶβᾶ ο Κοβή.ρα65. πρὶν σπαράσσεσῦαικό
umvdříve než za vlasy budu rvána, sápána.
b) Aischl. σπαράξαι roztříštiti.

σπάργανον, τό(-ν σπάρ-τον, 811.σπεῖρα)
povijadlo ; povijan ; plénka. Sof.

ὠπαργαπείνης, ovc,lón.€oc,1.kr. Skyt.
v 7. stl., otec Lykův. —2. kr. Agathyrsů
v5.stl.

Zrmapyantong v 2. polv. 6.stl. syn krá
lovny Massagetské Tomyrie.

oTxpyž“ (m turgeo) bubřím (inf, bu
břeti) ; dmu se. Eur., Pl.

ZnÁpTM,j, hl. ms.Lak. nadstř, Eurótou.

Σπαρτιᾶτης, ου, ión.—της, εω (Σπάρ
τη) Sparťan. oi Z, mezi Lakedaimoňanyje
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diní občané s plným právem státním. srv.
Λακεδαιμόνιος, —2.j. adi. Spartský. Hér.
κήρυξ, ξεῖνος.

Σπαρτιᾶτιχκός δ. (Ὑπαρτιάτ-ης) Spar
tanský ; Spartanů, Hér.raču. —Zrmaprmrixá
po Spartansku.

OTÁPTOV,T6 (= omTetpu,srv. násl.) pro
vaz. Hér., Xen., v. ruxvóc 1. a.

σπάρτος, ὁ, ἡ {-- ἁ-σπαίρ-ω)rokytí ; sítí.
(mor. rákosí). Xen.

σπαρτόὀς ὃ. (σπείρω, rozd, od předch.)
setý. oraovot (dvopec)v Thébách: setí mu
žové, kteří j. ozbrojencivyrostli ze zubů saně
zabité odKadma zasetých ; ti vespolek se po
bili až na pět, kteří pokládáni za půvd. obyv.
Théb. Sof., Eur. i sg.

σπαάσµα, T0(or4-o)staženina ; krčenina;
krčení (vnitřní údů). Dém. pl.

σπασµός,ὁ[στά-ω,81. Ρ'θᾶολ.)απ ή,
trhání (v těle); křeč, Sof., Hér., Thúk., v.
διῴσσω Ε., δάλπω ἓ,, ἐνδίδωμι 1. {.

σπάω (Ίτπι, σπασ-, {αζ. σπάσω. 80ΟΥ,ἔσπα
Ga, PIÍ. ἔσπακα; Ρ888. 803, ἐσπάσθοην, Ρτ{.
ἔσπασμαι)1. 8) α) πλάτη; οἁδάπι;τν. 04,
xóumvorěca vlasy rvouc (si). o zvěrech.
omácm zacásnouti. o ptácích σπῶντας ἐνχΊ
λαῖσιν4AXýhoveoovaie j. se vespolek rvou,
trhajídrápy vražednými. B)trhám ; smýkám.
Hér. pass. unpóvcxacdřva: (na stehně po
trženubýti ;) stehno si vymaknouti.b)tahám,
α) ΧοΠ.μὴ σπᾶν rov Úemovnetrhati, necásati
koněm. Hér. s obi. provazu (v. doy“ 1. a, P).
—P) tasím. Xen. omaoaodat dxiváxyv vyta
siti si šavli. čomuouévo:TA člen vytaseny
majíce meče. 2. strhuju ; svádím. Sof.cἔσπα
σενπειὼ χακοῦ πρὸςἀνδρός--od zlého muže
pocházející,

σπειρα,η {:. δΡῖΤα,811. σπάρτον) toče
nina ; točenice, a) Sof, smečka ; oko, obyč.pl.
OwrvóxAeoror, —b) Eur, otáčení, pl. roX
πλοχοι,

, , m /
σπειρίον, τό (ορ. σπεῖρ-ον,τό, halena;

plachta, αν omeřox)lehká, letní. halena;
planda. Xen.

σπείρω(.ν 9«Ρᾶ1-ρο.{Π1.οπερῶ,80Υ. ἔσπει
ρα, Ρ858. ἐσπάρην, Ρ1{. ἔσπαρμ.χι) ἱτοιδίπι,
1. 9) ο) seju, Eur., Hér., att. —ořrov obilí,
ϱ) Ῥο-; οβίτάπι. Ἠότ, πεδιάδα σπείροντες10
vinu osívajíce. Xen. výdtov.pass. Hér, crew
oou.évyAfyurTog osívaná část Egy pta. ἄρουρα
čarapy.évy role posetá, b) «) plodím.trag.
orelpaí viva zploditi někoho. orTagžvo zplo

σπέρμα.

zenu býti. G) osívám ; oplozuju. trag.— 2. a'
trousím ; sypu. Hér. rov ypucov xai doyupov
čaretE čGTdvUrpupzóva zlato a stříbro sesy
paldo Strýmona. b)o)roztrušuju. Βοῇ,σπεῖραι
µαταίαν βάξιν ἐςróJuv roztrousiti, rozhlásiti
lichou zvěst do ms. pass. Xen. 0 XóyogmoXůc
šomapTa: pověst valně roztroušena jest. ϱ)
rozptyluju.pass.—se.Thúk. čorápnoavxara
rýv EXX4óxrozptýlili se poHellénsku. Xen.
Xen. šorxppévoue čigdoravýv rozptýlené na
plenění.

σπεῖσαιαΡ., τ. σπένδω.

σπένδω (Αο0Υ.ἔσπεισα, med. ἐσπεισάρ-ην;
prť.med. i pass. šaretcy.«) 1. act. kropím ;
leju. a) «) obzl. při oběti, po hl. jídle, při
důležitých jednáních, zár. s modlitbou.(libo'
Φ0(,παρεστίους σπένδειν λοιβάς Ἡ krbu vylé
vati oběti, konati litby. Hér. orévdov čx χρυ
σέης φιάλης Ξέρξης ἐςτὴν δάλασσαν εὔχεπο
Tp0g TOvJAov sinf. leje oběť ze zlaté číše X,
do moře, modlil se ke slunci, aby—. Xen.
σπείσας καὶ εὐξάμενος čěmelitbu vykonav a
pomodliv se, začal píti. P)Thůk, i :při smíru
obětuju; smír, smlouvu činím (p.j. med.). b)
vůb. kropím; stříkám. Ἠότ, σπεῖσαίm vy
stříknouti něco (na někoho; postříknouti
někoho něčím). 2. meď. a) «) při smíru, při
smlouvě litbu konám, Thúk, Apuvvovκαὶ
čorévdovropřísahy a litby si činili, B)obyč.
smír, příměří, smlouvu činím, oreícxcůu:
—učiniti(po předch. nepřátelství); smířiti
se. Eur., Hér., att.. vovis někým. —Xen.i:
vespolek smířiti se. prť. a plgpí, i pass.,
Thúk. otsἔσπειστοjimž bylo smíření, smlu
vení učiněno.b)a) vyjednávám ; smlouvám.
vi něco; o něco. Thúk. ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν
τοῖςνεκροῖςvyjednávali opochování mrtvým.
Hér., Xen. eioývnv ometoxcůoupříměří, mír
učiniti. vevis někým, Xen. i: někomu, pro
někoho. čo o sinf, na tom základě, aby-—.
Thůk. cmovědcorévdsctouo smlouvu smlou
vati, 3) smlouvou po-, svoluju. Thúk, dva

χώρησυ μὲν οὐχ ἐσπείσαντο ἅπασιν, χρύφα δὲomÉvdovTaLÁTOVpely—.Ustoupiti sice smlou
vou nepovolili všem, ale tajně povolují odejíti
(některým)—. v) smlouvou odklizuju, vy
rovnávám si, Eur, obi. veťxogsvár.

Ὡπερῦίης, εω, (810. -ίας, ίου) dle Hér,
Sparťan v5.stl., jenž s Bůliem za blaho
vlasti chtěl se vydati Peršanům, syn Ané
ristův.

oTĚPLU, T6 (omsipw) 1.4) símě, semeno
(obilní), zrno. trag., att. (v. čxTpégo 1.b).



σπερµο-λόγος.

Thůk, Aivou or. xexouu.évovIněné semínko
roztlučené. b) obilí.Hér, c)) původ; rod (j.
otec, předkové rodu) trag. Sof. Tívogei omép
µιατος πατρόῦεν π Κἰετόπο jsi rodu po otei?
τοὐμιὸν σπέρµ. ἰδεῖνβουλήσομαι svůj pův. po
znati si umíním. B) potomek (j. syn, dcera).
Sof. or. AyAXéecpotomku Achilleův (o Ne
optolemovi). vů čuňs drnAdůmv mpogτῶν
ĚLAVTOŮGTTEOLKTVYZe ZEMĚ své vypuzen byl
jsem od svých vlastních synů. Aischl. Ivá
χειον or. Inachova dcera (16). zř. att. —v)
vůb. rod ; plémě.Sof. x4Xe τὸ πᾶν µοι σπέρμα
GóvOuau.óvovsvolávej všechen mi rod svých
pokrevenců (v. i doráo 2.). Eur. (V.µαντικός
a). —2. obr. símě; pův. ; příčina. Dém, ó 70
σπ. παρασχών ΚάοΡϊ(δίπα podal.

σπερµο-λόγος». (οπέρµ-α,λέγω) zrnka
sbírající (j. havran), Dém. o os. z odpadků
žijící; hladový tulák.

ὠπερχειός, ὁ, ř.v sev. Řecku tekoucído
Málskézát.

σπερχνός 3. (oréoy-o) kvapný. Aischl.
ἄγγελοι.

σπέρχω 8οὔ,το 5], (τ. ἔπι-, χατα-σπ-).
obyč. dep. pass. a) kvapně se ženu. Eur.
v GrÉpyoVneukvapujse(v řeči).Hér. čorép
χετο τῷ Ἀρισταγόρῃ dorážel na Aristagoru
(slovy). b) orepybetc rozhorliv se.

OTEÚČW (srv. cmoVdý, »ν stud-eo, sich
sput-en, fut. omeúce ©) 1. a) spěchám. Pl.
roi někam. Xen. čvů«ra) oreúdouev kam
dávnospěcháme.čozevderel spěchal pěšky.
oTEÚGEPospíší, oredoau pospíšiti 5]. σπεύδων
spěchaje; ve spěchu (τ. χαρτερέω 1. 8, α).
S inf. ἔσπευσανταῦτα ὑπεκθδέσῦαιpospíšili
si, abyto stranou siuložili.is ace. c. inf, Sof.
σπεύσατε Γεῦκρον μολεῖν Ροβρξξίο, ať Teuk.
přijde! b) «) spěchám, směřuju (snažně).
Xen.sig τὸ αὐτὸ ἡμῖν σπεύδετε k témuž cílij.
my směřujete. — 9) snažím se; usiluju.
Aischl, po vedl, čse: og s opt. aby—. Pl.
ore 47 s ind, fut. —aby ne—.sinf. Xen.—
Hér. i s ace. 6, ἵπ{, ἔσπευσαν ἀμφότεροιεἰρη
vyvyevécdouvynasnažily se obě strany, aby
smír nastal. 2. j. r. a) urychluju. Xen.τὴν
ódovpochod, Eur. omeúcetvθανάτου τελευτάν
urychliti smrti konec. b) «) usiluju o něco;
zašazuju se oněco; domáhám se něčeho. Sof.
70 odyreúdovo« tvého blaha, prospěchu se
domáhajíc. Eur.(v. daroudacvos). Pl. —pass.
Ἠότ, ξυνὸνπᾶσι τοῦτο ἀγανὸν σπεύδεται08Ρ0
lečné všem tu dobro snaha jest. 3) poháním ;
navádím. Hér. dríxaurvošg Todg"EAInvac An
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ψ.οκρίτου σπεύσαντος ΡΙΙδΗ ΚςHel. návodem
Démokritovým.

σπιαµή, Ἡ,píď,j. míra: půl lokte (řec.,
πῆχυς) n. tři dlaně (raAuovat). Hér, véyadog
πέμπτης σ. velikosti 4!/, lokte (4 loktůa na
pátý loket jedné pídě).

σπιλάς, άδος, ἡ, 5κοπα, Sof, podlaha,
dlažba křemenitá. 4xpa c. povrch podlahy.

OTTÁKVVOV, Tó (= arXýv) útroba. 1. a)
«) obyč, pl. vnitřnosti; droby (srdce, plíce,
játra zabitého dobytčete obětního, jež obět
níci usmaživše pojídalizatím, cokusy obětní
se pálily ; potom teprve nastaly hody obětní).
Hér. (v. 4rapyoua:). B)osrdí (býka v Egyptě
obětovaného). Hér. vedle mueXy. b) při bal
samovánítělav Egyptě : vnitřnosti ; střeva.
Hér. (v. vydúc 1. b). —2. básn. a) život ; krev
(v rodě, příbuzenstvu, srv, ouócrAxyy vos).
Aischl. δεινὸν τὸ κοινὸν GTAXYxVOVpevný jest
společný svazek krve. Sof. vav cv čx om.
ěva ze tvé krve jednoho (syna) —.b)a) útroba,
srdce (j. sídlo citů). Sof, dvóoou TOcx. zKo
rmoutiti srdce. 9)srdce ; mysl, Eur.v.čvTovog
Í. —SIV, ŘaTAxyyvog, Vpacúcr—.

σπλήν, ηνός,ὁ{-ν orAkyx-vov,ličn, slez-i
na, Lung-e) slezina, Hér.

oTOVYLÁ,j (básn. d cróvy-og, fungus,
Schwamm) houba (utěrací, umyvací).

σπογγίζω (croyy:-«)houboumyju, umý
vám. Dém. τὰ βάθρα.

σπόγΎος, ν. σπογγιά.
σποδέω (σποδό-ς) ορταξα/α. Ἐν, ραᾳ55.

σποδούµενος πρὸς πέτραις κάρα Π8ΡΤ8ΟΊ τοῇ
třiskuje si o skály hlavu.

σποδός, Ἡ, 8) popel. Sof. z mrtvoly spá
lené ; též na oltáři obětním. Aischl., Hér. ze
dříví spáleného, i žhavý. b) prach. Hér. vs.

σπολάς ἆ]ο πόχΚ{,στολάς, άδος, ý, krzno
(vojenské) ; kabátec kožený. Xen.

σπονδαρχία, 1όπ. -ἴηνἩ (σπόνὸ-αρχος, ὁ,
-ἀρχή) začátek litby ; přednost při nalévání
vína (ve Spartě právo králův, aby při kaž
dém nalévání vína při hostině jim bylo nej
dříve naléváno). Hér. pl.

oTLOVOY),i (orévěe) 1, kropení; pokro
pení ; litba ; úlitba ; mokrá oběť(libátio, ko
naná při všelikých slavnostech, obzl. při
hostinách (u Řeků) pojídle před hl. pitím
obyč. třikráte za oběťse vykropovalo z vína
smíšeného, po prvé bohům Olympským, po
druhé héróům, po třetí Diovi ochránci zár,
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s modlitbou a zpěvem). obyč. pl. Hér. (v. προ
έω). Χεῃ, τὰς τρίτας σπ. ποιῄσαντες καὶεὖ

μονο votedeořetřetí litbu vykonavše a po
modlivše se bohům. častěji or. momoaadau,
motečodaulitby si vykonati, konati, PI., Xen.
—Hér. o Peršanech oůcrovdň ypémvralitby
nemají v obyčeji (t. po jídle, ale při obětech
za důležitých příležitostí i u nich bývaly
orovoaí). 2. obyč.pl. a) «) potvrzenílitbami,
mokrými obětmi; smír; smlouva (po předch.
nepřátelství, srv. ovvdýxn); příměří, Hér.,
att. (v. σπένδω 2. b, a.—eicáyo 2. a, εἰσγρά
φω ἴ,,ἔστε Π1,1.8, {.) αἱσπ. τινος smír, smlou
τα 5 πόΚύπι, ΤπήΚ. Ἀθηναίων, -- β) πάντῃ
smíru, smlouvy. Eur. σπονδὰς φέρειντινὶπᾶ
vrhy smírné přinášeti—,b) příměří; smlouva
(pokudtrvá). Hér. om.τριηκοντοέτιδες —tři
cetileté. Thúk. čv ταῖςὈλυμπιακαϊς σπ. 78
příměříOlympijského (v. ič4000g 3. 4). Xen.
(v. šore II, 2. 8). σπονδὰς λύειν, λύσειν, Ὠόπι.
παραβαίνειν. :

oTOPŮ, 1 (omelpo) setí. básn. a) Sof. čni
or0pž Opžxovrocu místa setby draka (kdet.
Kadmos draka zabiv, zuby jeho zasil, z nichž
vyrostli oraprol (v. orapróg). b) «) plození.
Aisehl. B)plod; syn n. dcera ; potomek. Tvog
něčí. —rod, Téxvav, v. θάλλω 1. Ὁ, P.

7 ά ,

σποραδην (61ν. πάς]. 8 σπείρω{.)Řeskl.
roztroušeně ; rozptýleně ; porůznu. Thůk. —
PL., Isok. při oixetv.

σποράς, άδος,1(oreloe—f.) roztroušená ;
rozptýlená. Thúk. pl. o loděch na moři.

σπορεύς, έω,ὁ (σπορά, σπείρω) Za- ; OZ
sévač, Xen.

oTOpYJTÓC,O(aTópo-c)setí; zasévání. Xen.

σπόριµος 9.(σοπό ρ-ος)οβ{ταηύ ; Κοβίτόπί,
k setbě vhodný. Xen. 70AXyorópy.oc veliké
území k osívání,

σπόρος, ὁ(51Υ. σπορά, σπείρω) 8) 5οἴθα;
setí; osívání, Hér., Xen. b) seté ; vyrostlé,
Doť.vs or. země plod.

o7t00 dle Hér. sl, Skyt. — 094aAu.óc.
σπουδαζω (σπουδή, 81Υ. σπεύδω.-- [αἱ

σπουδάσορ.αι, ΔΟΥ.ἐσπούδασα, Ρ1{. ἐσπούδα
κα, Ρ889. ἐσπούδασμαι) 1. ϐ) 5ρδομάπη ν 119,
v práci. Xen. súgev σπουδάζοντα τἰὰδι! ho,
j. v díle spěchá. —v práci (rychle) se otá
ὅέπι. ὁρῶν σπουδάζοντα Κῦρον περὶτὰ ἄρματα
καὶπερὶτοὺς ἵππους τε καὶ ἱππέας τὰς Kýra
horlivě se otáčejícího ok, vozův a koní a ko
ňáků. σπουδάσαι meepíTevak práci ok. někoho
se přitočiti. omoudáCer mpógTiv pilnon prá

σπουδαῖος.

ci, pilné jednání míti s někým. is2nf. σπου
δάζω φαγεῖνspěchám k jídlu, s jídlem, b) u
siluju; snažím, zasazuju se. PI. περί τινος
σπουδάζεινza xýčecdau0něco usilovati a se
starati. att. často meptTL0 něco. PL. šarov
δακέναι περὶτὰς ἡδονάς úsilnou péči věnovati
τοζκοᾶσπι, Πόπη.περὶἃ σπουδάζετε οὔ 59 sna
ἤΐΐ6. ΡΙ., Χο. 1ἐπί τινι σπουδάζειν, σπουδά
ca. 0 něco se přičiňovati, přičiniti. —s znf.
Sof. τὸν Blovorovdálouev Axumpovmoretodaí
mit život snažíme se stkvělým činiti něčím.
Eur. při čoyev vůdcem býti. —2.a)«) snaž
ně, pilně, horlivě konám, vi něco. Xen. da
ὁρῶ σὲσπουθδάζοντα, σύνεργος πειράσοµιαι Υίγ
veodor ve všem, co vidím tebe horlivě ko
nati—. pass. T0lgµιάλιστα ἐσπουδασμένοις σί
τοις καὶ ποτοῖς χρῆσδαι Ροϊεγπιᾶν α πάρο]ἅ
nejpečlivěji upravených požívati. 9) domá
hám se. vi něčeho ; zasazuju se, usiluju oně
6ο. οὐχὶταὐτὰ ἕκαστοι μ.άλιστα ἐσπουδαχό
τες ταὐτὰ πάντες ἔπραξαν αὖ οπ{ΚαζάΥΛν]άδί
ve svých horlivých snahách nepojali téhož
úmyslu, přece všichni totéž způsobili (téhož
účinku se dopracovali). pass. Xen. Ti rXoů.

„T0Go7oudaoTé0;: k čemutřeba bohatství se
domáhati? — b) «) vážný, opravdový jsem;
vážně si počínám, si vedu. op. zaiČe. PL εἰ
orovdácovra budou-lisi vážněpočínati. Xen.
µάλα ἐσπουδακότι TG meocane s obličejem
velmi vážným. P) cr. v vážně mluvím, mí
ním něco.Pl, orovddla ταῦτα 7 malle; zda
do opravdy mluví to, či žertem ? orovdacau vt
vážně promluviti něco, oněčem.pass. Arst,
un omovdalec+a: nedocházeti vážné píle,

σπουδαιολογέω (σπουδαιο-λόγος9., -λέ
ve) Xen. vážně mluvím. aor. vážně promly
viti, med. prs. o vážných věcech, horlivě
rozmlouvám (sněkým). pass. 0Aóyocčarou
δαιολογήθη řeč vážně domluvenabyla.

σπουδαῖος 8. (σπουδή. -- οΟΙΠΠΡ.ἃ 511.
vedle σπουδαιότερος, -ότατος Ηότ, ] -έστερος,
-έστατος) 1. 908. 4) α) snažný ; pilný ; řád
ný ; hodný, Hér. yuvý,.Pl. p.dvTu οὐ πάνυ σπ.
věštec ne zcela řádný. Xen., Isok. o! on.
rádní; hodní (op. oi oaůXor). P) vzácný. Xen.
ἄνδρας Tův omovdutoTáTov Muže z nejvzác
nějších. b) vážný; přísný. Xen. dvěpa rov
σπουθαιότατον γελᾶν ἀναπείθων Muže nej

| vážnějšího ku smání naváděje. orov8zias
vážně. 2. o věci. a) «) pilný ; důležitý. Hér.
σπουδαιέστερα,-έστατα τῶν πρηγµ.άτων Ρ]]
nější, nejpilnější—, důležitější, nejd. z věcí.
ypňux omověxčovvěc důležitá. B) vzácný;
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stkvostný. Sof. dpov 09 a7r. eigOduvdar ne
vzácný na pohled, obalsamování %σπουδαιο
TaTYnejstkvostnější způsob. b) vážný. Pl.
ěmiom.Tpxypao, při vážných věcech. Xen.
τὰ σπ.-- Υ.γελοῖος{,

σπουδ-αρχίας, ου, ὁ (σπουδ-ή, ἀρχ-ή)
úřadochtivec. Xen.

σπούδασµα, τό(σπουδάζω)5παζοπ{; sna
ha. PL. Ta ἀνδρώπινα σπ.

σπουδαστιχός 9. (σπουδάζω) snaživý:
přičinlivý. Arst. comp.pl.

σπουδή, Ἡ (»ν σπεύδω, 5ἰαᾶ-ἴαπι) 1. α)
spěch ; pospěch ; kvap. trag., Hér., att. často
GToVojspěchem; spěšně; rychle (v. διώκω
1.a, x). Eur. did zoud?g pospěchem. Thúk.
ὑπὸ σπουδῆς ποιεῖσθαι τὴν Štočev ze spěchu,
pospěchem—. Xen. ἐν om.ve spěchu. χχτα
orouonv peúyev na kvap, kvapem, spěchem
běžeti, utíkati. cdvroXAňor.s velikým chva
tem. T0 aťrtov Tř or. příčina kvapu. Hér.
črelyou.xí TEzad omovdnyčye pospíchám a na
kvap mám(ale v. idále!). b)«) píle; snaha;
úsilí; námaha. Sof. (v. zaíptog2. a). s inf.
Ἠότ. μεγάλην σπ. ἐποιήσαντομὴ µηδίσαι Ἀδη
vatoucvelikou píli na to vynaložili, aby ne—.
σπουδὴν ἔχειν σπονδὰς vevéchou snahu měli,
aby příměří se stalo. roAAmvcx.čyewvvelikou
snahu míti, velmi se vynasnažovati, p)práce
pilná; starosť, péče horlivá. Sof. cx. šou
rývše práci uložil jsi sobě—,Eur. vv προχει
μένην σπ. ἔχοντες předloženou práci pilnou
Ἰα]ίσθ--, Φ0Ε.σπουδῆς οὐχ.ččtog pilné práce,
péče nehoden. p. Xen. —Dém. Ἡ σπ. περί τι
vog(pilné) zaměstknání s něčím. 2. a) hor
livosť. Aisehl. ořg úro σπουδῆς δορός tvou
horlivostí, zuřivostí v boji. b) «) úmysl.
Pl. orověň yamevriCero.úmyslně, zámysla
žerty strojí. 3) vážnost; úmysl vážný ; prav
da (op. ratdi4), Pl. om.perplx pravda mírná.
Xen. čpyx TKu.eTa σπουδῆς πραττόµενα sku
tky z úmyslu vážného, s vážností konané.
σπουδῇ λέγειν τάζηὃ πι]ατ 1] (ορ. παίζειν).

σπυρίς, ίδος, Ἡ (-ν σπεῖοχ, 5ΡΟΙ-ἴ8)plete
ný košík ; vrše, Hér.

ὠτάγειρος, 4 (pozdějir Στάγειρα) Ρροπη.
ms. v sev.vých. Chalkidice nad Strymón
skou zát. (rodiště Aristotelovo).

oTÁYVUA,Tó (cTále) odkap. Aisehl. vče
ly, t. med.

σταγών, voc, j (srále) kapka; krůpěj.
ἰναρ.,. µυδάω, αἱματηρός.

σταδαῖος ὃ. (στα- Ὁ ἵστημι,51. στάδιος)

σταυµάοµαι. 985

stojatý ; vzpřímený ; vztýčený. Aischl. čyyy.
ἰ Ζεὺς ἐπ᾽ἀσπίδος σταδαῖος ἧσται 7. na štítě
(horním tělem) vzpřímený trůní.

σταδία, ν. οτάδιος.
OTAĎLOV,TÓ (dór. σπάδιον, « Spatium. —

rozd. odnásl. —ale pl. obyč. oi orddtot, ZÍ. TA
στ.) 1. Rec. míra délky, asi: hon, Hér. ov.
ἐξάπλεῦρον,»ἑκατὸν ὀργυιαί hon Šesti sto
stopí, sto sáhů (asi — 185 m). Thúk. sro
ρεύοντο ὡς εἴκοσι σταδίους. 8ἱ6 ἐπὶ πολλὰ
στάδια na mnoho honů. p. Xen. —2. hony;
závodiště ; okol (prostora podlouhlá, délky
jednoho stadia, k závodění v běhu určená)
i: běh závodní, o závod. Hér.att. —v. dyw
νίζοµαι 1. . α, ἐγχρίνω {,

στάδιος ὃ, (στα-v formy, subst. pl. ora
διοι V.Gráotov) stojací ; přímý ; řádný. Thúk,
ἡ μάχη οὐ σταδία ἣν bitva nebyla řádná
(k bitvě řádné, pořádné ani nedošlo).

στάζω (km. aray-, srv. oray-ov) obyč.
básn. 1. dy. kapu; v kapkách spouštím ; ro
ním, Eur. a) ofvo.—Bóvpvyvinný keř vyro
ňuje hrozen. —b) 0 08. ἱδρῶτα σώμιατος στά
Čev mo pot s těla roně. 2. a) kapu; kanu;
v kapkách padám ; roním se. Sof. oráCet p.ot
αἶν,αΚαρο πηῖΊτθυ, ΒηΓ. μέλιτος ἔσταζον ῥοαί
medu toky kanuly, se ronily.— b) kapám;
kapkami, krůpějemi mokvám. Sof. φοινία
χεὶρorále: VuyAňc"Apsocskrvácena (jsouc)
ruka mokvá obětí Areovou. Eur. čv αἵματι
oráČovaav yépu v krvi mokvající ruku.při
subi. 08. ἶ 9809,, Φ0Ε,κάρα στάζωνἱδρῶτι πᾶ
hlavě kapaje, mokvaje potem ; hlavu maje
krůpějemi potu politou. Eur. orálev ἀφρῷ
yévstovpopěněnou slinami maje bradu.

στανευτός ὃ. (σταθεύ-ω ζάπάτη; ράΗπη)
Aischl. ožahovaný ; opalovaný.

στα µαομµαι Ἰόπ. -έομαι (στάὃρ.η, 811.
l orTadyu00u4m)a) «) pravidlem rovnám si,
směřuju. Hér. úmo vův σταθμεόμενοι ἐς τὰ

| Bucedýixoizíx dpuacov pod zemi dle pravidla
(dle přirovnání) směřujíce ku král. příbytku
kopali. B)přirovnávám ; domýšlím se (zokol
ností); βοπά(πι. Θο(,εἰχρή τι κἀμὲ σταὺμᾶ
oba: mám-li i já nějaký úsudek pronášeti—.
b) «) c. vim řídím se něčím j. pravidlem ;
něčím, z něčeho poznávám, soudím. Hér. v01
ούτῳ σταῦμ.ησάμενοι ποήγμ.ατι Ztakové udá
losti nabyvše poznání—. Toto. Asyop.évoto—
z toho, co bylo mluveno—. i σταθμεύμενοι,
oTi—soudíce tak z toho, že—. ) uznávám.
PL miněco; za důležité pokládám něco. c)
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zkoumám (měře);vyzkoumávám. Hér, σταὺ
umody.svogOxwes ind, fut. vyzkoumav (mě
řením), j. by—.

σταὺµέομαι, ν. Ρϊεᾶο].

στάν µη, Ἡ (στα- Ἡ ἵστημι, 81Υ.σταὓµός) ᾽
pravítko; pravidlo; šňůra (j. pravítko pří
mého směru). obyč. obr., Pl. Aevx%or. eiui
bílým pravítkem jsem (na bílém kameni; t.
j. neplatným pravítkem ; mnou nelze se ří
diti). Xen. ar. xai xavův rpóg TI—pravidlo
a návod k něčemu.

στα µητός8. (σταθµά-ομαι)Ρτανἰά]θια
urovnaný, určený, Pl. neut. uoi ojděv στ.
mnou není žádného pravidla (určitého, jisté
ho ; mnou zelze se říditi).

σταὺ µόν,Ίθ pl., v. σταὺμός.
στανὺµόοµαι Hér. 16η, 80ΟΥ.σταθμώσα

obouposouditi; poznati (srv. oraby.xououb).

σταῦὺμµός, ὁ (στα-τ ἵστημι, 811. στἀὃμη.
pl. i rů oradu« ve význ. 2. «) někdy, ve
význ. 3. vždy) 1. podpora (stojací, pl. vždy
oraduot) a) sloup; pilíř. Eur. 4xpot ov.vr
chy pilířů. b) sloup u vrat, u dveří; veřej.
Sof. oraduotot ovAkocev u veřejí býti na
οἰτάζ]. Ἠότ. πύλαι χάλκεαι πᾶσαι καὶσταυμ.οί .
τε καὶὑπέρθυρα Ὀτάηγ z mědi všechny i ve
řejei vrehy bran.2. a) (pl. oraty.oí i ora
u%) «) stáj; košár; chlév (bravu, kravám.
Xen. i koňům). pl. stáje ; dvůr. Sof,rů Λαΐου
av. Lájovy stáje ;Lájův dvůr.-- $) příbytek;
sídlo, Aischl. oradbuote čyolxelorot v příbyt
cích vlastních. Sof.—y) dvůr; statek, Hér,
σφέας κατοίχισε ἐν σταὺμ.ῷ ἑωυτοῦje usadil
na statku svém. b) (pl. orauoí) «) stan;
stanice; noclehárna. oraduoí obzl.přiPers.
silnici král., jež vedla z Efesa přes Sardy
do Sús, zařízeny hl, ku potřeběposlů poštov
ních a os, cestujících ve službách král.;
stanice ty od sebe vzdáleny byly na denní
cestu (ne vždystejnou, asi 5 parasang), ur
čenyjsouce k noclehům ; Hér. oradu.ot Bxci
Nýto:stanice král. (v. i xatayoyýb,«). Xen.
(. ἔνθεν 2.). -- P) pochod denní (me vždy
stejný, odstanice ku stanici). Xen.oirprTot
στ. µακρότατοι(γ.,πορεύω 2. Ῥα, L.,διέρχο
μαι 1.8, {., ἐλαύνω 1. Ὦ, ἐξελαύνω 1. b). —3.
(pl. σταὺμά) a) «) váha; vážky. Hér. (v.
ἵστημι 1. d, B). B) určitá váha. Hér. Bxbu
λώνιον σταὺμ.ὸν τόλαντον ἀπαγινέειν dle Ba
bylónské váhy hřivnu odváděti. b)váha (tíže).
Hér. dvadývava lox oTaduovTi. dary rovné
váhou něčemu.Thúk, recoxpaxovra TaAavra

στάσις.

ovadu.0v40 hřiven váhou, váhy. Ρ]. ὁ βαρύ
τέρος, χουφότεροςστ. těžší, lehčí váha,

σταῖς, τός, τό, ἰδβίο. Πότ.

σταίτινος 5. (σταῖς)z těsta. Hér.
στάλαγµα, τό (σταλάσσω, srv. násl.)

erkot krápějí; krápěje. Sof, potvtov—.

σταλαγµός, ὁ (σταλάσσω, βττ. předch.)
orkání ; chrlení. Aischl,

σταλάσσω (. στάζω, β1Υ.dvě předch.)
Eur. 1. tr. erkotem roním. miněco, 2. imtr.

-se ἱδρώςτινι.
στᾶς, σ. ἵστημι,
στασιάζω (στάσι-ς) a) povstání, odboj,

rozbroj, různici činím; odboj,různici mám ;
v odporu, v rozbroji jsem. Hér. o dvou stra
nách politických : oracixCóvrav—když v roz
broji (proti sobě) byli. —oraoiálev, oTxo14
σαι τινὶ rozbroj míti, začíti s někým. Hér.i

šmí TivLodboj — protiněkomu. Xen., 7pog viva,p

—πρὸς τὴν πόλιν στασιάζειν proti své obci
vzpírati, protiviti, bouřiti se. —Hér, εἰστα
σιάσουσι περὶτῆς Ἰγεμ.ονίηςbudou-li v rozepři
o vrchní velitelství—. Lýs. úmépTivogza ně
koho. b) vůb. spor mám, vedu. «) nesvorný,
ve sporu jsem. Xen. oi oTparmyvoičoTaciu
Gov. B) v horlivosti zápasím. Hér, repi r0ů
5 00. 0 f0—.

OTAOLAOLÓG,O (oTacižle) strojení roz
broje, vzpoury; rozbroj. Thúk.

OTAOLAOTLNÓG3. (arucidle) odbojnický ;
svárlivý ; nesvorný. Dém. orTaa1zo07x0gšyet
TepózTiva.odbojné, nesvorné se míti k něko
MU. SIV. GTAGLWTLXOS.

στάσιµος 9., αἴ.ὃ. (στῆ-ναι, ἑ-στά-ναι Ἡ
lornu) a) stojací; stojatý. Xen. údop. —b)
«) Arst. ovaotu.ovv divadle Rec. zpěv.choru
ustáleného (na stanovisku — mezi dvěma
epeisodiema,— proti πάροδος ἃ ἄφοδος) ; 5ἴᾶ
simon. — p) ustálý. Arst. yévog.—klidný.
Ατβἴ, τὸ Ἱρωικὸνστασιμ.ώτατον τῶν µέτρων-
nejklidnější—.

στᾶσις, Ἡ (ἵ-στη-μι) 1. 8) α) Ροβίατοπί,
Hér. o ύο]δζυ ἔχοντες στάσιν ταύτην, ἐς τὴν
ἔστημεν ἀρχῆήνἀῑζίορ postavení to, na něž
postaveni jsme byli ze začátku. Dém. —Pl.
ἐντῇ Χαλλίονιστάσει τ krásnějším postave
ní; na krásnější straně, Xen. 0postavenísítě,
P)postava; podoba (osoby).Eur. ová otvécr4
vou Tivogpostavou něčí státi (státi v podobě
něčí). —b) poloha. Xen. Tv úpěev ponebí.
τοῦ νότου καὶτῆς μ.ἑσαµβρίηςηλα α Ρο]οάπο.



στασιώδης.

2.8) α) povstání; odboj; rozbroj; vzpoura;
roztržka ; různice. Aischl, šy Tioevmezi ně
kterými. Hér, —ueydhyroztržka veliká, Pl.
πόλεμοι καὶστάσεις války a povstání, odboje,
$) odboj; strana odbojná, odporná, protivná.
Hér. fyeupeTpíryv ovd.civsehnal, sebral třetí
stranu (v. 1reoteAxúvo a). Thůk. (v. šxním
To 1.d). vůb. strana politická, Isok, i ve sm.
chvalném oT4oeg čmovodvTo790g KAXRove, .
ὁπότεροι φὺἠσονται τὴν πόλιν ἀγαθόν τι ποιή
cavreg. b) spor; rozbroj; různice; neshoda.
Aischl. spor, neshoda ve vypravování, Sof.
G.Xyou, VAdGons(v. šratpo 2. a). Thůk., v.
švau 1. a,

στασιώδης 9, {στασι-ο-έιδης, στάσι-ς,
-εἶδος)rozbrojný; bouřivý ; svárlivý, Xen,

στασιώτΏς, ου, ὁ (στάσι-ς) odbojník;
přítel strany odbojné; stranník ; rotník. Hér,
οἱτοῦ Ψεγαχλέος, τοῦ Λυκούργου στ. Μερα
kleovi, Lykúrgovi stranníci. useraTv 67x
GuwTéovse svými stranníky. ovAAéčaco1a
GtWTAGSebrav—.

στασιωτιχκός ὃ. (στασιώτ-ης) a) odboj
nický ; rozbrojnický ; bouřlivý; nepokojný.
Thúk, ar. xoupot bouřlivé, nepokojné doby ;
doby odbojů, rozbrojů. xara T0 or. podle, za
domácí roztržky. b) nesvorný; neshodný.
Pl.,adv., op. du.ovoyrixdc.

στατήρ, Ἶρος, ὁ (στα- τ ἵστημι 1.d, β)
peníz. 1. stříbrný (tolar); Ath. 4drachmy,
asi 1'/,2l.— 2.zlatý; dukát, ceny rozličné,
nejznámější cr. Pers., v ceně 20 drachem,
asi 8 zl. —Hér. —v. δαρεικός. -- ΕΙ. ἀπό!
Att. též ceny.

στατικός ὃ. (στα- Υἵστημι, οϱ51.1. ᾱ, β)
stavovací. PI, rovnováze příslušný. Ἡ στ. na
uka o rovnováze ; statika,

στατόὀςὃ. (στα- ἵ ἵστημι) stojatý. Sof.
Údep—voda ; kaluž.

σταυρός, Ó (ora 00, m GTR-V ἵστημι,
x stav) kůl (stojatý, zaražený, j. v ohradě,
i na podporu j. podstavec) Ηόγ. ἐπὶστ. ὑψη
Av na kolích vysokých; na kolí vysokém.
Xen. ueyahor or. —Thůk.

σταυρόω (σταυρό-ς)Κο]ίπι; ΙΙ zará
žím. Thúk. čorTavowcavkolí zarazili. pass.
ὅσα ἐσταυρώὺη co bylo zakoleno,

σταύρωμα, τό (σταυρό-ω,srv. násl.) kolí
(zaražené); ohrada z kolí; plaňk. Thůk,, Xen.

σταύρωσις, Ἡ (σταυρό-ω, srv. předch.)
0-; zakolení, Thúk., v. xpvptog.

στέγω. 987

oTAPVÁY, j, hrozen, Xen. (ale oTxpÚXm
ep. šňůra olovnice).

OTAYXVGIÁSTAYVE, vos, Ó, 1. a) klas.
Hér. Tv doravúov. b) básn. setba; osení,
Eur. j. oraproí o mužích. 2, Aischl. o. ἄτης
klas, plod viny.

στέαρ, ατος, τό (Κπι. στεξαρτ, ανἵ-στη
u) tuk, Xen. deXpivov.

στεγαζω (στέγη, 815. στέγω) 8) Ρο- ;
ζαΚτήγάπι, Χθη, αἱ ἀσπίδες τὰ σώμ,ατα--.
pass. čaTeyxavévovpokryto. b)po-; objímám.
DOL,ὕπνος--.

στεγανόςὃ. (στέγη) 1. pokrytý. něčím.
Sof, o orlu πτέρυγι--. Τύ]ς. πύργοι--. αγ.
zavřeně ; prostorou pokrytou, zavřenou. Pl.
T0 0) oT—čásť nepokrytá. 2. Xen. dpiá or.

| srst hustá, neproniknutelná. —srv. oreyvós.
στέγ-αρχος, ὁ (στέγ-η-) ἁοπιάοί Ῥόη.
στέγασµα, τό(στεγάζω) Ροκτ/τκα. Xen.
στεγαστρίς, ίδος, ἡ (στεγάζω) Ροκτγ

vací. Hér. διφθέραι στ-.
στέγη, 7 (oréye. « tee-tum, těg-ula,

Decke, Dach) a) kryt; krov; střecha. Eur,
(v. xarypepřc, dxpiBów).Hér. b)«) přistře
ší; příbytek, buď: komnata, jizba; n. dům
(celý). trag. (v. xuvypeoýc £., ἐμπίπτω Ἱ. 8,
α., ἀφίστηριι 3. a—, xrTumée). Hér. ai ἔξοδοι
διὰ τῶν στεγέων Ῥτήομοᾶγ 7Κοπιπβίγ 4ο Κο
mnaty. Xen. oréyoupřístřeší (lidu, koním).
OixGRYVYTÉOVεἰς oréyag— ve přístřeší, pod
střechy. —i o stanu. Sof, (v. čoxetog). B)pří
bytek, i ve skále. Sof.,Eur. (v. rerp“png) 0
hrobce klenuté (v. xarapuč). o žaláři, vě
zení. (v. závonuog — £.).— v) Aischl. pl.
o korbách na vozích, v. 7AexTóc.

στεγνός 8. (στέγ-η; Β1γ. στεγανός) 8)
krycí; hustý, Xen, ziAoc plsť hustá. b) τὸ
στ. přístřeší. Xen. sg. i pl.

στέγος, τό (στέγω, στέγη: γ. I Téyos)a)
krov ; strop, Eur. rěv or. všecek—.b) «) pří
střeší ; příbytek ; budova. Aisehl. doyařov.
P)$schránka, Sof, o popelnici.

oTĚVW(« tego, decke, srv. oTéy-06,τέγ
og) 1. kryju. a) «) k ochraně.Sof, růpyot 70
Av—věžaté hradby ms kryjou, chrání. B)
ukrývám ; obsahuju. Sof. dyyoc cáp.x nádo
ba (popelnice) tělo—. b) ukrývám; tajím.
Soť. (οΡ. λέγειν). σιγῇ πι]δθηίπι--, Ε11. κακόν
τι χεύδεις καὶ στέγξις ὑπὸ σκότῳ 7ἱο ηδ]α]κό
halíš a skrýváš podtají. pass. Thůk, xvúr
τεσθαι-- στέγεσθαιακτήτάπη, tajenu býti. 2.



988 στείβω.

8) (ΚουΏταπὅ) παάτζα]α, οἀτάζίπι, οὔνταοίτη,
α) Αἱ56ΠΙ.πύργος δόρυhradba kopí (nepřát.)
Thúk. z?Xorvoževura brnění plstěna stře
Jy—.νῆεςοὐδὲν στέγουσαι lodi (nic neodráže
jící vody,) rozeschlé, vodě neodolající. —P)
10 08., ΑΊΞΟΠΙ,στέγων ἐχθρούς odrážeje ne
přátely ; bráně nepřátelům. b) vůb. zadržu
Ίπ. Ἐτσ, δακρύωννάματ’ οὐχέτι στέγω 811
proudův už nezadržuju,

στείβω dupu ; šlapu. Xen.pass. ai GTE
Bóu.evaÓdot(Šlapané,) hlučné, veřejné cesty.

στεινο- 1Ón., V. GT8Y0

στειπτὀς 9. (στείβ-ω) Βο6, στειπτή (4]ο
někt. στιπτή) φυλλάς zdupané, zmačkané,
slehlé listí.

oTELYW(« ovty0-g, stih-nu, stez-ka,
steige) a)stoupám, kráčím (kterýmkoli smě
16Η1). ΑΙ5οΒ]. ποτὶ πύργους oTebyouat proti
hradbám stoupají, postupují (nepřát.) Sof.
δόµους, ἔσω orTebyetvdo domu, dovnitřkráč eti.
(γ. ἰ πάρος 8, α, Καίριος9. α--) τὰν νεάταν ὁδὸν
στ. poslední cestu, cestou kráčeti. Aischl.
Κλίμακος προσαµβάσεις στείχειν Ρο stupát
kách žebříku stoupati, vystupovati. Hér.
ov. ční v. stoupám, kráčím k něčemu. —éni
ToůcČelvoucproti cizincům (nepřát.)b) o subi.
neosb. «) Aischl. orvelye ἴουλοςδιὰ παρηίδων
proráží pýří tvářemi, B)Soť. xaxa, 4vy—zla,
zkáza blíží, valí se. Tpógtva na někoho. Tivi
někomu. Aischl. v. ῥιπή {.

OTĚAENOG,76, pařez ; paheil. Hér. v. dva
τρέχω ᾖ.

στέλλω (« stelle, — fut. oTeAů, a0r.
šoveta, prf. šoTaAxu,med, a pass. šeTaAudu,
a0r. pass, čoráXnv) 1. a) strojím. «) Hér.
aTeďhaíviva čodění vy-, ustrojiti někoho ša
tem. Eur. —au.oiypori rérAove ustrojiti, 0
vinouti ok. těla roucho.Aischl. ovetAugGTpx
vóvvystrojiv vojsko. i se dvojím ace., Eur.
avečhat Teva aToXýv odíti někoho oděvem. —
často pass. Hér. 0ůTe čaraAarTotak vystro
jeni byli. κατά περ Ἕλληνες ἐσταλμένοιΡ1ά
věj. Helléni jsouce vystrojeni, igr40« or0
Av šarTaAnuévove(dle někt. švecv-)jezdeckým
oděním oděné. výv ajrhv čoraAuévo. týmž
způsobem oděni, vystrojeni jsouce.. Xen.
šaTaAuévoceigmóAeu.ovvystrojen jsa do boje.)
vystrojuju; vy-; upravuju. Ηόν. στεῖλαι
πλοῖονvystrojiti, upraviti koráb,i s obi.08.,
ἔστελλε την oTparTrývpřipravoval vojsko (ku
převozu). b) «) výpravu strojím, chystám.
Πότ, ἔστελλε ἐςἀποικίην ἐκ Λακεδαίμονος vý
pravuchystal k vystěhováníz Lak.; strojil,

στενάζω 1στενάχω.

chystal se k—.i ční viva k πόκοπηα, τούτων
(τῶν χωρέων)ἐς οὐδετέρην orTéMewz těch kra
jin obou do žádné se nechystati. P) upravu
ju; rovnám (pořádkem). meď. Eur. Aóyov

velAxobu svou řeč, zprávu urovnati, zkrá
titi. 2. a) «) vypravuju; šlu; vy-; posýlám.
ΑἱΦΟἨ].στέλλειν τινὰ πάλιν posýlati někoho
παζρόῦ. 908. ἔμεἰς Ἀχαιοὺς στελεῖν πιπο, ζθ
k Achajůmvy-, dopraví. dep. pass. vypravu
ju se; vycházím. Sof. rovrav odvex čaTáAmy
proto vyšla jsem. Hér, šovékovro čcKopvov
vypravovali, ubírali se do Kyrna. Eur. i
s pouhým acc., zí d' OupaXovvůz dorákyc;
a proč ku středu zeměvypravil jsise? Xen.
čr vAotuoréAAsvaupro koráby vypravuje se.
ZATŮŽV oTĚAAeodatpo zemi vypravovati,
ubírati se. idíx—soukromě—,Eur. oréXerat
žene se. $) podnikám ; podstupuju. Aischl.
κέλευθον τήνὸἐκ δόμων πάλιν ἔστειλα οθδία
tuto zdomunazpětnastoupila jsem.Sof.rAodv
orstAat veveplavbu podniknouti pro někoho.
med. Sof. ódóv,nv στέλλει cestu, kterou si
podnikáš, na kterou se chystáš. b) básn. obe
sýlám; dostavuju. via někoho; posýlám
pro někoho. Φο{, ὑμιᾶςπομποῖσιν ἔστειλ' iné
oda vás poselstvím obeslaljsem, abyste pří

šli. (v. obrova 1.a,). σα’ἐνλιταῖς στείλαντες
šč,olxov uoXeřytebe prosbami přijměvše, abys
z domovase vypravil. πέµψαιτινὰ στελοῦντά
ruk vyslati někoho(aby obeslal, přivedl ně
koho,) pro někoho. —meď. obesýlám si. vevů
někoho; posýlám si pro někoho. Sof. σχολῇ
σ᾿ἂν οἴχουςτοὺς ἐμιοὺςἐστειλάμην 5οΐτα Ὀγο]
tě byl dodomu svého obeslal. pass. šeč
(GrTaAmk čemu byl obeslán ; kčemu proněho
bylo posláno. —dle někt. i u Πότ. ἐστέλλοντο
šg T0 mguravýtovobesýláni, vedeni byli—.

στελµονίαι, αἱ,Χοπ. Široké pásy na psy.
στέµµα, τό (στέφ-ω) ογἰπι{ό; τόπου; τί

nek. pl. Hér., att.
στέµφυλα, τά (στέρβ-ω ὅ]αρι ; ἐαδίπι,

m stampfe ) vytlačené, vymačkané olivy.
στένογµα, τό [στενάζω,srv. násl.) básn.

stenání ; stenot. Sof., Υ. γέμρω.
στεναγµός, ὁ (στενάζω,srv. předch.) a)

stenot. trag. (v. Boovráe). b) výskot. Eur.
Ἠδύς. Ψ. ἐκβρυχάομαι.

στενάζω 1στενάχω(στένο. -- 8ΟΥ.ἐστέ
važx) básn. a) stenoty, vzdechy vydávám ;
stenám ; vzdychám ; lkám ; běduju. Aischl.
ovévaC"ču.hv vdov běduj pro mne! Sof.ičrní
Timpří něčem ; nad něčím. b) ov. T stenaje,
lkaje oplakávám něco; stenaje želím něčeho.



στενακτός.

ΑΙΡΟΠΙ.πῆμα στενάχω ΙἴΤβρΥ--, Šof. ořrov
πατρὸς στενάχουσα, ΒΗΤ.τί ὃ) ἐστέναξας τοῦ
To co tu zastenal, zalkal jsi nad tím 9 15409,
os., Eur. ag cč oreváCoj. tebe želím.

στενακτός ὃ. (στενάχ-ω) ἴγαρ. 1. 5ἴοπο
tem vydaný; stenavý, Eur. ixya. 2. stenající,
Sof. od or. beze stenotů.

στενάχω, γ. στενάζω.
στενό-πορὺμος 9. Βατ. ἰδσηόμο,ἁπ]ό

ho brodu ; těsnobrodý. ysúpaTa.
στενοπορία, ἡ (στενόπορ-ος)ἰδεπορίρτῆ

chodů, Xen. duoyepix xai ar. neschůdnost
a roklinatosť místa,

στενό-πορος Ἰόπ. στεινό-π. 2. ἰδπηή,
úzký průchodem ; stěsný; stěsněný. Aischl.
λίμνης πύλαιστ. -- Επ. Αὐλίδοςὅρμιοι--.Πότ.
χῶρος. -- τὰ στ. ἰδβπίηγ ; πα. těsná. Thúk.
těsniny. Xen, T0 or. průsmyk (úzký).

στενός Ιόπ, στεινός9. ἰὅδηγ; úzký. 8) α)
(op. eýpúg)na zemi i na moři, Aisehl. ἐν στε
vo v těsně; na m. těsném, Hér. vů oretva
m. úzká; Xen. průsmyky. —Hér. čvore
ναυμ.α(έειν, ΤΕΜ]. ἐν τῷ στενῷ ναυρμιαχῆσαι
v těsnu, v úžině (mořské) —.(v. ἶδέχομαι {.)
comp. Hér. j ἐσβολη στεινοτέρη průsmyk
těsnější. Pl. xara ovevoTEpa καὶ εὐρύτερα
otvory užšímii širšími.Xen. dyui oTEvaTÉOU.
—i στενοτέρα ἡ ὁδός. β) úzký. Ἠόν. ποδεών.
Thúk. Ἡ στενή úzký pruh země. b) obr. «)
Dém. εἰςστενὸντὰ τῆς τροφῆς αὐτῷ καταστή
σεται do úzka, do úzkých přijde mu opatřo
vání potravy, B) Arst. ol AóyotoT. patvovrou
řeči suchými, hubenými sé jeví.

στενότης, τος, Ἡ (oTevo-c)těsnost ; těs
nota (na zemi i na moři). Thúk., Xen.

στενοχωρία (στενό-χωρ-ος) ἐἔπποξί πιί
sta. Thúůk.—Xen. úval; úžlabina.

Ἀτεντορίς, ίδος. λίμνη Stentorské jezero
v již. Thrácku, vých. při ústí Hebra.

ὠτενύχληρος, ὁ, rovina s ms. téhožjm.
v sev. vých. Messénsku.

OTÉVW(„stenám, stohne.jen prs. a impf.)
básn. 8) α) stenám ;vzdychám; lkám ; bě
duju ; naříkám. Sof. λίαν. Αἱδο]]. ὑπέρ τινος
Ρτο πόσο. 996, ἀμφ᾽ ἐμοὶ στένεις τάδε 0 mne
(tyto vzdechyvydáváš,) takto vzdycháš, bě
4π]6ὔ. { Ῥόπα. Ίτταν, ἐφ᾽Ἡ στένειν σεπροσῆκεν ᾿
porážku, nad níž ti bědovati příslušelo. —
Aischl. čvδὲ καρδία στένει vnitř pak srdce
vzdychá. P) Aisehl. oréve Budócstená hlu
Ρίπα. πόλισµα (τ. γῆ 9.8.). Β0Η,στένοντα πόν

στερεός, 989

Tov stenající, ječící moře. Aischl, orTévovot
πύργοι, oTÉVEmédov stenají hradby, stená ro
vina. i med. dyn. Aischl. ydbův oTÉvVETULFEpÍ
Tia. (V.Fepí s ace,{.). Ὦ) στ. τινὰ η. τι α) 0
plakávám (stenaje, vzdychaje) někoho ; ně
co; želím někoho, něčeho. Aischl. Tivospro
něco. S0f. Tomi col oTÉéVOVxaxů nehod tebe

soužících želeje. %0' šuh ψυχη πόλιν στένει
ale má duše nad občanstvem lká. β) Aischl.
παγαὶ ποταμῶν στένουσιν ἄλγος prameny
proudů stenají nad bolestí jeho,

OTEV-WTTÓC(-$L. —srv. 7 TÝ díra, otvor)
těsného otvoru, průchodu, 0 or, «) Aischl.
VaAdacotogúžina mořská. B)Sof. úval; úvoz.

στέργηῦρον, τό (στέργω) básn. vnada
lásky, milostná. pl. Aischl. op,šydoz. Bur.
svazky přátelské; přátelství,

OTÉPYTULA,T6 (srv. předch.) Sof. kouzlo
milostné.

στέργω (fut. στέρξω, 80Γ, ἔστερξα, prf.
Hér. čavopy«). 1. a) rád mám; miluju. c)
o subi. rodičův a dítek. Sof. Ta Téxva στέρ
γων. - στέρξαιTivovéva zamilovati si něko
ho, velmi, vroucně (j. dítě). 9) olásce milost
né. Sof., Hér. ovépěa, orépkev zamilovati,
oblíbiti si, yvvařxa. v) 0 subi. poddaných,

| podřízených, příslušných. Aischl. mv Διὸς
τυραννίδα arépyev Diovu vládu míti v úctě.
Thúk. úd úmofxovorepyóp.cbood osadníků
milováni, ctěni jsme. b) sobi. bližního vůb.,
Dof.čyyshov. Xen. orépyav ojdéva nemaje
nikoho γάᾶ, Ἠότ. ἔστοργά τινα v lásce mám
někoho. i s obi. neosb. Šof. úBotv oů oTÉpYyoV
σιν--. Φᾷ68. Χοη. ὑπὸ τῶν φίλων στέργεσῦαι
od přátel milovánu býti. 2. 3) α) snáším. vi
n. viva něco, někoho, Sof, dvdyxy GTÉpyswx
x4 z nutnosti snášeti bídu. 78; AvoTépěxeu
s part. j. bych snesl—. 3) spokojen jsem.
Isok. vuviněčím. στέρξαιἐπί viv přestati na
něčem, Dém. στέρξω καὶ σιωπήσοµαι 8Ρ0
kojím se a mlčeti budu. y) po- ; svoluju.Sof.
στέρξον, ἱκετεύω povol, vděk učiň—. Eur.
στέρξειν vóu.ovcrád přijati zákony ; podvoliti,
poddati se zákonům. b) přeju si; prosím.
s ace.c.inf.: aby—.Sof. AróXAoo. LoXev—
Apollóna prosím, vzývám, aby přišel—.

στερεός 1στερρόςὃ. (στερ]ος,« ste-rilis,
starr) 1. a) tuhý; tvrdý; pevný. PL. orTepex
déouavu tuhé, pevné kůže. oregeóv těleso(pevné).b)pevný; otužilý.Pl.(op.uaAba
Χός1.). Χθῃ. στερρῶς ἀπειχόμεὺα ἴαπθ, pev
ně, statečně zdržovalijsme se. 2.a)«) tuhý;
tvrdý ; krutý. Eur. rardsía— vychování-,



990 στερεό-φρων.

B) krutý. ΑΙΒΟΒΙ. στερεαὶ ἀπειλαί --ΠτοσΏΥ.
ἀνάγκης στερραὶδῖναιπαἰποφΚαίό τίτγ--.
Eur. oreppai dhyndóveg —bolesti. —b) tvrdý;
tvrdošijný; urputný; zpurný. Sof. ἅμιαρ
TÝLATU.

στερεό-φρων, ονος, ὁ (-φρήν) 898, ἐτνὰό
mysli ; zatvrzelý.

στερεόω (ovepe0-c)tužím; otužuju. Xen,
τοὺς πόδας nohy. med. —si.T σώμ.χτα.

στερέω (γ. ἶστερίσχω, 817. στέρ-οµαι, .ν
5{θμ]θ. -- {αῦ, στερῄσω, 80ΟΥ.ἐστέρησα ὧν ὅ8ψ8
těji v ἀπο-στερέω.-- στερήσομιαιοϱ}ὅ. j. pass.)
olupuju. τινά τινος πέκοΠο z něčeho, 0 něco;
zbavuju někoho něčeho ; připravuju někoho
o něco. Aischl. yvvý ἄνδρ' αἰῶνος στερεῖΠΙΑ”
želka muže života zbavuje. Βοῦ. στερήσεις-
zbavíš-. Xen.čXridov důrdv στερῆσαιο παᾶξ]θ
sebe připraviti, —častěji pass. obzl. v aor.
a fut., prf. Πότ. τῶν ὀμμάτων, τῆς ὄψιοςστε
ρηὺῆναι οὔ{, zraku zbavenu býti, pozbyti ;
o zrak přijíti. Xen. Tův coypáTov— (0 subi.
pl.) životů—; o životy—.(v. i xepaX1. b,).
ὅπλων, ἵππων ἐστέρηνται 101814, Koní zba
veni jsou. —00 δᾖλον, εἰδιὰ τούτους στερῄσε
ται TE mÓAeegnezjevno, zdali pro tyto ne
bude vyhoštěn z obce. 70 AxBóvra(Táyada)
στερηὺναι Aurypóv nabuda pozbyti trapno
1θϱῦ. -- τῶν τέχνων οὐ στερήσεσθαι ἀίε]ς πο
Ργη 7ράγοπα. ΕΥ, μητρὸς ἐστερημένοιπιβίκΥ
zbaveni jsouce. —Pl. ywpig T908čoTepňadau
τοιούτου ἐπιτηδείου kromě toho, že zbaven
jsem takového přítele—. Sof, i τῆς σῆςστερή
Goya TXEřs tvého pohřbení zbavena budu.
Pl. 1 ἐπιστήυ.ης--.v. πρᾶξις f.

στέρήσις, ἡ (στερέ-ω) a) zbavení ; ztráta,
Thúk. dpys vlády. Arst. —b) zápor; nega
ce. Arst, pl.

στερίσχω (jen prs., obzl, Ρα55. --στερείς
γ. στέρ-ομαι. -- 9850, čsy od στερέ-ω) 7Π6
náhla zbavuju.act. jen Thúk, vv róXuvT
AŮTOŮPETE GTEploZELYObci své statečnosti
nevěnovati. obyč. pass. Xen.oi ταῦροιτοῦ
ἰσχύειν 0Ů oTEploxovrou býkové síly své ne
pozbývají, zbavováni nejsou. Hér. rňg ydpns |
στερισκόµενοι Ἰθπιό po částech Zbavováni
jsouce; poněvadž země se jim ubíralo-—.
Thůk. zgóXemc00 στερισχόµενοι ἤ 0066 ne
jsouce vyháněni. i T008λόγου μὴ παντὸς στε
proxdusda v řečivůb. o tom nedámesi za
braňovati,

στέριφος 3. (« GTepe-0g)ztuhlý ; tuhý;
pevný. Thúk. i comp. a sup.

στέφανος.

στερχτός 3. (στέργ-ω) Sof. milovaný;
milování, lásky hodný.

στέρνον, τό (-ν ΒἱΥπ.,στόρ-νυµι) 8) (Ρ]ο
cha vrchního těla pod hlavou) prsa (člově
čí, ep.izvířečí). Aischl. (v. dpasce 1. a).
Xen. δώραξ περὶ τοῖς στέρνοις, περὶ τὰ στέρνα
Ῥτῆ οἷς,Ῥγδοι (]θάπομο πι1ζς). παίει κατὰ τὸ
ar. udeří (ho) v prsa, do prsou.i pl. o jedné
08. (v. male 1. a, B). čmiTa or. k prsům. b)
obr. prsa; srdce. Sof. v0 ov. dXyúvev srdce
kormóttiti, čEεὐμενῶνστ. δέχεσθαι τὸν ἰχέ
rv zmilostivého srdce, milostivým srdcem-—,
οὕτω χρὴ διὰ στέρνωνἔχειν tak třeba se míti,
takovým býti v srdei veskrze (0%).

στερνοῦχος 9. (στερνο-εχος, -ἔχω) Bof,
-ov zeměprostranná (dleněkt. požehnaná).

στέροµαι (51Υ. στερ-έω,-ἴσχω.--Ι6Η prs.
a impf. a a0r. pass. ovepsíc) ve význ. prf. a)
oloupen, obrán, zbaven jsem. Xen. godův,
χειρῶν, ὀφθαλμ.ῶν στεροµένους ἀνθρώπουςΠάἱ
nohou, rukou, očí zbavené.oi Grepóu.cvotolou
pení; obrání, Eur. ovepévve:dpy< zbaveni
byvše vlády. orepetoxvervův ἀνάδελφοςἔσται
zbavena jsouc jinochů bez bratrů bude. Hér.
oTěpeodauTÝEydpng zbavenu býti své země.
Ἠόπι, τῆς zůTám úm ἐκείνου στέρονται SVÉ
vlastní země od něho zbaveni jsou. Xen.
στέρεσθαι ἀνδρός muže zbavenu býti. orvpu
mnydv—vojevůdců. is ace. Thúk. oixeřuové
peca. ve vlastním jmění újmu míti. Dém,
čávTadTa ov. nechávati se v tom obrati. b)
io opakutoho, co právě předchází. 9ο, χαί
ρειντε καὶ στέρεσθαιἹ ταᾶοῦ 1žalost.

στεροπή, Ἡ (Ε1Υ.ἀστραπή, στέροφ)básn.
a) blesk. Aischl., Sof. b) žár (sluneční). Sof.

OTĚPOV,6, j (srv. předch.) Sof, blyska
vý. Ayvůc.

OTEPPÓG v. aTEp26<.

στεῦται (σταΕ, στεῖ!,-ν ἵ-ττη-μι stav-ím)
z verba,def, ep. —i Aischl. chystá se; hro
zí, s inf.

στεφάνη, ἡ (στέφανο-ς)-1. οκτα]. Χθη,
εὔκυχλε;. 9. νόποο, dle někt, u Hér,

oTEPAVY)-(Óp0G2. (-péoo) věnec nosící ;
věncem zdobený. Kur. díxc0g. Hér, or. kyd
νεςzápasy věncem poctěné, vítězoslavné,

στεφανίτης, ou, Ó (oTépav-0g)o věneční
odměnu. att. dyúvec zápasy 0 věnec.

στέφανος ὁ (στέφω, 51Υ.στέφος) 8) α) τό
nec, obzl. j. odměna vítězství v závodech,
v boji, též za zásfuhy občanské; ij. ozdoba,
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též na poctu živým i mrtvým. Ρο, στ. εὖ
xAetagvěnec slávy, za slavné činy. Ηότ, τῆς
ἐλαίης ov. z olivy, olivový věnec. Eur., Xen.
χρυσοῦς zlatý—. Pl. xerrTo8xai tov Zbřečtanu
a fialek (při slavné hostině). $) ověnčení.
Ὠόπι, ἀναρρηθέντος ἐν τῷ θεάτρῳ τοῦ στ.
když veřejně ohlášeno bylo—. b) odměna.
Thúk. opéXuuoc(v zaopatřování dítek mužů
za vlasť padlých).

στεφανόω (oTépavo-c)věnčím. při slav
nosti, při hostině slavné, při obětiý před
bitvou, obzl. u Sparťanů, pobitvěza vítězství,
též při závodech, ku poctě za zásluhy. Eur.
στεφανοῦνκρᾶτα γδπόδΙΙ hlavu (při slavnosti
Dionýsově). Xen. ἐστεφανωμένος ὡς 9ύσων
ověnčenjsa, chtěje obětovati. Pl. —orepáve
ověnčen jsa věncem. oTepavodoba:TG δεῷ
věnčiti se bohu k poctě (po vítězství). Hér.
οὗ ἐγκχαταλειπόμενοι οὐ στεφανοῦνται Κἰθή
zpět zůstávají (cahlové) nebývají věnčeni.
Ηόν., 800.στεφανώσασῦαι ογόηδ]{ 66.

στεφανώδης 2. (στεφανο-ειδης)Eur.věn
cem opatřený ; ověnčený. v. dva s dat.

στεράνωµα, τό (στεφανό-ω)básn., Sof.
1. (obroubení;) obruba. Tópyov—hradeb. 2.
ověnčení ; věnec ; ozdoba. dpyařov.

OTĚCOG, TÓ (oTÉPU, STV. GTÉOOVO<)vÍNEk,
věnec (při obětování, přivítězství). Aischl.,
Sof. (v. Axufavo 1.a,w), Eur. 4xMivwxaG7.

oTémm (« stipo, Stif-t. —fut. orédo ©)
1. básn. (nakraj, na povrch) kladu, po-,vklá
ἀόπι. ΑΙβΟΏ1. μνημεῖα πρὸς ἅρμα -- ἔστεφον
památky na vůz vkládali, zavěšovali. ovéherv
vložiti (v. dovpírAmxros). —obkládám. Eur.
(v. μαλλός). 2. a) básn. postírám ; pokrývám.
Sof.i: kolem oblévám, pokrápím, yoaiet Tov
véxuv litbami mrtvolu. τύμβον λοιβαῖσι καὶ
χαρατόµοις χλιδαῖς στέψαντες rov mokrými
obětmi a zdoboukadeří z hlavy ustřížených
postřevše. b) i att, věnčím ; zdobím. Eur. se
dvojím ace, gě či xd% orTéLovatmAóxamov
tebe na hlavě ozdobí (věncem) v pletenci;
tobě na hlavu vloží do pletence věnec. Sof.
orébswv Axoúpou ozdobiti věncem z kořisti.
ἀφνεωτέραις χερσὶ στέφειν δἰδάχθ]ὅίππα τα]κᾶ
ma zdobiti. Pl. στέψαι τὴν πρύυναν ογδπδΙ{
kormu. pass. %)Toúu.va ἐστεωμένη-- οΥξηζθ
na. Xen. ἅρμα--.

oTÝdoc, T0(« ἵ-στη-μι) 8) hrud; ňadra ;
prsa (srv. orépvov). pl. iu jedné os., Pl. Ta
στ. καὶ τὸ μετάφρενον.Τά. ἐς τὰ στ. 40
prsou. Xen. u psa: ovýdy nAaréx. b) obr.
prsa ; srdce. Aisohl., v. ἱκνέόμαι 2. ἂνB.

Ἀτησίχορος. 991

στήλη, Ἡ (»ν ἵ-στη-μι. « stloup, sloup,
Stollen, srv. oro«) sloup (kamenný, kovový)
a) na památku, obyč. s nápisem ; buď ku po
ctě zemřelým, buď na zachování důležitých
dějův, událostí, smluv a nařízení obecných
(τ. γράφω 1. 8, α). Ἠότ. στήλας ἔστησε δύο λί
ὃου λευκοῦ ἐνταμὼν γράμματα. Τπήχ, στη
λῶν ἐπιγραφή 5ἱοπρᾶ, πα β1οαρθοἩ πάρἰς,
Isok., Lýs., Ὠόπη, (τ. κύρβεις{.) 151οαρ Ἠβη
by, Hér. —Dém. na výstrahu potomkům.eig
στήλην χαλκῆν γράψαντες (51Υ.στηλίτης). -
b)a) sloup na závodišti. Sof. ov. šegavy sloup
na nejzazším kraji. ij. cíl. ov. žxpa sloupu
kraj. p) sloup pomezní; mezník. Xen, v.dpí
Čo. 1. b, γ.

στηλίτης, ou,0 (crYA-1)příslušník slou
pu ; na sloupě hanby zaznamenaný. Dém.

στηµορραγξω(στήµ-ων, ονος,ὁ, 05Π078.
-ῥήγ-νυμι) ΑἰδοΠ].το švích praskám, se tr
hám, rozpadávám. subi. Axxídec.

στήριγμα, τό (στηρίζω)Ροᾶροτα.Βατ. pl.
χερός--τς}.

στῆριγξ, "ιγγος 7 (« ὅτερέ-ος)Ροάροτᾶ.
στηρίζω (orňpry-6)1.básn. 0-; vzpírám ;

metám, Eur. (Zed πρὸς οὐρανὸνκαὶ γαΐχν
ἑστήριζε φῶς σεμινοῦ πυρός Ἱςποβ! ἃ πεΠΙ] Π1θ
tal světlo (blesk) posvátného ohně. pass.
a) vzpírám, zdvíhám se. Eur. o větvi napia
té a puštěné : šarypiCero zdvíhala se—. b) o
os. opírám se ; dlím ; vězím, Sof. (v. paxpaí
ov). 2. čntr. a) básn. vzpírám, zdvíhám se.
Eur. odpavá K nebi, xdy.x, xXéoc(V.ispóc 1.).
b) vrážím ; vrhám se. Thúk, o nemoci. cry
olkoučg1 vrhnouti se, vraziti do—.

Ἀτησαγόρας, ου, ión. -yópmg,ee, Ath.
1. v 7. a 6. stl. otec Kimóna St., děd Stésa
gory ML.a Miltiada MI. —2. vnuk Stés. St.,
syn Kimóna St., bratr Miltiada M1.

ZTY)0Y)vWp,090g, ok. r. 500. panovník
Kúrijský na Kypru, zrádce své vlasti ve
válce proti Peršanům.

ZrmolAstme, ce, 1. vojevůdce Ath. v bit
vě Marathónské, syn Thrasyleův. 2. šermíř
At. v 5. stl.

Στησίχορος Ίχθο,básník lyrický v 7. a
6.stl., Himeřan,pokládán za pův. pravidel
ného rozdělení zpěvu sborového Dór. (ve
strofu, antistrofu, epódos). Dle podání sle
potou byl potrestán dopuštěním božským, že
svým zpěvem pohaněl Helenu, avšak odvo
lav novým zpěvem (xaXwedi«x), opět zraku
nabyl.
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στιβάς, ἆδος, Ἡ[.- στίβο-ς)5ἴθ]ίτο, ἰ]ωπί
(ze slámy, listí, rákosí) Ηότ.ἐπὶ στιβάδος πα
stelivu. Xen. pl. vojínům v táboře,

στιβέω [στίβο-ς, srv. στείβρω)ὅ]αρι ; Ἱεγά
čím. Aischl, ovíBe kráčej, putuj! Sof. ἐστί
Pyro: prošlapáno, prohledáno jest,

στίβος, ὁ(.» στείβω) a) stezka; cesta.
Sof., Eur. — Hér. ó πρότερον γενόμενος στ.
cesta dříveušlapaná, učiněná. b)«)šlapěje ;
stopa. Aischl. —Sof. χωρὶςἀνδρώπωνστίβου
vdáli odlidské šlepěje. Hér. ἐπήισανκατὰ στί
povaiet úmoryóvrovpostupovali po stopě stále
couvajících, Xen. or. Apxáčov, terov (v.
cixáČe £.). B) šlapěj; šlapnutí; krok, Sof.
στίβου γ᾿ oúosic xTÓTwo06kroku ti žádný dunot,
šustot.

στιγεύς, έως, ὁ (στιγ- το στίζω) zname
natel, pl. kteří železem žhavým vpalovali
znamení otrokům uběhlým, nazpět přivede
ným. Hér., srv. στιγµ.ατίας.

oTÍVLU, T6 (oríCe) a) znamení vbodené;
bod. Hér. Tx oríyuava σήμαινε ἀπόστασιν
body (na hlavě) znamenaly odboj. i známka
vřezená na těle (v. šrmBaXAo1. b).— b) zna
mení vpálené (na čele). Hér. TodgrAeĎvac
αὐτῶν ἔστιζονστίγματα βασιλήιαvětšinějich
vpalovali znamení králova ; většinu jich zna
menali znameními královými (j. otroky
královy).

στιγ µατίας, ου, ὁ (ortyv.x)otrok zname
naný (t. ubčhlý a zpět přivedený, jemuž že
Jezem žhavým bylo vpáleno na čele zname
ní). Xen. srv. arrygue.

oriCe (« sti-mulus, sti-lus, di-sting-uo,
stech-e, Stach-el, —fut. oviče ©) bodám. a)
bodáním znamenám. «) tečkuju ; tetovuju.
Ἠότ. τὸ ἐστίχθαι εὐγενὲς κέκριται ἴεζΚκοτᾶ
ným, tetovaným býti za urozenosť uznáno
jest. Xen. (v. dvdémov). B) Hér. ráv doúkov
τὸν πιστότατον τὴν κεφαλἢν ἔστιξε 7 οὐτοἷἅ
nejvěrnějšího na hlavě (body znamenal,) po
ἑού]κογα, ῥᾳ55. ὁ ἐστιγμένος τὴν κεφαλήν ὅ1ο
věk znamenaný body na hlavě. b) body vpá
Jenými znamenám (železem žhavým na čele
k vyznačení nevolnictví na potopu). Hér.,
σ. στίγμαὮ, 81Υ.στιγµ.ατίας.

στικτός 8. (στίζω) Ράβη.a)vbodený; vry
tý. Eur.o Argovina štítě: or1xT00zravorTYv
duuxoLOedopxóravševida vrytýma očimazí
rajícího. b) kropenatý; pestrý. Φοξ,ἔλαφος,
—omirTol, Adoto: Wýpecpestrá, huňatá zvěř;

στοιχέω.

krotká, dravá zvěř. Eur. or. dépu« pestrá
kůže.

στίλβω {εν6Ρ. στιλπ-νός) Ὀ1γδ{ΐπι, lesknu
se, Pl.

στίς, %,def. sg. jen gen, orwyóg,pl. nom.
στίχες, ACG.στίχας, Υ. στίχος) Ράβη, ἴ8ᾶᾳ,
Aisehl. pl. oTbyac.

στιπτή,ν. στειπτός.
aTĚMOG,T6(« aTÉp-o stip-o) hustá, těsná

hromada, řada ; dav. Aisehl. rača vedv στῖφος
ἐν στοίχοις τρισίν S Inf, srovnati dav lodí ve
iřechřadách, aby—.moAénovor. válečný dav.
Hér., 'Thůk., Xen. těsný zástup seřaděný
(ve vojště, v. Aóyoc 2. a). Thůk. ὁπλιτῶν.
Χθη, ἱππέων. -- 70AA6 orvípe,v těsném seřa
dění; hustým valným davem. T0 uécov oT.
ve vojště Pers. : střední zástup (6000jezdců,
kteří bývaly osobnístráží královou).

στιφρόςὃ. (στῖφ-ος)tuhý ; pevný; silný.
Χεῃ. σχέλη, ῥάβδος, βρόχος.

στίχος, ὁ (ν. στίξ, « στοῖχος, στείχω)
rada. Xen. Tv δένδρων.PL.T00doru od řadasol.

oTA8VY!S, 1806,1 (« strigilis, stri-n-go)
hřebílko, hřebélce (lázeňské, obyč. kovové).
ij. ozdoba,Xen.va4Hhafcav or. puca výhry
zápasní byla hřebílka—.

CDLjeď

OTOU,ión. στοιή, ἡ (στοξια, στοβα, ν στῦ
λος, 81. στήλη) a) sloupoví; loub; loubí;
podloubí ; podsíň ; podsíní. —v ms. Rec. často
kolem části náměstí oroxí zfizovány, Hér.
v Korintě(v. xoXvdém a). Xen, čyτῇ ἐν ἀγορᾶ
arož pod loubímna náměstí (v Thébách). —
V Athénách byly orToxína náměstí na sev.
záp. straně (rorxíX, s obrazy)anajiž. straně.
Pl. repi Tv T00Pucthétmsovoav ok. král. pod
loubí (kde se konaly pře hrdelní za před
sednictví archonta královského (druhého).
i pouhéPaorux. —i na jihových. straně,
již. odradnice, kde byl archiv obeení (uy
τρῷον). Isok, τὰς στ. ἐμπιμ.πλάναι γραμμά:
Tov loubí (archív) naplňovati listinami, b)
podsíň, kobka j. skladiště, dle Thúk.v Pei
rajeu, podsíň obilní, —Xen. τῶν ἐκ τῆς στ.
omAovzbraní z kobky (kde byly uloženy).

στοιή, ν. στοά.

στοιχεῖον, τό (στοῖχο-ς) Ροδά{θιςřady;
základ. Xen. dr0 Tv or. od zájladů. Arst.
hláska, —pl. i: základy vědecké,

στοιχέω (orořyo-g) v jedné, v též řadě
jsem ; v pořadíjsem. Xen.



στοιχίζω.

oTovylCm (orořy-og, srv. předch.) a) řa
dou, pořadím stavím. Xen. b) rovnám. oTot
χίσαὶ πχοσπᾶΗ. ΑἰδοΠ],τρόπους μαντικῆς.

στοῖχος, ὁ (στίχος, »ν στείχω) α) ἴ8άα,
Aischl. pl. o řadách lodí. Hér, orotyot dva
Baduv řady sehodů. Thůk. xaTa oTotyovpo
řadě; v pořadí (op. rxoaXAX48).Thúk., Xen.
o řadách vojska, lidu, b) obzl. síť na dvou
tyčkách připevněná, zvěřina drahách nalí
čená: sít na tyčkách, Xen,

στολάς, ν. σπολάς.

στολή, Ἡ [στέλ-λω, 81Υ.στόλος)ἀρΙατα;
stroj. a) kroj ; oděv; šat. Sof. cyňu« EA
Aádogor. způsob, kroj Hellénského oděvu.
Eur. ov. WAVE,yvvarópvav.og oděv ženský.
Xen. —Ilesorx roucho Perské (dlouhé). b)
úprava válečná; zbroj; zbraň. Aischl, τὸ
AormovTAZču.če ov. zbytek mé zbraně. Xen.

„70 Bžpogrs or. tíže brnění.

στολιδόω (στολίς) Eur. med. νεβρίδα
στολιδωσαμένα ]ε]επίοί οἀὄγᾶϊ se.

στολιδωτός 8. (στολιδό-ω)Χεῃ. χιτῶνα
GTONdWTOVTŘ ZATOŤízu řasnatou spod, dole,

στολίζω (στολ-ή)πριανα]α vystrojuju ;
opatřuju. Μπ. νῆας σηυείοισιν ἐστολισμένας
lodi opatřené znaky,

στολίς, (806, 1 (srToX-4)a) oděv; šat,
Bur. xpox0e0ca. h) řása; záhyb. Eur. πέπ
λων στολίδες--.

στόλος, ὁ (στέλ-λω. 817. στολή) 1. a)
výprava. «) obzl. válečná, po zemii po moři.
{Τ8Ρ.εὐσταλής(Υ. αἴρω 1. ο, β, ἑπτάλογ/ος).
Ηέν. ἐπὶΛιβύην στρατιῆς névag ov. proti L.
veliká výprava vojska. píle Gr. GTelhuvreg
větší výpravů vypravivše. att.— Thúk. ὁστ.m „ ,
χρόνιος, ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα ἐξαρτυδείς υή
prava na dlouhou dobu, loďmi i vojskem
zemským vystrojena byvši—. Xen. 0 or. €ig
Πισίδχς výpr. na ΕΙ8, (ν. 1ἀχούω 1. 8, ϱ). -
B). výprava; vojsko, loďstvo vypravené.
Ἠόν, ἀπικόμενοι στόλῳ μεγάλῳ ἐςΣικανίην
přirazivše s výpravou valnou, s vojskem
valnýmdo Šik, (v. isiobxAAo 1. b, B). att.
moXůccr. silné vojsko (v. ἶπαμπληνής). -
o loďstvu.Aischl. (v. Texy pe). Hér. Tov
στ., τὸν καὶ εἰςΛιῤύην úve loďstvo, jež—. v)
výprava, cesta vůb., Ξοᾷ. οὔ μοι μιχκρὸςεἰς
Οἵτην στ. πεά]ου]ά παὶcesta na Oitu, Xen.
κοινῇ σύντινι τὸν στ. ποιεῖσὃχι δροἱοὅπό5 πᾶ
kým cestu konati. p. 0 x)Tó0gTi. GT0Aoc—.
ο, ἶπλέων οὐπολλῷ στ. pluje s nevalnou
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výpravou (t. jen na jedné lodi). b) «) (cíl,
úmysl výpravy, cesty ;) řízení, výprava.
501, (7. προσέχω 1. b, B., ἐξχίρω 2.b, a) Hér.
εἴτε ἰδίῳ εἴτε δηµοσίῳ στ. χρησόμενοι αὖ 78
soukromým, ať za obecným řízením věštby
chtíce se dotazovati. —B) Sof. družina (říze
ním spojená); lid společný. mpórmac—veš
keren. 2. básn. výprava; nářadí (upravené,
ustrojené). Aischl. xemýpygor. veslové ná
řadí. yxAx“pns ov. okované čelo lodní. Eur.
ὑπὲρ aTÓAovnad ohyb čela.

στόμα, τό, 1. a)ústa; rty. «) Sof.(v.Šáx
νω 1. Ὦ). 1ππ{χθοί. χορέσαι στόμα σαρκός Πᾶ
sytiti ústa, sebe masem. —Xen. ϱ) j. mlu
τὶά]ο. ἀνὰ στόμα, διὰ στόματος Ἰ διὰ στόµα
ἔχειν Tivá (v. vá II. B. L. c., διά Π. Α. 1.
b, B— B. 1. 8, ϱ). Χθη. ἀπὸ στόµατος εἰπεῖν
z paměti říci, odříkati. Aischl. i or. TOAřov
ústa Diova. v) ij. výrok ; slovo. Sof.0 dstov
or. božský výr, ov. čAervóvslovo žalostné. —
dvociov bezbožná řeč. To)u0dvστ. προπηλάκιζε
můj výroksi tup! b) ústa; tvář ; čelo; před
Hér. xar% ov. v bitvě: čelem v čelo. Xen.
τὸ ἀπὸ τοῦ στ. ἱππικόνjezdectvo z předu (op.
οὓρά 184). τὸ στ. τοῦ στρατεύματος, τῶν
ὁπλιτῶν Ρ6 ἀπί Ἰαάᾳ,průčelí vojska, oděnců.
οἱκατὰ τὸ στ. nepřátelé v průčelí. 2. a) «)
ústí, Ajsehl. NefAovNíla. Thůk. T008ποτα
μ.οῦ,Πόντου, κόλπου, λιμένος. Dém. τὰ τῶν
ěuzvoptovor. ústí míst obchodních, přístavů.
B) u Hér.i: ramenořeky. [IyXovatov,Kavo
βικόν, Σεβεννυτικόν (0. Níla). čvTáv oTou%
των τοῦ Ἀράξεω. ϱ) α) Κτα]; okraj. Bur. Wp
vov věží. 3) otvor. Ηόν, τὸ ἄνω στ. τῆς διώ
ovyoghorní, svrchní otvor průkopu. 70 x4TO
ar. dolní—. y) vchod (města, dráhy). Sof.
errarvdov (v Thébách, v. duovyxzíva).Xen.
τῆς ἀγυιᾶς dráhy. pl. na drahách zvěři,

στόµ-αργος». (-- 1. ἀργός) trag. ústy,
jazykem hbitý; prostořeký. Aischl,, Soť.
o 0s, —Eur. or. yAucoxXyíxjízlivá výmluv
nosť (neúůmorná).

OTÁmov, T6 (oróu-a) 1. udidlo; zuba
dlo. (caňk). a) koním. Eur. —Hér. ya)Xuvoůús
καὶ στόµια ἐμβαλόντες ἐς τοὺς ἵππους Ιπ4Υ
a udidla vloživše (dokoní,) koním do úst. Xen,
b) obr. o poddanosti; udidlo; uzda. trag. —
2. a) ústí. Eur. (oróuux Xuévog. b) vehod.
Sof, sg. v. 800 2, a. —

OTOLÓW(oTÓux) a) ústa zacpávávám,
Hér. aor. —b) ústy ostřím ; rozněcuju. Bur.

δράκχινα — εἰς ču. čGTououévy dračice namne roznícena—.



994 στόµωμα.

στόµωμα, τό (στοµό-ω,817. στόμα 2. a)
vyústění ; ήδα. Αἱ59Π1,τ. πόντος 2. a.

στόµωσις, ἡ (στοµό-ω) ostrost, hbitost
řeči; prostořekostť, Sof,

στοναχή, ἡ (στενάχω)básn. stenání; ú
pění. Sof. pl., Eur. sg.

στονόεις, εντος ὃ. (στόνο-ς) básn. 1. a)
stenavý ; hojně stenající, Sof. Gpvig.stenotu
plný. Sof. ydpu«. neut. Aisehl. (v. λάσκω {.).
b) silně ječící; jekotuplný; jekotný. Sof.
mopůu0óg.2. stenotuplný ; hojně stenotu pů
sobící; strastiplný; žalostný. Aischl. (v.
πληγή1. α. β). Βοβ, σίδαρος.

στόνος, č (oTÉvo).obyč.básn. stenot; ná
Ťek (stenavý). Aischl., Soť. (v. ovxe b, B,
ivyj b, mapanéume 2. a, p.) i Thúk. (v.
oluovů). — b) jek; jekot. Sof., Υ. δυσά
νερ.ος.

στορέννυµι 1στόρνυµι1 στρώννυµι(.»ν
ster-no, strá-tus, strá-men, stra-mentum ;
stru, stelu, po-stel; streue, Stroh. —aor.
ἐστόρεσα{ ἔστρωσα; prf. Ρ888. ἔστρωμαι) 1.
a) stelu ; po-; ustýlám. Hér. xXívyvorpacav
τες lože po-, ustlavše, ustrojivše. Xen, —
στρώννυμιι lenošku (při stole) postýlám, u
pravuju. b) Hér, «) µυρσίνῃσιστορνύντεςτὴν
ódóv myrtovými ratolestmi postýlajíce ce
stu. B) čovovuévy čori 0006Abou dlážděna
jest cesta kamením.,2. ukládám ; utišuju.a)
Ἠότ. τὸ κῦμα ἔστρώτο τ]ηδπ{ utišeno bylo,
b) Aischl., Thúk. oropéce: zkrotiti, poko
řiti (duševně).

oTÓpPVVjU,jen prs., v. předch,

στοχάξοµαι (στόχο-ς) 1. a) j. Kcíli si
mířím. Xen, dvpórov na lidi mířím, stří
lím, bYcíle si hledím ; k cíli směřuju, zamě
řuju. Sof. εὖ orojjáln dobřesi hledíš cíle.2.
a) Tivoc«) směřuju k někomu; vyhledávám
si někoho. Xen. Tdv μάλιστα φίλων κριτῶν
soudců nejvíce příznivých. $) pohlížím,
zření mám k něčemu. ΡΙ. τοῦ συμβουλευοµέ
vou K tomu, kdo radu bere, kdo rady žádá,
i T0ŮTOVστοχαζόµενοι, ὅπως s ind.fut. k to- |
mu hledíce, přihlížejíce, j. by—.Arst, Tptv
ku třem věcem. ) dosíci, dojíti hledím, se
snažím. Ttvocněčeho; bažím, toužím po ně
ὄεπι. ΡΙ. τοῦ ἠδέος. b) «) hledím uhodnouti;
hádám ; tuším. s ace. Xen. τὰ συμφέροντα
co prospěšno. i bez obi., PI. %Úvyň 09 γνοῦ
Gx,4Ma oToyacavévy-duše nikoli poznajíc,
ale jen zatušíc—, 3) Isok. is gen. στοχά
ζεσθαι τοῦ συμφέροντος ἐπδίΒ, co prospěšno.

στρατεύσιµος.

τῆς τῶν δεῶν στοχάσασδαιδιανοίας ΡοΒᾗ οπιγ
šlení uhodnouti.

στόχασµα, τό (στοχάζομαι) lučiště,
Eur. pl.

OTOVUOTMÓC3. (στοχάζοµαι) βοπορηύ
k míření, k αποάπα; ἀθναρηγ. ῬΙ. φυχἠ
στ. Ατεῖ. στοχαστικῶς ἔχειν πρόςτι ἀἡτ{1ρπδ
se míti, důvtipným býti k něčemu.

στόχος, ὁ, cíl (vytčený. vyvolený). Xen,
—Eur. 0 0s.

OTPÁTTW básn, — ἀστράπτω, 98ο. τὰ
πολλὰ στράψαντα χειρὸς βέλη to množství
střel bleskem metaných πτυςτ.

στρατ-άρχης, ου,1όΠ.εω (στρατ-ός, Xp
x©) vrchní vojevůdce ; vévoda. Hér.

στρατεία Ἰόπ.-τηίη, Ἡ (στρατεύ-ω) 8) α)
výprava vojenská, válečná(po zemi i pomo
ři, srv. orpávevu«). Hér. émowétTooTpavnÍmy
ἐπὶKaoug konal výpravu proti Kárům. (v. i
ἀποδείχνυμι 1. b, B).att. (σ. γυμνάσιον 9. a,
ὁρμάω 1. ϱ..α). ΤΠ]. κοινὰς στρατείας ποιεῖ
cĎa společnévýpravy konati-(v.i 1. ččeu
1. a, £.). i čmiOpžxng ov. proti Thrácku.
Dém. ční Tiva, ÉpógTiva-na někoho, proti ně
komu. Tag ATO TE RÁKELAGWPA RŮTOŮ GTPU
τείας εἰςΠ]ύλας καὶ Χερσόνησον τή ΡΤΑΥΣ1610
z vlastní země do Pyl a na Chersonés, Pl.
οἴχοιτε καὶἐπὶστρατείας 1domai v poli (vá
Ιοόπόπι). β) vojenství; služba vojenská.
Hér. (v. dréhe«). b) vojsko na výpravě. Eur.
ἴτω oT.dtxAvYeřo'8E AúX003at odejde vojsko
(lodní) rozpuštěno jsouc z Aulidy.

στράτευμα, τό (στρατεύ-ω. 8ΙΥ. στρα
τεία) 8) υ/Ρρτ8τα τό]οδπά [Ρο παπη! i po moři),
ἴαζοπί, Αβδοβ], χέλευδος κ. στ. ἐφ Ἑλλάδα
výprava a tažení na Hellénsko. Hér, ar. 10
čr Adyvac,Závov výpr. na Athény, na Sa
mos. b) «) častěji: vojsko. Aischl. ἐπαχτόν
cizinské. Sof. maXv ov. dysw zpět vojsko
vésti. Hér, or. vo [leporxóv- Perské. obzl. att.,
Χρη. στ. συνέλεξεν vojsko sebral, Táčic T008
ov.pořádekvojska. or. irxóv vojskojezdec
ké, Dém. (v. roXrixóg 1. a, «). vů or. buď;
vojska vespolek přátelská ; oddělení vojsk.
n. vojska sobě nepřát., Xen. čyyůg dAýkov
Ta GT.šytyvero blízko k sobě vojska přichá.
zela (ku srážce). () ležení ; tábor. att. —v.
aipée 1.b, B., mpoxxAém, a. —.

oTPATEÚOLLOG2.(oTpaTeÚ-o)k vojenství,
k službě vojenské příslušný, schopný ; vo
jenský. Xen.ýuxíu, črn.



στράτεὺσις.

στρᾶτεὺσις, Ἡ (στρατεύ-ω) Ἠότ, Ῥοθ]Ώοά
τό]οδπύ. ἐπὶΒαβυλῶνα Ἡ8 ΒἙ--.

στρατεύω (στρατό-ς) a) aci. «) vojsko
(do pole) vedu ; výpravu konám ; táhnu (po
lem, do pole, válečně). Hér. K cořoogčvěvoTo
στρατεύειν ἐπὶτοὺς Πέρσας Κτ. πι] zamyšle
no táhnouti na Ῥογξαηγ. Ρ]. Ξέρξης ἐπὶτὴν
Ἑλλάδα ἐστράτευσεν,ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπὶΣκύ
Bac Xer. na Helladu výpravu podnikl, —io0
subi. obcí, národů. OnBxto. čovparevov čmi
voůcIIaratéoc Tbebanétáhli na Platajany.
οἱμὲν ἐπὶτὴν Μίλητον ἐστράτευον ti na M.
άπΗ, ΤΕή]ς, (σ. ἀπέχω 1. 8, β--). Χεη,-- β).
Thůk. T0ymóXey.ovčaroxrevany válku pod
nikli, podstoupili; do války sedaáli.b)meď.
dyn.«) vypravuju se; k výpravě se chystám.
Hér. ἐστρατεύοντο οἵδε: ἐκ μὲνΠελοποννήσου
Λακεδαιμόνιοι, Κορίνδιοι,ο κυώνιοι ú kvý
pravě chystali se tito: z Pelop. — —. Sof.
VERA TIVOGGTPATEVGAGŮOLpro někoho Vypra
viti se. S) výpravu konám.ční Teva.proti ně
komu, na někoho.i eg vivona někoho, Aischl.
ἐςτὸν Ἑλλήνων τόπον ἄο Κτα]θἩο]]όπςΚόῃο,
Hér., αἰῖ.οἱστρατευόµενοι výpravu konající;
společníci ve výpravě. Hér. čri T00xouoTaA
RouZxúda ovpareúovra: po ledě —výpravy
konají. —ve válce sloužím ; služby válečné
konám. Xen. uuodoů za mzdu. v) i 0 subi.
vůdce ve válce činného. Xen, K0p0goTpxTEv
ÓU.EVOGZAL AÝTOG EiG TRŮTAG TÁE VWPXAEVÝDIA

vy konaje i sám (osobně) dotěch zemí. Dém.
o Filipovi orpaTevóp.evog xai Továv zŮTOGVÝ
pravy konaje a trampoty snášeje sám.

στρατηγξω (στρατηγό-ς) a) «) vojevo
dím ; vévodím; vojevůdcem, vévodou jsem.
ὁ στρατηγήσας ἐνΕροίᾳ-ποτὲ Ayauéuvov ně
kdejší vojevůdce v Trojsku Ag.— arTparm
vsťvTwvog,Hér, 1τινι. Ἠόγ. τοῦ ναυτικοῦ ἔστρα
τήγεὸν loďstva vojevůdcové byli. čorparý

ησε Λακεδαιμονίοισι ἐς Θεσσὰλίην |. Υο]θ
vůdce přivedlLakedaimoňany doThessalie.
Χθῃ, στρατηγεῖν τῶν čévov vůdcem býti voj
ska najatého.pass. Dém. orparnystod ὑπ'
čxetvovdáváte se voditi od něho (j. od voje
vůdce). b) j. vojevůdce provádím. Xen.orpa
τηγήσειν τὴν στρατηγίαν Ποᾶπορίτο]οτ ἠάοοτ
skou na se vzíti. (v. ἶπαιδεύω:2.α, α) Ώότη,
ὃν τρόπον ἐστρατηγηχκότες πάντα ἔσεσὺε ὑπὲρ
Φιλίππου jakým způsobem všechno budete
míti provedeno svým vůdcovstvím ku pro
spěchu Filipovu. —pass. TV GTpaTYvovy.É
vov činů prováděných od vojevůdců. —b) o
subi. Ί08ΡΗ.,Χθῃ.ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρα
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ryyň aby povozy neurčovaly nám (vůdcov
sky) cestu. j Tym ἐστρατήγησεκάλλιον πᾶ
hoda úkol vůdcovský zdarněji provedla.

OTPATÝVYLU,τό (στρατηγέ-ω) čin vůd
covský, válečnický, obzl. chytrý 15ος. -
Xen.pl. pravidla válečnická, v. diacwle 2.

στρατηγία, ión. -(n, ἡ (oToarny-6s) a)
vojevůdcovství ; vůdcovství (válečné) ; hod
nosť vůdcovská, Bur. (v. dváosm), Hér.,att.
—b) umění, jednání vojevůdcovské, vůdcov
ské, válečnické. PI. — Xen. i návrh vůd
covský.

OTPATYJYLÁM(oTpaTnylX) po Vojevůdcov
ství bažím, Xen., Dém. part. prs.

στρατηγικός 8. (στρατηγ-ός) α) voje
vůdcovský; vůdcovský; válečnický. Xen.
τὰ στ. čoya—skutky, činy. i pouhé va ar. —
povinnosti. b) ve vojeévůdcovství, váleční
ctví zběhlý, zkušený. Xen. icomp. a sup. —
pos. substt, óor. dobrý, zkušený vojevůdce,
válečník. Pl. * or. umění válečnické—.

στρατήγιον, τό (στρατηγ-ός) α) 5ἴ8ἨΥο
jevůdcův, vůdcův. Sof. (v. rpocbXůscxo). B)
v Athénách: shromaždiště desíti vůdcův,
kde měli společné jednání, i vyjednávání
s poslanci; síň, úřadovnavůdcovská, Aisehn.

στρατηγίς, ίδος, Ἡ (στρατηγ-ός) πο]θ
γὐάσοτεκά; νἠάσοτακά, 9ο, ἐπὶδισσαϊς σ. πύ
λαις u vrat stanův obouvojevůdců. Hér. 4 or.
loď vojevůdcovská, velitelská. Thúk. pl.
-ΥΠες.

στρατ-ηγός, ὁ (στρατ-ός, ἡγέ-ομαι) 8)
«) vojevůdce; vojevoda; vévoda; vůdce (pol
ní). trag. —Hér. orparyvot T008σύμπαντος
meČoů—veškery pěchoty (srv. ysu.úvb, «).
att. —Dém, ἅμα στ. καὶ δεσπότης. -- β) Ρο.
i: vládce; vévoda. —b) v někt. obcích Rec.
zvl. úřad ; v Athénách volívalo se na jeden
rok deset stratégů, vévodů ; za dobstarších
ve válce všichni jsouce přivojště střídali se
ob den ve vrchním velení; od 4. století bý
val jeden stratég přivojště, osttní zůstávali
ve hl, ms., majíce správu obrany zemské,
opatřování všech věcí vojenských, řídíce i
soudy ve věcech těch. Dém.—c) vůb. vůdce.
ΒΙ.ὧν ὁ Ἔρως ἡμῖνἡγεμὼν καὶ στ. k čemuž
Er. nám náčelníkem a vůdcem jest,

στρατηίη, 7. στρατείκ.
στρατηλασία, ἰόπ,-ίη, Ἡ [στρατηλάτ-ης)

a) tažení válečné; výprava válečná, polní,
Hér. (v. xadínyu 1. a, xdpra, a,. dětos 1. b,f.).
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b) vojsko vypravené, válečné, Hér. T7gar.
τὸ πλῆθος καὶτὰ ἔργα.

στρατηλατέω (στρατηλάτη-Θ)vůdcem
výpravy jsem ; výpravu válečnou vedu, ko
πάπι. ΑΙΒΟΠ].ἐκεῖσεἐστρατηλάτει tam—. Hér,
1ἐπὶτὰς Ἀθήνας.

στρατ-ηλάτης, ἀόν.-τᾶς, ὁ (στρατ-ός.-
ěAa-úvo) vůdce vojska ; vojvoda. Sof. o Aga
memnonovi. Eur. sg. i pl. -- σ. ἀρχή 2. 8, B.

στρατιά, Ιόπ. -ιἩ, Ἡ (στρατ-ός, 817.στρᾶ
τιος) a) «) výprava vojenská, válečná (po
zemi i po moři, att. někdy zaměňováno za
στρατεία) Ηότ. ταύτην πρώτην στ. ἐςτὴν Ἀσί
ἣν Λακεδαιμόνιοι ἐποιήσαντο ἴο byla první
výprava, kterou do Asie učinili Lakedaimo
ňané. čmiorTpavs na výpravě; v poli. B)vý
prava, služba vojenská, Ἠότ. (σ.παραλύω 1.
b). b) hotovost válečná; vojsko vypravova
ηό, ΥΥΡΙ8Υ6Πό,Αἰδο]]. πολύχρυσος. --πολλή
--"8]πό, Ρ. αἲθ., ΤπήΚ. -- πολλή καὶ ναυτικὴ
καὶ πεζή γα]πό i lodní i zemské. Hér. ouAhé
ἕας ovoavrýv sebrav vojsko. Xen. oroxridy
συναγείρειν, διχλύειν vojsko shromažďovati,
τοτρουδἰδΗΙ, ἔχων τριάκοντα μυριάδας στρα
τιᾶς Π8]θ 300.000 vojska. i: vojsko oděnců
(těžkooděnců pěších), proti imrmxóva TeXu
ovat. Hér. i pouhé av. vojsko lodní ; lodstvo.
7 lag xat Kapixm or. loďstvo (válečné) Ión
ské a Kárské.

OTPATÍ-APYOG, č (oTpxT1-4—) Xen. čévov
GTPXTÍX9y0: najatého vojska náčelníci.

στράτιος 2.183. (στρατ-ός) 817. στρατιά)
válečný. Hér. Zeúc.

στρατιώτης, ου, ὁ[στρατιά)8)γά]οξπίϊς;
bojovník ; vojín; voják. Hér., att. — pl. i
vojsko.

στρατιωτικός 8. (στρατιώτ-ης)váleční
cký; válečný; vojenský, Xen. oxyvý stan.
fxix věk. Thůk. τὸ or. sprosté vojsko;
sprostý lid vojenský, T%or. Xen. válečni
otví (v.movýy.ov—); služba vojenská. Dém.
(ypůuara) peníze válečné, na válku (v. γρά
po 1. b.B, i θεωρικός). ϐ) výpravě pozem
ské příslušný (nikoli lodní), Thúk, ovpaT1w
τικώτερον TXDEOKEVAOMLÉVOLVÍCE k výpravě
pozemské jsouce připraveni.

στρατιῶτις, τδος, Ἡ (Α1Υ.στρατιώτ-ης)
vojenská. Thúk., Xen. vňegv. lodi převozné
(vojínům pěším), jež obyč.pomalu pluly. op.
—TXVELM.

στρατοπεδεία, Ἡ (στρατοπεδεύ-ω)Ρο]πή
ležení, tábor. Xen.

στρεπτός.

στρατοπέδευσις, ἡ [στρατοπεδεύ-ω)197
ložení polem, táborem ; ležení polní. Xen.

στρατοπεδεύω (στρατόπεδο.v)polemle.
žím; ležení, tábor mám., zř. act. Xen. ἔξω
ἐστρατοπεδεύετεvenkuleželi jste polem.a0r
polem lehnouti. častějizeď. tábor svůj mám.
Thúk., Xen. —aor. táborem se položiti; utá
bořiti se. — prf. čaroxronédsvvra táborem
položeni, utábořeni jsou, Hér. i ὁ νχυτικὸς
στρατὸς ἐστρατοπεθξύετο Ιοάπηίγο]5]ο το71ο
ženo bylo.

Στρατόπεδα, τά, Υ.στρατόπεδον3.
στρατό-πεδον, τό (στρατό-ς--) 1. a) po

le vojska ; ležení ; tábor (j. m.) Aischl. oTpx
T705GT.rov vojsko svůj tábor opustivši,
Sof., Hér., Thůk. (v dvogdóu 1. b, B). Xen.
po T05Gr. před táborem. b)x) vojsko (v poli,
τ {άροἵϱ).Ἠότ. τὰ ἀμφότερα στ. οὕτω Ἰγωνί
oxT0obojívojskotak bojsvůj ukončilo. 'hůk.
πολλὰ στ. mnohá vojska (V. ἰἑκάτερος ἃ--,
ἐπάγω 1. 8, α). Ἠόνη, τοιοῦτον στ. ἰα[οτέ--,
B) o loďstvu. Hér. ovvévucye Ta or. πεζῇ καὶ
vnuci setkávala se vojska pěšky i loďmi.
Thůúk.2. prop. a) Tvotov or. Tyřanů tábor,
okršlek u Eg. ms. Memfidy. b) UrourTóredu,
T%,Tábory, bydliště Iónův a Kárů v Egyptě
sev. u Pélusského rafneneNíla.

OTPATÓC,ὁ(ν στόρ-νυμ., strá-tus)a) po
le (vojska) ; ležení ; tábor. obyč. ep. -- b) o)
často: vojsko, zemské i lodní. trag., Hér.,
att.— Aischl. roAůcov. valné vojsko (na vý
pravě). Xen. BxoBxotx0gor. —Aisehl., Hér.,
Thúk. vzurixoc oT. (v. i νηίτης). ϱ) výprava.
Hér. 0 Eyyshéev or. —v) chasa; lid. Xen.
σκευοφορικός,-- c) lid shromážděný ; zástup.
Sof., 7. ἀνολολύζω.

Ὡτράττις, ιδος, ἰόπ. 106,panovník Chij
ský za Dareja 139,

oTpEĎAOC3. kroucený ; křivý, Arst.

στρεβλόω (στρεβλό-ς) a) α) krouceným
činím ; kroutím; točím. Hér, ovosPXodvrec
ὄνοισι τὰ ὅπλκ ἰοδίορ hřídeli (dřevěnými)
lana. G) or. xxi Brau.cvot Tov 760% kroutíce
násilně nohou (vymčenou, t. lékaři). b) na

, skřipec,naskřipci táhnu, rozpínám ;mučím.
pass. PL prs., Lýs. aor.

OTPĚLLA,T6(oTpé+-e) zkroucení ; zkrou
cenina; vyměení (v těle). Dém.vedlepy ux.

στρεπτός ὃ. (στρέφ-ω) Κτοιοθπή; Ρ6
tený. a) Hér., att. o or. (t. x0xXog)řetěz, obzl.
na krk; ορο]εἷς.χρΏσεος, χρυσοῦς, περιχυχέ
νιος.ϱ) Dém. pletenec; pečivo pletené,



στρεπτο-φόρος.

στρεπτο-φόρος, ὁ (-φέρω) Ἠόν. ἄνδρες
av. mužové obojky nosící,

στρέφω (τί. στρέψω,805. ἔστρεψα, prf.
ἔστροφχᾳ,Πιθά. ἃ Ρ888. ἔστραμμαι, 80Γ, Ρ888.
ἐστράφὴν,Υ9 5]ζ. {ἐστράφθην, {1ῇ.Ρ888. στρα
φήσομιαι) 1. 8) α) ἰοδίπη; οἰάδίτι; οργασίπ,
ΑΙΒΟΠΙ.στρέφειν αὑτὸν πρός τι ἰοδ181,οοτᾶοθί]
se k něčemu. Eur. zpócenov rpóc Tivx obra
ceti tvář k někomu. ou.u.aστα]ς,ἔμπαλιν στρέ
Ψας κάρα nazpět otočiv hlavu. Soť. orpépov
σάκοςtoče štítem. ed. ἴγ.στρέψχιστράτευµ.
čsApyogobraťsvé vojsko k Argu! dep. pass.
otáčím, obracím se. Xen. guxvá často. GTpa
ořvou otočiti, obrátiti se, Sof., Xen. — i na
útěk. 9) i pouhé orpégev, orpéhau (bez obi.)
obraceti; obrátiti. Xen. στρέψας πρὸς τοὺς
Kxgdoúyovsobátiv (se s vojíny) proti K-.
Távavríů oToéhavrec naproti otočivše, obrá
tivše—.b) dep. pass. «) točím, otáčím, tou
lám se. Soť. (v. ávímu3. a, B). B) o subi.
neosb., Dém. ze Solóna čv du. στρέφεται
xaxá v lidu rozšiřují se zla. —c) «) kroutím;
pletu. pass. Xen. σπάρτα πυχνὰ ἐστρχμμένα
sňůry pevně spletené. 3) s-; vykrucuju;
vymykám, Hér. pass. 0 subi. 08. στραφῆναι
Tóvóda skroutiti, vymknouti si nohu. y)
odyracím (hýbaje). Eur. %vv σεισμιὸςἔστρεφε
ydovós; či jej (obraz) zemětřesení odvrátilo,
odtočilo? 2. obr. a) obracím. dep. pass. «)
-Se. T1v0gpo něčem ; všímám si něčeho. Sof.
τοῦ ψόφου οὐ oTexoŽva povyku nepovšim
nouti si. B) obracím, měním se. Sof. ueví
uns úmooTaosis myšlénkou obrátiv, změniv
se. i subi. $vuó; hněv. b) «) obracím ; pře
vracím. Pl. ovpépetsτοὺς λόγους ἄνω καὶχάτω
převracíš slova vzhůru dolů. P) dep. pass.
Pl. orpépecdm kroutiti, vykrucovati, vytá
četli 96. ἄνω xAi ZTE SEM tam. T01X5TA—

takovými vytáčkami vykrucovati se,

στρογγύλος 1. Κα]αίή ; okrouhlý. Xen.
módec, oxéMm.Hér., att. o loděch, korábech:
nákladní, obchodní (op. Torýpns).Pl. (v. rAx
Tůc 1. a). T0 or. (v. 1. e)dug 1.a). 2. obr. ΕΙ.
ὀνόματα σαφῆ x. ov. slova jasná a okrouhlá,
určitá. Arst. sup. nejurčitější.

στρογγυλότης, πτος, n (στρογγύλο-ς)
kulatosť; okrouhlosť, Pl.

στρόµβος,ὁ(-ν orpápo)točenina,Aisehl.
vír; vichr.

oTpovtóc, 614, a)vrabec. Hér. —b)Hér.
GT. ZXTXYXG, Xen. GT. usyaAy pštros (po
zději av90uboxZumAos).

στρωφαω. 991

ZrTpobyaTec, oi,dle Hér. jeden ze 6 km.
Médských před Déjokem.

στροφάς, ἆδος, ὁ, i (srpový) vratný Ko
lem. Sof. čoxrou στροφάδες χέλευθοι πιθᾶτξ
dice dráhy kolem vratné (seveřanům nikdy
nezacházející),

στροφεῖον, τό (στροφή, στρόφο-ς) točení
ce. Xen. provaz. pl.

στροφή, ἡ (oTpépu) obrat, Xen. u koně:
obracení; otáčení, Pl čz0006rozpačnýobrat.
—Ve slavnostním tanci sborovém : obrat; i
čásť písně od sboru zpívaná až do obratu :
sloha metrem rovná antistrofě. —srv. črTw
δός 9. a.

στρόφιγξ, Ύγος,(oTp09-1)) obrtel. Eur.
oTpópryčivv obratech ; obraty,

ZTpógtoc mýth. kr. Fócký v Kríse, syn
Kriísův, mnž. sestry Agamemnonovy (Ana
xibie), otec Pyladův, pěstoun Orestův,

στρόφος, ó (oTpépo)kroucené. x) Aischl.
pás. B) Hér. prijvaz. v. doxý 1. a, P.

ZTPÓLY, 4, pom. ms. v již. Thráeku, pod
Ismarským pohořím.

ὠτρῦμονίας, ión. ίης, ὁ (Ἀτρυμών) Ηότ.
ἄνεμιος Στ. τία' Strýmoňan, od Strýmona
k jihu dující.

Ἀτρθμόνιος ὃ. (Zrpuy.óv) Strýmonský.
Aischl. éXayog. Hér. oiZr. Strýmoňané —=
Ἐιθδυνοί.

ὀτρῦμών, ovoc,0, Ť. v jihozáp. Thrácku,
tekoucí do moře Aig. (zát. Strýmonské —
Struma).

oTPVYVOC8. a) (chutí) kyselý. Xen. —
b) 00s. kyselý ; nevrlý; nevlídný. Xen.

στρῶμα, τό (στρώ-ννυμι) prostěradlo;
pokrývka; koberec. Pl., Xen. — i u koní:
čabraka.

στρωµατό-δεσμος, ὁ (στρῶμα. -- ΡΙ.
neut. -0:oyu.x) plachta obalovací. Xen. —
Aischn. uzlík:; tlumok.

OTPWLVÝ,7 (oTpěu-«x) podestlání; po-3
ustlání; pokrývka postelní; lože, i prosté I
nádherné. Eur., Thúk., PL.—Xen. 70AX)xat
x«A GT.mnoho krásných koberců. pl, ov.
uohažaí lůžka měkká,

στρώννυµιτ. στορρένυμι.

στ ρωτός 3. (GTpw-vvuuu)trag. prostřený;
prostíraný ; postelní, Sof,or. pxpn—plachty.

oTpWpÁw (orTpépe) hbitě točím. med.
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—se; otáčím, proháním se. jen prs. 90, -
Hér. ἀνὰ την móXuv—po městě-—.

στυγ-ανωρ, ορος, ὁ, Ἡ (στυγ-έω, ἀνήρ)
Aischl. mužů se štítící.

στυγερός 3, (στυγέ-ω) básn. a) ošklivý;
ohavný ; hnusný; mrzký ; odporný ; děsný ;
hrozný (z čehojdeošklivosť, hrůza). Aischl,
u.očo«osud hrozný, Sof. dxíu.v božstvo děs
né. orA« ohavná zbraň. —pode vč odporná
země Trojská, Eur. —vócormrzké nemoci.
b) děsně, hrozně nešťastný. Sof. Ahv roty
oTvyspotykromě těch dvou nešťastníkův.

OTVYÉ obyč.básn. a) v ošklivosti, v ne
návisti mám ; ošklivím si. vivě n. vi někoho,
něco; nenávidím někoho, něčeho. Sof. vňg
δειλίας στ. σε pro zbabělost nenávidím tě (op.
ζήλᾶ). ἰ Ἠόγ, τὸ χρέσσον στυγέουσι ΠΙΟΟΠΣ/δ{-
πο ποπάν]ἀξ]{. 6 1Π{, Φοῇ, καὶ πράσσειν στ. ἶ
konati mi odporno. part. prs. i: vrah (v. οἷος
2. b, x). pass. Aischl, ὁ μέγα στυγούµενος
Ἀχοσπὸ παπάγἰἀδηύ. Φοίβῳ στυγηδὲν πᾶν τὸ
vévogFoibovi zoškliviv se veškeren rod.Eur.
deoře oTVyoVp.evocbohům odporný. στυγεῖ od
porný jsi mi. fut. Sof. odroc orvyňhceTa:ten
bude mi v nenávisti. b) za odporné, hrozné
mám, pokládám. Ajschl. v. νέψεσις1.b.

OTVYYTÓG2. [στυγέ-ω) Αἱ5οΠ1. ρα στυ
γητός Ἠόϊχο ποδΚκ]γεπά, οἀρογπά,

στύγιος 9. (.ν στυγ-νός) Eur. ošklivý;
odporný,Eur, Adra.

ATÓytoc 3. (Zrúč) Styžský (v podzemí).
Aisehl, dyAg. Sof. δόµος, Ῥ]. ποταμός.

στυγνός 3. (srv. aruy-epóg) 1. básn. a)
ošklivý ; ohavný ; odporný ; nenáviděný; děs
ný ; hrozný. Aisehl. Oxiv.ovodporné, děsné
božstvo. žry děsnábída, Sof. —ocogohavný
můž. b) děsný; hrozný; žalostný. Aischl.
--πρόκακα. Sof. στυγνὸν οἰμώξας děsně, ža
Ιο5{ηδ ζαἱΚΑΥ.πολλῶν δεινῶν στυγνῶντ᾿ αἰών
mnohých strastí a žalostí život. 2. a) básn.
nenávisti ρ]πύ. Ρο, στ. εἴκων.O7Xocel v ne
návisti že ustupuješ, zjevno.b) iatt.zasmu
šilý ; odporný (op. ox10póc).Eur. ópoús. Xen.
úpčv—pohledem zasmušilý. v0 or. zasmu
šilosť.

στύγος, τό (στυγέ-ω) Αἱδοβ]. οΏατα ;
ohyzda. dsGv bohům,

στῦλος,ὁ (.’ στοξ- Τθ στοά, « stav) a)
sloup; pilíř. Eur., Hér. pl. i sloupoví (v. d
oxée 1. b, «). b) obr. sloup; podpora, Eur.
očxwvdomů, rodin.

Στυμφᾶλίς, lón."ηλίς,ίδος,Ἱ λίμνη (Zrúu

/
1, σὺ.

očA-og)Stymfálské jezero v sev. vých. Ar
kadii (jež se ztrácelo v podzemní propasti.
v. Eowotvos).

ὠτύμφᾶλος, ὁ, hora a ms. v sev. vých.
Arkadii, adi. ÚTuupaAtoc 3. srv. předeh.

Στύξ, υγός,1 1.říčkavelmi hrozná vsev.
Arkadii (u ms.Nónakridy), vznikající na ja
ře z bystřin hor Aroanských (nyní Mauro
neria — Černá voda). Hér. —2. a) mýth. ř.
v podzemí. b) dle Pl. i jezero podzemní.

GTVTTTTEČOVn. OTVTTEČOV,T6 (stuppa) kou
del. Hér., Xen. sg,

στυπτηρία, ión. -(n, 1, zmýda; skalice
zelená. Hér.

VTÓpU,4, pom. ms. v jihozáp, Euboji,
naproti Marathónsku.

OTVPÁNLOV,T6 (oTŮpač) končité želízko,
Thúk. axovrtov.

1. στύραξ, axog, Ó,a) ratiště (j. násada.
γ. ἀντιλαμβάνω 9. 8). ΕΙ. -- ϱ)τα]δ{δ; dřevec.
Χεῃ, τῷ στ. πατάξαι vá ratištěm uděřiti
někoho.

2. στύραξ, ακος, Ἡ, 81ΥΤ8Σ,keř (z řádu
rostlin ebenovitých,) vydávající pryskyřici
náramně vonnou v ohni; užíváno jí k oči
štění vzduchu.

Ἀτυρεύς, έως, ὁ (Στύρα) Styřan.
στυφελίζω básn..strkám ; odrážím. Sof,

Ἄρης στυφελίζων--,
στυφελός, τ. πάρ].
στυφλόςπ, στύφλος, 1στυφελός 9.1 2.

básn. a) pevný; drsný. Aisehl. στυφλοὶ
ἀχταί, 1 στυφελὸς dxrá drsné pobřeží. στύ
φλος πέτρα. -- Eur, pl. — Sof. —y?. pevná
země. b) drsný ; přísný. Aischl, čpéTau.

1. σύ, dór. vů (« lat. tu, č. ty, něm, du.
—att, gen., dat., ace. coů, col, cé. i enkl. —
dat. enkl. i rot, —ión. gen. céo, ceů. = trag.
ven. i cébev. —dat. or. Hér.ivety) 1. ty. obyč,
nerefl. coů tebe, aoí:tobě, cé tebe, —enkl.tě,
ti, tě. při praep. bývají tv. přízvučné, T90g
cé k tobě, oův cof s tebou. zŤř.bez přízvuku.
Xen. ční ce 7 cýv cor proti tobě nežs tebou, —
gen. i poss, tvůj. Aischl. obdev čč,aluwrog
z tvé krve. Xen. χαταλελύσεται σοῦ ἡ ἀρχή
zrušena bude tvá vláda. —v praed. subst.
πθπιτά ὄ]θηι. σοῦ ἐπεῦύμιουνφίλος γενέσθα,
toužil jsem tvým přítelem se státi. —2. zř.
ΕΙ). (οργό. σεχυτοῦ). 998, π]μ. αὐτὸς σὺ σοί
úrazem sámty sobě,Eur, rpoyovove0) xaTat
Gyúvecédev předků nezhanobuješ svých.



ϱ, συ-.

2. GL- ve 517, -- συν-.

Zúwypoc znamenitý statník Lak, ve vál
kách Reckoperských.

Ὀύβαρις, εως, Ελλάς i 1806.lón, 106,η,pom. ms. obchodní Rec.při záp. zát. Tarent
ské, jehož obyv. přílišným rozkošnictvím
prosluli a ku konci 6. stl. od Krotónských
zcela byli poraženi; ok. r. 443. blízko m.
onoho založena osada Ath. Ooúptot.

Συβαρϊτης, ου, ἶόπ.εω,ὁ (Σύβαρι-ς)97
bařan ; Sybarský.

Φυβαρϊτικός 3. (ZuBxotr-n;) Sybařan
ský ; Sybarský. Hér. Z. z6óAeuo;Syb. válka
s Krotóňany ku konci 6. stl.

συ-βώτήης, ου, Ἰόπ. εω, ὁ (οῦ-ς, βό-σκω)
sviní pastucha ; svinda; vepřák, Πότ. συβῶ
ra. Eg. byli stavem v občanstvu zcela od
děleným.

oVY- předv, x, y ve slž. — dvy-.

συγγένεια, Ἡ (συγγενής) 3) 5δοπτοᾶποβί;
příbuznost ; příbuzenství. x) v rodinách.att.
(srv. xydeorTi«).ϱ) příbuznost národní, v osa
dách. Thúk. (oixstóo 1., r90-(0ywb, rpoorot
1016f.). Xen. b)příbuzenstvo. Eur. ovyyéveav
ÁAAow mixpavpříbuzenstvo sobě vespolek
odporné,Pl. 4X o. —Σόλωνοςσ.

συγ-γενής 9. (-γένος) 1. a) «) sourodý;
sourodný; příbuzný.trag.,att.— Aisehl, 0 G,
příbuznost, Sof, i o os. příbuzenstvo; pří
buzný. —P) příbuzný kmenem, národností.
Xen. ovyyeveřexai ofho. příbuzní (v rozlič
ných obcích) a přátelé, —b) v Širším sm. «)
sourodý, příbuzný. Pl. oůce,řádem přiroze
ným ; přirozeností (v. odxeřog1. a, y. —Óuotog
1. a, p). —9) v Persku titul čestný osobě
králi milé udělovaný, Xen. ©.obr. sourodný;
příbuzný. i o věcech. Pl. ro5 θνητοῦ ξυγγενῆ
věci smrtelnému příbuzné, podobné, óu.otó
τερον καὶξυγγενέστερόν τιι τὸ εἴθει podob
nější a příbuznější uččemu podobou. Arst.
τὰ σ. κατὰ φύσιν AAAÝRouwvěci sourodé při
rozeností sobě vespolek.

συγ-Υηράσχω spolu, zároveň stárnu,
Hér., Isok. prs.

ovy-yfyvopat ión. γίνομαι 1. a) spolu
dostavuju se ; scházím se, Hér, ihudovovyví
vsotbauEgr0otv davem scházeti se k pití, Xen.
τοῖς φίλοις συγγενέσῦαι s přátely sejíti se.
—ěvdýpau— na honech, —b) «) k rozmluvě,
k poučení scházím se. Tevi s někým. ML.od
Twoovyvévova TG úvoz ještě nedostal jsem

OVY-VVÝLY. 999

se k rozmluvě s tíni mužem. —eťTig TEpí αὖὐ
τῶν τούτων συγγένοιτο ὁτῳφοῦν ΚάΥΡΥkdo
právě otěch věcech promluvil s kterýmkoli
věk—. často 0 žácích, obzl. sofistů, Sókrato
vých. ot cvyytyvóu.evotspolu obeující ; žáci.
συγγενέσθαι τινὶ Ῥαᾶ: na učenou dáti se ně
komu, Pl. —n.: učení své dokoněiti u něko
ho. Xen. —B) ovyytyvscůní Tm obcovati (tě
lesně) sněkým. Xen., aor. Hér. —2. ku po
moci dostavuju se, přicházím, přispívám.
Sof, o subi. bohův,

συγ-γιγνώσχω Ιόπ. -YLVWONM1. a) stej
ně poznávám ; srovnávám se. Tuvis někým;
přisvěděuju někomu. Hér. ovyyvoúpřisvěd
čiv ; při fut. přisvědče. 7p0g TadrTa συγγνόν
ve; k tomn přisvědčivše ; s tím se srovnavše.
Xen. oot ouvsylyvocnov tobě přisvědčoval
jsem. b) «) při-; uznávám; přisvěděuju.
trag., Hér. att., často s inf, že—.Hér. avy
Ὑνόντες ποιέειν Ge díxamx uznajíce, že jed
náš slušně—.i spart. praed., Sof.čvyyvot
μενv uzorexórec přiznalibychom, žejsme
ΡοοἩγΡΙΗ. Ηότ. συγγινώσκοµεν αὐτοῖσι ἡμῖν
οὐ ποιῆσαι dpbác přiznáváme sobě (o sobě),
že sami neučinili jsme dobře. i meď., Hér.
οὗ συγγινωσκόμενοι πθάάτα]ίορ 59 přesvěd
čitl; nepřisvěděujíce--,s inf. Ζθ--, συγγινω
σκόμενος ἑωυτῷ οὐχέτιεἶναι ὀυνατὸς τὰ πρηγ
µ.κτα ἐπορᾶν-- Ροζηάγα]θ πα 5ορῦ, 76 τὸ πεπί
s to, aby—.. γνώµη οὐδαμῶς συγγινωσκοµένη
mínění nikterak nepřisvědčující, nesvolu
jící, —B)spolu, stejně uznávám, schvaluju
(v poradě), vi něco; spolu usnáším se o ně
čem. Thůk, ovyyváva: společně schváliti,
ustanoviti. 2. a) stejně smýšlím, Tuvis ně
kým. b) promíjím ; odpouštím. rivi někomu.
Eur. oúyyvodu odpust! δοῇ. σύγγνωτε οᾱ
pusťte; Hér. 0 avyyvocóp.svocjenž promine,
odpustí (tobě). —prs. často att., Xen. op.
xoAdlemv.

σύγ-Ύνοια, Ἡ -- συγ-γνώμη. jen Sof,
ξύγγνοιαν ἴσχεινodpuštění přáli,

συγ-γνώμη (συγ-γι-γνώ-σχω) u- ; při
znání ; přisvědčení. a) shovění; prominutí ;
odpuštění ; milost. GVYVVÁLNYἔχειτίς τινι Od
půštění dává někdo někomu. Sof. s inf. pro
míjí, za zlé nemá někdo někomu, že—.Xen.
συγγνώµην οὐχ.ἔσχον αὐτῷ Neprominuli mu
toho (ale jinak v b!) —Hér. úuv moAA čx
ve špeĎ čylveroo. vám hojného aspoň ode mne
dostávalo se shovění, ovyyvápmvTv ποιή
σασθαιodpuštění někomuuděliti. Eur. vy
vvaumy TVyEyTivogodpuštění něčeho dojíti.
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p. Xen., Dém. — b) zasloužení, hodno od
puštění, milosti. Sof. 9 T011 ovyyvápyvěze
ta příhoda zasluhuje, hodnajest odpuštění.
Dém. σ. ἀδελφῷ βοηθεῖν οὐψρυδίδη{hodno jest
pomáhati bratrovi (ive zlém), pomáhá-li kdo
bratrovi. Thúk. eix05xai ξυγγνώμη s inf. při
rozeno a odpuštění hodno jest, že—,Evyy.
ei—odpuštění hodno, jestliže—,

συγγνωμονικός 8. (ovyyváp.ov)rád od
pouštějící. Arst. pl.

συγγνωμοσύνη, ἡ (συγγνώµων)Sof.u
znalost; přisvědčení.

συγγνώµων, ονοςΏ.(ovyyváum)a) uzna
lý ; shovívavý, Eur., Xen. o. efvaíTivocsho
vívavý býti v něčem ; promíjeti, odpouštěti
něco. Xen. o. rivi shovívavý, milostivý ně
komu. b) shovění, odpuštění hodný. Thúk.
ξύγγνωμον. m

σύγγνωστος 9. (συγ-γι-γνώ-σκω)básn.
odpuštěný ; hodný odpuštění. Eur. neut. od
pustiti lze.

σύγ-γονος, 0,%,básn. sourozený ; Osou
rozenec ; bratr. %sourozenka ; sestra. Eur.
—Aisehl. ovyyóve ooeví sesterskou myslí.

σύγγραμμα, τό (συγγράφ-ω)a) spis (slo
žený). PI., Xen. repí Ttvogo něčem, o někom.
P) pl. zápisky. Hér. — Pl. přednášky; od
říkávání,

συγ-γραφεύς, έως,ὁ, a) spisovatel. Pl.
v próse (op. rorrňs). Xen. dějepisec. —b)
v Athénách, pl. výbor zákonodárný. Xen.,
15ο. -- τ. πρόβουλοςἔ.

συγ-γραφή, ἡ (ovy-ypXpw)«) sepsání,
obzl. příběhů, dějin; dějepis. Thúk. čv vý
Arx? čvyy. ve svém Att. dějepise. B)za
znamenání písemní, Hér.— v)úpis ; smlou
va (písemní). Thúk, obecní. dvev čvyy. bez
úpisu. Lýs., Dém. soukromá. xara Tag 6.

ο
dle úpisů.

συγγραφιχός ὃ. (συγγραφ-ή,γ.) úpisům
příslušný, Pl. adv. způsobem úpisů;j. při
úpisech. |

συγ-γραφω a) spisuju; zapisuju ; zazna
menávám. «) Hér. med. ovyypžýaodd pm
orýpix zapsati si výroky věštní. Thúk. zcí.
ξυνέγραψετὸν πόλεμον popsal válku ; sepsal
dějiny války. Pl. motečv—,ovyypžpev básní
ti—,v próse spisovati; skládati básnicky—,
prósaicky, prostě.i při καταλογάδην. p)Xen.
oďmaTplovs vóp.ovEgGVYypahovat kteří otcovské,
národnízákonymají sepsatiThúk. čvyypáau
vváumy sepsati, písemně podati návrh. )

συγ-καὺ-ίστημι.

Τ]νή]ς,ξυγγράφασθαι úpisem si zaznamenati.
j. výminky smlouvy. Isok. —eioývyvpísemně
zaznamenati mír (umluvený). ovyypapecda:
περί vevocÚpis si učiniti o něčem. b) Pl. otv
τῷ δήµῳ συγγραφόµενοιzapisovatelé, písaři
πᾶ θηόπιό (οἱγραμμ.ατεῖς).

συγ-γυµνάξομαι spolu (těloovikprovo
zuju,) cvičím se, sokoluju. PL.

συγγυμναστής, οὗ, ὁ (συγγυμνάζομµιαι)
společník v tělocviku; spolusokol. Xen.

συγ-καν- αιρέω ΙόΠ.-χατ- 1. a) spolu
strhuju; pomáhám strhovati. Thúk. čvy
xadehely Tous meorBóAougpomoci strhnouti,
rozvaliti ohrady. b) spolu dosahuju. Hér,
ἀγῶνας συγκαταιρέειν 14Ρ8ΞΥ, Υ 7άρᾶδθοῇ
spolu vyhrávati, 2. Thůk. výv Ttvogδύναμιν
GvyxadeXctyněčí moc společně strhnouti, po
tlačiti.

ovy-nad-xppóČe spolu upravuju, u
kládám, po>hovávám. Sof. aor.

συγ-χαὺέζοµαι spolu usedávám,zase
dávám. Isok. part. prs. pl. —impf. j. aor.,
ΓΙ, ἐπεὶπἆντες συνεκαδεζόμεθα když jsme se
všichni pospolu usadili—. :

συγ-χκαὺ-είργω εΡρο]αzavírám. Xen,
aor. —sp. zavříti. vivá Tim někoho s někým.

συγ-καὺ -Ελκύω Aiséhl. τισὶνσυγκαῦελ
xucdýceva: spolu s některým stržen, uchvá
cen bude

oVY-1AW-EÚ0wspolu spím, spávám. Xen.

συγ-χάὺ-ημαι ión. -xárT-a) a) spolu u
sadil jsem se, usazen jsem ; spolu sedím.
Eur. part, pl. p. Xen. —ěšedĎevTav OTAwvpo
spolu sedíce před táborem. B)spolu bydlím,
Hér. part. pl. fem. — b) «) Thúk. srepí Twvog
Evyxadbřoda:pro něco spolu zasedati, schů
zi, poradu míti. Xen. ouvex4ÚmyvTočv TÁ GV
vedpím.B) spolu, při někom stojím ; při stra
πό πόδίήςοπι, Ώόπη.οἱ μὲνἐκπαρακλήσεωςσυγ
xadýv.evotjednidle úmluvy při něm stojíce—.

συγ-κανίζω spolu usazuju, ustavuju.
Χεη, συνεκαθίζετο τὸ δικαστήριον zpolečně
ustaven byl soud.

ovy-xad-(vw spolu popouštím.PL.únžr.
ovyxadeřvastejným krokem se přidati ; stej
ný krok s někým udržeti.

συγ-παὺ-ίστημι a) spolu postavuju.
«) Xen. Tov čTEpovouvxadiocrno. druhého na
svou stranu, do svých řad staví. b) Aischl.
συγκαταστῆσαι τὴν τυραννίδα spolu ustavitipanovnickouvládu;pomocikustavení— vlá
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συγ-χαλέω.

ἀγ. Ρ. ΤΠύ]ς, -- 15ο]. μοναρχίας συγκαῦιστδσι
samovlády pomáhají ustanovovati. b) Eur.
ovyxaLioTavA, vócov pomáhati chorobu sta
viti, hojiti.

συγ-παλέω α) svolávám, aor., fnt. svo
111. Τηή]. -- Χεη, τοὺς στρατιώτας, Ἴγεμό
vac. b) spolu zvu. Xen. συγκαλέσαι τινά τινι
pozvati někoho s někým (k hostině),

συγκαλυπτός 8. (συγκαλύπ-τω) zcela
obalený. Aischl.

ovy-xAAÚTTWzcela zahaluju. Eur. obr,
ovyxaAúýa m zcela zahaliti, zakryti něco.
ΑΊΒΟΠΙ.ὁ λόγος συγκαλυπτέος ὡς μάλιστα Τεό
třeba skrýti, utajiti co nejvíce.

συγ-χαµνω οὐγδ,básn. a) spolu usilu
ju ; úsilně přičiňuju se, přispívám, Sof, cuu.
πόνει, σὐγκαμνέ τινι úsilně pomáhej, přispí
vej někomu. b) Aischl, spolu trpím; útrp
nost mám. +wvis něčím.

συγ-καμπή, Ἡ, shyb; záhyh. Xen,
συγ-χάµπτω shýbám;ohýbám;skrču

ju. PL, Xen. ovyxáuýa: TOozfkog ohnouti,
skrčiti nohu. ovyxaveodcic skrčiv se. ovy
xexxuuévog skrčen, ohnut jsa.

ovy-xaotyVÝ/TY),4, vlastní sestra. Eur., „
oVY-XUTA-BalVwspolu sestupuju.Tbúk,

ξυγκαταβῆναι spolu vyjíti.
OVY-KATA-VYPROXWspolu stářím, do

bou vytrvávám. Hér. Tevis něčím,
ovy-naT-ÁVW spolu zpět přivádím.

Aisehn. prs., aor. Tdv dňyov.
OVY-ZATU-OLÝXwspolu proháním.Thúk,

συγκαταδιωχθῆναιspolu prohnánubýti.
OVY-XATA-ČOVÁŘMpomáhám podrobiti.

Thúk. vivaTi někoho někomu.meď. τιναἵ
silně přispívám k podrobení něčímu, ně
koho,

συγ-χατα-ζεύγνυμι «ροῖα(jhem) sví
rám. Sof. žry ovyxarélevxra: pohromouse
vřenjest.

OVY-XUTA-ÚÚTTTWspolu do hrobu uklá
dám ; spolu pochovávám. ovyxaTadánreodaí
τινι Hér. spolu pochovánu býti v něčem
(v rouchu). Arst, s něčím.

ovy-xaTA-Wém spolu pleně zbíhám. Xen,
o jezdcích : spolu nájezdy činiti.

ovy-maT-a(Ww Sof, spolu, zár. sžíhám,
spaluju. vi něco,

συγ-χατ-αινέω spolu, také sohvalyju.
συγ-κάτ-αινος 2. spolu, také schvalu

συγ-χατα-σπάω. 1001

jící. Dém. list, o. yevécda: Tovísvé schválení
k něčemu přidati.

συγ-χατ-αιρξω, ν. συγκαθαιρέω.
συγ-χατα-αίΐω, -κᾶω spolu spaluju.

Χθῃ, συγκατακαῦσαιδρο]ια δρά]1{1,Πότ. ρᾳ55.
prs. hist. spolu shořeti. Tevis někým.

ovY-XATÁ-MELLALspolu uložen jsem,
ležím. PL. vivi s někým.

συγ-χατα-κλείω Ιόπ. -Ἀληίω zár, za
mykám, zavírám, Hér. pass. prs.

OVY-XATU-MTROLLOULpomáhám dobývati.
Dém. %uvíT: někomu něčeho.

OVY-XATA-XTEVWtrag. spolu, zár. po
m, porážím, Sof. avyxaTaxTác zár. spo
6τ--.

συγ-κατα-λαμβάνω βΡρο]αἀοούτάπι, τὶ
něčeho. Xen. prf. —Thúk. Švyxwréhafis TO
egtov pomohl dobyti místa.

OVY-nATA-AsÍTE společně zůstavuju.
Thúk. aor. Tet viva při něčem někoho.

συγ-χατα-λύω spolu zrušuju; pomá
hám zrušiti. Thůk, rov dňuov lidovládu.
Lýs. aor.

συγ-κατα-μίγνυμιεβρο]α νπιδδα]α.Χεῃ.
rhv ÚvyývTm navnazuju mysl k něčemu.

OVY-XATA-VAVLAVÉMspolu lodním bo
jem přemáhám. Tivaněkoho, Aischn. aor.

oVy-xaTA-VÉLU spolu po-, rozděluju.
Xen. med. ŠvvzarTeveluavToTňYvv společně
rozdělili se tou zemí.

συγ-κχατα-πολεμέω pomáhám válkou
překonati TvvíTtvaněkomu někoho. Isok,aor.

συγ-χατα-πρᾶσσω, -πρἄᾶττω spolu vy
Κοπάτάπι, Ὠόπι. τάδε συγκατέπραξαν Ἱς ἴο
muto dopomohli.

oVY-XATA-ppémspolu stíkám, splývám.
Xen. obr. ovyxaragovŽva spolu shrnouti se,
(m. ovyxavacracběva spolu strženu býti.)

OVY-XATA-O0ME0ÁVVVLUspolu (rozptylu
ju,) roztřikuju. Xen. ovvežémieκαὶ συγκατε
σχεδάσατο μετ αὐτοῦ τὸ κέρας 5Ρο]α 5 πίπι
vypil a zbytek si roztřikl z rohu (v kapkách
na roucho, dle způs, Thr.).

OVY-XATA-ONEVÁČEpomáhám připra
vovati. Thúk. vv dpyúvvrehní řízení. Xen,
80Υ. -- Πόπη, µόνον οὐχὶ συγκατασκευάσαντες
αὐτῷ 5]κοτοῬοπιο]ΏδοΊεπια Κ αρτατοεῃί,

συγ-πατα-σχηνόω pomáhám po sta
nech rozkládati (vojíny). Xen.

συγ-χατα-σπάω, ν. συγκαταρρέω.

bíjí
ráž
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συγ-χατα-στρέφω spolu podrobuju,
podmaňuju. Xen. med, ovyxaraorTpébaoda
pomoci podrobiti. veví7. někomu něco.

συγ-χατα-τάσσω, -τάττω spolu vřa
ἅπ]α. Χεῃ,εἰς τὴν φάλαγγα.

συγ-χατα-τίὺ'ημι 6ροῖαϱΙάάάτη, ηνεᾶ.
PL συγκατατίδεσθαίτινι περίτινος τὴν αὐτὴν
dóčav srovnávati se s někým o něčem týmž
πάδπίπι (ορ. ἀντιφάναι). Ὠόπι. 188. -- τυὶ
s něčím.

συγ-κατα-φεύδομαι βρο]α zalhávám.
mivocna někoho. Aischn.aor.

ovy-xaT-epyáČopm pomáhám v díle.
Hér. vevi někomu. αοἳ, τινί τι pomoci něko
mu (dodělati se,) dobyti něčeho. —Thúk. —
provésti něco.

συγ-κατ-ἔρχομαι βΡροῖαπαντασπ]Ἡ 56,
18. aor.: do vlasti.

συγ-κατ-εύχομαι spolu, zároveň vy
žaduju si. Sof. ταῦτα συγκατηυξάµην to ve
svém přání zahrnul jsem.

συγ-κατηγορέω spolu žaluju. Dém.11
vOgLevá Tivogněkoho s někým,aor. Tevik ně
komu žalobou se přidati, přidružiti.

συγ-κάτ-ημαι ν. συγχάθηµαι.
συν-χατ-οικέω spolu přebývám. Sof.

prf. o subi. věci. stále lpí něco. Ti na
někom.

συγ-χατ-οικίζω α) α)Ι obývání(společ
nému) přidávám, ῬρἨ]άταζα]α.Ἐττ, τινί τινα
někomu někoho, p) pomáhám osazovati (li
dem, obyvatelstvem). Hér. aor. pomoci za
lidniti, s obi. ostr, —b) Thúk, spolu zaklá
dám. «) sobi. osady, čvyxaroxicev pomohl
založiti. ϱ) μνηυεῖα ξυγκατοικίσαντες památ
ky zár. založivše.

συγ-κατ-οικτίζω, Βοξ ἦλθον ὡς ὑμᾶς
συγκατοικτιουµένη Υγῦ]8 156πι Kkvám po
stesknoutsi,

ody-xsta. 1. básn. spolu ležím. Sof.
praed. o mrtvých. 2. pass. (k ovvrídyu) a)
složen jsem, «) PL. τὸ σῶμ.α (τ. νεῦρον1.4).
Xen. χορὸς ἐξ ἀνδρώπων συγκείµενός ἔστιν
sbor (seřaděný) z lidí složen jest. duovpa
πέλως τι σύγχειται nepříhodně něco přiléhá,
ϐ) 18ο]. ὑπὸ τῶν ποιητῶν συγχείµ.ενόντι ο
básníků složeno, vymyšleno πόσο.ΕΙ. ὥσπερ
ποίημα μ.ακρὸν συγκείµενον Ριάτξ |. ράξδεᾶοϐ
šírně složená, b) obyč, v 3. os. sg., pl. spo
lečně uloženo, určeno, ustanoveno, umluve
no Jest. att. domeo ovvězerto právěj. bylo

συγ-χλήζω.

umluveno. často part.: společně určený;
umluvený. Hér. ἡμέραι(σ. διαλείπω 1. 8 ϐ)1
att. xara Tě o, dle úmluvy. Xen.eicT0 c. na
m. umluvené,

συγ-χελεύω spolu, také pobádám;sehva
luju. Eur., Thúk.

συγ-κεντέω ς-; Ῥτοροδάτάπι, Ηότ, τινὰ
někoho. pass.{15. συγκεντηὺ ἠσόμενοςΡΙ0Ρ0
den býti maje—.

συγ-περάννυµι směšuju ; slučuju. obyč,
obr,a) Sof. ῥᾷᾳ58. συγκεκρᾶσθαι δύᾳ, οἴκτῳ
sdruženu býti s trýzní, s žalem ; pohrouže
nu býti v trýzeň—. b) «) sdružuju ; spojuju.
Ἠόν, πιεᾷ. φιλίην πρός τινα συγχεράσασθαι
přátelství pevné s někým učiniti; v tuhý
svazek přátelství s někým vejíti. pass. φι
λίαι μεγάλαι τινὶ ἔς τινα συνεκρήθησαν přá
telství tuhé někomus někým upevněno bylo.

| Thúk. ovyxpádňvo svorně spojenu býti.Xen.
0 08, ταχύ Tim GuvexéKOOTObrzy s někým
spřátelen byl. —B) dle někt. u Ηότ, ἔχδος
τὸ ἐς Λακεδαιμονίους συγκεκρηµένον záští
proti Lak. do srdce vštípené (m. ovyxexvpyvv
uévov—žáští vzniklé).

συγ-περάυνόω j. bleskem (silou i ry
chlostí) strhuju. Eur, xAddovs.

ovy-xnepaAutótwve hl. věci sbírám,shr
nuju, (soustřeďuju). Xen. meď. cuvexepaXa
ὡσατο τὰς οἰκονομικὰςπράξεις ústředním ří
zením upravil si domácí hospodářství.

OVY-XLVOVVEÚMspolečná nebezpečenství
podnikám (ve válce). Thúk. Tri s někým;
společníkem válečným jsem někomu. Xen.

συγ-Χλείω,-χλγω, ión, -Am (ale
rozd. jest ovy-xXýCo!) 1. a) zavírám (těsně)
«) Xen. TagxůXacbránu. Thúk. pass. čvy
xAnodřvauuzavřenu býti. P) Eur. cvyxXýcetv
oróp« zavříti ústa, Xen. pass. Bhépaouovy
xAsterouvíčka zavírají se. v) spojuju. Eur.
ovyxtxkauévov spojeno. b) obkličuju ; obklo
puju. «) Hér. Decca συγκεχληιµένη πάν
τοῦεν ὄρεσι --ορκ]ίδεπα ]5δοιο odevšad hora
mi. $) ο βυβΊ, 08. χίλιοι πέριξ συνεκλήιον τοὺς
ἄλλους {βίο το]ίπᾶ kolkol obkličovalo ostat
ní. 2. a) Thúk. «) těsně seřaduju ; těsné se
řadění činím. čvyxNýcavre: čyWpnoxv těsné
řady učinivše, v těsných řadách postoupili,
B) ἡ πολεμία ξυνέκληε διὰ μέσου ποπιόπερῖά
telská souvislá, nepřetržena byla upro
střed. b) Isok. v řeči ovyxAstoa uzavříti;
přetrhnouti.

συγ-κλήζω (ποθ]α τοῖᾶ. οἆ συγ-κλῄω)



συγ-κληίω.

Ξ-- συγ-καλέω. ΤΠή]ς, συνέκλησαν τὴν ἐκκλη
oíavsvolali sněm-,

συΥ-Ἀληίω,τ. συγκλείω.
σύγ-Ἀληρος, 2. společného, stejného 0

sudu. Sof. rTořotdeořotv oúyxAmoa bohům
stejný osud.

ovy-xAYpów losem přiděluju. Aischn,
τινά τινι někoho někomu.

σύγχλγῃσις, 1 (svyxAýe)seřadění.Thůk,
πυκνότης ξυγκλῄσεως.

σύγκλητος 9. (συγχλα- Υσυγκαλέω)a)
svolaný ; shromážděný. Sof. (v. Aécymb, «).
Bur. ovoarTsvyu.«.b) v Athénách : čxxAnoix o.
sněm mimořádný (mimořádně svolaný. op.
ěxxA.voutuoc obyčejný, pravidelný). Dém.,

συγ-κλήω ν. συγχκλείω.
συγ-κλίνω skláním, pokládám. Hér,

medď. se. vivi k někomu.

σύγ-λλυς, υδος, ὁ (-xMČo) sešploucha
ný; sebraný ; sehnaný. Thúk. o. žvůpomo
sběř lidí.

oVy-xotuáoua dep. pass. spolu líhám.
part. prs. souložící, vevis někým.trag., Hér.

συγ-κοίμήσις, Ἡ (συγκοιµ.ά-ομιαι)5ρο]εὕ
né líhání. Pl.

συγ-Χοινόοµαι společným si činím.
Thúk. čvyxováczodaí Ti Tim společně sdě
liti se 0 něco s někým.

συγ-κομιδή, j, a) svážení; sklízení.
Xen. otrov obilí, Thúk., Isok, xxoráv úrody.
b) Thúk. shon lidí, čxτῶν ἀγρῶνἐς τὸ ἄστυ.

ovy-nopíCe 1. a) spolu ošetřuju. Sof.
vexoóvspolu pochovávám mrtvolu. b) spolu,
zár. opatřuju, zjednávám. obyč. meď. Xen.
ἰατροὺςτοὺς ἀρίστους συνεκοµίσατο πρὸς αὐ
vóv lékaře nejlepší zár. opatřil si k sobě.
πάντα ταῦτα συγχοµίζοµαι πρὸς ἐμαυτόν
všechno to dohromady zjednávám, svádím
k sobě, 2. a) sbírám ; svážím; sklizuju. Xen.

καρπούς úrodu. obyč. meď. —si. Hér., Xen.
καρπούς, σἵτονἄτοᾶτ, obilí. pass. Hér. ovy
χεχόμισται οὗτος ὁ καρπός 5Κ]Ιπθη8]α5ί ἰαΐο
úroda. i —xaorof. b) obr. meď. «) sbírám,
5ΠηάξίπῃΕΙ. Χθῃ. κάλλιστον κτῆυαεἰς τὰς ψυ
χὰς συγχεκόµισὺε πο]κγάρηξ]ᾶί ρο]]αά ἀοἀπ
ší svých snesli jste si. B) s-; ukládám, u-.
schovávám si. Hér, vi ἀπό τινος něco z něče
πο, ῥα58. Βο. ἐνταῦθά µοι κεῖνασυγκοµζε
Tav tom mi onozár, skládánojest.

ovy-xóTTW stloukám. 1. a) PL ovyxó
bouTv stlouci někoho; natlouci někomu.

συγ-κύπτω. 1003

pass. prf. ovyxexópůa: stlučenu býti. Xen.
vápůyčí holemi. ϱ) τοπ{]οπ]κάπιἨόν. χειμὼν
συνέκοψεπάντα καὶ διέλυσε Ῥουΐθ τοπῦ]οι]ε]α
všechno a rozmetala. 2. Xen. ovyxóýat τὸν
xóau.ovdáti skvosty stlouci (na zhotovení
zbraně, srv. χατακόπτω f.)

OVY-ZOPpVĎUVTLÁMspolu v nadšení jsem
Pl. part. prs. společník v nadšení.

OVY-xOGLÉMpomáhám zdobiti. Xen. 11
vá někomu dodávám ozdoby, cti,

σύγχρᾶσις, Ἡ (συγχερά-ννυμι) 5πιδεη{,
Thúk.obr, sloučení; spojení.

ovy-xpívw a) slučuju; sjednocuju. Pl.
med. —se.(v. duxxpivo 1.8, α). b) přirovná
vám. Arst, Tiva 7epógviva někoho k někomu.

oVY-XpoTÉM1. stloukám; stleskávám.
Xen. ovvexpóvTyceTO yeřoe spráskl rukama.,
2. a) společně cvičím, cepuju. pass. ag siot
συγκεκροτηµένοι τὰ τοῦ πολέμου ŽEjsou(VY
οεροτάπ1,) τγοτἰδαπί, ποπόπ{ το τόσθοῃ τά
lečných. b) meď. v přípravách cvičím se;
pilné přípravy konám. Xen, συνεκροτεῖτο
(dle někt.: tleskotu, pochvaly docházel).

συγ-κρούω a) srážím; srážku činím.
Thúk. ovyxoodev 67 LZudTa KAAMXowaby
co nejvíce vespolek se sráželi (bojem). b)
srážím ; seštvávám. Dém. mavra συνέκρουε
všechny seštvával. p. TdgmóXe.

oVy-ZpůmTW1, a) zcela kryju, zakrý
vám; zahaluju. Xen. s obi. oděvu. b) zataju
Ία. Βατ, 8οτ. --. Ὠόπι, αἱ εὐπραξίαι δειναὶ
συγκρύψαι τὰ τοιαῦτα ὀνείδη ὄέαςἰπό ΡΥ{Ποᾶγ
jsou sto, aby zakryly takové skutky ohavné.

συγ-χταάοµαι pomáhám dobyti. Thůk.
fut. ydpav země.

ovy-%TÍČE a) spolu zakládám (osadu) rt
ví s někým. Thúk,aor. sp. založiti. b) spolu
osazuju. Hér. vv. T1s někým něco.

συγκτίστής, ου, ὁ (ουγκτίζω) společný
zakladatel (osady). Hér.pl.

συγ-κυβεύω spolu v kostky hraju. Hér.
rivi s někým. v. vxáo 2. a, β.

συγ-πυλινδέοµαι spolu povaluju se. rvvě
v něčem. Xen.

ovy-xvvěyOG, 0, 4, (srv. násl.) druh,
družka v honbě, v lovectví. Eur.

OVY-XUVYJVÉTYC, ou, Ó, společník honu.

συγ-κύπτω α)ΡΙ.hlavy dohromadysklá
něti. aor. sjednotiti, spolčiti se. Hér. ovyxů
ψαντες ποιεῦσι jednosvorně konají to. ei o.
τὠυτὸ πρήασοιεν πάντες ΚάγΡΥἹεάποβτοτηδ
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téhož cíle v jednání se domáhali. b) stěsňu
ju, stlačuju se. Xen. jv ovyxúxTy TAxépaTU
τοῦ πλαισίου]εβ1176 stlačují, svírají se bo
ky čtverohranu vojska—.

OVY-XVpÉMbásn. a ión. a) «) náhodou,
právě vrážím ; srážím, se—, potkávám se,
Ἠ61. συνεχύρεοννέες setkávaly se lodi. eiσυν
exúoyce 1 vyd<zdali srazila se lod—. B) Sof.
TO: ovyzůpoa Tů7ms tímto setkati se osu
dem.b) v 3.0s.sg. a pl. sbíhá, přihází se.
Ἠότ. τὰ συγκυρήσαντα co se sběhlo. přihodi
lo; příběhy ; příhody. —sg. i s inf, ovvexů
pycevevécha. Tov přihodilose, že stala
se porážka; právě stala se porážka. —med.
GVYXEXVPYVÉVOV V. GVYZEOÁVYVUU, Ť.

oVY-XÓPW v. předch. a, P.

ody-xWAoc 2. (-xGXov) stěsněný v čá
stech ; těsně sřaděný. Xen.

σύγ-χωμος, ὁ, Ἡ, básn. společník, spo
lečnice veselí, slavnosti, Eur. fem.

ovy-yatpw spolu radost mám,raduju se,
Xen. mí Tewpři něčem,

oVY-ÉM a) «) sesypuju; svaluju ; sbo
řuju. Eur. ovyyémuδόµιουςsbořiti dům. Hér.
ὁδὸν ovyjécsv cestu rozhazovati, zrušovati.
Tapovg—hroby rozmetávati. P)zrušuju; zma
řuju. Eur. ovyyémx0ug po-, zrušiti přísa
hy. Hér. —ravousuzákony. Thúk. τὰς σπον
84 smlouvy. Sof. συγχεῖπάνῦ’ ὁ χρόνος τιιδ{,
maří všechno čas. b) «) porážím (na mysli);
skličuju. Eur. ovyyvdeřcasklíčena (byvši).
Hér. 1 dyyshm ovvézee (aor.) poselství po
razilo, sklíčilo je. 3) matu; viklám. Hér.
χατὰ ταῦτα τὰ ἔπεα συνεχέοντο αἱγνῶμαι Ρ1Ο
tato slova viklala se mínění-.

συγ-χορευτής, οὔ,ὁ, spolutanečník,
συγ-χόω a) sesypuju; sbořuju; rozko

távám. Hér. xxTaBx)styzal ovyj box s obi.
hradeb; chrámův a p. strhnouti a sbořiti,
rozkotati. τὰ δἰκημ.ατασυγκεχωσµένα ΡΙ{ΡΥί
ky sbořeny,rozkotány, ovyycx Tv O06vroz
házeti, zrušiti cestu. b) «) zasypuju. Hér.
τὰς χρΏναςGVYOÚvprameny zasypávati.Xen,
—-ovyjdcm zasypati. Hér. v% Údara vody
(živé). B) zahrabuju. Hér, aor. (v. miso 1.
b, B).— v) Aischl. «5u.x πόντου συγχώσειεν
TV oTOWYOtódovcvlnění mořské ať zapla
τί dráhy hvězd.

σύγχυσις, Ἡ (συγχυ ν συγ-χεξ-ω) 5Ώοἵθ6
ní; ζπιαϊθηή, Ε1, βιοτᾶς ἠἰνοία.Τλά]ς, σπον
dav smluv.

συγ-χωρέω a) «) v těsně dělám m. (ně

σύ-ζυξ.

Κοπιπ). ΡΙ ἕκαστος συγχωρῶν Καζάν πι. ἂδ
laje (aby příchozí vedle si sedl). 3) scházím
se, Eur. 0.06% συγχωρούσαςπέτρας ἀνο]ί Se
tkávající, srážející se skály (t. ZvurAyva
δας). b) obr. «) spolu kráčím ; srovnávám,
shoduju se. rivi s někým, Eur. τοῖσιλόγοις
s řečmi. Thúk, ξυγχωρῆσαι ἀλλῆλοις s inf.
shodnouti se vespolek, aby—. --ξυγχω
půoxVTEGT790; Adyvatoug srovnajíce, shod
nouce ses Ath. —pass. Dém. Ἡ συγχωρηδεῖς᾽
eioývy smluvený mír. B) ustupuju; povo
luju, povolným jsem. Sof. συγχώρει θέλων
povolným buď s ochotou. roi někomu. PL. (v.
tva —£.). mi v něčem; postupuju, povoluju
něco. tra., Hér., att.; i přisvěděuju v ně
čem ; připouštím něco.ovyyepňax s inf. buď:
povoliti, aby—; n. přisvěděiti, že. Hér.i—
ění vimusvoliti k něčemu.též s gen. ei Zvon
γοσίοισι συγχωρήσοµεν τῆς ἡγεμονίης Ἱδίοι
píme-li Syrakúsanům ve vojevůdcovství—;
postoupíme-li —vojevůdcovství—.meď. fut.
Eur., att.—pass. Sof.uv ojji ovyjopmyTÉX
my nikterak ustoupiti nesmíme—.c) v 3.os.
sg. Thúk., Xen. volno, možno jest. Xen. ei
ovyyeovoly kdyby volno, možno bylo.

σύδην ποΚΙ. ((συ- v czúo) Aischl. chva
tem ; kvapem.

σύειοςὃ. (σῦ-ς) sviňský ; vepřový. Xen.

δυέννεσις,ιος, ὁ, stálý titul králůn kní
žat Kilických ; i j. vlastní jm. jejich, j. u
Hér. za Xerxa v loďstvu Pers.Xuévvecig'(2p0
µέδοντος.

συ-ζάω spolu žiju. Dém. συζἣντινι Ροζόά
žíti v něčem ; vžíti se do něčeho.

συ-ζεύγνυμι a) «) spolu zapřahám.Xen.
rov ovvelevyuévovkdyž konějsou zapřa
ženi. B) ned. Xen. spřežením si opatřuju.
obi. v0 %ouxvůz. b)x) spolu spojuju ; do pá
ru svádím. Xen. manželstvím spojuju. subi.
ὁνόμος. P) přidružuju. Eur. cvuposaig cvv
eČVynsnehodám přidružen jsi byl; v nehody
uvržen jsi byl.

συ-ζητέω spolu pátrám, zpytuju, vy
šetřuju. PI. aor. rivi 5 ηξ]κήπη, περί τινος 0
něčem.

συ-ζυγία, Ἠ (81. συζύγιος) a) souspřež.
Eur. πώλων. ϐ) ἀνο[ῖοθ.ΕΙ. ἑτέρχ--.

συ-ζύγιος 3. spolu spřežený ; sdružený,

σύ-ζυγος 2. Eur. = συζύγιος.

σύ-ζυς, υγος,ὁ, Ἡ (--ζωγ- Vζεύγνυμι) spo
lu spřežený. Pl,



Μυήνη.

ZVÝVY,4, ms. v již. Egyptě nad Nílem.
συνείς, V. ozÝw.

συκάζω (cůxo-v)z fíku trhám, Xen.cůx«.
ovxápivov, Tó, moruše (plod). Arst.

-ptvoG, j, moruše (strom).

σΌχέα jón. -xÉY), att. -κη, ἡ (-οῦκο-ν)
fík; strom fikový. Hér., Xen.

oůmov, 76, fík (plod. srv. předch.) Xen.

σΌχοφαντέω (συκοφάντη-ς)οβοδπ/Ἡ (
soudu) ; křivě, úskočně žaluju, k soudu po
háním. Xen. vivě někoho.Lýs.i pass. cuxo
φαντούυεῦα.

σῦχοφάντηµα, τό (συκοφαντέ-ω)}080
čení; úskočné udání. Aisehn,

σῦχο-φάντήῆς,ου, ὁ (-φαίνω)αἀαγαῦῬτο
davačů fíků (v Athénách ; tam t, přísně za
pověděno bylo, fíky dokrajin cizích vyvážeti
n. prodávati; kdo pak v tom byl postižen, od
soudu přísnou pokutou byl trestán. Ale už
od 5. stl. mnozí nevinní od úskočnýcha zišt
ných žalobníků tím obviňováním bývali stí
háni ; a proto slovem tím nazýván vůb.:)
osočovatel soudní; žalobník křivý, úskoč
ný, zištný (calumniator). att.

σῦχοφαντία, Ἡ (συκοφάντ-ης) πἀδναξ
ství soudní; křivé, úskočné ζα]ορηϊοίσί.Χαη.

OVÁ-ve slž. před A= ouvr.

odAKw (= 6x5Xo-v,spol-io.) 1. loupím;
odnímám ; uchvacuju. Aisehl. dedv Boéry
ovAšvbohův obrazy uchvacovati. Sof. raT90g
γέρας συλῶντες otcův dar čestný tobě odní
majíce. pss. Hér. dyahu.z asouiyuévovso
cha odňata, uchvácena—. 2. oblupuju; obí
rám. Tivx n. vi někoho, πόρο. Ηότ. συλῆσαι
TOipóv, TAi94 oloupiti, obrati svatyni, -ně.
p. Xen. —Dém. ra rAořx ovAdykoráby—.i se
dvojím ace., Eur, mobvóvue xxolyvyTovauhže
o jediného mě bratříčka olupuješ. častěji
pass. cvXydvat Troloupenu,obránubýti oně
co. Aisehl.fut. rp0gTivozodněkoho, Sof.,Xen,

VDAEÚC,έως, ἸόῃΠ€0;, mýth. syn Posei
dónův, jenž od Héraklea byl usmrcen, pro
tože obíral a mučil poutníky. —Hér. ZvAéog
medtovSýleova rovina vevých. Makedonsku,
mezi jezerem Bolbskýma zát. Strýmonskou.

σύλη, Ἱ. 16Η Ρ|. Υ. σῦλον.

συλλαβή, Ἡ (συλ-λα-μ.-β-άνω) δερτάπ{;
složení, obzl.«) slovo, Aischl. ypxuudrověv
ouvAAadařeve slovích nápisu. P) slabika (syl
laba). Arst.

συλ-λέγω. 1006

συλ-λαμβάνω 1. a) «) snímám ; dohro
mady beru, chápu. Šof. xóumvcvAAaBovzepí
vlasy popadnuv v pěst (ovuáí) ΕΙ. συνέλαβε
TO GTÓLAZZi TOS OPÝXAuoús stlačil ústa i
oči (zemřelému). $) sbírám ; shromažďuju.
Hér. dvAAaBovTS GTpaTrňeToůGπεριγενοµέ
vougsebrav vojska zbytek—. v ) spolu beru.
Χθῃ. --τοὺς πιστοτάτους ΤζαΥ (8 sebou) si
nejvěrnější. —T0 oToXTEVU.XVZAVSÍ Vojsko;
s vojskem, Sof. šxmAetosavrov čVIAaBav čz
τῆσδε γῆς pryč pluj sebera se z této země!
b) «) rukama chápu. Sof. ovAA4PerovaůTóv
οΏορίθ (56) Πο! συλλαβὼν ἔμπρησον Ἱοβορό
mě upal! G) polapuju; schytávám; zají
mám; zatýkám; dávám zajati, zatknouti.
att. cuAAxbeďyviva polapiti, zajati, zatknouti
někoho ; dáti zajati, zatknouti—.pass.Thúk.
véXkov čuAANnodýcecbo.maje býti zatčen—.
c) o) sbírám ; zahrnuju; obsahuju. Hér. záv
τα ταῦτα συλλαθεῖνvšechno toto zahrnouti
(za živobytí svého), Pl. % ῥητορικὴ ἁπάσας

| τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσ« ὑφ) αὑτῇ ἔχει řeč
| nictví veškery mohutnosti zabravši ve svém

područí drží. B) zahrnuju; pojímám. Hér.
ἑνὶἔπεῖπάντα συλλαβόντα εἰπεῖν abych jed
ním slovem všechno shrna vyslovil. PL avA
Xapety Aóye Te pojati slovem, řečí něco. —
Dém. —v) pojímám ; pochopuju. Ti něco, Hér.
οὐδὲ τοῦτο συνέλαβε απί ἴο]ο πθΡοΟΒοΡΙΙ.τὴν
φωνῆν ovAAapetyřeči, jazyku naučiti se;
(mluvu zachytiti). 2.a)«) spolu chápuse.
vi něčeho. row s někým. pomáhám, přispí
vám vněčem někomu. Hér, att. —Xen. εἰταῦ

Ta m90ddu.wscol GVAAzPorucvjestliže bychom
v tom ochotně tobě přispěli, T9 OéovoulAxu.
Bávev v potřebné věci pomocným býti. Dém,
τινὶčr Teva někomu proti někomu. —is gen.

ΕΥ, σύλλαβεjedk sejmi díl lopotmých!συλλήφομιαι τοῦδε σοὶ πόνου 5Ρο]α 5 tebou
chopím se této práce, meď. aor. Hér., Thůk.
συλλαβέσῦκχιτινὸςβἀδαξίπ] 56 τ ηὔδθιι, β)
ο δυΡἱ πθοςδΏ,Ηόν., Χ6Π. συνέλαβε συλλαμβά
νει τι ἔςτι, Elsv: přispělo, přispívá něco k ně
čemu. b) sneď. ujímám se. Sof. OgTi3vóGov
χάμνοντι GVAA4Borrokdo by v nemoci trpící
ho se ujal; —trpícímu svou pomocí přispěl.

συλ-λέγω Ι1.α) α) sbírám. Hér, T%ooTÉx
ouAé2az kosti sebrav. Xen. φρύγανα συλλέ
vse roští sbírati. Dém.cvvehoya; ῥήῆμιατοακαὶ
Aóyovsnasbírav slova a průpovědi. 3) sbí
rám; shromažďuju ; svolávám (na poradu,
k boji a p.) Eur. ovAAéyovšyyoplovg svolá
vaje občany. Hér. úvém; ovvéheča vás svolal
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1β6Πῃ,τὴν ἑωυτοῦ συλλέξας στρατιήν své voj
sko sebrav. p. att. Xen. i δηρία συλλέξω πτὂϊ
seženu. meď. —si.Xen. —Aóyov avvehéčaTo
si sebral, dep. pass. shromažduju, scházím
se. Hér. ovAhéyecdaἐς Σάρδεις aby se shro
mažďovali do Sard. — —yumděmeoopdv GVAAe
γοµένουςἔτι πλεῦναςτῶν συλλελεγµένωνἃ Π6
nechávati ještě více jich se shromaždovati
než jest jich už shromážděných. Hér. avA
Asydřvau,att. cvAAcyňvoshromážditi, sejíti
se, ΒΙ. εἰςTův čxxAnolav do hromady, do sně
mu. pass. Xen. ἱππεῖςσυνελέγοντοαὐτῷ καὶ
voGórvaujezdci svolávání byli jemu a lučištní
οἱ.ἦσαν αὐτῷ καὶ κάμηλοι παρὰ τῶν φίλων
ovvethsyv.évatbyli jemu i velbloudi od přátel
přivedeni. b) sbírám ; shromažďuju; hojně
οραΊχπ]α. Χθη, τὰ ἐπιτήδεια συλλέγεταίτινι
potřeby sbírají, opatřují se někomu. 2. obr.
a) Eur. ovAAéZaata: cdévoz sebrati si svou
sílu (v. ddpolče 2. a). b) Xen. ἐκ πάντων
τούτων ἡ πολυλογία συνελέγετο αὐτῷ πογὔθῃΏο
toho mnohomluvnosti pořádpřibývalo jemu.

συλλήβδην ποβξΙ, (συλ-λήβ- 7 συλλαμ.
Bávo) a) úhrnem; slovem. Aischl., Pl. b)
vůb.; vesměs. P].; Xen, 0). καθ’ ἓνἔκκστον
v každé věci zvl.

συλλήπτρια, Ἡ (συλλήπτωρ)Χοπ.účast
η106,τῶν πόνων v pracích,

συλλήπτωρ, ορος,ὁ(συλ-ληβ- 7 συλλαµ.
Půávo)a) spolu pomocník, Pl. vo; k něče
mu.b) účastník ; společník, Eur. róvov stra
stí. Xen, dyaWoův dobrém.

σύλληψις, Ἡ (συλ-ληβ- ν΄συλλαμῥάνω)
zajetí; zatčení. Thůúk.,Lýs.

συλλογή, ἡ (συλλέγω) sbírání. a) α)
Thúk. povyXvovroští. p) Hér., att. sbírání,
najímání vojska. GuAlovnv moteřodau —zaTi
zovati. b) bujný vzrůst. Aischl. rotyduxT0g.

συλ-λογίζοµαι 1. úhrnkem počítám;
sčítávám. Hér. ovAXovícacdorspočítati.Dém,
—TRxaTYVOpYuévavypočítati obvinění. 2. a)
úhrnkem, celkem uvažuju. Pl. aor. úhrnkem
uvážiti.Dém. συλλελογισρ,ἔνοςὀρδῶς rozváživ
dobře.b) úhrnkem posuzuju; soudě zavírám;
úsudek, závěrek činím. Arst. aor. úsudek u
činiti. rávavríz cu)hoviíCecdauopačný úsu
dek činiti. pass. oů GuXAeXóyioTatnení úsu
dek proveden.

συλλογισμός, ὁ (συλλογίζοµαι2.) úsu
dek; závěrek. Arst,

συλλογιστικός ὃ. (συλλογίζοµαι2.) úsud
kům (pravým) příslušný. Arst. adv.

συμ-βαίνω.

σύλλογος, ὁ (συλλέγω) 8) α) shromáždě
ní; hromada; schůze, vojska, občanstva.
Eur., Hér., att. (v. roArTix0g 1. a, «, čríxAy
105f.). B)shluk; srocení, Xen. oůXXovotvyty
vovra.. b) shromaždiště, Xen.

συλ-λοχίτης, ου,ὁ, společník sboru vo
jenského; soudruh vojenský, Hér. pl.

OVÁ-ADTÉMspolu rmoutím, trápím.Hér.
med. útrpnosť projevuju. Tivi s něčím. v.
χαταβαίνω. 1.

συλ-λύω spolu slučuju, u-, vyrovnávám;
k urovnání rozmotávám (juzel. v. ovvárvro).

σῦλον, τό (συλά-ω.ΡΙ. ἵἴεπι, σὔλαι) plen;
lup. u Lýs. zabavení nákladu lodního ( ná
hradou za neplacené ἀΙΠΊΥ). σύλαςποιεῖσθαι
zabavovati lodi (nákladní).

ZVAoGŮY, Gvro:, panovník na ostr, Sa
mu ve2. pol. 6. stl., syn Ajaka St. (Aiaxng),
bratr Pantagnótův a Polykratův, otec Aja
ka MI. přítel Peršanů.

odp, dór.u Thúk. — δὺνα.
OVL-ve slž. předu, $, 7, ©, = συν--.
ovp-Patvw 1.a) skračuju; nohamak so

bě danýma kráčím. Xen. d:xBxivovrecučikov
Ž ovueHnxórTecrozkračujíce raději než skro
čené nohy majíce. b) spolu kráčím, 2.a) x)
spolu kráčím vjednání: shoduju; sjednocu
14 66. Πότ, συνέβησαν ἐς τὠυτό 868145θ 1té
muž cíli, mínění ; shodli se k též úmluvě.
συνέβησαν ἐς λόγους συνελθόντες daTe sinf,
shodli se, v úmluvu spolu všedše, aby—.
Thúk. odděvEvuBávrov když v ničem se ne
shodli—. smiřuju, vyrovnávám se. Ttvl5 ně
kým. i ξυμβῆναι πρός τινα ἐφ᾽ᾧτε 5 ]πά. {10
smířiti, vyrovnati se s někým na základě
tom, aby—. Eur. čmi Toďg slovuévou, OoTE S
inf. —Aóyouwovy.Bác slovy se shodnuv, zavá
zav. Xen. συνέβησαναὐτοὶαὑτοῖς 511 5ο
sami vespolek, pass. Thúk. čmiT0ÚToučvu.
Pehzoda: na tom že učiněno jest srovnání;
s těmi výminkami že učiněnjest smír. 6
ἄν τι περὶτοῦ πειλέονοςξυμβαδῇ až by nějaké
srovnání o další hlavní věc nastalo. 3) sho
duju, srovnávám se. o subi. 0s. i věci, TtviS
něčím. Sof. uavveřx věštby. Hér. ei ovubBý
Govrat TořotAóyororzdali shodovati se budou
s vypravováním. Pl. goAhays ovyzeyopýza
μεν οὐ ξυμβαίνονθ ἡμῖν ἐντῷ λόγῳ mnoho
věru připustili jsme, ač se nám neshoduje v
našem rozboru. Hér. d ypóvog ovyu.bxíveTevl
doba shoduje se s něčím. —b) ovubxívem: a)
vychází něco(j. úhrnem, účinkem). Pl. «
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συμ-βαχχεύω.

ημῖν συμβαίνει ἐκ τῶν ὡμολογημένων; co nám
vychází z toho, v čemjsme seshodli ? αροὖν
ovuBalva uéyioTovxaxdv i ddxla; zda tedy
nevychází (z našeho zkoumání) j. největší
zlo nespravedlivost? zda tedy neshledáno,
že největší zlo jest nespr,? Thůk. T0p.xvreřov
τοὐναντίον čvuBřva že věštba naopak vyšla,
se naplnila, Aischl. ovuBxíve.naplňuje se
(j. věštba). B) vy-, přichází vhod. Thúk. um
morTedoa:M1, abych uvěřil; mám za vhodno
uvěřiti. ) nejčastěji: sbíhá, přiházíse. m
něco (zlého n. dobrého). Eur. ai por ovu.Bat
vouGTa: pohromy přiházející se mi, stíha
jící mne, Sof. ᾗ τὰ μ.ητρὸςἔχὃιστα συµβέβη
xevkterou od matky největší nenávist po
stihla. Thúk. (v. rapaXovog 1. b). Xen. fv m
dyadbovaůTořeovubxtvy přihází-li se jim ně
co dobrého. Dém.si συνέβητι παρὰ τῶν δεῶν
xpyaróv přihodilo-li se jim od bohů něco na
zdar.— ale i: dopdaryu.a—,často part, neut.
Xen. τὰ καλῶς συμβάντα šťastné příhody.
Dém. va cvuBeByxórapříhody nastalé, sběh
lé. cvubaíveas inf. přihází se, že. i s Ócre tak
že—.někdy znf. překládá se č. j. verb. fint.
a ovufxive j. adv. n. subst., Dém. Boxyéoc
λόγου ovubolvea. deřoda: krátké řeči právě
třeba k tomu,

ovp-Panysúw a) spolu (bakchovsky )
plesám, třeštím, PL. wera Tivog.b) k bakcho
vání přihukuju. Eur. ὄρος,ὃἾρες.

συμ-βάλλω 1. 9) α) βΡβο]αἸάσίπι, 5πά
ším, hromadím. Xen. pass. κριδὰς ἵπποις
συµβεβληµέναςječmen pro koně nahromadě
ný. p) Hér. meď. Tv rorTauáv cvuBaMo
WÉVOVTOGPÉTEDOVὕδωρ poněvadžřeky (spolu
spojují, ) svádějí své vodstvo (v Istru). —y)
shromaždďuju. Xen. συμβαλεῖνἱππέας, πελτα
στὰς εἰς πεδίον shromážditi— na rovinu. 9)
act. ἶὑμέγ. Ροξ, ἔνθα συµβάλλουσιν ὁδοί Ἰάθ
se spojují, stýkají cesty. b) «) s-; vkládám,
Eur. δεξιὰς συμβαλεῖν ἀλλῆλοισι ΡΓΑΥί68ΔΡΥ
vložili si vespolek (k úmluvě). β) svádím.
Eur. yvvonžiovuBáXkev Aóyouzs ženami svá
děti řeči, pouštěti se do řečí. ovu.BuAetvBzx
Xas Lamy svésti s Bakohantkami boj. pí
RototovuxAety čotv s přátely svésti, začíti
hádku. vy)svádím ku srážce, k půtce; srá
žím. Ἠόχ. ἄνδρα ἀνδρὶ καὶἵππον ἵππῳ συν
EBxAovxoixvvímuže s mužem a koně skoněm
svedli, postavili k půtce—,p, oxúuvov—Xen.
úexrpvóvac, ©)dot. idntr. srážím se; pou
štím se do půtky, do boje, Ηότ, πεζοὶ τοῖσι
Πέρσησι συνέβαλλονΡδδΚτ s Peršany se srá
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želi. —ovvéhaNovsrazili se; v půtku sedali,
pouhé ovubxXetysražení; srážka; půtka. 6
συμβαλὼν στρατός το 5τάζοο το]σκο.-- ϐ) α)
sháním. Isok. (ypývorvapeníze) vypůjčuju
si. —B) meď. Xen. čevíxv ovveBaAXovrov přá
telství hostinné spolu vcházeli. —d) přiklá
dám ; přidávám, obyč. »2eď. « ) —ze svého.
Hér. πρὸς δὲ ἐς τὰ δῶρα ὀλκάδαοἱ ἔφη συµ.
BaXécodaumimo to pak kdarům že mu ze
svého přidákoráb nákladní, pravil. ϱ) často:
společně dávám ; přispívám. Hér. čgrov m0
λεμον τινὶσυμβαλέσθαι χρήµ.ατα πο τά] κα ηξ
komu přispěti penězi. p. Xen. io subi. zosbn.,
Thúk. %rýyy čvuPáXNeroučgr. štěstí přispí
vá k něčemu. Xen. ovyuBaMerat m πρός τι 1
elg1 něco přispívá k něčemu. 790g T0 Aav
davev k utajování. véya—velmi—, Hér, οὔτε
ποταμὶὸς οὔτε κρήνη οὐδεμία ἐςπλην ός οἱσυµ.
PaAXAerauani ř, ani pramen žádný k hojnosti
vody mu (Nílu) nepřispívá. PL. i s inf. s čle
nem bez praep. T0 u) dyzvaxTeřypor oXAď
ovupbaXAXero:že se nemrzím, ktomu mi mno
ho přispívá, mnoho příčin jest. —v) Hér.
přidávámsi (jedno kdruhému); při-, počí
{άπηαἱ.ἐπὶδαχτύλων συμβαλλόμ.ενος τοὺςµῇ
vagna prstech počítaje si měsíce. pass. %
ὁδὸς ἡ ἡμερησίη ἀνὰ διηκόσικ στάδια συµβέ
Byyraíor cesta jednodennína200 honůmnou
vypočtenajest. 2. a) ) vzájem metám. Sof.
συμβαλεῖνἔπη κχκά vzájem, odvetou proho
diti slova zlá. 8) Eur. rwotovouux συμβαλῶ;
jakým pohledem setkám se sní? —b) α)
předkládám ; pronáším., obyč. jmeď. v chůzi
společné, v poradě a p.,Hér. vvop.ocovubaA
λεσθαι πιίηδη{ δτάἁΡτοπάδείϊ. περί τινος--συμ.
βαλέσθαι ο πδδειη--ρτο]θτ]{]. Χθπ. συµιβαλέ
σθαι περί τινος λόγους ο πᾶδαπι βΡο]θόμό τοῦ
mluvy učiniti, zaříditi,PL.raůrá or reoi"E
porToc ovuBaXXououto ti svým podílem o E
rótovi pronáším. B) συμβάλλεσθαί τι Ἱ5Πά
šeti, umlouvati se o něčem. Xen. —Aógov,€ig
ὃ δέοιπάντας ἁλίζεσθαι onávrší—. Thúk. ξυμ
Pahéctou rpóg Tia smluviti, srovnati se s
někým. c)«) přirovnávám. Hér. ouxpx pe
άλοισι συμβαλεῖνmalé k velikému přirov
nati. ὕδωρ ἓνepoc čv ouuBáAAewpřirovnává
ti vodstvo zvl. k vodstvu zvl. (řeka k ře
ce o soběkaždá). pass. 908. συμβληδῆναί τωί

-«1 přirovnánu býti k někomu v něčem. —B)
(přirovnávaje) soudím, znamenám. Sof. TG
συμβαλὼν ἔχεις; z čeho soudě to víš ?— obyč.
medď. —si; domýšlím se. Hér. čx Tňg ὄψιος

/ mw * 1“ ο

συνεβάλετο ταῦτα 7 νὶὰδηί (τε βπἩ) domyslil
se toho. p. ἐκ τοῦ ὀνείρου. 5 1Π1.ζ6--, ὡς συµ.
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βαλλόμενος εὑρίσκω buď: j. soudě, uvažuje
shledávám : n.j. počítaje shled—.(dle 1.d,y).
—v) meď. srovnávám si na mysli; chápu;
pochopuju. Hér. oůx εἶχον συμβαλέσθαι τὸ
moňyux nemohli pochopiti věci té. —70 ἐόν-
co to jest. —©) 898, συμθαλοῦ vvápmv (urov
nej si na mysli ;) dobře si povšimni!

συμβασείω (oúubxoi-c) chuť mám shod
nouti se; žádám si, chce se mi smlouvy.
Thůk. prs. part.

oúpbaoic, 7 (ovuba-ivo 2.) shodnutí;
smír; smlouva, Eur., Hér.. att.

συμβατήριος 9. (συµβα-ίνω9.) 8τοτΏᾶ
vací; smlouvací, Thúk, Aóyog návrh ku
smlouvě, k míru.

συμβατιχός 3. (srv. předch.) smířlivý.
Thůk. Aóyor.i neut. sg.

συµ-βιάζομαι, Dém.puss. mavTaTŘvův
ovyBedixouévavšechnonyní násilím utištěné,

συμ.-βιβαζω ku smíru svádím ; smiřuju.
viva někoho, Hér. oi συμβιβάσαντες αὐτούς
prostředníci ku smíru jejich. Thůk,ruvi s ně
kým. Pl. part, prs.

ovp-Ptów spolu žiju. Pl. fut. med. xouvý
pospolu—.Dém. ovuBehloxaToy prožil jsem
(svůj dosavadní život) se štěstím.

συµ-ῥοάω Χεῃ. a) spolu volám, křičím,
zivi s někým. b) svolávám. Tiv4—.

συμ-βοήθεια, Ἡ, pomoc společná, spo
jeneů. 'hůk,

συμ-βοηὺέω αρο]ι přispívám, ku po
moci spěju. Xen.

συµβόλαιον, τό (Απ. πἀς].) 1. znamení
(shodné). Sof. Tivog něčeho, o někom. Hér.
—marTóvvěrné, jisté, 2. a) srovnání; smlou
va (j. základ všeho obcování lidského). Pl.
ὀμιλεῖν ἐν τοῖς συμ.ῥολαίοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ
ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ obcovati ve společnostech
lidských (na úmluvách založených)i sou
kromě i veřejně,Dém. rd 05 xx fuéoxv
tov o. přismlouvách života denního, vezdej
šíh.. b) úpis, obzl, dlužní; půjčka, dluh (na
úpis). Lýs., Isok. pl,

συµβόλαιος 8. (σύμβολον, -- πειῖ, τ. ἱ
předch ) smlouvám (společenským) přísluš
ný. Thúk. αἱξυμβ. πρὸςτοὺς ξυμμάχους δίκαι
pře zvláštních smluv se spojenci.

συμβολέω (συμβολή) srážím, setkávám
se. Aisehl. vii narážím na někoho.

συμβολή, Ἡ (815. σύμβολο-ς) 1 a) sráž
ka; pútka, Aisehl. vavciv a. —Ἠόν. ἐγίνετο

συμ-βουλεύω.

Ἡ σ. δι fu.éongtrvala půtka po celý den. Xen,
Ἡ póry G.—b) sehůzka, obzl. k jídlu ; po
jídle : zábava ; beseda. Xen. OTLčgovrat G.po
něvadž bude trvati beseda. 2, sloučení; spo
jení. Hér. spona u Ῥάδι. ἐπ᾽ἀκρῆς τῆς σ. na
horním konci spony. Pl, xi TÁVOcTÁVo. Spo
jení, klouby kostí (v těle). Xen. u uzdy eů
ρεῖαικαὶλεῖκι σ. volné a pohodlné spojení.

odpPoAov (srv. předch. a násl.) 1. zna
mení (shodné); známka. a) «) Sof. —Aúrys
--Ρο]α. ἔχεινTuG.míti nějaké znamení, něja
kou stopu. Isok. 6. rxudeúoces — B) Xen,
οἰωνοῖςτε χρῶνται καὶ φῆμιαις καὶ συµβόλοις
i ptáky (věštími) řídí se i hlasy (lidskými)
i znameními (nahodilými). b) známka; věc
na poznánou. obzl. «) Xen. yvávat Tů παρά
τινος G. poznati známky od někoho (umluvené).B)známkapohostinská(dědičnáv ro
dinách spřátelených z obcí rozdílných ; tes
sera hospitalis); průkaz na pohostinství.
Známky ohou rodin bývaly zcela stejny, dě
lány jsouce rozpoltěnímjednoho celku, tak
že spojeny jsouce činily opět shodný celek;
po tom právě se poznávaly. ΡΙ. σύμβολον1:
poloznámka, j. AMorog,Eur. pl. —v) v Athé
nách: zn. soudcovská (jíž soudce se vyká
zal a soudcovskou odměnu dostal). Dém. Ἡ
Paxrypta zxi va o. herlice a známka, prů
kaz. —©) v Persku o, mapa βασιλέως πη. 0ᾷ
kr. (doporučovací, obzl. na cestách cizím os.
dávaná). Lýs. —2. smlouva obecná, státní,
obzl. obchodní s obcí jnou. Dém.pl. zepógviva
s někým.

σύμβολος 9. (συμβάλ-λὼ, srv. dvě
předch.) shodný. Óo. == 10 o., Aischl, (v.
švódtog). Xen.

συμβούλευμα, τό (συμβουλεύ-ω)Τ8ᾷ8Ρο
ἀαπά, Χθπ. τοῦ 9εοῦ ο boha,

συμβουλευτιχός 8. (συμ.βουλεύ-ω)ΡοΓ8
dám příslušný; poradní. Arst. v řečnictví
γένος τῶν λόγων ovuhovAsurixóv druh řečí
poradní. genus deliberativum-,

oVu-PovAsm radou pomáhám ; radu dá
vám. trag., Hér., att. (v. červa 1. f.). rivi
někomu. vi v něčem; radím něco.i mspíTtvog
o něčem. (v. yxo 2. a,B). PL. cvubovAxc συµ.
PovAsdetyTrEpÍTtvogpomocnými radami raditi
o něčem. —sinf.aby—. medď.spolu radím se.
τινὶ 5 πόκγπι. Χεπ. ἵνχ κοινῇ συμβουλευσώμε
Όκ πῶς-- αγ ε]οπι βρο]εόπό Ῥο-, uradili se,
j.—. ovuBovAeveodaímw i radu bráti, rady si
žádati od někoho. Hér. συωθουλευοµένου ἂν
συμβουλεύσειετὰ ἄριστα žádal-li by si ra



ní

συμ-βουλή.

dy, poradil by mu nejlepší, pass. Thůk.
ὁμ.οῖχ ξυμβουλευτέα μµοίἐστι 5ἴθ]πό Ταάγ ἀάῑί
musím.

συµ-βουλή, Ἡ, společná rada; porada.
Hér., αἲθ.-- ΡΙ. οί, ς συμβουλεύειν(σ. tam).
περί τινος 0 něčem. Arst, vřečnictví: rada
dávaná, buď προτροπή Π.ἀποτροπή.

συµβουλία, 1όπ,-ίη, Ἡ (σύμβουλ-ος) ΡοΠΠᾶ
hání radou ; dávání rady ; poradění; porada,
Ἠότ. χρηστή (5. ἶµεταπέμπω Ἱπ--.). Χθῃ. Ἡ
παρὰ τῶν 9εῶν σ. rada od bohů pocházející.

συμ-βούλομαι α) βρο]α γο](πι, οἷιοί, PL.
τὶ něco ; spolu přeju si něčeho, b) c. Timpo
vůli jsem někomu; shoduju se s někým
v přání, Pl.

σύμ-βουλος 9. (-βουλή) a) pomocný ra
dou. substt, mase. (pomocný)rádce. Aischl.
σ. γενέσθαι τινί τινος Τ8ᾷοι přispěti někomu
v něčem. —Sof., att. —Dém, ToůT' civouvu
BoúXovto že přísluší rádci, P), rádce j. zna
lec (v. ueTaréume— f,). Xen. i o bozích. —
b) ve Spartě : rádce válečný (vojvodovine
spolehlivému dopole vysýlaný); bývalojich
10 volených 'od eforův.

Σύμη, , ostr. u Kárského pohoří,jiho
vých. od Knida.

συμ-μαν"ητής, oů,Ó,spoluučedlník. Pl.
συμ-μανν άνω 1. spolu v paměťvklá

dám. Sof. aor. spolu dověděti se. 2. Xen. 805,
přivyknouti. part. přivyklý (nápoji).

συμ-μάρπτω s-; uchvacuju. Hér. or.
805, γενεήν, οἶχον.

oVU-LůPTVPĚM spolu svědčím. a) při
svěděuju. Tuviněkomu ; srovnávám se, sou
hlasím s někým. Sof.— b) «) dosvědčuju;
svědectvím svým dotvrzuju. zivi někomu.
Eur. i fut. act., Thůk., aor. —Xen, vi něčeho.
9) i se subi. neosb., dosvědčuje něco. Tui
něčemu.

| σύμ-μαρτυς, -Vpog,Ó,spolusvědek, Sof.
έυμμιάρτυραςὕμμ. ἐπικτῶμαι za svědky své
vás přibírám si.

OVLLUNÉM (cýp.u.aczr0-c,obyč. prs., part. .
fut. a aor.) společníkem v bojijsem ; v boji
pomáhám.a) o subi. os. Treviněkomu.Sof., att,
—b) o subi. neosb., Aischl. «) v boji. 9 yž—.
$) i mimo boj. Hér, xai T9 yeplov ovuuxyée
i m. napomáhá tomu.

συμμαχία, ἰόπ.-ίη, Ἡ (σύμ.μαχ-ος)8) Spo
lek, svazek válečný (obzl.na útok. srv. čr
uayla) ;jednota válečná ; přátelství válečné;

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

oVu-pévw. 1009

spojenství. Hér., att. cvuuamy, -(av moteř
σθαι, ποιήσασθαι spolek válečný vzájem či
niti, učiniti. Tevin. 796g Tiva s někým. --δέ
xecdau přijímati. —Thúk, o. ἑκατέρων spo
lek vál. jedněch z obojích (v. δστηµι ὃ. £.).
i: spolek z donucení(v. dvayxartog1. a). b)
spojenstvo, přátelstvo válečné; moc spol
ková. Hér. čg Tag ἄλλας ἔπεμπε συμμαχίας
k osttním posýlal mocem spolkovým. —voj
sko spolkové. rupňv καὶ τῶν ἄλλων συμµα
χέη--. Τ. ἶ ἡγέομιαι,

συμμαχικός ὃ. (συμμ.αχί-α) spolku vá
lečnému příslušný ; spolkový, 70 o. přísluš
nosť spolková ; spolek. Hér. čgr0 a. movňau
oda Tia. do spolku vpraviti, přijati si ně
koho. Thůk. xara 70 čuu.—dle ustanovení
spolkového. T0 a. i: moc spolková; vojsko
sp. Xen. éxxorTovTěv o. každé z vojsk spol
kových.ipl.,Thúk. ai rov čup.vňeclodimocí
spolkových. Dém. va o. věci spolkové.

συμμαχίς, ίδος, 7 (ody.zay-o6)spolková;
spojencům válečným příslušná. Thúk., Xen,
vřezlodi spolkové, spojenců. 0Aerg města,
obce—.Thúk, i subst. moc spolková. Adývat
καὶ ἡ ἄλλη čvu—. |

συμ-μάχομαι αρο]εδπό α) Ῥο]πία. τινὶ
s někým; i: ve spolku s někým. Xen. impí.
—b) Hér, o subi. neosb. xai T0 oix0g ἐμοὶ
cvuugevat i podobnost(pravdy) na méstra
ně jest, mně přisvěděuje.

σύμ-μαχος9. (-μάχη) a) spolčený,spo
jený k boji, k válce; společně bojující. Xen.
ἢ βασιλέως δύναμις τινὶa, králova moc s ně
kým spojena, ve spolku. ody immeřgslov fudy
G.není jezdeů nám v bojina pomoc. Sof. o.
dópupomocný voj. substt. mase. společník
v boji, ve válce; spojenec, Hér., att. —Thúk.
TÁTV Vy —.Moc spojenců. Xen. φίλοςτε καὶ
G.přítel a spojenec. —u Thúk. i: zástupce,
posel spojenců. obi, ku mpooczaAčoxí. — b)
Aischl. —yň, marTpizpomocná, o bozích, Sof.
Δίκη pomocná, pomocnice. Xen. Zeús—po
mocník. Hér. ovvrvyímτινὶ G, příhoda něko
mu nápomocná. Xen. o. čyeivTě Kxpa vrchy
míti za pomoc (k obraně), régvou(V. xoKT1
στος -- ἔ:). -- πθιῖ, οὐδὲνοὕτω μέγα σ. ἂν γέ
νοιτο eg T1uic by nemohlo tak velice příspěti
k něčemu. Ta o. pomocné prostředky, roAA«
v hojnosti,

OVL-LÉVWa) pospolu, pohromadě setrvá
vám, zůstávám. Thúk., Ὠόπι, τὸ στράτευμα.
b) vytrvávám;stále trvám, Hér. ovubaote—.
Xen., Pl. φιλία.

04



1010 συµ-μετ-έχω.

συµ-μετ-έχωρερο]α, společněpodílmám.
Eur. ovuueTacyňce yopůvsúčastním se spo
lečných rejů.

ovp-LeT-(oyw (v. i předeh.) spolu ú
časten jsem. Sof.vc airiac viny.

OVL-LLETPÉMa ) směřuju (dohromady).
med. α) --δἱ.Πότ. συμμετρησάμενοι τήν ὥρην
τῆς Ἡμέρης 5πιδγινᾶθ, υγ ροδείᾷο β{άοδα, trvá
ní dne. Thúk. ξυμμετρήσασδαί τινι vyměřiti
si míru něčím, z něčeho. 3) s-; vy-; přimě
řuju. Thúk. pass olg6 BlogEvveucrpýdnjimž
byl život vyměřen, měrou udělen, s inf. tak
že—.b) měrou shodným činím. pass. měrou
shoduju, srovnávám se, Sof. Ἴμαρ ἕυμμε
Tpoup.evovypóve den že shoduje, srovnává se
s časem (vypočteným). —šowiTo Laxpů vs
oVy.pETPOÚpLEVOSIpóve skonal dlouhému as
poň příslušně věku svému( t. ve stáří tom,
v němž bylo mu už zemříti).

συμμέτργσις, Ἡ (συμµετρέ-ω) 5πιόχομί;
πηίτα (ατδ1{ά).Τά]. τινὸς ]ςπξόθπιἃ,

συμμετρία, ἡ (oúuvu.eTp-0c)souměrnost.
Xen., Isok. v, ščo 1. a, P.

σύμ-μετρος 9. (-μέτρο-ν) 8) souměrný ;
příslušné míry. Xen. mAsvonl.—xůvegc. sou
měrných, příslušných údů. —oTéyy—.1 adv.
—Arst. TOo. obvod kruhu; periferie. b)
shodný. vovis někým, s něčím ; vhod něko
mu, něčemu. Sof. ποία ξύμμετρος προύβηντύ
xm; kjaké vhod vyšel jsem příhodě? čýu
U.ETP0GG XAÚetyvhod nadoslechy. Isok. Aó
yoTuvi G.řeči někomu vhod.

συμ-μηχανάομαι shaněje opatřuju.
Xen. vd šmrýdaá Tim.

σύμμιγα Ὠθβ[]. (συμμιγ-ής) Hér. spo
lečně. rivi s někým.

συμμιγής 9. (συμμέγ-νυμι)α) 56η;
sdružený. rivi s něčím ; (těsně ) družící se k
něčemu. Aischl. xaxd (v. véog2. a, B).p. Sof.
—b) Pl. o. cx% stemněnýstín.

συμ-μίγνυμι, -μιγνύω, -μίσγω (ἠπί.
-v ζω2D.etě ©)měšuju yδια, 1.a)
«) Xen. ovuutyvóova:s obi. jídel: směšují.p.
ovy.utvyvov, —pass. Hér. vů ovupucyopevaTG"loroevodysměšujícísesIstrem; pří
toky do Istra. B)Xen. j y7 ovypdtyvýovaaTáv
dvdbávTAGooudc —směšujíc—. b)a) P].o zví
řatech ovuutyňva: AAAýXouspářiti se ve
spolek, B)o dějích pass. Hér. ovyuyévrov
ToúTov TávrTovkdyž spolu sběhlo se to vše
chno—.c) přiměšuju. pass. Hér. eivouojdéva
dyyrTóv,TĚ xaAxdY0) ovveulydn— jemuž zlo

συμμορία.

nebylo přiměšeno, spolu uděleno. 2. a) «)
spojuju. Hér. συμμίξαντες τὰ στρατόπεδα
sloučivše,spojivšesvétábory-.pass.Aischl.
úvoctoto. ovuputycíz s bezbožnými spoje se.
Thúk. ovveutydmaavspojili se (vojskem). B)
obyč. act. inír. stýkám, spojuju, scházím
se. Hér, cuuulovov EviéxaoTo scházeje se
s každým zvl. —oůovvěvucyovBaoiAérnestý ka
Ji se s kr.— Xen. rý Kůpo ToAAžxigσυνεµίγ
vvcavs Kýrem často se stýkali; ku K. do
cházeli, často o subi. vojska přát. ovyuřžo
spojiti se, vvi s někým. Xen. 1πρός τινα.--ἰ
s Iodmi, συμμῖξαι τοῖς ἄλλοις εἰςλιμένα se
tkati, spojiti se s osttními do přístavu, ve
příst. —) společnějednám, rokuju. vi oně
čem. zivi sněkým. Ηότ. ἀπίκατο ἄγγελοισυμ,
µίξοντες Γέλωνι-- οἈ/{ορ vyjednávati s Gel—.
συμμίξας τοῖσιΣαμίοισι ἀναπείθει-- ΡΙΙξεά k
Samianům na rozmluvu—. b) nepřát obyč.
act. intr. srážím, u-, setkávám se. Hér. cuu
ψισγόντων τῇ ναυμαχίη Κάγζ se utkávali v
lodním boji—.ovy.utoyswčcLamy setkávati
se (do boje,) polem. i s dat. 08., οὐ συμμίξο
μεν σοί ηθβταζίπῃθ,nesetkáme se s tebou.
Χθη,εἰς χεῖραςσυμ.μίξειντοῖς roAeutou půtkou
setkati se s nepřátely (manus conserere).
Pp.ὁμόσε--.

σύμμιχτος 9. (συμμίγ-νυμι)smíšený.Sof.
pl. o stádech. Hér. ovpavóc.Thůk. --ἄνθρω
mo. smíšené obyvatelstvo.

συμ-μίσγω, ν. συμμέγνυμι,

συμμορία, Ἡ (σύμμορ-ος) ν Αἰπόπάοη:
družstvo berní dvojího druhu: 1. na shá
nění mimořádných daní válečných (eicpopa).
od r. 378. k účelu tomu z veškerého občan
stva Ath. vybráno 1200 občanů bohatých,
kteří rozdělili se na 20 symmorií (2 pro kaž
dou fýlu) po 60 členech,z nichž čtvrtina (t.
15 v každé symmorii, 300 ve všech symm.)
zvolena za výbor, mající v čele ἠγεμόνα (πά
čelníka) a čraueXnrýv(správce, jednatele).
Výbor berně válečné rozvrhoval po každé
na všechny členy symmorie, ti pak všechnu
daň ihned zapravivše, na to podíly přísluš
né vymáhali si od osttních občanů dle fýl
příslušných. 2. k vypravení lodí státních
s týmž zařízením, jen že potřebný náklad
býval zapraven napřed odvýboru (60 členův)
a potom dle podílů rozvržen mezi osttní čle
ny symmorií,bez příspěvku jného občanstva,
Odborsymmorie, jenž vypravil společně jed
nu loď válečnou, nazýván συντέλεια. -- 817.
i vaúxpap0g). Dém.



σύμ-μορος.

σύμ-μορος, ὁ(-μ,εο-Vµείροµαι) 5Ρο]εξπδ
poplatný. Thůk. pl. poplatníci.

ovp-LOVĎÉM společné trudy, lopoty
mám. Eur. vvi s někým.

oVL-LÓM svírám, zavírám se. PL. prf.
GVuv.EUVXÓTACOsevřeno bylo.

ovp-TataviCm, -mawvíCm spoluvítěz
nou pěju, prozpěvuju. Dém. revi s někým.

OVL-TALEŮYspolu vychovávám, vzdě
lávám. Xen, prs, act., Isok, aor, pass.

ovp-malČe spolu hraju, pohrávám. Sof.
τινὶ s někým, rAstora přečasto.

συμ-παίστωρ, ορος, ὁ (συμπαίζω)) 8Ρο
lečník vehrách, ku hrám. Xen. pl.

ovp-Txw Sof.sbíjím;srážím. péroTA oVy
matouciv —001 (7©$Xor)čelem vrazí do vozu.

συμ-παιωνίζω --- συμπαιᾶνίζω.
σύμ-παν, τ. σύμ,πας.
συµ-παρα-γίγνόμαι Ἰόπ. --γίνομαι 8)

spolu, k tomu dostavuju se. Thúk. aor. 0
vojsku. b) Hér. zár. docházím. 0 xxprró«.

ovp-mapu-Wbétm zár, vedle běhám. Dém.
συµ-παρα-καὺέζομαιτά, γοᾶρ si se

dám. ΡΙ. συμπαρεκαθέζετο, ]. 801.
συµ-παρα-καλέω α) α) βΡο]αΡϊ]τοίά

τότη, Χθῃ. πρέσβεις posly. B) spolu vzývám.
Xen. foeoac. b) spolu vyzývám. Xen.εἰς ὃῆραν
na hon.

συμ-παρ-ακολουὺέω αροῖαῬτογάπίπι,
Xen. φόρος--.

συµ-παρα-κομίζω spoludopravuju.
ovp-TAPA-Aupbávw spolu přibírám.Pl.

aor. spolu přibrati, k sobě přijati. Arst, prs.
τὶ πρόςτι.

συµ-παρα-μένω spolu zůstávám, vytr
vávám. Thúk. aor,

ovp-T%pU-VEÓMspolu přikyvuju,schva
luju. Arst.

συμ-παρα-πέμπω εΡρο]αΡτοτόάσίπι,
συµ-παρ-απ-όλλυμι Dém. συµπαραπ

oXéchda:spolu při něčem zahynouti.
συµ-παρα-σχευάζξω spolu připravuju,

opatřuju, zjednávám. Xen. mXoř«.b) pomá
hám opatřiti, zjednati. Tit T. někomu něco.
Xen. subi. ἶ δαίµ.ων.

συμ-παραστατέω[συμπαραστάτη-ς) 8Ρ0
lečníkem pomocnýmjsem. Aischl, mv.

συµ-παραστάτης, ov,0, společník po
mocný, 908,

συμ-πέμπω. 1011

συµ-παρα-τάσσω, -τάττω. πιεᾷ. -τά
čacdospolu seřaditi, v řady bojovnéposta
viti se. Xen., Dém.

συµ-παρα-τρέφω spolu při-, vyživuju.
συµ-παρα-φέρομαι spolu mimo ženu

se, ubíhám. Xen.
1. συµ-πάρ-ειμι(1Π4,-ιέναι) Ρο] Ῥο

«ἴπρυ]α, Χθη. Ιπιρέ, ΑἱδοµΠ. ἐφ᾽ἵππου na
koni.

9. συµ-πάρ-ειμι (18, -εἴνχι) α) βΡο]α
přítomen, tu jsem, Xen. β) spolu po boku
jsem. Teviněkomu; pomáhám, pomocný jsem
někomu. Xen. impf.

συµ-παρ-έπομαι a) zár. vedle ubírám
se, Xen, b) spolu při tom následuju, se do
stávám, Xen. muzi Tv.

ovpu-Tap-Eym Xen, a) «) spolu posky
tuju. dopaAsav. B) meď. o subi. neosb. %
ἀνδραγαθία τὴν εὔχλειαν συµ.παρέχεται-- 86
bou spolu poskytuje. ϱ) φόβοντι συµ.παρέσχε
τινί strachu něco nahnalo někomu.συµ-παρ-ίστημι| Sof.meď.ciodTÝLŮ
Evumapacrýce opevíjestliže ty přistoupíš na
pomoc mému úmyslu.

συμ-παρ-ομαρτέω Χοθῃ,συμπαρομαρτεὶ
T: spolu v průvodu jest něco; přidružuje se
něco, zivi někomu; spolu provází něco ně
Κοῇο, φόβος.

συµ-παρ-οξύνω, Χθῃ, συμπαροξύνειτι
etcT. spolu pobádá něco k něčemu.

OÚU-TŮG,mavToc3. všechen, veškeren
dohromady, celkem. Sof. cúumaci G, GTpa
τός veškero vojsko (celkem). p. Hér.— pl.
všichni dohromady, celkem. Sof. mévr' σαν
οἱ čúumavreg pět bylo všech dohromady.
Ἐπή]ς, χρήματα πολλὰ τὰ ξύμπαντα Ῥοηπίσθ
všechny dohromady,v hojnosti. Pl. črn τὰ
ξύμπαντα zroAA«let celkem. mnoho. Thúk.
τὸ ξύμπαν τοᾶκοτα, οε]ά ο0θο. δἥμος ξύμπαν
lid jest celá obec (proti části, j. idovláda
proti oligarchii). Hér., att. ace, vztahu τὸ
oúumav: celkem ; v celku; vůb., Hér. 70 o.
εἶπαι οθ]]επι, vůb. řečeno—.

συμ-πάσχω spolu zakouším,vi něčeho.
TaÚTOVTOĎTOZÁr. přihází se mi právě totéž.

ovp-Te(Ww att. spolu přemlouvám, na
vádím, Tvá někoho. s inf. aby—.

ovp-TÉu7mwm1. spolu vysýlám (j. služeb
níka n. rádce n. pomocníka). Eur., Hér. vwva.
miněkoho s někým, att.— 2, spolu prová
zím (při slavnosti). Lýs. ovuméumev τὴν

64*
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πομπήν 5ρο]α provázeti průvod slavnostní.
uerTáTivog s někým, vý Adyvž k úctě Athé
nině.

ovy-meviém spoluželím,truchlím.Isok.
συμ-πένομαι spolu nouzi mám. Pl. rrví

mivogs někým v něčem.

συμ-περαίνω 1. 4) ἄομτοπιαᾶγ (ς οῬ1.),
celkem provádím, dokonávám. τὶπξοο. Χθηῃ.
pass. vadra—. b) Eur. s-; vymýšlím. čvu
mepávatopovrld j— vymysliti (dokonce) zá
měr, kterým—. c) úsudkem, závěrkem zahr
nuju. Arst. pass, prs. —2.spolu (k subi.) pro
vádím, vykonávám. Isok. aor. vi něco. Dém.
ηηεᾷ. συμπεράνασῦθαι τὴν πρός τινα ἔχΌραν
spolu utyrditi své záští proti někomu.

συμπέρασμα, τό( cuumepxívo) úhrnné,
konečné provedení. Arst. konečný úsudek ;
závěrek.

συμπερασματικός 3. (συμπέρασμκ) ἆ
hrnkový (úsudkem); závěrečný. Arst. adv.
způsobem—.

συµ-περι-άγω spolu vůkolvozím.Xen.,
med. —si, s sebou. —pass. —se.

oVpL-TrEpÍ-EL|U(inf, -tévau) spolu ok. cho
dím. Xen, vovis někým,

συµ-περι-λαμβανω spolu zahrnuju.
Dém.v list. prf. pass. (ve smlouvě—).

oVH-TEP-TATÉM spolu (ok, chodím,)pro
oházím se. Pl. gevis někým.

ov-TEpL-pÉpw spolu (ok. beru,) ok. no
sím. a) PL pass. ovymepieveydva: TůVT601
gopavspolu otočenu býti otáčkou. b)Aisehn.
τοῖς καιροῖςσυμπεριφέρεσθαι ἀοράπι (přizpů
sobovati se,) vhod říditi se.

σύμ-πηχτος 2. těsně (upevněný,) srou
bený ; pevně složený. Ηότ, οἰκήματα.--ἔκτι
voc z něčeho,

συµ-πιέζω stlačuju; smačkuju. PL.
a0r. smáčknouti, Xen.pass. Ta ovymeCóueva
co se stlačuje,

ovpy-TÍVOspolu piju. Xen. rap Tim u
někoho. Pl. fut, cuumiecde, Aischn. 807. συµ.
meřyve společné pitce,

OVL-TŮTTW1. spadám. a) básn. prs. j.
prf, Sof, r$de ovu.zímTe:póvo touto (spadl,)
padl vraždou. PL. ovymecovT0 dux spadši
(úmrtím) tělo, b) Thúk, móXivúmd cerouoU
—TemTOxVřavMs, zemětřesením sesuté, PL.

ouumecetysřítiti, sbořiti se, Xen. oixíu cůvé
rmrvev dům se bořil. 2. a) «) vpadám ; srá
žím se. Sof. εἰςἀγῶνά τινι συμπεσεῖν μάχης

συμ-πληνύω.

do zápasu půtky dáti, pustiti se s někým.
GVU.TEGOV.ÓVOGLÓVOLGSTAZE Se jediný s nimi
jedinými. Χθῃ. συμ.πίπτοντες πολεµίοις 5τά
žejíce se s nepřátely. B) Thúk. čvumecovons
vyi veto když srazí se s lodí loď (nepřát.) b)
«) v-; upadám, Tevi do něčeho. Sof. xxxotz
do nehod. Hér. gcvetxex ovu.meosiv do hádek
srazitise, Thúk, čvvémecovἐςτοῦτο ἀνάγκης,
or: s inf. vrazili do tísně tak veliké, že—,
$) Eur. ναῦς κλύδωνι συμ.πεσοῦσχ loď do vlno
bití vrazivši—. v ) ovunímra Tiví T připadá
na někoho něco; zastihuje, potkává někoho
něco, Thúk. o subi. neštěstí. —c) «) ouu.mír
TE TÍ Timshoduje se něco s něčím, Hér, cupu
πεσεῖντὸ πάθος τῷ χρηστηρίῳ že shodla se
ἰ Ῥοβτοπια 6 {οι τόξίροι. συμ.ςπεσεῖντούτοισι
καὶτόνδε τὸν λόγον ὕστερον γενόµενον Ζ9 5ῃΏοά1
se s tím i tento příběh později nastalý, i m
zní TLnáhodou shoduje se něco a něco. p) —
τὶ εἰςτιτραάά πόσοdoněčeho, sok. rAetorov
χυνδύνων εἰς τὸν αὐτὸν χρόνον συµπεσόντων
když nejvíce nebezpečenství vpadlo do též
doby. y) ovymímre zár. přihází se. Thúk,
s inf. —že.Hér. ©ore s inf, tak že—.i s part.,
Ἀρισταγόρη συνέπιπτε τοῦ αὐτοῦ χρόνουπάν
τα ταῦτα συνελθόνταAristagorovi přiházelo
se, že za též dobyvšechno to se sběhlo. Xen.
πρὸς τὸ συμπῖπτονἀεὶ OixTáTTOVvždy podle
příhody rozřaduje (vojsko), fady měně.

OVL-TÉTVW(srv. předch.) básn. srážím se.
συµ-πλάσσω, -πλάττω ερο]ι smý

šlím, se domýšlím. Pl. prs.
συμ-πλέχω splítám, 1.a) «) Thúk. ra

χεῖρεἐςτοὐπίσω ξυμ.πλέκοντες své ruce na zá
da (splétajíce,) zakládajíce.Hér.pass. ovu
TAaxňvaívin v zápolky spletenu býti s ně
kým. p) Hér. ovumAxxstongTe ves když za
pletla se loď. b) j.2mér. Eur. ovuzAéxov
vavot připojuje se lodmi. 2. a) Dém. mass.
ἐπειδὰν πόλεμος συμπλακῇ Ἰβίςπι]ο γά]κα se
πρ]είο, εἴτηπο, ϱ) ΧεΠ.,τὰ ἴχνη συμπεπλεγ
uévastopy(spleteně,)sem tam,křížem dělané.

συµ-πλέω spolu pluju. Tevis někým.
Eur., Hér., att. —fut. —mAeúoeodu.

σύμ-πλεως 2. hustě Ῥ]Πύ.τινὸςněčeho.
Χεῃ, πεδίον δένδρων--.

Μυμπληγάδες πέτραι, ν. Κωάνεαι.
συμ-πληνύνω(βιν. πάβΙ.)6ρο]α παρ]

ňuju ; doplňuju. Xen,

ovp-TAnWÓw (srv. předeh. ) spolu na
plňuju ; rozhojňuju. Hér, Zxvůixoiorauot

ο Ἵστρον. Ρ. Ἱ χιών.



συμ-πληρόω.

συμ-πληρόω α) βροῖαπιτιζείτοπι οραίἵα
ju (naplňuju). Hér. ovverXgovy vořo:Ady
ναίοισι τὰς νέας osazovali spolu s Ath. lodi.
b) zcela mužstvem opatřuju. obyč. aor.,
Thúk., Xen. vxůglodi. Xen. i rd vaurexóvlod

„ stvo. |
συμ-πλοχή, 7 (ovunAéxe)spletení: ob

jetí; spojení. PL.
σύμύπλοος, att, -7Xous2. (cvyr)hée) a)

spolu plující, substt. mase. společník plav
by, v plavbě. Hér. rivos něčí, Xen, —b) obr.
Sof, čóu.chovs T008zábovs společnice plavby
útrapou (j. mořem).

συµ-πνέω spolu dýchám. obr. stejně
smýšlím. Dém, ovu.zveůce shodnouti se,

συµμ-ποδίξω 8) Danohou spoutávám. «)
Xen. o zvěři ouy.rodiCecbounohy sizaplétati
(v tenatech). B)Xen. ἡ χιὼν τὰ ὑποζύγια συν
επόδισεν5η{ soumarům nohy takřka spou
tal. b) obr. PL. συμποδισθΏναι ἐντοῖςλόγοις
zamotati se v rozmluvách.

ovp-moAspém společně válčím ; pomá
πάπι το τό]ςθ. Χεη. συμπολεμῆσαίτινι ἐπί τι
va pomoci, přispěti ve válce někomu proti
někomu. Thúk. οἱ ξυμπολεμήσαντες kteří
společnou válku podnikli; společníci ve
válce.

συμ-πολιορχέω spolu, společně oblé
hám. Hér. aor. —Thúk.i o subi. lodí. —pass.
společně obléhán jsem.

συμ-πολϊτεύω 1. act. společnou obee
zařizuju. Xen, prs. —Thúk, rů šg m čuu
r0Areůcou s někým někam ve společnou obec
se spojiti. 2. 94eď. spolu občanemjsem.Isok.
ol ouu.oArevouevot spoluobčané,

ovp-Tmovém1. spolu namahání mám, se
namáhám. ) Χεῃ. ἶ οἱ ἵπποι συμπονοῦντες
ἀλλήλοις --πιβ]{ος βρο]θόπό παπια]άπ/{. ϱ) 908,
GuuvoveraTpÍ pomáhej otci (zemřelému).
2. spolu trápení, strasti mám, snáším.
Aischl. ovumovňoníTims útrpností přilnouti
k někomu. Sof. eig 0 ovumovetyku pomoci
ve strastech.

OVL-TOPEÚOLAL,dep. pass. a) spolu vy
pravuju se, na cestu se vydávám. Pl. rTuviS
někým. Xen. obyč. válečně táhnu. Tv s ně
Κύπι. ἐπί τινα na někoho. b)doprovázím. Eur.
o bohyni, fut.

ovpumopice (opatřuje) sháním. Thúk. čx
τινός τι συμ.ποοίσαι οἆ πέΚοΏο πᾷοο sehnati.
med. —si.p. Isok.

συμ-προ-πέμπω. 1019

συμπὀσί-αρχος, ὁ(συμπόσι-ον,--) βρτάτ
ce hostiny; král kvasu (magister bibendi),
jenž pořádek udržoval při hostině, zár. usta
novuje míru vína smíšeného a p.

συµπόσιον, τό (συμ.πότ-ης)společná pit
ka (pojidle, pokládána jsouc u Reků za hl.
čásť hostiny; srv. řím.convivium!); hosti
na. někdy velmi slavná (s rozličnými zába
vami a obřady, j. s ověnčováním a p.) att.,
obzl. PL.

συμπότήης, ου, ὁ (συµπο-, Υ συμ.-πίνω)
společník v pití, v hostině, v kvasu; spolu
hodovník ; spolustolník, Pl., Xen.

συμπρᾶχτωρ, Ἰόπ.-πρῄκτωρ, ορος, 6
(συµ.πράσσω)8) společný vykonavatel. Sof.
ódoůspolečník, průvodce cesty, b) pomoc
ník. Hér. zivi někomu. —Xen.

συμ-πρᾶσσω, -πρᾶττω,Ιόπ, -πρῄσσω
4) αοξ. 8Ρο]α Ἰκοπόπι. τί τινι πδοο 5 πόκύπι;
pomáhám v něčem někomu ; vymáhám něco
někomu. Aischl., Sof,pomáhati; pomocným
býti. Eur. čúumpačóvT pomoz dosíci něče
ho! Thúk, čvumpácoevTil ujímati se ně
koho. Xen. —ÓorTesinf. pomáhati někomu
tak, aby—.Isok. —oroc s ind. fut. —j. by—;
ΔΡΥ--.Ὠόπι, ἐν τούτοις Φιλίππῳ συμπρᾶτ
rouoty v tom Filipovi nápomocni jsou. b)
meď. Hér. pomáhám (úsilně) pomstiti. m
něčeho. συνεπρήξαντο Μενέλεῳ τὰς Ἑλλένης
dprxyd pomohliMeneláovipomstiti únosu
Heleny. p. $ávavov smrti—.

συμπρεπής 9. (συμ -πρέπ-ω) Aischl.
spolu, k tomu příslušný. neut. sg.

ovp-Topeoheúw1. act. spoluposlem, spo
lečníkem poselství jsem, Dém. vevis někým.
2. meď. spolůposly vypravuju, vysýlám si.
Thúk. rivi s někým.

σύμ-πρεσβυς,εως,ὁ, ος}. pl. spolupo
slové ; společníci poselství. att.

συμ-πρὴ- Ἰόπ.,V.συμπρᾶ--.
συµ-πρίασῦθαι skoupiti, nakoupiti si.
OVL-TTPÓEŮpoc,ó,spolupředseda.Aisehn,
συμ-προ-Όμέομαι ἄερ. pass. spolu

vynasnažuju, přičiňuju 5ο. ΕΙ. τινὶsněkým;
přispívám svou snahou někomu. — s inf.
horlivě pomáhám někomu, aby—. Xen.i: 0
Twg s coni.— aby—.i s ace,, Thůk. ovyuxpo
Vuyydňvat Tespolu horlivě zasaditi se o něco.
Xen.p. fut.

OVL-TTPO-TÉUTWspolu vy-, doprovázím.
miněkoho. aor. —vy-, doprovoditi. Hér.,
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Χεῃ. -- ΤΠή]ς, νχυσὶξυμπροπέμψειν τινὰ 10
mi doprovoditi někoho; průvodem lodním
přispěti někomu.

συμ-πτύσσω ατ]πα/Ἡ. Sof.a0r.
OBL-TTWLA,76, a) srážka; tíseň. Thúk,

b) příhoda. Arst.
odL-TVXVOC2. stěsněný; těsně úzký.

συµφερόντως, γ. συµφέρω9.8, β.
συµ-φέρω 1. ϱ) α) αὐίτάπι; snáším. Xen.

νεχροὺςἐνίους συνενεγχκόντες ἔθαψαν ΠΙΤίΥοισ
některé snesše (na hromadu)pohibili. Hér.
εἰπάντες ἄνθρωποι τὰ οἰκήια κακὰ ἐς μέσον
ouvevstuaev—kdyby všichni lidé vlastní své
chyby dohromady snesli—. B) spolu nesu
(συν- k obi. příslušné), Xen, rov ÚemwovToro
συμ.φέρεινaby kůň i to (t. zbraň mimo jezd
ce) nesl. v) ku srážce, naproti nesu. Aischl.
ξυνοίσετον moAculoug čr" domídov Heoúg Ku
srážce ponesounepřátelské na štítech bohy.
dep. pass. ku srážce, naproti ženu se; se
tkávám se (nepřát.) Aischl. σοὶσυμφέρεσθαι
tobě na proti se hnáti. Hér, ouvorcóp.evoguE
γάλῳ κακῷ maje setkati se s velikou pohro
mou, vrazitido— pohromy. b)«) spolu snáším,
Xen. mevíxyTevinouzi s někým. B)dep. pass.
snáším, shoduju se, Pl. ciσυνεφεοέσθηντώδε
—kdyby shodovali se titodva—. vevisněkým.
τούτοις ἅπασι κατὰ τωῦτο εἶναιοὐσυμφέρομαι
s těmi všemi, co se toho týče, nesnáším, ne
shoduju se, vi v něčem. Hér.i meoíTivog0ně
čem. Thůk. ξυνηνέχὃησανγνώμη Óore s inf,
spolu usnesli se úmyslem na tom, aby—. v)
Sof.i acť. imtr. συμφέρειντοῖς κρείσσοσιν8Π4
Šeti se s mocnějšími. Ajas ojméně svém:
ad" ἐπώνυμον ξυνοίσειν τοῖς ἐμοῖς χακοῖς ἄο
tak významně hodí se k mým strastem (t.
aiáČo). —2. a) «)snáším ; přináším; přispí
vám. Hér. ἐςτὠυτὸ συμφέροντες διηκόσιατά
λαντα ἄπαγίνεον (4ο ἰόμοῦsnášejíce,) dohro
mady přispívajíce 200 hřiven odvádívali.
Sof. uvolae dv přispěju vším—. $) často v
9. 08. sg. a pl. ovu.pépe:prospívá ; vhod, pro
spěšnojest. trag., Hér., att. vvi někomu, ně
čemu. Hér. T0 xai συνήνεικεποιησάση οοὔ 1
prospělo jí, když to učinila, Dém, 0 m xxi 77
πόλει καὶ ἅπασι συνοίσεινὑμῖν μέλλει οοζο]ῖν
obci i všem vám zár. prospěti má. pl. ὅτῳ
συνενηνόχασιν οἱαὐτοὶ καιροὶ καὶ τοῖς τῆς πό
Aeg čydpořekomu prospěly tytéž příhody j.
protivníkům obce. —ovuépe s inf., č. též
inf, —s inf, c, ace.,č, : aby. —T0 συμφέρον
prospěch, i pl. — Xen, συµιφερόντως τινὶ 8
prospěchem něčím; ku prospěchu něčímu,

συμφορά.

—b) v 3. 05. act. n. dep. pass. «) sbíhá, při
hází se,s inf. že—,někdy č. j. subst., n.i j.
verb. fint., Hér., rotóvde Ti ovvývetkevevécůuu
(zár. přihodilose, že takového něco se stalo;)
zár. taková jakási přihodila se událost. καὶ
O1xai ovvývamečocotWřvoi dejme tomu, že
(se tii přihodí, že budeš poražen,) náhodou
budeš poražen. Thúk. rabýuarx cuvnvénhm
γενέσθαιτῇ (EXád útrapy shrnuly se udá
lostmi na Helladu—. B) sbíhá se ; vychází
(ρΗποᾶοα). Ἠότ, οὐδέν σφι χρηστὸν συνεφέρε
Tonic jim na zdar nevycházelo, s adv.(v. ra
λίγκοτος). -- 5 ΡΙ86Ρ., Ἠότ. συµφέρεται ἐπὶ
τὸ ἄμεινοντδοί vycházejí na lepší stránku.
Xen. ovvologv či v0 DéXrrovže mu to vyjde
k dobrému, na zdar. —s part., Πότ. τὰ ἄλλα
αὐτῃ συνήνεικε G EÝTUJÍMNYVEvÓu.cva OSÍtnÍ vě
ci jí se přihodily na štěstí.

συμ-φεύγω spolu ubíhám, obzl. dovy
hnanství. Eur. vii s někým. Pl. čuuovysty
TYvovyýv spolu vyjíti do vyhnanství.

σύμ-φημι (110. --ϕφῄσω.-- 816 συνερῶ 8
Guveřnovv. zvl.!) potvrzuju výpovědí; Ῥο-;
přisvěděuju. Aischl., Sof. tak míním; tak
jest, —rivi po, přisvědčuju někomu; sou
hlasím s někým. Eur. fut. —PI., Xen. cvvémy
ToUTo,TaŮTApotvrzoval, posvědčoval to; při
svědčoval tomu.

ovu-otAém Sof. spolu, vzájem miluju.
OVL-pLAovetném ve sváru nadržuju. rivů

někomu. Pl. prs.
συμφλέγω spaluju (zcela). Eur.
ovp-pobém, Thúk. ῬΡαβ5.ξυμφοβηθΏναι

spolu zastrašenu býti.
oVL-PoTXW spolu chodím.Xen.sig rů

TŮ OtoxoxaXeřado týchže škol, PL. —fut.

OVLPOLTYJTÝE,08, 6 (ovu.porrá-w) spolu
chodící do školy ; spolužák. Pl., Xen.

συμφορά, Ἰόπ. -ρή, Ἱ (συμφέρω 2. b.—
8ΥΥ,σύμφορος) 8) α) 5Ποᾶα; ΡἩποάᾶ, zř. Šťast
πά; δἰδ8Η. δοβ, ἐπὶ συμφοραῖσι γεγηθέναι ze
štěstí plesati. $) příhoda (budďšťastná n. ne
šťastná) ; náhoda. Sof,, Hér. mavšoví ἄνὃρω
T0g Guu.Gopýveskrz je člověk (pouhá) náho
da. pl. náhody ; osudy. ai c. τῶν ὀνδρώπων
ďoyouai osudy lidmi vládnou. b)or)nejčastěji:
nehoda; neštěstí; pohroma; svízel, trag.,
Hér., att. (δέχομαι 1.1. ὃ ; δακρύω,5 νικάω
2. a, Ύ,ἀποφαίνω{; ἀμῆχανοςἹ. Ὁ, x) Thúk,

X ξυμφορῶν za příčinou nehod. Χεη. αἱπεοὶ
τοὺς παῖδας σ. ἨΘΙΟΔΥs dětmi. —i porážka.
Xen. φυγή τε καὶσ. -- Hér. ovuoopiv moeúpe



συμφορεύς.

νος, ποιησάµενος 78 πεξἰόςΗ ΡοΚ]άᾶ8]6 si, po
loživ si, uznav, i ozármutku z neštěstí. ovu
Eopůy μεγάλην ἐκτῆς ναυμιαχίης ποιεῖσθαι πά
rmutek veliký z boje lodního míti ; rmoutiti
50 τα]πιῖ--, συμιφορῇτῇ μεγίστη ἐχρέωντο zá
rmutkem náramným soužili se. —B) výsle
dek; konec. Sof. zi č. τῶν βουλευμάτων 00
z porad vychází; účinky porad. Thůk. Tav
πραγμάτων.

συμφορεύς, έως, ὁ (συμφέρω) ἀἱ9πδϊθ,
u Xen, pl. průvodcové, v0ů moAeudpyov.

συμ-φορέω 1. a) dohromady snáším, na
Πασζυ]α.Πότ, ἔς τι na něco, do něčeho. aor.
ἀολτοπιαάσπαλάπα, ΤΠή], λίθους καὶξύλα
—.Xen. subi. zvedu«. —b) PL.pass. Vrer0gsi
xŤ cvumepopnuévogkůň nepravidelných ú
dův. 2. Dém. airixg xxi oxdu.uxTa za λοιδο
ρίας συμφὀρήσας-- snosiv—.

odpepopoc2. (cvy.oépe 2.) shodný ; pří
hodný ; prospěšný. Sof., Eur., Hér. ýx:ova
cúuLPopov Ýuřvnejméně příhodno, vhod nám.
att. často neut. prospěšno. 70 G. prospěch.
TGG.prospěchy ; věci prospěšné. ovupópus
s prospěchem ; ku prospěchu. Xen. ovyu.po
prava nejprospěšněji; s největším prospě
chem.

συμ-φράζομαι básn. s-, vymýšlím si.
Φ0, ξυμπέφρασται vymyslil si,

OVL-PPŘOOW,-PPÁTTWsecpávám;stla
čuju ; stěsňuju. Hér. ovyopáčeutěshě spo
jiti, Xen, vag vxůgtěsně sestaviti lodi (na bře
hu). pass. Pl. Ta τότε συμπεφραγµένα CO
tehdy bylo ucpáno.

σύμ-φρουρος 9. 598,µέλαῦρον ἕυμφ. ἐμοί
příbytku, zvyklý strážný mně!

συμ-φυγάς, άδος,,ὁ, %, společník, spo
lečnice útěku, ve vyhnanství. Eur. fem. pl.
—Thůk., Xen, mase.

συμ-φύλαξ, αχος, ὁ, spoluhlídač ; spo
lečný strážce. Thúk, pl. společná posádka.
Xen. συμφύλαξ τινὶ τῆς ἀρχῆς spolustrážník
vlády někomu. pl. Třg BxoiAcíag.—pomoc
ník v opatrování, τῆς εὐδαιμονίας.

oVL-PVÁKOCYspolu hlídám, na stráži
jsem. Hér. —spolu opatruju. Xen.

σύμφυρτος ὃ. (ovy.půp-e)Eur. neut, pl.
pohromadě ve směsi.

OVL-PŮPWa) smáčím ; směšuju. Eur. ač
ψ.ασυμ.πεφυρυ.ένονπυρίΊκτουsmíšena sohněm.
b) směšuju ; smačkávám. ΒΙ. συμιπεφυρµένη
Ἡ ψυχη μετὰ κακοῦ smíšena (těsně spojena)
jsouc duše se zlem-.

σύν. 1015

συμ-φΌσάω εἀπιγομι]α. PL.aor. sdmy
chati; slíti.

συμ-φυτεύω spolu štěpuju. obr. a) Pl.
συμπεφυτευμένοντιτῆ ÚVYspolu srostlo ně
co s duší. Ὁ) 59Η,συμιφυτεῦσαι τούργον 58Ρο]α
sploditi, ustrojiti čin.

σύμφυτος 9, (ovy.pů-w)a) srostlý. PL—
b) vrozený ; přirozený, Arst, neut. dvůpa
vo16 lidem,

OVL-PŮW1. act. a0r. ovu.oůcausrůsti dá
tl; úzce spojiti (dle jn. ovupvožovu).2. čuu
φῦναιsrůsti, Pl. —Xen. ovu.repvxac srostlý.συµ-φωνέω| souzvučím;souhlasím,
obyč. o subi. neosb., Ἐ]. συμφωνεῖ τί τινι
shoduje, srovnává se něco s něčím,

συμφωνία, “ (ovy.pov-oc) souzvučnost.
Pl. vedle dpuovíx, duoXovíx.

σύμ-φωνος 2. (-pový) souzvučný.a) Sof.
Božecvupovóg čari—nářkem spolu ozývá se.
b) «) Sof. čúuoova dečtovava svorné přá
telství, β) ΕΙ. βίος σ. τοῖςλόγοις πρὸς τὰ ἔργα
život shodný v řečech se skutky.

συμ-φαω seškrabuju. Hér. 0 moTau0g
τὸν ἵππον συμψήσας Ť. koně strhši—.

oúu-Vypoc 2, spolu hlasující. vovis ně
kým ; —ciu. hlasem svým přidávám se, při
stupuju k někomu. —srovnávám, shoduju
se s někým,Pl.x rpírov(z třetice,) j. třetí
(ke dvěma jiným). —ysvécdo: —přidatl se,
přistoupiti.

σύν, statt. GÓV,ve slž. před u, B,m,e,Ú:
GUU-,EVU-; před y, x,y: ovy-, ξυγ- s před:
συλ-, ČvA-; před o s násl. samohl.: ovo-,
Edo-; před o s násl. souhl. a před Č: ov-, p.
před 6 (Fo): ou-pp-, ξυ-ρρ- {»ν ξὔν-ός, κοιν-ός,
cum, con-, co-. sou-) I. adu., obyč. básn.:
«ρο]τ. 998, σὺν δ’ἐγὼ παρών α spolu (s ním)
já přítomen. ξύν τε διπλοϊβασιλῆς a spolu oba
dva králové (v. i adres). i Thúk. u čůvza
χῶς ποιεῖν (4ἱ9 πξ]ί, --ξυγκακωσποιεῖν) αὖ
Toůgner Adyvalov nečiniti jim zle spolu
s Ath.— Dém. cův εὖ πάσχειν. -- 11. ϱγαεβρ.
$ dať. 1. a) s, se (s instr., 9Ρ. ἄνευ). α) ἔπε
oba, dxoXovdety, ἐλθεῖνσύντινι-- 5ΡΟΙΗ,5 πό
kým. P) s podřízenými. Xen. BaotAeůso. GTpa
τεύµιατι πολλῷ προσέρχεται-- 5 το]θΚεπιτα|
ηΥΠΙ--,σὺντῇ ἑαυτοῦ τάξει 5ο 5γοι β6ἴπίποα.
ol 6. aT$ mužstvo jeho. v) o pomoci. ady Tevt
ράχεσθαι ve spolku s někým bojovati —rw
proti někomu, oroaTeVeodmuG. čuotabyste do
pole táhli se mnou. Sof. 0 o, yuvuži Tdg u%
3.0groL0Úu.evocjenž ve spolku s ženami svádí



1016 σῦν.

Ε4ἱν7. σ. 9εῷ, σ. τοῖς θεοῖς 5 Ῥοπθπι, 5 Ροχ{
pomocí. o. Ttw €ivoupři někom, na něčí stra
ně ΥΠ, τοὺς Φεοὺς σ. ἡμῖν ἔσεσθαι ζ6 Ῥομοτό
při nás budou. b) «) opatřen něčím ; pomocí
něčeho, Sof. c. vořode Tóčow pomocí tohoto
luku ; s tímto lukem, B) Xen. iévouεἰςμάχην
c. orAorg—se zbrojí ; ve zbroji. —o. pay xípx
καὶ γέρρῳ καὶ θώρακι µάχεσθαι 5 πιθδ[κθπι΄
a terčem a brněním (v brnění) bojovati. v)
Dof. demeť G.oroAž v neslušném oděvu. 2.
a) «) se; ku. Sof, ῥῆμασ. xépdeslovo s pro
spěchem. o,T dyadá TA T1u.wolagmotelodau
Sprospěchem, ku prospěchu tresty vykoná
vati. o. Tř Čnua— s újmou ; na svou újmu
P) s cenou, ztrátou něčeho. Pl. a, voigprXra
τοις Ἡ αἴρεσιςἡμῖν ἔσται ταύτης τῆς δυνάμεως
se ztrátou toho, conám jestnejmilejší, bude
nám spojeno dosažení této moci. v) o způ
sobu. Sof. o. Taye poXetys rychlostí přijíti.
σ. σπουδῇ ταχύς 5 kvapem rychlý. o. xaxé
wéTELTu Spohromou přijdeš mi zpět. Xen,
κτᾶσθαι σ.τῷ δικαίῳκαὶχρῆσθαι σ.τῷ καλῷ
dobývati si (něčeho) s právem a užívati se
otí; —spravedlivě—,poctivě. č, i pouhý instr.
κτῆσις φίλων οὐ σ. τῇβίᾳ ἀλλὰ σ.τῇ εὐεργεσίᾳ
zjednávání přátel nikoli násilím, ale dobro
činností. —c. TGdčíxe způsobem nesprave
dlivým. 8) se; dle; podle ; po (s loc.). Xen.
σ. τῷ νόµῳ dle zákona; po zákonu. T070o.
τῇ τῶν φίλων γνώμη ποιῆσαι to podle mínění
přátel učiniti (aby -se to shodovalo s míně
ním—).III. ve s/ž. 1.a) «) sou-; se; s; spo
lu βΡοἱεὔπό (σόν-αιμος, συγ-γενής, σύσ-σιτος,
σύμ-μετρος, φωνος, συγ-γίγνομαι, συν-έρχο
μαι, Ἱ. 1 2. σύν-ειμι, συν-οιχέω, -αλγέω, συ
ρρέω) ; συν-Κο]. (συµ-πέμπω, συν-ίημ., -ἴστη
μι, “τάσσω,-τίθημι, čVy-ulyvou4).spolu ; do
hromady; pohromadě (σύμ-πας, συν-άπας,
συµ-μένω); συν- Ἱς οῬΙ. (συµ.-φέρω, -φορέω,
συν-έχω, συ-σκευάζω). --β)βρο]α; společně;
1. Ῥοπιοσπύ (συμ-μάχομαι, -πολεμέω, -πράσ
σωρ -βουλεύω, σύν-εργος, -θικος). 5Ρο]α ; ΡΙϊ
(σύμ-φημι, «Ψηφος, συν-ομολογέω). Υ) vzá
jem; odplatou (ouu-B4AAo2.).b)«) se; ve;
na; při (συ-ζάω, συµ.-βιόω, συµ.-πίπτω 2.,
συνἠῦης). β) se; těsně; za; u; zcela (συν
ἁπτω, -αρτάω, συµ,-πιέζω, συγ-χκλείω, σύ
σχιος, συ-στεγάζω, συµ.-περαίνω). T) SE, 78
(συγ-γράφω). τ7- (συµ-φοάζομαι)..-- 2. 8)
8, 00, 0 (συν-τέμινω, συ-στέλλωα). ϐ) 86: 107-/
Ρΐ6- (συγ-κόπτω, -χέω, συν-δάχνω, -δαΐζω).

oby ace, 56,Ε]. οὓς,

συν-ἄγγελος, ó, spoluposel. Hér,

συναγωνιστής.

ovy-oystotw 1.sbíraje shromažďuju. Hér.
oTóXov, Thúk. *xovrmoTa<. —Xen. συνήγειρε
στρατιὰν εἰςΏαβυλῶνα ΑΥοΟΙ8ΥΥο]5]ο ἀο Βδ
bylóna shromáždil. pass. čvvayčipsoĎdutGTpa
reuua že shání, sbírá se vojsko. 2. obr. Pl.
ἐμαυτὸν συναγείρας 36018Υ56--, βᾷ58.. Τ. πά
Aw 1. b, B.

oVy-avopEĎW «) řečí schvaluju. Thúk.
mivíT. někomu něco. Xen., Aischn. P) při
svěděuju. Xen., Isok. Teviněčemu.

ovy-4YW 1. a) svádím. «) svolávám. Hér.
δικαστήριον ouvvayaystvsoud svolati, Thúk.
ěxxAnciavsněm. Isok. πανηγύρεις, ἑταιρείας--.
Xen. —r70orpárevua —shromážditi. (op. δια 
σχηνοῦν). τοὺς στρατιώτας-- VEshromáždění
svolati vojíny.— $) těsně svádím. Hér. auv
αγαγόντες ἐς ἕνα χῶρον μυριάδα ἀννρώπων
svedše na Ἰθάπο πῃ.-- Τπή], αὐτοὺς ξυνῆγον
ěg óAyovje sváděli, tiskli na těsné m. b) «)
svádím. viva Tiv.někoho s někým ; přivádím
někoho k někomu (přát.) Aischl. — Xen,
deot. B) nepřát., Aisehl. Eow?g ξυνήγαγεν
Herm. je svedl (kpůtce). c) «) svážím. Xen.
τὰ χρήματα ἐκ TĚVKypáv—jmění z venkova
(do hl. ms.) B)snáším ; skládám, Xen. dpdé
paG GVVÝVOVXXLGVVÉGTOVkůže skládali ase
šívali. 2. a) «) svádím ; spojuju. Eur. Ozétov
Κέραςπρὸς τὸ λαιὸν ξύναγε Ρτανό ΕΙά]ο Χ le
vému sváděl, připojoval. B)súžuju ; úzkým,
užším činím. Hér. zpwoyv (op. Aroxpiva1.
b). dtwpvy« průkop (v dolní části). —b) πό
Asu.ov συναγαγεῖν válku svésti, ustrojiti.
Isok. —Xen. yáuoug συνάγειν sňatky svá
děti. c) Arst. úhrnem, závěrkem svádím ;
závěrky, konečné úsudky činím. čx τινος
z něčeho.

συναγωγεύς, έως,ὁ (συναγωγή)5γοᾶ1{];
sjednocovatel. Pl., Isok,

OVVVYWYY,7 (cuv-4ye 2.)a)«) svádění;
spojování. Pl. (op. duxipecuc).P) stahování.
Isok. ai T0ů mpocorov c. svrašťování obli
čeje, čela.

συναγωγός 9. (συναγωγή) sváděcí ; spo
jovací, PL. δεσμ.οἱφιλίας.

συν-αγωνίξομαι 1. α) společně,ve spol
ku zápasím, bojuju. Xen. dofrrwov (s koní.)
na koních, b) spolu hraju (na divadle). Arst.
2. spolu pomáhám, a) Dém. oixetog přátel
sky. i xóMg subi. —b) Isok. xa90<, TOXY—
rivi někomu.

συναγωνιστής, οὔ, ὁ (συναγωνίζοµιαι)a)
| spolubojovník; pomocník v boji. Isok. —b)



συν-άδελφος.

Ἠόπι, συνεργὸς καὶσ. TivógTiw.pomocný strůj
ce a podpůrce něčeho někomu.

συγ-ἄδελφος, ó, Xen. mající bratry. op.
ἀν-άδ-.

συν-αδιχέω αΡοῖαἸτάγ ράομάπι, τινὶ
s někým ; účastenství mám v křivdáchs ně
kým. Xen., Isok. — Thúk. aor, súčastniti
se křivd.

ovy-28W 1. spolu zpívám. Aisohn. —2.
obr. shoduju se. Pl. ořeči, důvodu. rivi sně
čím. fut. Čvváceva. — Sof, šv uxxpů vůpx
ξυνάδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος το νθκόπη
stáří vyrovná se tomuto muži souměrně.

συν-αννροίζω 1. spolu shromažďuju,
sháním. Xen. pass. x4u.ehouovvybporovévou
velbloudi dohromadysehnáni. 2. obr. buy?
αὐτὴ καθ΄ αὑτὴν GVVYŮporouévyduše sama
o soběsebrána jsouc.

σὺν-αιμος 2. (-aiu-a)a) básn. soukrevný.
mase. bratr; fem, sestra. ij. adi. bratrský.
Soť. (τ. ὄμμα {.). νεῖκοςἀνδρῶν ξύναιμον 5ΡΟΥ
mužů soukrevný (soukrevných). —b) Sof.
Zed; čúv— Zeus, bůh příbuzenstva, rodu
ochránce,

ovy-aÍjLWV, ovog, Ó (srv. předch.) Eur.
soukrevec;syn. o x

σὺυν-αινέω α) a) spolu schvaluju. τινὶ
s někým; za pravdu dávám někomu.Sof. odyi
ovvatvéceL čy.0í; Zda nedáš mně za pravdu?
Guvatvely,cuvatvécm TtvíT. schvalovati,schvá
liti někomu něco; přisvědčovati, přisvědčiti
někomu v něčem. Xen. sinf. aby—. $) sho
duju se; svoluju. Sof.aor,; Hér. 0) c. Ti ne
shoduju se s někým. b) přislibuju. 5of. %rep
čuvývecxco právě jsem přislíbil.

συν-αιρέω 1. α) 5ρο]αjímám, dobývám.
Ἠότ. συνελεῖντην Σύβαριν ἄθ βρο]α ἀοβγ1 3
baridy. b) s-; zachvacuju. Sof. avveAstyza
chvátiti. húk. 0 νόσημαπάντα ξυνῄρειmo-.
rová nákaza všechno zachvacovala. 2. sbí
rám ; shrnuju. a) att. ac ovvehóvr εἰπεῖν
zkrátka, slovem (říci,) řečeno, Dém. ovv
ελόντι ©'rAág zkrátka a dobře—,b) celkem
pojímám. Pl, εἰς ἓν λογιαμῷ ξυναιρούµενον
v jedno rozumem pojímáno jsouc.

συγ-αίρω spolu zdvíhám, obyč. meď. a)
a) cvvápaodaí Ti spolu, společně na se vzíti
něco ; společně podstoupiti něco. Thůk. —rT0v
κίνδυνον τῆς μάχης --ποροζρεξθηςἰπί }ο0]θ.
Τόπι. ἑτοίμως σ. τὰ πράγµ.ατα οολοίπό spolu
chopiti, ujati se věcí. β) --τοῦ κινδύνου,πο
Aéu.ovsúčastniti se neb., války. Thúk. —b)

συνγ-αλλάσσω. 1017

Aisehl. ovvaípeodouKůmpivspolu oddávati se
Kypridě. 7

συν-αίτιος 2. 18. -- 1. spolu původ, pří
čina. Táv dyadáv dobra. Xen,, Dém. —2.
spolu vinen τινὸς něčím. Pl., Dém. váv
κακῶν.

ovy-atwpém, Pl. pass. spolu vznáším,
vzdýmám se.

OVY-AMOAOVVÉMspolu následuju. vw
někoho. Xen. aor. spolu doprovoditi někoho,
prť. spolu v průvodu býti. i po moři, Thúk,,
V. XO0ÚGLOG, A.

GVV-UNOĎWspolu, vzájem slyším, do
slýchám. Xen. pl. 4Aýkov.

συν-αλγέω α) spolu bolest, žalosť mám.
Aischl. rivi s něčímžalostnou útrpnosť mám,
Dém. r úvyň v duši spolu bolest cítím, b)
Φ08,λιόλευστον "A9 čovaXyetvsmrť ukame
nováním spolu trpěti.

συν-αλείφω s-; zamazuju; zastírám,
Arst. Ta oadAu.

συν-αλίζω a) pospolu, vespolek shro
mažďuju. s obi. pl. —Hér. aor. čg πόλιν ἂο
ms. —ěgáxpóroXiy na vyšehrad. —ovojsku i
τεᾶἰο συλλέξαι. -- Χεπ. πεζούς, ἱππέας συν
αλίσαι, -- ρα55. --56. ΧεΠ. 10 ΚοϊβΏ. συν

:Ὡηλίσθησαν ἀνδράποδα, Bóeckořistí sehnáno,
sebráno bylo otroků, skotů—. b) Xen. sigT0ůg
τελείους ἄνδρας ouvaMlecdou do třídy dospě
lých mužů vstupovati.

συναλλαγή, ἡ (συναλλάσσω)1. a) sjed
návání (společné) ; rozmluva. Eur. čAdetv
gig GuvaAAayas Twvogpřijítl na vyjednávání
o něčem. Sof. odAíatoic. zhoubnými rozmlu
vami. b) společné smiřování, smíření, Sof.
γερόντωνἐν ξυν. λόγου το smírném domlou
vání Κπιοίἃ. ΤΠή]. παραινέσεις ξυναλλαγῶν
přimlouvání ku smírům, dpxot čvvaAAxyňs
přísahy smírné. Xen. čx o. po smířené.2.
básn. seslání, dopuštění osudu. Sof. voGou
ξυναλλαγῇ seslanou nemocí. v δαιμόνων συν
aAAxyxigve změnách, osudech od bohů se
slaných.

συνάλλαγμα, τό [συναλλάσσω)společné
vyjednávání. Arst. pl.

ovy-aAAaoow, -TTW 1. a) vzájem při
družuju. Aischl. Tevavimněkoho k někomu.
Sof. pass. ovvalAAxydňvaíTil Tim spojenu
býti vzájem s někým něčím. b) společně smi
řuju. Xen. —dep. pass. —se. Thúk., Xen.
συναλλαγῆναι πρός τινα smířiti se s někým.
2. básn. spolu obcuju. Sof. ouvaAAdža se
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tkati se (v obcování s někým). Twgnějak. vi
v něčem.

συν-αμπ-έχω Αἱδολ].κοε]α σα]ια]α]α.

συν-αμύνω Eur. mii spolu bráním
někoho.

ovy-ujipóTEpOG 3. spolu obojí. Pl. vo
Guv. to obojí; obojí společně. Dém. τοῦτο σ.
to j. druhé (ve spolku). pl. Hér. o. odror obo
jí tito společně ; obadva kmeny ty-.

ovy-ava-Ďalvw, obyč.aor. a) Xen. spolu
vzhůru postoupiti (proti m. nepřát.).b)spolu
dovnitř (od moře) postoupiti, na výpravu se
vydati. Hér., Xen. (v Asii).

ovy-avA-Bow, Xen. aor, spolu vzkřik
nouti. vevi s někým.,

ovy-avaynáce spolu vynucuju. Isok.
aor. společným úsilím provésti, m.

συγ-ανα-γράφω Aisehn, ovvavrypao?
ναιἓν τοῖςGuy.udxou spolu zapsánu býti v se
znamu spojenců;

συγ-αν-αιρέξω spolu s-, zachvacujů.
Thúk. čvvavaupedýcecha:spolu, zcela sohvá
cenu, potřenu býti.

συν-ανᾶλίσχω 1. spolu vynakládám.
Xen. prs. 2. spolu (s něčím) vytrácím, Dém.
συνανήλωσετὴν χάρυ.

ovy-ava-TE(Lw spolu přemlouvám ; po
máhám přemlouvati. Thúk., Isok. —s inf.
aby—.

συγ-ανα-πρᾶσσω, Xen. συναναπρᾶξαι
τὸν μισδὸν παρά τινος ῬοπιοοὶΥγάοῦ7{πιπᾶγ
od někoho.

συν-ανα-χωρεω αρο]απβίπρα)α. ΡΙ.

σὺν-αν-ίστημι Xen. 1. act. (s fut. a a0r.
slž., bez prf.) spolu postavuju. a) συνανέστη
σέτινα spolu postavil, zdvihl někoho, b) συν
αναστήσειν τὰ τείχη τοῖς Ἀθηναίοις Ροπποοί
vystavěti zdi—.2. meď. (s aor. αοἲ.--στῆναι,
bez prf.) spolu vstávám, se zdvíhám. ovvava
oTÝva:spolu povstati. vovis někým.

OVY-AVTÁWa) setkávám se, rivi s někým.
wg GvvavTÝCNNa setkanou. b) spolu přichá
zim. Dém.list, sig—do—.

ovv-avuáČm, Sof,EuvnvriaČovsetkávali
se se mnou.

συν-αξιόω spolu za hodnouznávám; do
přávám. Xen. aor, s inf, —aby-—.

oVY-KOpOC,40. 2. (« ἀείρω, 51Υ. παρ/ we ο νο. 
Ἴορος)Βατ, ρ]άτσεπύ. Ἡ, Ῥοροδπίοθ;πιπζΕ,

συν-άπτω.

OVY-UT-XYWXen. spolu odvádím, aor.
sp. odvésti ;doprovoditi.

συν-ἄπας, avToc3.dohromady veškeren,
všechen. Ἠόγ, τοῦ συνάπαντος στρατεύμ.χτος
dprdbu.ocveškerého vojska dohromady počet,
Ó xdpog odTog Ó o. okršlek tento veškeren
v celku. očo. er všech dohromadysedm.
i bez členu při subst. s členem, συναπάσης
τῆς Ἑλλάδος γοξΚετό]ᾗοHellénska vůb.

συν-π-ειμι, Zen. συναπιέναι8ΡΟΙ1ode
jíti. Lýs.

συν-απ-ίσταμαι, 1όΠ.,τ. συναφίστηµι,
συν-απο-βαίνω ΑΡοῖαοᾱ-, σγδίαρι]τ,

Ἠότ. συναπέβησαν Λακεδαιμινίοισι spolu
s Lak. vystoupili (z lodí na břeh).

σὺν-απο-δοκιμάζω spolu zavrhuju,
Xen. Teví T. s někým něco.

OVY-ATTO-ÚVÝOXUspolu vydechuju, u
mírám. Hér., Xen., Pl. aor. sp. umříti, rivi
s někým.

συν-απο-κάμνω spolu umdlévám,Eur.
ὥστε ξυνάπτειν καὶ συναποκαμ.εῖνμέλη ἰα]ςζθ
údy vespolek se srážely a umdlely.

ovy-aTTO-MTEÍVUspolu zabíjím, hrdla
zbavuju. Aischn. a0r.

συγ-απο-λαμβάνωςρο]α. zár,dostávám.
Xen. pl. v éxvvv mzdujim příslušnou.

oVV-UT-ÓAÁVLU1. aci. spolu zahubuju.
Ῥλή]ς, τοὺς φίλους ξυναπολέσαι své přátely
spolu zahubiti. 2. meď. a) spolu zahynuju,
hynu. Hér. συναπολέσθαιτινί 8ρο]α 5πᾶκγπι
zahynouti. Thúk. prs. b) Pl. o subi. neosb.
spolu hyne, mizí něco. rivi s něčím.

συν-απο-μαραίνομαι spolu uvadám,
vadnu. Xen. % otíx.

συν-απο-νεύω spolu pokyvuju, pohybu
Ία. ΤΠή]ς, τοῖς σώμασιν αὐτοῖς ἴσα τῇ δόξη
mrepidedcČuvamroveúovrectělem samým rovně
mysli své v přílišném strachu zár. pohy
bujíce.

συν-απο-πέμπω βρο]αοἀεβγ]άπι,Χεη.
GVV-UTTO-OTÉAÁ©spolu vypravuju. —

Thúk. gočobeg Tiviposly s někým. Xen. συν
αποστεῖλαι στρατιάν. -- ᾷᾷ58. Ὠόπη, συνάπο
σταλῆναι 5Ρο]α vypraviti se.

συν-απο-φαίνομαι 5Ρο]α, {6ὔνγ]οτα]τ,
pronáším (míněním svým). Isok, —Aisohn,
—pývacdaí m—vyjeviti, pronésti něco.

συν-άπτω 1.a)«) stykemvkládám.Eur.
δεξιὰν ἐμῇ χερὶ σύναψον Ρτατίοί do mé ruky
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τ]οᾷ | στόμα συνάψαι τινὶ políbiti někoho. B)
stiskuju ; βγ/τάπη,Ἐπτ, συνάψχι βλέφαρα κό
oxugstisknouti, zavříti klapky očím ; mžik
nouti očima. Ppóyorcí viva Šuváemv provazy
někoho sevříti, svázati, --χεῖρέτινος Τ106Πδ
čí—. v) spojuju. Eur. čuvámrerTovπόδα εἰς
ταὐτὸν σχιστῆς ὁδοῦ ΡΗΖ1Η 5ο πα ἰοῦόζ πι.
v rozcestí, Xen. mopevóuevot ExATÉ,WŮEVGVY
Řbav Ta xpx postupujíce z oboustran spo
jili konce řad. Eur. yáwoug Tovíσυνάπτειν Τθ
sňatek s někým vcházeti. meď. spojuje
zjednávám si. Thúk, (v. x%0og2. a). pass.
Xen. % τέχνη συνῆπται τῇ γεωργία umění
spojeno jest, souvisí s rolnictvím, ©)v řeči
spojuju. Arst. aor. (v. švčídovu 1. b, «). —
b) «) zauzluju ; s-; zamotávám. Sof. εἰ μη
ξυνάψων ἀλλὰ συλλύσων mápe přišel-li jsi,
chtěje nikoli zamotati, nýbrž urovnati. Hér.
πόλεμ.ον συνάψαι τό]κι splésti, ustrojiti.
ΑΙΡΟΠΙ,µάχην-- Ρο] svésti, Hér., att. —ovy
amrev boj, bitvu sváděti. —pass. Hér. ore
μοι πρὸς Καρχηδονίους νεῖκος συνῆπτο Κάγζ
mi s Karchédoňany spor byl spleten. 3) srá
ἄΐπι, Ἠότ. μελλόντων συνάψειντὰ στρατόπεδα
ěs udymv—když hodlali sraziti svá vojska
v boj—. ©) «) shrnuju, uvaluju. Εαν, κακά
Timpohromy na někoho. 9) přihrnuju; S-;
přivádím. Ear. ξυνῆψεπάνταςεἰς μίαν βλάβην
svedl všechny do jedné pohromy. —v) při
pojuju. πε. se. Aischl, o subi. boha. τινὸς
k něčemu. —i pouhé ouvamrerTa— přispívá
(svou pomocí). —2. mír. a) «) srážím se
(nepřát.) Eur, cvvádat, ovváfemvsraziti se.
Hér. µελλόντων συνάπτειν Ἡ. συνάψειν když
hodlali se srážeti, sraziti (bojem). —B) Sof.
συνάπτετον λόγοισι ππι]οιπο]ίο 5ο! Eur. εἰς
λόγους συνῆψαk rozmluvě přišel jsem. b)o
subi. neosb. «) stýká se něco, %ivis něčím.
Aischl. Tývo ovvámrovo' "Avopocs Ténem
stýkající se, Těnu blízký And. —Hér, πεδίον
red(e— rovina s rovinou—. B) Eur. ovvámrět
λόπη τινὶ spojuje se s něčím, připojuje se.
k něčemu zármutek.,

συγ-αράσσω stloukám ; sbíjím ; rozbíjím.
Ἠότ. ϐ) συναραχδέντων τῶν πλοίων Κάγᾷτοᾷ
bity, stroskotány byly koráby—. b) κεφαλὰς
ovvapzacovva. hlavy vespolek rozbíjejí si.

συγ-αρέσχω spolu vyhovuju, obyč.v 3.
os. sg. spolu líbí se. ví 71m něco někomu.
spolu schvaluje někdo něco. Dém. —s inf.
—že-—.

συγ-αρμόξω, att,-TTW 1. a) zcela vhod
αρο]α]Ἡ.,α) Εν. ξυναρµόσαιβλέφαράτινος τῇ

συναυλία. 1019

vy
xetot zatlačiti víčka, oči něčí rukou. p. dytv
óuuávov klapky očí—.B) Thúk. rpřexí T
χαὶξυναρµόσαιm4 rozříznouti něco a spo
jiti vhod opět. b) vhod skládám. Xen. Atboug,
ξύλα. 256. συναρμοσθῆναι γ]ιοᾶ složenu,
5ρο]επα Ὀψ51.-- τὸ σῶμια συνήρµ.οσταί σοι tělo
vhod složeno ti jest, c) v soulad, v souzvuk
uvádím ; vhod ladím. Xen. συνηρµοσμµένητῇ
Adpamp0gxdAóvna lyře vhod naladěné k píš
tale. 2. vntr. a)shodný, příhodnýjsem. Xen,
τίς τινι πδ]άο někomupříhodnýjest, hodí se,
εἰςφιλίαν k přátelství. omotoc dv Vávu.ogéxá
στῳ συναρµιόσειε18] asi sňatek by se kaž
dému hodil. b) «) Xen. ovyaau.ócou Tevěshod
nouti se sněkým. G)Pl. ol λόγοι οὐ συνάδου
σιν ο)δὲ συναρµόττουσιν ἀλλήλοις ἴψΥεδ] πθ
shodují se ani se nesrovnávají vespolek,

σὺν-αρπάζω 1.a)spoluuchvacuju.s obi.
os.ivěci. Aischl. Bíx násilně, Xen., Dém,
vivěg ovvýpraoav některé s sebou odylekli.
Sof.i pass. čvvapraodůva Bíx uchvácenu,
odvlečenu býti násilím. b) uchvacuju řečí.
Eur. aor. oroarov vojsko, 2. a) Xen. vodyas
εὐτυχῶς πως δοχεῖςσυναρπάσαι rozum že jsi
šťastnou náhodou nějak popadl. b) Sof. pw
vyuἀκούω καὶξυν. φρενίhlas vydaný slyším
a bystře postihuju myslí.

σὺν-αρτάω α) s- ; zavěšuju. Thúk. mepi
μίαν πλείους ναῦς κατ᾽ ἀνάγκην ξυνηρτῆσθαι
že ok. jedné (lodi) více lodí v davu bylo (za
věšeno,) spleteno. b) dle někt. u Eur. čvvap
moze yévogpřidružiti rod (k jnému).

συν-ἄρχω att. spolu vládnu. oiξυνάρχον
τες, συνάρ-- 5ρο]ατ ἠάσογό, -υ]4ἀφοτό.

συν-ασχέω spolu cvičím, vzdělávám ;
ve vzdělání podporuju. Dém.

συν-ασοφέω (-čGopo-) Eur. spolu ne
moudrým jsem, zivi s někým.

συγ-ασπιδόω (-ἀσπίς) Χθη. 8)ἀθρόοι συν
uomdodvrectěsně štíty vespolek stýkajíce

se, b) ημεῖςτε καὶὑμεῖς συνασπιδοῦντες ἔναν
τία τοῖςΛακεδαιμονίοιςmy ivy spojeni jsouce
v těsných řadách proti Lak.—

X

OUV-AOTLOTÝS,oů, Ó(srv. domov) Sof.
pl. v bojipomocní. oíXou.

OVY-AOYLÁŘYAisehl. spolu mrzím, hor
ším se. xxxotčvivog nad strastmi něčími.

συν-αυαίνομαι βεβγομάπι; εονγκάτόπη
(se). PL. prs.

OVY-AVĎÁWSof. přisvěděuju.

συναυλία, Ἡ (σύναυλ-ος)společné bydle
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ηή, 5πουΡθη{, Αἰβο]]. ξυν. δορός Ἰα5ποπῦθηί
válečné (t. spojené se slibem válečným).

σύν-αυλος 9, (-αλή) 5ο. 3) Ρ7ά16Ίη8Ρ0
1617. χώροις πρὸς τίσιν čúv. Ov; na místech
kterých usazen bývaje? —b) µιανίᾳιξύν. ŠÍ
leností posedlý (ale zcela rozdilné jest oůy
αυλος 0ἆαΌλός: spolu pískající ; souzvučný).

συν-αυξάνω,τ, πάβ].
συν-αύξω, αἲἲ,Ρτς. ἶ-αυξάνω a) a) Spo

Ju ve zrůstu podporuju. Xen. rý vý m se ze
mí něco. $) dep. pass. spolu zmábám se,
mohutním. Hér, ai opéve;mysl. —b) spolu
zvětšuju, rozmnožuju, sesiluju, zvelebuju.
Xen. ovvaúčovrec τὴν ἀρχὴν τῷ Κύρῳ 5Ρο]"
zvelebujíce král. důstojnost Kýrovi. pass.
Dém. ovvavěávechouČetrýv módml společ
ně sesilována, zvelebována býti má obec ně
čím—.Isok, ovvavěnůňvorozhojněnu, sesí
lenu býti.

συν-αφ-αιρέω Thůk. ξυναφαχιρήσεσθαι
spolu vyrvati (někoho někomu).

ovy-aO-LoTYM 1. act. (s aor. slž., bez
prí.) spolu odvrácuju. ΤΠΠνή]ς,ξυναποστῆσαι
T0ŮgČuyu.youc spolu odvrátiti (k odtržení
přemluviti) spojence. 2. meď. (s aor. act.
—orTýva,bez prf.) spolu odvracím se, odstu
puju. Hér. Thúk. rivi s někým.,

ovv-Áyboj spolu mrzím,rmoutímse.
Tivis někým ; útrpnosť mám s někým. Hér.
(v. méČe 2. a), Isok, —Xen, i s dvojím dat.
συναχὑόμενός U.OLT GVUPOpžMaje útrpnost
se mnou pro nehodu. i m xuxořespolu se
rmoutě ve strastech. Dém. i aor. ovvayůs
odřva: útrpností pohnutu býti—.

συν-δαΐζω, Sof. aor. μιὲσυνδάιξονπηὸτοἆ
sekni, ranouῬογα|

συν-δαχνω Tozkusuju.Xen.
συν-δειπγέω spolu (obědvám,)večeřím,

stolím, stoluju. att.— Aischn. cúvTivís ně
kým. τὸ συνδειπνεῖνspolečná večeře, hostina.
Pl., aor., fut. act, ku společné večeři, hosti
ně přisednouti.

GÚV-ČETTVOV,76 (srv. násl.) společná ve
čeře, hostina, zábava. Pl.

σύν-δειπνος, ὁ [δεῖπνο-ν,51Υ. ἀνό předch.)
společník při jídle, hostině; spolustolník,

συν-δεχάζω (-δεκάς) ο6ΙΨ 5ΡοΥβοπᾶπί
(celou desítku) porušuju, uplácím. Xen.

σύν-δεσµος, ὁ (ΡΙ. {ποιῖ. σύνδεσµα) 8Ρ0
jení. 1.a) o) spona; sponka, Eur. pl. neut.
přivěnci na hlavě. 3) Thúk, spojidlo (vnější

συν-δια-περαίνω.

ζ41ν9). αἱνῆσοι προσχώσεως ξύνδεσμοι γίγνον
Taostrovy stávají se spojidlem náplavu.b)
Έπτ. µελέων σὐνδεσμα údů svazky, svazek.
2. v řeči. Arst. a) spojení v celek, b) spojka
(coniunotio,j. 0).

συν-δεσμώτήης,ου, ὁ, spoluvězeň. Thúk.
σύνδετος9. (9. συνδέ-ω)βυάταηΥ;6Ροι

taný. Sof.

1. συν-δέω, meď. Aischn. συνδεησόμ.ενοι
chtíce spolu prositi; j. společní prosebníci,

2. ovy-dém 1. svazuju. a) Pl. (v. συνέχω
8,α). -- Χθη, τὰ ὅπλα συνδεδεμέναzbraň svá
zanou.b) spoutávám. Sof. ovvdňoausvázati ;
spoutati. Pl. —r0)c módac xai TAGχεῖράςτινος
—nohy a ruce něčí, někomu. Xen.i o zajíci
αὐτὸς ἑχυτὸν συνέδει 5άπι 5οΏοzaplítal (čvTotes
OtxrÚ0u). 2. obr. o subi,zosbn., Eur. 1 icóTng
φίλους φίλοις πόλεις τε πόλεσι GvyOstrovnost
přátely s přátely, obce s obcemi spojuje. Pl.
τὸ ἀγαῦὸν--.

ody-dmA0c?2.zcela zjevný. Arst,
συν-δια-βαίνω spolupřecházím.Thúk.,

Xen. aor. —přejíti.
συν-δια-βάλλω 1. spolu přepravuju,

přeplavuju. Thúk. Ta mhořx mávra čx Tňg
Κερχύρας ξυνδιέβαλλε τὸν Ἰόνιον κόλπον Κο
ráby všechny pospolu z Kerkyry přejížděly
Iónským chobotem. 2. spolu osočuju, obvi
ňuju. Thúk. oi ξυνδιαβεβλημεένοιspolu obvi
nění. Lýs. prs.

σὺν-δια-βιβάζω ροπιάλάπιρζοτόςἄ,ρῖε
praviti. Xen. 80ΟΥ.--βιβάσαι,

συν-δια-γιγνώσχω spolu rozsuzuju,
rozhoduju, se usnáším. Thúk. aor. Tevis ně
kým. s inf.: aby—.

σὺυν-δι-άγω Arst. dór. —oryavyetvku spo
lečnémuživobytí.

ovv-ŠaTXOJM spolu životsvůj trávím,
T'hůk. o psích : s lidmi—.

σὺν-δια- κινδὈνεύω spolu v nebezpečen
ství vytrvávám, Hér, prs., Xen. aor.

συν-δι-αλλάσσω, -ττὼ spolu smiřu
ju; pomáhám smířiti. Dém. Tiví Tiva πρός
Tivx někomu někoho s někým.

συν-δια-λύω spolu zrušuju, skoněuju.
OVY-ŠLA-LÉVWspolu vytrvávám. Xen,

συγ-δια-μνημονεύω spolu si rozpomí
nám. Dém.

συγ-δια-περαίΐνω ΡΙ. přispívámk dokon
čení, k dovršení, aor. Aoyov—řeči.
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ovy-dta-moAeném.Thúk.aor, spolu vál
Ku dokončiti.

OVV-ĎLA-TTPŘOCW,-TTW spolu pořizuju,
vykonavám. Isok. aor. —Xen. meď. úréo Tit
vozpomáhám ku zjednání smlouvy s někým.

συν-δια-σχέπτομαι (Ρις α Ιπιρέ.neob.,
v. násl.) Pl. ovvouuoxéhacbní T. spolu pro
zkoumati něco.

συν-δια-σκοπέω (jen prs. a impf., v.
předch.) PL. spolu ohledávám, prozkoumá
vám, Ti ETA Ttvogněco s někým,

ovy-dta-oWGm 1. spolu za-, ochraňuju.
Pl. ovvětécecé m1n. Tivx spolu zachránil
něco, někoho, Thúk. fut. pomoci zachrániti.
2. zár. za-, uchovávám, Thúk., v. éyop.at
1.c.«.

συν-δια-ταλαιπωρέω αρο]α5ἰά]6tram
poty snáším, Pl. prs.

συν-δια-πελέω αρο]ι Ρΐθ-, vytrvávám.
ΡΙ. συνδιατελεῖfut.

σὺν-δια- τρίβω α) 8Ρο]ι (ὅας trávím,)
obouju. vvi s někým, obzl. j, žák. PI. oyxpov

χρόνον δυνδικτρῖφαί viw—pobyti (j. žák) s někým. Xen. oi uvdixTotBovré< Tie společníci
rozmluv někomu ; žáci něčí, b) o. Tuvizabý
vám se něčím. Isok. uubor; čtením zpráv.

ovy-dta-PÉPW spolu ku konci provádím.
Πέτ. πόλεμον --διαφέρειν, --διενεῖκαι pomá
hati, pomoci válku provésti (až do konce).

συν-δια- χειρίζω ερο]ι vykonávám,do
dělávám. Hér. Ta Xoreá co zbylo.

συν-ἔξ-ειμι(-εἶμι) spolu probírám (zkou
maje). Xen. ravru.

ovy-A-Y)LepEÓwspolu den trávím. Xen.
— Arst. inf, aor. ku společnému pobytu
dennímu.

σὺν-δικάζω spolu soudím.Lýs.
συν-διχέω (GÚy-dArxo-<)a) přítelem, ob

hájcem, zástupcem soudním jsem. «vvině
komu. vi v něčem. Eur. Ze σοι τάδε συνδι
xýseZ. ti vtom právo zjedná, b)v Athénách :
obecním, státním zástupcem jsem, obzl. při
zákonu, o jehož zrušení se jednalo, Dém.
vóuc ouvdsxetyzákonu obhájcem býti. ouvět
Zňoauobhájcem státi se,

σύν-διχος, ὁ (--δίκη) a ) přítel, zástupce
právní, soudní. b) v Athénách : obecní, stát
ní zástupce (za zvl. příležitostí mimořádně
volený).j.«) —soudní,k vyšetřování ve přích
o jmění zabavené, Lýs. 6) —ve při s obcemi

„jnými. Dém. o. úměpT0UtepoůToů čvAfAo —za
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svatyni na Délu. —y)— ve sněmě k obhajo
vání zákona, ojehož zrušení se jednalo. ajn.,

συν-δι-οράω spolu prohlížím, prozkou
máván. Isok. prs.

σὺν-διώχω εΡο]ιαstíhám, pronásleduju.
OVY-dONÉM,att. obyč. ve 3. 08. 56. συν

oxeť viwspolu zdá se někomu, vi něgo, rov
né stejné mínění má někdo o něčem, Pl. ei
σοὶσυνδοκεῖ, Ómeoču.oí zdaž tobě zdá se totéž,
co právě mně, ovydedovuévov eivou že mínění
jest shodné, Xen. συνεδόχειταῦτα πᾶσιν
schvalovali to všichni, ovvédočéTm přidal
se, přistoupil někdo k mínění něčímu. 6x0
πούντοιν αὐτοῖνταὐτὰ συνέδοξεν ζ]κοαπια/{οίπι
oběma jim totéž uzdálo se. —ovvedóxe vwv
s inf. buď: rovně zdálo se někomu, rovně
soudil někdo. že—; n,: společně uznával, se
usnášel někdo, aby—.part. ace. Xen. ogěuot
roůro ouydozovys dokladem, že já to sehva
luju. cuvdóčavii dle schválení, přisvědče
ní něčího.

oúy-doVAoG, 6, 4, spoluotrok ; -otroky
ně. Hér. vivogněčí. Eur. fem. spoluslužka,

συν-δραμεῖν, αοτ, Κα συντρέχω.
συν-δράω spolu jednám, konám.,Sof., —

Thúk, vi něco,

συνδροµάς, ἀδος, ἡ (συνδροµ.ή)sbíhající
56. ΕΥ, πέτραι, |. συμ.πληγάδες.

συνδρομή, 7 (cvvěpauciv)sběh (nepřát.),
srocení, Arst. pl.

συν-δυάζω (-dvác) ve dvojici svádím.
med. a) Xen. ozvířatech: pářiti se. b) Arst.
o případech: po dvou spojovati se.

GÓy-00Opo dvou (bini). Hér., Xen.

σύν-εγγὺς neskl. 1. těsně, zcela blízko.
Thůk., Xen. v přostoře. 2. Arst. Tď 6. Totg
úmXoxovat cOjest velmi (blízko, ) podobno
skutečnému.

συνεδρία, Ἡ (σύνεδρ-ος) 8) společné se

dění, shoomážáční společnost. Xen. roχωρεῖν τῆς σ. οἄομάποαῖϊπο společnosti. b)
Aisehl. u ptáků pl, sdružování; sdružnost.

συγέδριον,τό (σὔνεδρ-ος,srv. předch.)
společné sedění, shromáždění; sbor (k ja
kémukoli účelu) ; společná rada. -im.spo
lečné rady, sboru. όν, στὰς ἐπὶτὸ σ. ἔξεχα
AčeroBeutoroxXéx stanuv před sborem dá
val si vyvolati Them. —ěképycra: čx T0Ů o.
vyjde ze sboru, z porady.— Xen., PL ( v“
βούλομαι-- £.). Isok. τὰ ἐν τοῖςἝλλλησι σ. 990
ry, rady v Hellénsku. Dém. xotvov o. TÓv
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Ἑλλήνων ερο]εδπύ sněm, sjezd Hellénův (t.
obecnýsjezd poslův odobcísAth, spojených,
do Athén vysýlaných).

σύν-Εδρος 9. (--ἕδρα) 3) α) spolu sedící;
přísedící (v radě) ; ροιαᾶάπύ. Ηότ. Περσέων
ol ovvédoov čóvrov u přítomnosti Peršanů
mu (králi) přísedících, Sof, ξύν. καὶτυραννι
706xÚxAocporadný kruh vládoůgé?) I'húk.
Zúvedporposlové některé obce, opatření pl
nou mocí k vyjednávání nějakému : poradní
zástupcové, č. MyXov —Mélanů. —Thúk.a
Isok, pl. v Athénách sbor poradní k opra
vám ústavním (srv. ovyypxpeůc b). b) a) Sof.
Δίκη čúv. {ηνὸς ἀρχαίοις νόµοις ΒΡΙΑΤΕΒΙΠΟΡέ
společna s Diem ochránce stdavným záko
nům. $) Eur. d' Aťxvreovvédpo dva Ajanty
vedle sebe seřaděné (s vojskem lodním).

ovyv-ebéAu,-96h spolu chci; svoluju.
Xen. dsdv ovvedehóvrovse svolením bohův.
Sof. oů auyděkovro; se společnou ochotou
tvou.

ovv-ediCe obyč. pass. přivykám si.
Thúk. žvverdtouévo μᾶλλον ΡἵϊνγΚΙ jsouce
už více. Xen. 6 ouveduadsíckdo si přivykl.

συν-ειδέναι α Ρ., Υ. σύνοιδα.
συν-ειλέω α) shrnuju; svazuju. Hér.

č4Bdovgpruty. b) «) spolu zavírám. Hér. rů
τέχνα καὶτὰς γυναῖχας συνειλήσαςἔς τι dítky
l ženy spolu, dohromady zavřev do něčeho.
B)dohromady svírám, stlačuju. Χ6Π.εἰςἔλατ
Tov GuvetobvTo na menší prostory svíráni
byli.

1. σύν-ειμι (-εἴμ,) 1. scházím se a)přát..
Thůk. oů ξυνῆσαν βουλευσόμενοι ὡς βασιλέα
neseházeli se—. Xen. o vojích ovvýozxv(před
tím ovvex%Aece—).ouwéva: sejíti se. PL. ξυνό
dougČuwévaíaby schůzese (scházely,) svo
lávaly—. b) nepřát., setkávám, srážím se.
Hér. avvýtoxvἐςτὴν užymy sráželi se do bo
16. ἐς TWVTOGuwoóvTecNa témž m. setkávajíce
se—.Xen. u oup.evoc cvvýcídoboje: se srá
žel, Thúk. čuwovcdv TV πρώτων πόλεων
když na sebe dorážely přední obce, —2. Hér,
a) yonLáÁTOVGVytóvTOVkdyž peníze scháze
ly se, docházely —.b) or. Amurs90g Guwod
oys(kdyDémét. se schází;)kdy obilí se sklízí.

ϱ. σύν-ειμι(-elul) 1. a) «) spolu jsem,
γά]έπι, Ρο8,τοῖς φονεῦσιτοῦ πατρός s vrahy
svého otce. 9) spolu žiju, obcuju, spojen
jsem. Tivi s někým (manželsky). att. —b)
«) obcuju; zacházím. Tivis někým. Xen. φι-΄
λικῶς ΡἵάίθΙβΙΥ. οἱσυγόντες 5ρο]θὄπίοἱ (τ ob

συν-εισ-πλέω.

cování).i0 podřízených: lid něčí.—i: ho
sté ; společníci při stole, v hostinách, B)ob
cuju, zacházím s někým j. svým učitelem;
u někoho se učím. Pl. čav co cvvý bude-li
tvým učedlníkem. órtravreg ovveaTéov[Ipeo
Tavópx že každým způsobem třeba dáti se
Prótagorovi na učenou.ol Gvvóvvecspoleční
ci; učedlníci; žáci.) osubi. bohů, rivibýti
s někým ; státi při někom. Sof, sú—přízniv
býti někomu. 2. a) sdat. věci. «) zabývám
se s něčím. Xen. Tý ysepyí« s rolnietvím. B)
obcuju něčemu; navštěvován jsem něčím.
ΑΙΦΟΠΙ.ὀνείρασι zjeveními ve snách. Sof. νό
Gw—nemocí navštívenu, souženu býti. xaxotg
x Ttvogstrastmiod někoho-. b) se subi.neosb.
cúveoni TuvíTLpřidruženo jest někomu něco;
dostává se někomu něčeho. o) Sof.sť u.otÉvv
cín uořou kéž se mi dostává osudu—! G) obyč.
ve sm. nepříznivém, Šof. yáu.ovdvóctol TvvÍ
Tivoc—sňatek bezbožný společný někomu
s někým. črTe 70 μη καλὸν ξύνεστι ΚοπιἉ]κο]1
nešlechetnosť obcuje, přidružena jest. τὰ
TÁ vocýura čuvóvrachoroby,jež dříveho
stíhaly.

OVY-EČTOV(jen v aor., SIV. συμιφημιι, συν
so) výrokem, slovem shodl jsem se. rivi s
někým ; přisvědčil jsem někomu. Xen, meví
Tivog0 něčem, Lýs. op. ἀντειπεῖν.

ovy-elpw (—1. ele) a) Xen. «) seřaduju.
B) o vojsku v pochodu: συνεῖρονἀπιόντες
zrychlovali kroky odcházejíce. —b) Dém.
v řeči seřaďuju, spojuju.

συν-εισ-άγω βρο]α ἀοτάδίπι, dopravuju.
Χεῃ. τἀπιτήδεικ.

ovy-eto-Ďalvw Aischl., Eur, aor. συνεισ
βῆναι πλοῖον, σκάφος 8Ρο]1 vstoupiti na ko
ráb—. rivi s někým.

σὺν-εισ-βάλλω spolu, společně vrážím,
vtrhuju. —PxAeřysp. vpadnouti, vraziti, vtr
hnouti. Hér. čgAdývas (na Athény,) do Atti
ky. Thůk.— Xen. rivi s někým.i plapf. nero.
τινος το spolku sněkým. —Dém. fut.

ovy-sto-Épyopat spolu dovnitř ubírám
se, voházím. Xen. esteT1 do něčeho. Thůk.
ΔΟΥ,Ῥ. πολιτεύω 2. 8, α.

συν-εισ-πίπτω spolu vpadám, vrážím.
Ἠότ, συνεσπεσόντες φεύγουσιές τὸ τεῖχος Υ18
zivše spolu s utíkajícími dovnitř hradeb-—.
Thúk., Xen. —i eig Tyv $aAxarTrTavspolu vr
hnouti se do moře.

σὺν-εισ-πλέω Xen. συνεισέπλευσεν εἰς
τὸν λιμένα spolu, zár. veplul do—.
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συν-εισ-φέρω αρο]αΡ]πάδίπι, Ὠόπι, συν
etoeveyaetyspolu přispěti (penězi).

ovy-en-Palvw spolu vystupuju. Xen.
ovy-ex-BaAAw Xen, pomáhám vypuditi.

80Γ,Ῥοπιοο]--, τοὺς τυράννους Ἀθήνηδεν,
ovy-en-BiPaCmpomáhám vyvésti, vytá

hnouti, vytlačiti, dudEac.
συν-εκ-δίδωμι Ὠόπι,, 19. συνεζέδωκα

ÚvyaTépucpomohl jsem vdáti, výbavou opa
třiti dcery. Teviněkomu.

συν-εχκ-δραμεῖν αογ. Κα συνεκτρέχω.
συν-εχ-δύομαι spolu svlékám si. Hér.
συγ-εχχαίδεχα 16 Ῥοβροῖα; Ρο 1641.
σὺν-εχ-κόπτω pomáhám vykopávati,

porážeti, Xen. Ta čévěpa.
συν-εχ-πέµπω Xen.a) spolu vysýlám.

b) aor, spolu dovésti, doprovoditi.
συν-εχ-περάω spolu vyrážím, vychá

zím. Xen,

συν-εχ-πίνω Χα, cvvežémespolu s ním
vypil.

ovy-EM-TŮTOTEspolu vypadám. Hér. a)
τῶν δὲκατὰ τὠυτο αἱγνῶμαι (ψῆφοι) συνεξ
έπιπτον χελευόντων 5 1Πᾷ,těchto (kamínky
hlasovací spolu vypadaly,) mínění v týž
rozum se shodovalo, vybízejících, aby—. ai
γνῶμαι τῶν λεγόντωναἱ πλεῖσται συνεξέπιπ
voy sinf. mínění řečníků největším dílem
shodovala se v tom, aby—.b) o subi. 0s. «)
δεύτερα οἱπολλοὶ συνεξέπιπτον Θεμιστοχλέα
xpívovrecco do druhé pocty shodovali se vět
šinou, Themistoklea volíce. B) dyoviCógfevog
στάδιον συνεξέπιπτε τῷ πρώτῳ πάγοᾶδΡόμαπι
na závodišti, losem dostával m. zár. s prv
ním, hned po prvním.

ovy-e%-TÁÉ spolu vy-, odplouvám.a0r.
Hér. ovvexrAcau. Thúk, čvvexrAedcauspolu
odplouti, Lýs, fut. ovvexmAevoetodou.

συν-εκ-πνέω Βατ. συνεκπνεῦσαίτινι 8ΡΟ:
lu vydechnouti, skonati s někým.

συν-εχ-πονέω společnýmúsilím vymá
hám. Eur, aor. -movžoou.

συν-εκ-πορίζω spolu zjednávám, opatřu
ju. Xen. ἀποροῦντι --πορίσαι Ti v nouzi něko
mu přispěti něčím.

συν-εχ-πρᾶσσω ]όπ.-πρῄσσω βΡο]αvy
máhám. Hér. med. οὐ συγεκπρήξασθαί τινι
τὸν Ὀάνατον πθροπιοοί někomu pomstiti
smrti.

ovy-ex-0WCe pomocí ochraňuju. Sof.
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σὺν-εχ-τάσσω, -ττω Xen. pomáhám
rozřadovati, řady sestavovati (zvlášť).

συγεχτέον οἳ συν-έχω.
συν-εχ- τρέφω spolu vychovávám, oše

třuju. Pl. prs. —Eur. ὦ συνεκτραφεὶςἐμοί
ty spoluchovanče můj!

συν-εχ- τρέχω spolu vybíhám.Xen.aor.
πάντες τῶν συνεχ.δραµιόντωνčyévovTovšichni
ku společnému útoku se přidali.

συν-επ-φέρω spolu vynáším. Thúk.
spolu pochovávám; v pohřebním průvodu
jsem.

ovyv-eAxÓvw sháním. Xen. ovveAkoat TA

dmplx sehnati v dav zvěř.
σὺν-ελεῖν αοτ. Ίτα συναιρέω.
ovy-eÁsu Vepómspolu osvobozuju. Hér.

rv 'EXA4ča. Tbúk. pomáhám osvoboditi.
Hér. s gen. vivěu.ovvápyoupomáhám zbaviti
někoho samovládce. 3

σὺν-ελκύω,ν. πάς],
συν-έλκω (jen prs. a impf., v ostt. ča

sích συνελχυσ-) 1. α) dohromady vleku.
Xen, ovveAxůcavTEcT0ůg vex000c dohromady
dovlekše mrtvoly. b) Xen. ouveAxucTéovTeví
τί čer. pracně sháněti musí někdo něco. 2.
stahuju (dohromady ). Pl. ovvéAxavTavTa
χόδεν τὸ δέρµα stahuje odevšad kůži—.

συν-εμ-βάλλω = συνεισβάλλω.
συν-εμβολή, Ἡ, βροἱεόπόvrážení, po

hybování. Aischl. xorne.
συν-έμπορος 9. a) spolu cestující; spo

lečník pocestný; průvodce. Sof.,Pl. —b)
Eur. fem. pl. společnice průvodu (slavnost
ního).

συν-ενεγχεῖν, ión. -EVEČMAL,a0r.k ovy.
φέρω.

συν-εξ-άγω spolu vyvádím. Hér. aor.
τῆν στρατιήν--.

συγ-εξ-αιρέω α) spolu vy-, odnímám,
vyhlazuju. Hér. avvečehetyὑμῖντὸ δηρίον ἐκ
τῆς χώρης βΡο]α s vámi vyhladiti zvěra ze
země, b) «) pomáhám (odňati,) dobyti. Xen.
s obi. ms. —B) Thúk. τὰ χωρία τυὶ συνεξ
gAeiyzal ar)Tóvpomoci někomu místa podro
biti i vládce samého. c) zcela odnímám. Xen.
ηιεᾶ. οἱφόβοι τι--.

συν-εξ-αχούω ερο]α doslýchám, Soť,

συν-εξ-αμαρτανω spolu chybuju, viny
se dopouštím, proviňuju se. Thůk,, Isok.

ovy-éč-etju (-elue) a) spolu vycházím.
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rivi s někým. Xen. b) spolu odcházím, uni
kám. Thúk.

συν-εξ-έρχομαι spolu odebírámse, od-,
vycházím. Tuvis někým. Hér. aor. čxTřἀκρο
móXMogz vyšehradu. obzl. na výpravu vo
jenskou. Thúk, aor,, Xen, {τῇ, συνεξεληλύ
ὃασιν Ἱυϊν.

oVY-EČ-EVPÍCX©spolu vyhledávám, vy
zkoumávám. Isok. aor.

συν-εξ-ορμάω spoluvyhrnuju se, vyr
huju. Xen. aor. k útoku.

συν-επ-άγω Thůk, a) spolu přivádím
(vojsko), j čmír. spolu se přidávám. xpúox.
B)k tomusvádím.v. 1. čí

συν-επ-αείδω Ἐν, 6ρο]αορδνα]α.
OVY-ET-ALVÉMspolu schvaluju. Aischl.

—Thúk., Xen. s inf, aby—.Dém.aor.

σὺν-έπαινος 9, spolu schvalující, při
svěděující. Hér. o. eivuuschválení dávati.
Til něčemu. —yívecůouschválení své dávati,
—ysvécda: —dáti.

συν-επ-αίρω Xen. 1. zár. po-, nadzdvi
huju. 2. spolu povznáším, povzbuzuju. se
subi. zosbn. j. očvoc—.

ovY-ET-0UWTIŽOLLUspolu obviňuju.Thúk,

OVY-ET-ANOAOVWÝÉMspolu následuju,
provázím. Pl. prs.

συν-επ-αμύνω ΤΠήΙς,--ύνειν τὰ πρὸςτοὺς
Oopupópovepomocným býti k útokům na osob
ní stráž.

συν-επ-αν-ίστηµι Ἠότ., ΤΠή]ς,Ίθη 807,
συνεπαναστῆναι 5Ρο]α παρτοἰ povstati, se
zdvihnouti. οἱ συνεπαναστάντες společníci,
soudruhové v povstání, spiknutí.

συν-επ-άπτομαι, v. συνεφάπτοµιαι.
συν-έεπ-ειμι, Τιήϊς. ξυνεπιέναιµετά τινός

τινι 5Ρο11hnáti se 8 někým na někoho.
συν-Επ-ελαφρύνω (-ἐλαφρό-ς) Ῥοπιοσί

svou usnadňuju. Hér. vevi móAeuovněkomu
válku.

συν-επ-εύχομαι 1. spolu přislibuju.
Xen. aor. s inf.fut. že—.2. společně modlit
bu odříkávám. Thúk. ©

σὺγ-επ-ηχέω Χεπ.ovvernoa spolu za
πνυδεῖ, µεγάλη τῇ pový silným hlasem,

ovy-eTU-POjLÉwspolu toužím, dychtím.
mivíTtvOgS někým po něčem,

συν-επι-κχοσμέω spolu přiozdobuju,Xer.
συν-επι-κουρέω Ροιποοίsvoupřispívám,

Xen. Taďgdmoplau v nesnázích.

συγ-ἔπομαι.

ovY-ETU-Mpačaíve Xen, zár, zatřásám,
zatřepetávám.

συν-επι-λαμβάνω a) spolu uchopuju;
pomocným jsem. Thůk.Tovi xi Aóywxai čo
v někomui slovem i skutkem. obyč.meď.
spolu uchopuju se. Tivogněčeho ; účastním
50 πέύὔθμο.Ἠόν. συνεπιλαβέσθαι στρατεύµα
T0g, roXéuou súčastniti se výpravy, války.
—prs. Tovipomáhati někomu ; býti na straně
něčí. 40r. pomoci někomu; přidati, připojiti
6 Ἱ πόκοπιι. ϐ) Τί], ξυνεπιλαβέσθαιτινὶ
φόβουspolu nahnati někomu strachu.

oVY-ETU-jLEAÉOLOU,zŤ. -LÉAOpOL, dep.
pass. spolu starám se, pečuju, Ttvog0 něko
ho, o něco. att. —Xen, —0x0ogs ind. fut.j.
ϱ7--, ΔΡΥ--. δεομένῳ τοῦ συνεπιμελήσομένου
potřebujícímu spoludozorce.

OVY-ETLLEÁTITÝC,00, Ó, spoluopatřova
tel; pomocník v opatřování, Xen.

OVY-ETIU-OMÉMTOLLAUL(prs. -σκοπέω) 803.
-σχέψασῦαι spolu ohlédati, uvážiti. PL.

ovy-eTt-0TTAWspolu přitahuju. meď. a)
k sobě (přitahuju,) vábím. Xen. —b) Dém.
συνεπισπάσασῦαί τινα 8Ρο]1 βἰταποπ{ πό]κο
ho k někomu.

συν-επι-σπεύδω spolu urychluju. Xen,
συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας rychlou pomocí
vozy vytlačiti.

συν-επι-σπόμενος, τ. συνεφέπομαι.
συν-επίσταμαι spolu vím, Ti o něčem.
OVY-ETUL-OTPUTEÚWpomáhám válečnou

výpravou. Thúk., Dém, vvviněkomu.

OVY-ET-LOVÓWpomocí podporrýu. Xen.

GVY-ETU-TEAÉMspolu do-, vykonávám,
provádím.Xen.rada.

ovy-eTu-TÍVYjt spolů přikládám. meď.
Thúk. a) spolu napadám, útok činím. ξυν
επιθέσῦχι µετά τινος útok učiniti ve spolku
5 πέκύπι, ϱ) ταῦτα πάντα μετὰ τοῦ πολέμου
ἅμα ξυνεπέθετο {ο γᾶθομπο s válkou zár.
spolu připadlo, přikvačilo (nepřát.).

ovy-eTm-TPiĎwspolu potírám. Xen. záv
τα Guvvemivoidauvšechno pospolu potříti,
zkaziti. |

συν-ἔπομαι α) spolu následuju, se ubí
τάπι, τινὶ 5 πόκύπι. Β08,ποίµναις συνειπόρην
se stády, za stády chodívaljsem. Hér. rat
δές οἱσυνείποντοsynové byli v průvodujeho.
συνέσπετο Aogoé, vytrval v průvodu Dórie

[ ově. att. obzl. ve vojsku. Thúk. čvvetrovTo,
čvvécmovTospolu na výpravu se vydávali,



συγ-επ-όμνυμι.

—sevydali. Xen. —b) obr. Thúk. u ξυνέπε
odat čdéAevnenechávati se přemlouvati. c)
o subi. neosb,, Sof, oů Got τῷ βίῳ ξυνέσπετο
(Tadra) nevytrvalo v průvodu tvém v živo
tě, za živobytí.

συν-επ-όμνυμι spolu (k tomu,)ještě při
sáhám. Xen. s inf. s un— že ne—.

OVY-EPROTÝC,08, O, spolumilovník. Xen,

συν-εργάξομαι, α) α) ββοῖα pracuju,
jednám ; v díle pomáhám. Sof. p) Xen. io
subi. neosb. spolu napomáhá něco. πρός τι
k něčemu. b) Thúk. souměrně, vhodvzdělá
vám. pass. Ador 0) čuvecyaouévo. kameny
neotesané vhod (tak že nepřiléhal řádně ká
men ku kameni).

OVY-EPYATNE,ov, 6, básn. pomocník(v dí
le). Sof. —Eur. dýpag v lovu.

OVV-EPYÉM(ovy-epvó-c) pomocný jsem,
pomáhám (v díle). Xen. mw někomu. vi
v něčem.

συν-εργός 2. (-čoyo-v) pomocný v díle.
a) 008. rivi někomu. i substt. mase. pomoc
ník, fem. pomocnice, Eur., att. Ttvdgv něčem.
1 Ttví Ttvog někomu v něčem, Dém. (v. συν
xyovorTýg). b) o věci. «) společný v díle (i
ve sm. nepříznivém). Pl. úvem.ovyu.ocůvyG.
Tiw—společnice v díle někomu. B)pomocný.
Xen. zů rpóg m oheň k něčemu,

OVY-ÉPYW (-etoye) svírám. Sof. ξυνέρξειν
zavříti (dvéře).ale v.inásl.!

συν-ἔρδω (-ἕρδω) 8ο, Ῥοπιάβάπι Υἀ1θ.
—fut. Švvépěovhotov přispěti. ale v.i předch,

ovy-epcíče a) stkávám; spínám. Eur.
περόναις-- ΒροπΚαπιῖ--,b) stěsňuju ; svazuju.
Eur. χέρας δεσμιοῖς συνερεισθέντες na rukou ©
okovy spoutáni byvše—.

συν-ερέω, γ. συνερᾶ.
συν-ἔρχομαι (βτν. 1. σύνειμι) 1. ϐ) α)

scházím se (factitivum k tomu: cvváve) συν
sAdetysejíti se. Thůk. pl. 4póor— ve valném
množství—, Isok. čo A ovveXnAvdóTEcσαν
k čemuse sešli (při národní slavnosti a p.).
Dém. Toůg ovveXnAvdorvagToúrovs ty, kteří
se tu sešli (oamfiktyonech). i s ace., Thúk.
ταύτην τὴν στρατείαν ξυνηλδον Ἱ této výpra
vě sešli, shromáždili se. — $) obcováním
spojuju se.aor. Xen. rivi s někým. Sof,s ace.
λέχος. --ϱ) α) ΤΠ], ἡ μάχη ἐγένετομεγίστη
GoveXbodoxboj sveden byl j. nejznamenitější
shluklými vojsky. Hér. mAořuovveAbóvračs
τὸν ἀριδμὸν ἐφάνη τρισχίλια Κοτάρᾷ dohro

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

OVY-EVVÉTYS. 1025

mady počtemúhrnným objevilo se na 3000.
--β) Πότ, ταῦτα πάντα συνελθόνταφόβονπαρ:
ečyeto všechno sběhši se strachu nahánělo-—.
2. obr, scházím, spojuju, smlouvám, shodu
ju se. Sof. ei uh col čovňAdekdyby s tebou
nebyl se spojil, smluvil. Hér. aor. shod
nouti se.

OVY-EPŮ fut. (prs. V. cúvoYyu!, GVvaYO
pevw, A0T.ovveřnov)a) přisvědčím. Xen. vv
gooUyv3cchtice přisvědčiti ; aby přisvědčili—,
—b) Dém. o. vu přispěju Ťečí někomu, ně
čemu; slovem zastanu se někoho, něčeho.
Dém. s dat. os., též vóu..

συν-εσ-β-, σ. συν-εισβ--.,

σύνεσις, Ἡ (ουν-(-η-μι9., 81Υ.συνετός) 8)
schopnost. Thúk. —yvéumgrozumu. —b) «)
vtipnost; důmysl; rozum. Eur., Hér.. Xen.
σύνεσιν ἔχειν rozum míti, Thúk, ξυνέσεως
vw snahou prokázati důmysl svůj (τ. 1
µεταποιέω {.). 9) moudrost. Dém.

συν-εσ-π-, τ. συνεισπ-.
συν-εσπόμην, ν. συνέποµαι.
συν-εστέον,τ. 3.σύνειμι 1. b, B-.
συν-εστιάω společně hostím. Dém. %

BovXůovvacriády— společnou hostinu mívá,
συν-έστιος 9. (-ἑστία) βρο]επόπο krbu.

maso. společník krbu. Aischl. —Sof. o. ye
vécdaušv olxorotv společníkem krbu státi se
τ ἀοπιό, Ρ1, σ. εἶναίτινι.

συν-εστραμμένος, υ. συ-στρέφω.
oVY-ÉTALPOG,Ó, soudruh. Hér. pl.

συνετός 3. (ovy-í-n-u 2., STV.σύνεσις)
1. a) pochopený; pochopitelný ; srozumi
telný.Hér. συνετάτινι αὐδᾶν γδοῖῬοολοΡ]{ε]
né někomu hlásati, b)pojmem pochopitelný.
Ατβῦ. φωνήzvuk, 2.a) schopný. Thůk. T0
TěVvšvavríov EuveTóv—protivníků—. b) vtip
ný ; důmyslný ; rozvážlivý ; rozumný. Ken.,
Thúk. (v. poúXouou1. a, med.).is ace. v ně
čem (v. dypstoca, f.) i sup. nejrozumnější,
TOčoy.důmyslnost; rozvážlivosť.-πρὸς ἅπαν
ku každému jednání vůb. —B) moudrý. Sof.
o bozích.

ovy-eVdupLovém spolu blažen jsem; spo
lečné blaženosti užívám. Xen.

GVY-EÚĎWspolu spím. Sof., Hér.
ovy-evydle i -ejváe spoluna lože uklá

ἀάπι, ρ858. 908,-ευνασὺῆναι, Ηόή. -ευνηῦναι,
spolu se u-, položiti.

OVY-EVYÉTY), oV,(-evý) Eur. společ
ník lože.
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1026 σύν-ευνος.

σύν-ευνος, ὁ, ἡ (-εὐνή) 5Ροἰεδπίῖς, 5Ρο
lečnice v manželství. trag.

oVY-EVTOPÉMhojným podílem přispívám
zi někomu. Dém. yonuárTavzpeněz.

συν-ευτυχέω spolu štěstí docházím.
Bov za živobytí.

συν-εύχομαι α) společné přání mám.
Eur. b) PI. «) o. eu přidávám se k modlitbě
něčí. B) Tevím. společně s někým modlím se
za něco ; s někým něčeho vyprošuju modlit
bou. i Xen,

συν-εφ-άπτομαι, Ίόῃ. -επ-απ- spolu
dorážím. Hér. T008στρατοῦπω»πάφασθαι η8
vojsko spolu udeřiti.

συν-εφ-έλχω spolu přivlekuju. PL m
něco si navěšuju.

συν-εφ-έπομαι spolu následuju, prová
zím. Xen. oi ovvemomóp.evotkteří je doprovo
dili. ouvepeírero spolu za ním šla,

oVY-EO-LOTYMUspolu při-, představuju,
představeným činím. Thúk, πόλεως ἔυνεφε
oTŮTE:jsouce spolu (vedle jných) předsta
vení obce.

συνέχεια, Ἡ (συνεχής) τγπνο]οβῦ. Ὠόπι,

συνεχής 9. (συνέχ-ω) ) οε]κειη' 5Ρο/6
ný ; souvislý ; nepřetržitý. Thúk. ó%augpo
vídání,Arst. pěší; jednání(v drámatě). b)
vytrvalý ; trvalý ; stálý ; neustálý ; ustavič
ný. Thůúk.zóvog ξυνεχέστερος trvalejší, delší
tíseň. — Dém. pos. παρασκευή výprava.
Thúk. 70 Axosres EvveyčeTe duimg neroz
hodné trvání zápasu. adv. pořád, neustále ;
ustavičně. Hér. ovveyémealel bez přítrže po
řád. att. Xen. ὡς συνεχέστατα CONejvytrva
leji.

oVY-ÉYÝOSof, spolu, vzájem nenávidím.
ovy-ĚyW.a) pospolu držím, udržuju. «)

Xen. o bozích τὴν τῶν ὅλων τάξιν-- τῶθ]ιο πιῖ
ra Υάᾶ--,ΒΙ. ἅπαντα-- γοὔκετεπ ετδί--. --ἕυν
četyxai cvvéjcivpospolu vázati a udržovati.
β) Τπίϊς, ξυνέχειν Tův eipeoiavpospolu, v po
řádku udržovati veslařstvo. Xen., Dém. —
στράτευμα, δύναμιν vojsko, moc válečnou po
spolu (přisobě) udržovati. Xen. rodg dýadous
ἄνδρας συνεχτέον εἶναι ὅθ φἰαΐπό πιαζε třeba
mu při sobě pospolu udržeti, —v) udržuju;
uchraňuju ; zachovávám, Eur. uéAudpóvTu- :
vogrod něčí. b) meď. Ἠότ. α) συνέχεσῦαι Υθ
spolek se potýkati, aiyuře kopími. B)raTpi .
oevelyeros otcem ve sváru, na štíru byl. c)
pass. svírán, sužovánjsem. Hér. δουληίηΡο

συν-ημερεύω.

robou. Thúk,. πόνῳ πάπιαποα. δίψη ἄτηί 5ι
žován, trápen jsem, Pl. vooýuac. chorobami.
Dém. xxxotestrastmi.

συνηγορέω (συν-ήγορο-ς, ἵ augm. Srv.
κατηγορέω,το ΥΥΖΗ.συν-αγορεύω) 8) 5ποᾶπό
mluvím; přisvědčuju ; přiznávám se, Sof.
TG zuTyyópe— žalobci. b) přimlouvám se. T1
viza něco ; zastávám se něčeho. Dém. r6 doy
war. nálezu. Arst. úmép Tivoc slovem, řečí
obhajuju někoho.

συνηγορία, Ἡ (συνήγορ-ος)Ῥηπι]οιιτόπ{;
řeč obhajovací. Aischn.

συν-ήγορος9. (-ἀγορά-ομαι, 81Υ.κατ-ή
ορος) 8) shodný slovem. Šof. pavrelx Tim

věštby s něčím. b) ó o. přímluvce ; obhájce;
zástupce (vepři). Aischn.

συν-δομαι pass. a) spolutěším, radu
ju se. vovis někým, Sof,iviví vims někým ně
čemu.att.i: svou radost vyjevuju; štěstí
přeju někomu, Xen. črevbev Ἡ πόλις ἡμᾶς
συνησὺ'ησομένους, ὅτι-- 7751818 πάς οΌθοτάπι
štěstí přát, že—. ovynadel čxsivaxor vy
sloviv svépřání s ním vespolek (za zdar)—.
©)o. vi těším se při něčem, (spolu sněčím,)
z něčeho. Eur., Xen. i ění Tm— zár. při
něčem-.

συνήθεια, ἡ (συνήθης) a) společné obco
vání. Isok. 7póg T:va s někým, —rvwvogspo
lečnost něčí. (v. dwxX001. b, B). —b) «) na
vyklosť; návyk, Xen., Dém, p) vycvičenosť;
ovik, Xen. r00 čoyov—vpráci, Arst. op. réyvyumění.

OVV-ÝÚYE2. (--ἦδος) 8) obcováním zná
mý, důvěrný, Tígrim někdo někomu. Xen.,
Pl. —evi —jsem; důvěrné obcování mámsněkým; přivykljsemvobcováníněkomu.
Thůk. ξυνηδεστέρους ἄλλους εὑρεῖν |πό οΏοο
váním vhodnější nalézti. b) «) obvyklý, Sof.
T0 o. čďoc obvyklý zvyk. —roórTy.ogosud. Pl.
διατριβαί obvyklé zábavy. Xen, rodáv 70 o.
touže po tom, čemu uvykl, Thúk. (v. %ovyog
f.). Ὠόπι, αἱ τοιαῦται πολιτεῖαι σ. εἰσὶνὑμῖν
taková obecná jednání obvyklá jsou vám.
Thúk. 70 čúvndecobvyklé chování. B)Thúk.
ἔργῳ τι ξύνηδες ἔχειν εΚαίκοπι, prováděním
něco ve cviku míti.

συν-ήχω a) os. Thúk, čvvýxeresešli jste
se. b)o věci. Xen. eigčvavvýxetv jedno spo
jenu býti.

OVV-AŠ, txo6,ó,druh spoluvěký.Aisch].

ovy-Ytepsúm spolu den trávím. Xen.,
Pl, i aor. —stráviti s někým,



συν-ηρετέω.

συγ-ρετέω (-ἐρέτη-ς, SIV.ὑπ-ηρετέω)
Sof. spoluveslařem jsem, obr, společníkem
jsem (ve svorném obcování). Trviněkomu.

oVV-Y)pEPYC2.(-špén-o) pokrytý (hustě).
Hér. ἴδῃσι.

συν-ησσάομαι, -Ώττ- spolupřemáhán,
porážen jsem, Xen. prf.

σύν-) ἄχος 2. básn. spolu sedící. fem.
908,σ.Νρόνωνspolečnice na stolci, na trůně.
Eur. družka odpočinku (na honě), Artemis.

ovy-WaAnmw Aischl. zahřívám; obr.
potěšuju. Ludoslovy—.

ovy-WXTTEOspolu pochovávám, pohro
buju. trag. —pass. —Hér. mii s někým.
Thúk. prf. o zbrani.

συν-ὑεἄομαι spolu sedívám.Pl.aor. spo
lu se podívati.Xen. ovvbedocodaτὰ ἱερά8Ρ0
lu prohlédnouti si oběť.

συν-)εἄτγς, οὔ, ὁ, spoludivák, PL.
συν- Όέλω, γ, συνεθέλω.

σύν-Όεσις, Ἡ (συν-τί-θη-μι) skládání ;
skladba. Aischl. (v. ypáuv.« 1. a). Aisehn,

σύν-Όετος 9., Ατδῖ, συννετός 3. (ovy
τί-Όγ-μι) 1. složený. Pl., Xen., Arst.2. a) slo
žený ; vymyšlený. Aischl, Aóyorřeči, b) s-;
umluvený. Hér. ἐχ συνθέτου τευ ζ úmluvy
nějaké,

ovy-bém sbíhám se. Xen, o subi, neosb.

ovy-JYjyw sostřuju. Eur. obr. ὀργῇ συν
Tedyyuévogppévac hněvem rozdrážděn jsa na
mysli—.

oVVÝÝNM, Ἡ (συν-τί-Όη-μι) shodnutí;
úmluva ; smlouva ( vůb., i bez nepřátelství
i po předch. nepřátelství, srv. orovdý 2. a).
Thúk. ξυνθῆχαι αἱπερὶτῶν omovodvúmluvy
o smlouvách, Xen. dvoyaí, omovoní,cvvbňza
příměří,smlouvy, úmluvy. Dém. xara συν
dýxag dle úmluv.

σύνὺἼμα, τό (συν-τί-θη-μι, srv. předch.)
a) «) úmluva; smlouva, Sof. míoT'det ἕυν
dýuxra úmluvy věčné věrnosti.Hér. do, ἔκ
covdýy.arvogdle, z úmluvy. p. Thúk. —PL ra
παρὰ φύσιν σ. ἀνθρώπων proti přírodě usne
sení, úmluvylidí. Xen. o. črovňcavro úmlu
vu si učinili. 9) umluvené znamení, slovo;
heslo. Eur. (v. παραφέρω 1. Ὁ, β). Hér.,
Thúk., Xen. (v. dvramodtšoum1. a). —b) «)
ustanovení; příkaz. Sof. (v. ἐγγράφω 1. Ὀ.).
9) ustanevení, dopuštění boží; los. Sof. —
Guupopdsčuňg los osudu mého.

συν-ίστημι. 1031

-. συνὺηρᾶτής, οὔ, ὁ (συν-Θηρά-ω) spolu:
lovec. Xen. rivi ofAovs někým po přátelích

συν-Ῥ ηράω a) spolu honím, na honě
jsem. Xen. impf. vvi s někým. b) Sof. pass.
χεῖρες ὑπ' ἀνδρὸς συνὺηρώμεναι ruce 0d MUŽE
uchopovány jsouce.

OVV-ÚY)PEVTÝE, oů, Ó, spolulovec. Xen

σύν-Όηρος, č (-důpa) společník honu
Xen. zivi někomu.

ovy-VALBos-, utlačuju. Arst,
ovy-ÚVY0%trag. 1. spolu umírám.aor.

sp. umříti. 2. osubi. zosbn. Sof. evcéhea
τινὶ--προὔποβῦs někým vymírá.

συν-Ὀρᾶνόω (-θρᾶνο-ς) Βικ. συντεθρᾶ
vaTaO" Úmava zár. vyvráceno jest všechnc
dohromady-—.

συν-ὑραύω slomuju; skrušuju. Xen.
δόρατα συντεθραυσµένα.

ovy-VÚWspolu obětuju. Xen.

συν-ιδεῖν,ν. συνοράω,
συν-ίζω spolu sedám, zasedám, Hér. ú

ředně, prs.
συν-ίημι 1. Ράξη.sesýlám ; svádím.(att.

neob.). —2. obyč. a) sbírám, pojímám na my
sli; chápu; pochopuju. vi něco; rozumím
něčemu. Aischl. oů čvveigdóAov nepochopiv
Isti (neporozuměv, že to jest lest). Sof. (v.
cóg 1. a—). čvvímc chápeš. ἩΠότ. συνιέναι τὸ
γεγονὸς τοῦτο pochopovati, co se to stalo,
oúděv ovvýcovot ničemu nebudou rozumět.
často att., ΓΙ, συνιέναιτὰ λεγόμενα ῬοθἨορο
vati, co se mluví. Ώόπι, συνεῖναιλόγους Ῥο
rozuměti řečem. Xen. (v. éAAywmort).i s gen.
os., Hér, ovvíecav, ovvěxavdAINAovrozuměli,
porozuměli (řečí) sobě vespolek. p. Thůk. —
b) doslýchám. Sof. odóvyov Tivog hlasu ně
čího.

συν-ίππαρχος,ὁ, spoluveliteljezdectva,
συν-ίστημε 1. ααἲ. (5 8ογ. -έστησα, {πῦ.

ovorýce, bez prf.) a) «) sestavuju; spojuju ;
sjednocuju. Hér. ouwmorTagT0ůGἈρκάδας ἐπὶ

τῇ Zrdory spojuje, sjednocujeArkady proti
Spartě. Thúk. ovvlovacav ToůGἐπιτηδείους ἐς
ξυνωμισίαν sjednocovali, sváděli své známé
do spolku tajného. IleXorovvýcov T4 δυνα
rórTaTa ČvoTýcacnejmocnější obce Pelopon
πόσα 5ροῇγ, 5)εάποίίγ, Ἀσίην συστήῄσαςἑωυτῷ
Asii připojiv sobě. P) nepřát., Xen. ovorýcev
dvrímaXóviv. sehnati odpůrce někomu.pass.
Βπτ, συσταθέντα διὰ μάχης naproti postave
ného v boji,v) se- ; ustrojuju. Hér, oucrýoe

"6"



1028 συγ-ιστίη.

zi Havarov ustrojiti smrť někomu.pass.
Eur. oóvogξυνίστατο κατά τινος τιαζάα υΚ]ά
dána byla proti někomu. —b) sestavuju. «)
s obi. 05s.: při-; uvádím τινά m někoho
někomu ; poroučím někoho někomu. Pl.,
Xen. —pass. Xen. Kůpw ovaTadycouevoc ku
Kýrovi uveden býti chtěje. ouvecrady Kópo
uveden byl—. B) sobi. věci: skládám. Pl.
GVVĚGTYGETÝVTÉJVYYSestavil (v soustavu u
vedl) umění.pass, Arst. půdoveovvlovacůa
báje (látka básní) aby skládány byly—.)
zřizuju; zařizuju. Thúk. ὁλιγαρχίαν. -- 2.
meď. (s aor. -eavyoaymv,bez prf.) sestavuju
οἱ, ΓΙ. τὸ ÓXovauvloracdaraměetk (v řeči) se
stavovati si. Štogdy TOAmav oVoTÝGYTUTOKY
u« až by veskrze celé dílo si sestavil. —3.
meď. (s a0r. aci. ouvécrnv, bez prf.) a) «)
skládá, spojuje se. Sof, ξυστῆναίτινι 8Ρ0/15156
něčím (sněkým). 8) sestupuju, spojuju, sjed
nocuju, srocuju se. Thúk. xara code xůTOUS
ČowoTáy.evo.mezi sebou sestupujíce, srocu
jíce se—.Xen. συστάντες ταχύ sestoupivše,
spojivše se rychle. —ovoravrecol čvůpaTro—
shlukše 5οΙ46--. Τή]ς, εἰξυστῶσιν αἱπόλεις
jestliže by se spojily, sjednotily obce—.Dém.
συστῆναι. γ) πορζά!., Αἱβο]].ἐχ ὃρὸς ἀνἣρ ἀνδρὶ
Guovýcerm nepřátelsky muž proti muži po
staví se, čvovýcouou aůTóc utkám se s ním
bojem sám. ©) s dat. věci. Sof. dhymdóvos, ©
ouvěcvacbolesti, kterou jsi byl sklíčen. Hér.
λιμῷ ovoTávrecxai xauáro hladem zmoření
byvše a namaháním. b) se subi. neosb. «)
skládá, slučuje, spojuje se něco. Pl. rův φυ
χΏνγίγνεσθαι καὶ ξυνίστασῦδαι ἄλλοῦθένποῦεν
že duše povstává a slučuje se odněkudjinud,
Dém. ὅταν ὑπ' εὐνοίας τὰ πράγματα συστῇ
kdykoli láskou moe v jedno se spojí—. p)
skládá, vyvíjí se, nastává něco. att. T0070
λέμιου συστάντος když válka nastala, se
strhla. Dém. čwogčru véAhe xai ouvloTava TA
mpáyuaTa pokud věci ještě jsou v budoucno
sti a se vyvíjejí. 4.prf. ovvěcryx«,a) «)spo
lu stojím; sestoupil, spojil, sjednotil jsem
se. Thúk. Tayů čuvsováre; rychle sestou
pivše se. oi čvveorrec spojení; spolčení;
spiklí, Xen. immixodvcúvesrnxóc jezdectvo
shromážděno, pohromadě.Dém. T0ovvecTYx0g
oToXTEVU.XVOjsko shromážděné, hotové. čyov
ύναμιν συνεστηκυῖανπερὶαὑτόν πι] πιοςΤά

lečnou stálou, hotovou ok. sebe. συνεστώσης
móhswsioyúc ustálené obce síla, —$) nepřát.,
Ἡότ, συνεστάναι µιαχομένους ζθ spolu, proti
sobě stáli bojujíce. v) odporuju ; hádám se;
Ἠόάχα πιάπι, Ἠότ, συνεστηκότωντῶν στρα

συν-νοξω.

ryyáv když hádku měli vůdeové—. 1 ο subi.
ΠΟΒΡΗ.συνεστήκεε ταύτη τῇ γνώµῃ Ἡ Γωβρύεω
odporovalo tomu mínění Góbryovo. yváuau
aůToL GVvéGTAGAVNávrhy ty sobě odporovaly,
O) sdat. věci. Ἠότ. συνεστάναι móvo trvat:
v práci trudné. Au. ovveoráTe;hladem zmo
řeni jsouce. b) o subi, neosb, a) složeno, spo
jeno jest něco.Pl. detrávrx λόγον ὥσπερ ζῷον
ouvsovavaumá býti každá řeč právě j. tvor
živý složena, upravena. B)nastalo něco. Hér.
πόλεμος, μάχη, τοῦτο. v) trvá něco. Hér.
τοῦτο συνεστήκεε μέχρι oůd—to trvalo, až—.
ἔστ᾽ἂν ὁ πόλεμος συνεστήκη pokud by válka
trvala—.

συν-ιστίη, 7 (-šoTíx)Hér. společné hodo
vání. čvτῇ σ.

συν-ίστωρ, ορος, ὁ, o bozích. a) spoluvě
dotucí; svědomý, Sof.— b) svědek, Soť., Thůk,

συν-ισχάνω (-ἴσχω) Ἐπτ. fut. —ἰσχανεῖν
s-, zadržetí ; potlačiti.

ovy-10YBPÍCEpomáhám síliti, Xen. fut.
síly dodati. vivxněkomu.

συν-ίσχω, = ovvévo,Í., Pl.
συν-ιών, οντος, Υ. 1. σύνειμι.
συν-ναίω básn. a) spolu bydlím, žiju.

Aischl, šv %10rmezi některými. Sof. rivi s ně
kým. —ěnivyí společníkem na lodi jsem. b)
s dat. věci: zakouším, užívám něčeho. Soř,

σὺυν-νάσσω, Hér. aor. ovyvákavrec se
cpavše, stlačivše—.

GVY-VAVBÁTYS, ov, 6, Sofť.společník plav
by (na lodi); spoluplavec.

συγ-ναυμαχέω boje lodního účasten
jsem. Hér., Thúk. aor. —súčastniti se.

σὺν-ναυστολέω Sof. prf. spolu po lodi
odpluljsem. ..

συν-ναύτης, ου, ὁ, spoluplavec; druh
lodní, Sof, cuvvaúrTav.

ovy-VEÚtmpřikyvuju; přislibuju. Sof, a0r

συν-νέφελος 2. (vepéhy) zamračený ;
začhmouřený. Thúk.

συν-νεφέω v 3. 05. sg. mračna stahuje
(1. Zeus). silně se mračí. Arst.

συν-νειρής 9. (-νέφος) παπιταδεηύ. 0 08.
OVY-VÉM(— 2. výe ) shrnuju; nahroma

duju. Hér. ouyvvýcacrvojv dav nakupiti hra
nici, Thúk. Govysvňcda,nakupenu býti. Hér.
συννενξεατασι--.

συν-νικάω spolu vítězím. Xen. prf.
συν-νοέω πα mysli pojímám. a) Sof, spo
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lu uvažuju, srovnávám. vi něco. b) PL. čuvvo
foac zamysliv se—.

odyvot% jón. «νοίη, Ἡ (σύννο-ος) a) zamy
ἔ]οποβύ. ΗόΓ. συννοίῃ ἐχόμενος v zamyšleno
sti, v myšlénkách pohřízen jsa. b) «) rozva
žování, Aischl. $) mysl rozvažující, srovná
vající. Sof. j čóv. Bovheúe: máXou mysl má
(srovnávajíc) uvažuje dávno.

ody-vouoc?2.a)spolu oddělený,přivyklý.
Aischl. ὁ čóv. společník (v čemkoli). % ξύν.
společnice; mnžka. Sof. pl. —Óo. společ
ník; soudruh ; mně. —i Ačovre- lvové druž
ní. b) Eur. i c. érTpa: družné skály.

oÚúyv-vooc2. rozmyslný; rozvážlivý.Isok.
ovy-vocÉmspolu churavím (duševně),

šílím. Eur, vevis někým.
συν-νυμφοχόμος, ὁ, Βατ. spoluošetřo

vatel, spoluslužebník nevěstin,
συγ-οδοιπόρος, ὁ, soudruh pocestný.
oúy-od0c,4,1.a)a)sehůze; schůzka ;shro

máždění. Hér. σύνοδονσυλλεγῆναι ku schů
zi shromážditi se. Thůk., Pl. (v. 1. σύνειμι
a,f.). B)nepřát., srážka, Thůk.(v. goTpůve
2.). Xen. čvTj póry c.—b) «) schůze; po
rada. Thúk. ú70 κοινῶν ἕ. βουλεύειν (Ρο 5Ρο
lečném sejití,) při společných schůzích ra
du míti. δόξαν αὐτοῖςἀπὸ ξ. ΚἀΥζse usnesli
v poradě. Xen.o. lótuu,xotvaí schůze sokro
mé, obecné, $) spolčení; spolek (politický).
Thúk. pl. —2. a) spojení; sblížení (věcí. op.
σχίσις). Ρ]. -- ϱ) Πότ, χρημάτων σύνοδοι ἀἧ
chody peněz.

σύν-οιδα 3) spolu uviděl, poznal jsem ;
spolu, též vím, znám. Sof. «ů%0gξυνειδὼςἢ
μιαθὼν ἄλλου πάρα; 748 sám uviděv, poznav
to, čizvěděv odjného? Thúk. čvvedvcTu též
(j. jiní) věda o něčem. Pl. oůvoroda που καὶ
aÚTÓg,OT1—víš snad i sám (j. já), že—. o. Ttví
7. vím oněkom něco, is dat. part. praed.,
Ηότ, συνοίδαµεν ὑμῖν ἐοῦσι προθυμοτάτοισι
víme o vás, že jste nejochotnější. att. —Sof.
p. i s ace., s part. praed. Hér. i rivi 11 s ace,
part, ei τέοισι τι χρηστὸν συνῄδεεπεποιηµένον
věděl-li o některých něco hodného, co vyko
nali; —ženěco —vykonali. b) svědom jsem,
ἐμαυτῷ 56Ρ6,si. s nom. part. praed.. často
att, —PL. obč. čuxvTě Gopdcdv nejsem si
svědom, že moudrý jsem. is dat. part. —č
μαυτῷ ἔυνήδη odděv šmoranévo sebe byl
jsem svědom, že ničemu nerozumím.

συν-οιχέω 1. a) ) spolu obývám,obeu
ju. Sof. čce vnitř. Hér. vvi s někým. 9) obzl,

σύν-οιχος. 1029

0 obcování manželském. dvopí, yvvatxí. trag.,
Ἠότ. τούτων συνοικησάντωνγίνεται Κ.λεισὺέ
νης z manželství těch narodil se Kl. —att.,
Isok. Πηλεὺς Θέτιδι συνῴκησε Pél. s Théti
dowse zasnoubil. v) PI. μὴ ὑγιεῖφυχἩ συνοι
xeďvs nezdravou duší obcovati. b) s dat. neosb.
Βττ. ἱππικοῖσινἤθεσι πολὺς ξυνοικῶν τ 16ζ
deckých zvycích hojně cvičený.-c) o subi.
neosb., Sof. «) úpxavTovξυνοικοῦνtkaninatěs
ně vnikajíc (do těla). B)dos čvvotxeřútra
pa přidružuje se. 2. fr. Hér. ovvotxýcet vwvi
Λιβύην osaditi s někým Libyji; spolu osadi
ti se sněkým v Libyji.

συνοίχημα,τό (συνοικέ-ω)Ἠόν, Ρϊάτη
žené obyvatelstvo; podružstvo.

OVVOLAY)OLG,(ovvotzé-e ) společné ob
cování ; manželství. Hér.

συνοικία, 1)(Gúvorx-0c)společný příbytek.
Thúk. pl. domy podružné.

oVVOČMLU,TÁ (srv. předch.) sjednocení
občanské ; výroční slavnosť národní Ath.,
konávaná v měsíci hekatombajónu k poctě
Athénině na památku sjednocení občanstva
At. od Thésea zařízeného.Thůk.

ovy-omíCe 1. a) společně osazuju, by
dlem spojuju. Thúk, čr: ovvotxíCovatrv Aéc
βον εἰςvyv MorAmvnv Plx že osazují obyva
telstvo Lesba do Mytilény násilím. Xen. cvy
οικισθΏναι společně usazenu býti. B) Hér.
θυγατέρα συνοικίσαιττινὶdceru za mnžku dáti
někomu. b) «) občanstvím (nikoli bydlem )
spojuju, sjednocuju. Thúk. Bycedg ovvo%xce
mavva—spojil, sjednotil všechny (centrali
sací). B)svorností spojuju. Dém,ore záv
TWV€ig čvcvvoxiouévov když ještě nebyli
všichni v jednotu spojeni. 2. a) pohromadě
αἰατίτη, παϊς]άδάπα. οὐ ξυνοικισθείσης τῆς πό
λεως poněvadž nebylo pohromadě vystavěno,
založeno ms, (poněvadž domy města byly roz
troušeny, narůzných m. stavěny). b) společ
ně: zakládám. Thúk. φας. τῆς πόλεως συν
οικιζοµένης--.

ovVOČMLOV,jen pl., V. συνοίχια.

συνοίχισις, Ἡ (συνοικίζω) Thúk, společ
né přesídlení obyvatelstva.

ovy-0modopém stavbou skládám. Thúk,
ξυνῳκοδομημένοι λίδοι ΚαΠΙΘΠΥτο stavbě na
sebe položeny (bez malty).

odv-otxoc 2, a) společného bytu, bydla
a) spolubydlící (v témž domě.). Aisehl, Tv
s někým. i substt. maso. i fem., Sof.i čýv.
τῶν κάτω θεῶν Δίκη 5ρο]θόπηἰοθpodzemních
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bohů—. p) v krajině, v zemi. Hér. cúvorot A
Vyvaloroi,Maxedóot pomezní obyv. Athéňa
nům. Mak—.Thúk. yeíroveg xx ξύνοικοι μιᾶς
xdpag sousedé a spoluobyvatelé jedné země,
b) «) s dat. ΠΘΟΡΡ.,Ρ].ἐνδείᾳ ξύνοικος 5 nedo
statkem sdružený. 3) se subi. neosb., Φος,
κηλὶςč. skvrna lpějící. zivi na někom. Xen.
ὁ ἀεὶG.čuolěpoc láska vždy mne provázející,

συν-οίκουρος, ὁ, Βατ, --κακῶν ερο]ῖ
strážce domácích neřádů-—.

συν-οικτίζω ερο]π, též lituju. a0r. —sp.
politovati. vevěněkoho, Xen.

ovy-olow, fut, k cvypísař“
συν-ολολύζω spolu výskám, křičím.

Xen. o ženách.

oÚv-0Aoc3. dohromadycelý. Arst. v0 0.,
Isok. cvvoóAeccelkem vůb.

συν-ομαίμων,ονος 2. Aischl. pl. pokre
venstvo veškero.

συν-όμνυμι spolu přisáhám. Thůk, rov:
aúTOVOpxovtouž přísahu. ovvouócou spřisa
hati; společnou přísahou se zavázati (ku
pomoci). Hér. črí vimproti někomu. Thůk.
vivíněkomu ; spřisáhnouti se s někým.

σὺν-ομοιοπα έω (-όμοιο-παθή-ς9., -πά
doc 2.) Arst. stejné pocity mám ; stejně do
jímán jsem.

ovy-ojpoAovém 1. a) spolu shodně mlu
vím ; Tuvishoduju, srovnávám se s někým;
přisvěděuju někomu. Hér., att. — Pl. čwg
συνώμιολογήσαµενἀλλήλοις αὖ jsme se shodli
vespolek. τὶ v něčem ; společně uznávám
něco. i meď., Pl. cvvopohovnoáu.cda s inf,
shodli jsme se vespolek, že—.pass. Xen.
ταῦτα οὕτω Guvau.ohoveřroto tak společně
se uznávalo ; v tom se tak shodovali, b) spo
lu přisvěděuju; svoluju. Xen. συνωµολόγει
mávrasvoloval ke všemu. inf. fut. přivohtj,
přistoupiti ktomu, že—. 2. spolu dohoduju
se, s-, umlouvám se, vyjednávám. Xen. v«
δ ἄλλα ovvouohovýcavreca v ositních věcech
dohodše se—.

ovy-opátw 1. a) spolu zírám, vidím. Xen.
ÁXÝAoveovvepov spolu na:sebe viděli ; ale
i: znamení vespolek si dávali (ohněm). b) «)
společně pozoruju. Xen. i ηιοῦ. ταῦτα συνιδό
v.evotto spolu spozorovavše—. B) pro-, pře
hlížím (celkem). Xep. ovwostyην τῷ προσέ
χοντι τὸν νοῦνἡ doyů loyvpd odca prohlédnou
ti bylo možnobedlivému pozorovateli, že říše
jest silna, Pl. cvvopův celkem prohlížeje—.
Arst. dúvacta! συνορᾶσθαι τὴν ἀρχὴν καὶτὸ

σύνταξις.

TěAogaby možno bylo přehlédati zač. i ko
nec. 2. spolu ohledávám, uvažuju. Dém.
πάντα συνιθεῖν všechno spolu ohledati,
uvážiti.

συν-οργίζομαι, pass.. Isok. aor. spolu
rozhorliti se, Tevina někoho.

oúv-opmoc 2. Xen. pl. sjednocení pří
sahou. ἐπί τινα proti někomu.

συν-ορμίζω spolu zakotvuju. Xen. aor.
συνουσία, Ἰόπ.-ίη, Ἡ {συν-ών)1. 4) «) spo

]εόπό οροοτάπί, τινὸς 5 πόκύπι, Πότ, ἰὼνἓς σ.
mil vcházeje v obcování s někým, Xen. v
ταῖς συνουσίαιςτο 5Ρο]οδπόπι οροοτάπή. B) Pl.
ἡ τῶν ἀφροδισίων σ. π]]οξίπό οροοτάπή.ϱ) α)
Φ08, τῆς νόσου čuvovola obcování s nemocí,
s nemocným. p) Pl. r φυχῆ Ἡ ὁμιλία τε καὶ
G.T00oduaTog duši společenství i obcování
s tělem. 2.a) «) společnosť, Pl. (v. raoxyty
νοµαι 1. α-). 908, ξυνουσίαι 9 ηρῶν 8Ροἱθξ
nosti se zvěry—.) společná hostina. Hér.
—v) beseda ; zábava. Pl. o. Te xai διάλογοι
πάραγα 8 ΤΟΖΠΙΙΙΣΥ(τ. δικλύω 1. Ὁ--, διαφθεί
o £.). —8) rozmluva. ΒΙ. διἠγήσασθαι τὴν

kou Xen. pl. rozmluvy ; vzájemné domlou
vání se. b) Soťf.společná úcta. op. Aóyor.

συνουσιαστήής, οὔ, ὁ (συνουσιάζω, σύνου
σία) společník v obcování. Xen.

συν-οφρυόοµαι (-ὀφρύ-ς) Sof. συνωφρυω
wévymajíc obočí svrasklé.

σύνοχος 2 (συνέχω)Eur. sdružený. rivi
někomu průvodní.

ovy-oCe spolu zachraňuju, Thúk. aor.
—pomáhám zachrániti. Eur. prs.

ovy-omopovém spolu rozumný jsem.
Eur. vovis někým,

σύνταγμα, τό (συντάσσω)1. (5οἵαᾶδπό,)
řádné, hotové το]ςΚο. Χεη. τῶν συμμάχων.
. 150]ς.σ. τῆς πολιτείας Πἴποηίἀβίανγ.

OVY-TAA0UTTWPÉMspolu snáším útrapy.

συν-τάμνω, V.σουντέµνω.
᾽σύνταξις, Ἡ (συντάσσω) 1. 8) α) 5οἴαάδηί:

sestavení (v řadách). Thúk., Xen.u vojska.
B) zřízení ; άά, Χεῃ. στρατιωτική vojenský.
b) vojsko ustanovené (k výpravě), řádné.
Xen. %eigToůg µυρίους σ. vojsko na 10.000
mužův ustanovené, 2.a)o)s- ; zařízení; řád.
Dém. % aúry o. ámávvav týž řád ve všem,
--τοῦ τε λαμβάνειν καὶ'τοῦ ποιεῖντὰ δέοντα.
i peníze bráti i konati, čeho třeba. ϱ)ustano
vená mzda. Dém. ras συντάξεις διδόναι. Ὦ)
příspěvek peněžní (tak od 4. stl. nazývány
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daně od obcí s Athénami spojených, m. φό
006). Isok., Dém.

συν-ταράσσω,-ττω 1. α) α) smucuju ;
směšuje moutím, kalím ; s-; zakaluju. Hér.
τὴν κρήνην συνετάραξαν ΡΙΑΠΙΘΏsmoutili,
skalili. B)pass. Aisehl. Evvrerápaxra ©al
9ἠρ πόντῳ 8 βπιδξθπα nebesa s mořem.b) ve
zmatek svádím, uvádím. «) Isok. r0 oTpaT6
πεδον--,pass. Thúk. o vojínech νυκτὸς συνε
TapZydycav Za noci ve zmatek uvedeni byli.
$) pobuřuju. Hér, rýv 'EXAdda.ovvrapáče
—pobouřiti. Dém, g6)uv obec—. c) Eur. ὦ συν
Taporydel olxoc ty dome sřícený ! —2. Hér.
νοῦσοι συνταράσσουσαι βίον πθΊηοοί 5ΚΟΤΗΙΙΙ
cujíce život.

σύντασις, Ἡἢ(συντείνω) παρίαἰοβῦ; spruž
nosť. Pl.

oVY-TÁOGM,-TTW1.a)) seřaďuju ; se
stavuju (vřadách) ; pořádám. obzl. s obi. vo
jínů, vojska. Xen, cvvračouseřaditi; spořá
dati. meď. buď o subi. vojinů :—se, n. 0 subi.
σὐαοῦ:--θἶ,τὸ στράτευμα συνετάττετο ἐκτῶν
rpoctóvrov vojsko seřaďovalo se z mužůpři
cházejících. ouvračapevot ἐπορεύοντο 58ἵ8
divše se (v šik) postupovali. —ale: aúrog
(Kdp0g) ovvračduevoc ἐπορεύετο βάπι δροζά- Ί
dav sivojsko (v šik)—.pass. eidovσυντεταγ
tnévove—seřaděné(v šiku). B)přiřaďuju. Thůk.
τοὺς ἐπικούρους ξυνέταξαν Ῥοπιοοπ{κΥ Ρ1178
dili (k vojsku svému). —) pořádám; řídím.
Ἠότ. τούτους συνέτασσονἄρχοντες οἵδε--ροζά
dali, řídili—. b) «) pořádám ; s-; zařizuju;
urovnávám. Pl. ἰατροὶχοσμιοῦσιτὸ σῶμα καὶ
συντάττουσιν-- upravují tělo a urovnávají,
B) PL. meď. πρὸς τοῦτο συνταξάμ.ενος πάντα
TovAóyovk tomu (cíli) upraviv, urovnav si
celou řeč. 2. a) dohromady (s něčím) zaři
zuju, ustanovuju. α) Ὠόπι, πάντα κατὰ τῆς
πόλεως συντάττων Υὔθεο]λποproti obci naší
zařizuje. —3) s dat., Isok. φα5ς. συμμετρία
Ἡ συντεταγµ.ένη τοῖς προοιµίοις souměrnost
αβίαποτεπά ἠγοᾶἥπι (συντεταγµένως Υ. συν
τείνω-) .Ὁ) ustanovuju; nařizuju; ukládám.
Xen. s inf. aby—. Xen. δασμ.οὺς συνέταξεν ᾱ
ποφέρεινκαὶτούτους ustanovil, nařídil, aby—.

ody-TaYóvw Hér. «) spolu, zár, urych
Iuju. Tiněco. 9)popoháním ku konci; krych
lému konci přivádím. Tov Btovživot.

ovY-TEÍVW1. a) stahuju ; spínám. «) Eur.
čuvrelvausepiati (svazky), B)o subi. neosb,,
Pl. yahávra xai GuvTelvovraTR vedox svazy
popouštějíce a spínajíce—.b) obr. «) splítám ;
přiděluju. Eur. oreopův zaudstav Moto ovv
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retvovot(č.o) osud tvrdého vychování Sudi
ce splítají mně, P)popoháním, Eur. dpóunyu
xvváv běh—. c) «) napínám ; úsilně řídím.
Ὦ]. πάντα εἰςτοῦτο καὶ τὰ αὑτοῦ συντείνει»
καὶ τὰ τῆς πόλεως, ὅπως 5 Ἰπᾶ. {αῦ. Ἱςἔοπιτι
všechny síly i svévlastní i obecní napínati,
aby—.pass. Xen. γνώμη συντεταμιένῃἐπιμε
Aetodat s myslí napiatou—. Pl. ovyrevTauévas
Aéyev s napietím, úsilně mluviti (dle někt.
συντεταγµένως-- řádem (ustanoveným,) u
mluveným). —$) s obi. os., ΕΙ. ξύντεινε σαυ-
vóv napínej, namáhej se! pas$. oVyTETAUÉVOS
v práci úsilný ; přičinlivý. PL., Xen. —Thúk.
πρὶν ἕωνταῦθῆναι μᾶλλον τὴν δόξαν (1. συν
raydva) dřívenež by se vzchopili, zpama
tovali více na mysli. 2. směřuju. Xen. τὸ
πεπραγμένον εἰς τοῦτο συντείνει ἀ{1οἹςἔοπιιι
směřuje. Dém. πολλὰ εἰς ταῦτα συντείνοντ
čAsyovmnoho k tomu směřujícího mluvili.

ovy-TELYÍCH spolu stavím, opevňuju.
Xen. aor. spolu vystavěti.

OVY-TEXLAČPOLLA(ze znamení sbíraných)
vypočítávám si. Thúk. 801, --τεκμήρασθαι
vypočítati si. Xen. prs., aor.

συν-τεκνοποιέω Xen. ἹἩσυντεκνοποιή
couca.která má v manželství dítky roditi.

σὐντέλεια, Ἡ (συντελής) 1. 8) 5ροἱεόηγ
Ῥορ]α{εῖς,ῶόπι, χρημάτων συντέλειανποιῆσαι
společné poplatky peněz opatřiti. b) v Athé
nách : odbor poplatnický (j. oddíl symmorie,
obyč. 15-16 bohatých občanů, kteří spo
lečně zatím svými poplatky vystrojili jednu
loď válečnou. v. ovuuopix £.) Dém. - 2. vůb.
sbor, Aischl. bohů,

συν-τελέω 1. 4) spolu konám. Dém.list,
T0ŮT0 ovyTETEAéctauto aby společně bylo vy
konáno—.b) spolu opatřuju. ΧθΠ.ἄρυ,κτά τινι
vozy válečné někomu.2. a) spolu přispívám,
připlácím, Ώόπι, εἰςTovróAsuov na válku. b)
«) spolu poplatnýjsem, Thúk. čgrv god
do obce ; přísluším k obci. i o subi, obce. pří
slušeti. šg—někam. Thúk, —Xen. eig70 Ap
xadtxóv ku spolku Arkadskému. B)vůb. pří
sluším, Isok. eigčvdox; k mužům ; ve třídě
mužů jsem.

συν-τελής 9. (-τέλος) společně platící.
V Athénách: účastník, společník poplat
nický ; člen odboru poplatnického(j. oddílu
symmorie; obyč. členů těch bývalo 16; v.
συντέλεια 1. ϐ). Ὀέπι,

συν-τέμνω, Ιόπ. -τάμνω 1. ϱ) αἴοτα]α;
skrajuju. Xen. yvrěvagkůže k obuví. b) s-;



1032 συντεταµένος.

ořezuju. Thúk. τὰς πρῴρας ξυντεμ.όντες ἐς
ἔλασσονΡΥ{ἀγ(5ἵεζατξο na kratší část,) zmen
šivše. 2.s- ;zkraouju.a)o) Hér. cestu ; nad
cházím Si. ὁ ναυτιχκὸςστρατὸς συντάµνωνἐπὶ
KuvaorToačovžupnv lodní vojsko plujíc přímo
(nadcházejíc si) k mysu Kanastraji—, S)Hér.
xpóvou ouvTay.vovTockdyž doba nadeházela—,
v) guvrěvvETÍTia nadchází, dostihuje něco
někoho. Bof. Todg xaxoppovac PXaBar. b) u)
Ῥ]. σὐντεμνέ µοι τὰς ἀποκρίσεις καὶβλαχυτέ
oag motee stručně dávej mi odpovědi—. p)
Thúk. rv μισθοφορὰνξυντευεῖνπιπᾶπ υγ Ρ]ά
cenou zkrátiti, zmenšiti.- obmeziti.Xen. 0x
mávac.pass. Thúk, čze)réhedy m čvvréTUm
vx k láci v něčem újmaseggěďnila.

συντεταμένος α p., v. αυντείνω.
συν-τετραίνω spolu provrtávám, pro

rážím. Hér, o chobotech vespolek blízkých.

συν-τήκω 1. rozpouštěje slůčuju. PL..
ovvrňEa sloučiti; skouti. pass. ovvrazel
rim sloučen byv, splynuv s někým. 2. a)
spolu krozplývání přivádím. Eur. čuč ouy
τήξουσι νύχτες Ἱμέραι τε δακρύοιςmne spolu
umoří nocii dni slzami. b) gr. zcela roz
plývám se. Eur. prs. δαχρύοιςslzami. —prf.
ὄμμα χρώς τε συτέτηκε Oko zkaleno a plet
schřadlá,

ovY-TÍVYIM 1. act. a) «) skládám. Hér.
τὰς ῥάβδους κατὰ μίαν συντιθεῖσι ΡΓΠἳΥ Ῥο
jednom skládají. Xen. oxeúm,orAx—. —seřa
duju ; sestavuju. vprýpexs.B) spojuju. Xen.
ο ὅθτοι: συντιθδεὶςταῦτα spojuje, sešívaje
toto. Thúk, čúAwovτεῖχος ξυνδέντες dřevěnou
stavbu složivše, sestrojivše, PL.pass, T0ovy
redév složené ; spojené. v) připojuju; při
čiňuju. Φοξ,συντιθεὶςγέλων (λόγοις ΚΤεδεπι)
přičiňuje smích. b) skládám ; úhrnkem sbí
rám. «) Hér. pass. TOx váv vedivzdi TOUTE
ζοῦ πλῆνος γίνεται διηκόσιαιμυριάδες-- množ
ství vojska lodníhoa pěšího úhrnkem počí
tané vychází na dva milióny—. B) Sof. čv
βραχεῖξυνδεὶςAéyo ve stručném úhrnu pra
vím, Eur. úravra cvvůcicTad cícčy—všech
nototodohromadyzahrnuv-. c) «) skládám ;
spisuju. Thúk, < olλογογράφοιξυνέθεσαν{.
letopiscovéto složili, napsali—. ΕΙ. αἴνιγυια
čovridévu hádanku skládati. Aóyoveřeči. p.
Isok., Arst.— $) se- ; ustrojuju ; osnuju. Sof.
χὠ συνὺεὶςrad: i strůjce toho. Thúk, oárav
T0 mpěyuu čuvdcíekterý celou tu věc ustro
jiL. 2. meď. a) smlouvám, umlouvám si. Eur.,
Ἠότ. ξεινίην Ἀμάσι avvedýzavo přátelství

συν-τρέφω.

συνθέμενοιΡϊάζε]ςίσί ἱ απη]αν1νᾶθ,5ρο]Ἡ α
činivše. ΒΙ. συνθέσθαι μισθόν τινι umluviti
si mzdu sněkým. Xen. vxůcd+Aov—převozné,
b) smlouvám se; smlouvusi vyjednávám (i
bez předcházejícího nepřátelství. orévdsoda:
obyč. po předch. nepřátelství). att. τινὶ1πρός
τινα s někým. s inf. prs.: aby—. s inf, fut.
že—. i s pouhým ace., Thůk. A ξυνέθεντο οὅ
se smluvili.

ovy-TILÁMspolu cením, ctím. Lýs.pass.

συν-τιτράω spolu provrtávám ; otvorem
spojuju. Pl. o m. podzemních. €igἀλλήλους
συντετρῆσθαι καὶκατὰ στενότερα καὶ EÍDŮTEPA
že vespolek prorvána jsou průlivy i užšími
i širšími,

OVV-TLTPWOXWspolu raňuju. Xen, aor.

συντομία, 7 (cůvrou.-0g) stručnost (ú
hrnná). PL. Aóyov řečí. Arst.

oÚv-Topoc 2. (ouvréu-va) skrojený ; S- ;
zkrácený, a) Hér. cůvroux v7g ódo8zkrácení
cesty. i“ c, zkráčená cesta (poníž lze si na
dejíti). Xen. i comp. a sup. Ἡ συντοµ.ωτέρα,-
vávy kratší, nejkratší cesta. Hér, neut. vx
τη συντοµώτατονεἶναι tady že nejkratší cesta
jest. Thúk, pl. vů čvvrouoTarTa, —b) Thúk.
ξυντομωτάτην Ἱγεῖτο διχπολέρησιν za nej
kratší cestu pokládal to k doválčení. Sof.
GVyTÓU.GTUJEELSrázem, ihned udeřen byv—.
c)a) o řeči: stručný. Aischl. praed. k uůdoc.
často adv., Sof. eimé Lou u µ.ἢκος, ἀλλὰ σ.
řekni mi ne obšírně, ale krátce, stručně. p.
att. — Sof. i 51Ρ. συντομωτάτως. ϱ) 0 08.
stručný, krátký v řeči. Aischn.

συντονία, Ἡ (σύντον-ος)úsilné napínání,
namahání. Arst. pl.

σύν-τονος 9. -- 1. a) veskrze natažený,
napiatý ; kvapný. «) Sof.sto ruka kvapná,
B)Eur. doouýura kvapné, prudké běhy. +)
o zvuku :vysokonapiatý ; vysoký. Eur. πνεῦ
ua ojAóv,b) zpružný ; vytrvalý (napietím);
neustálý. Pl. čows. συντόνως βλέπειν πρός
%evaupiatě, neustále hleděti na někoho. 2.
«) shodný. Eur. σύντονα τοῖςγράμμ.ασιν αὐ
δᾷν. B)souměrný. Eur. adv. souměrně ; stále
stejně,

συν-τράπεζος9. (-τράπεζα)společného
stolu. Χθῃ, 008, společník stolní.

συν-τρέφω 1. srážím. Pl. pass. —se;
utvořujuse; povstávám. rů (C$x—živočichové
utvořují se. 2.a)spolu živím,vyživuju. Xen,
i o subi.vody.— b) spolu vychovávám. pass.

hostinné s Am. siumluvil. Xen. rv oihíuv | Xen. ouvrTedpauuévogspolu vychován jsa,



συν-τρέχω.

συν-τρέχω 1. α)α) 6Ρο]αpádím, kvapím,
běžím. Hér. čc výv ódóv na cestu, Xen. ovv
éTpsxovspolu běželi. B)sbíhám se. Xen. avy
édoauov sběhli se. b) o subi. neosb, «) Hér.
Guvovap.clyvépeu že shluhly se mraky. β) 98,
κρατὴρ ποτῶν ῥεύματι συντρέχει Κοῦ]ῖηαβίο
kem vod přetíká. v) Xen. roíyeg cvvrpéyovot
vlasy srážejí, sovrkají se.—2. a) shoduju,
ογογηάτάπι 56. Χθή, συντρέχειν τοῖς κριταῖς
shodovati se osoudce. b) Hér, Tav pavrytov
ἐςτώυτὸ αἱγνῶμιχι συνέδραµονγδξτε ΥΥτο
ky v týž smysl vypadly, v týž sm. se srov
naly.

συν-τρίβω potírám ; roztřiskuju ; roztlou
kám ; rozbíjím. Thúk. aor, roztřískati; roz
biti. lodi. PL.prs. vi něco. —pass. Xen. prs.,
Ὠόπι, 805. συντριῤῆναι roztřískánu, rozbitu
Ῥψ61. 1 ο βαδ], 09., Χθῃ, συντετριωμµένοι σκέλη
roztlučena majíce stehna.

σύν-τροφος 9. (τρέφω) 1. a) «) srostlý;
přirozený ; sourodý. Ηότ, τῇ Ἑλλάδι πενίη
αἰεὶσ. ἔστι Ηε]]αάό οΏπάορα φἰά]ο 5οατοᾶοια

družkou jest. Soť.o. yévogsourodé, spřízněné
ρ]όπιξ (τσ.1 ἠσέρα-- {.). P)přirozený ; obvyklý ;
obyčejný. Sof. c. ooyxt —mravy. Thúk.neut.
TV čuvrpópov Ti Z obyčejného něco; z oby
vejných nemocí některá. b) spojený. «) by
tem ; spolu bydlící. Sof. vevis někým. G) pů
vodem. „Sof, s gen., xTŮT0g OwTOgG. Šramot
odmuže pocházející. 2. a) spolu živený, cho
vaný. Xen. soukojenci, i uzvířat. b) spo
lečný citem; soucitný. ὄμμα.

συν-τυγχάνω 1, a) «) náhodoupotká
vám. rivi někoho ; setkávám se s někým.aor.

potkati— ; setkati se. Sof., Hér. —Xen, auv
τυγχάνοντι πρεσβυτέρῳ ςἰαιδίπια πα Ροᾖκάπ{,

„1ovojsku přátelském inepřát. B)scházím se
(vοροοτόπ{],Χεπ.ὁπότε συντυγχάνοιτοῖς πρεσ
Purépougkdykoli scházel se se staršími, v)
5 6θΠ. Μο, συντυχὼν κακῶν ἀνδρῶν Ἀτρειδῶν
shledav Atreovce j. muže zlé. b) s dat. věci.
Φοξ.οὔτινὰ µιίρᾳι τοῦὸἐχθίονι συντυχόντα ἄθ
nikdo nad toho nezakusil osudu odpornějšího.
2. o subi. neosb. a) přihazuje, sbíhá se něco.
Sof,dv T0GvyTVydv dog všechno neštěstí,
19ὔ: 5ο β0ἔῃ]ο, Χθῃπ. τῷ σώματι ἀεὶτὰ συν
Tvyydvovra co tělu vždy se přihází. T0 ovy
Tuyóv co právě se nahodilo. Hér. τὸ σ. ἔργον
dílo nahodilé, ledajaké, ledabylo, Aisohl. sů
Euvruyóvrov dopadnou-li věci dobře ; zdaří-li
se věci—. b) cuvrvyyávet TevíT1potkává, za
stihuje někoho něco. Hér. rů ovvrvyóvra
ce radýuava nehody,jež je potkaly.
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συντυχία͵Ιόπ. m, ἡ ([συν-τυ-γ-χ-άνω)a)
nahodilosť. vivogněčeho, Thúk. u. τοῦ čo
vou τῇ ξυντ. zár. kdy ta bitva se sběhla—.
b) příhoda náhlá (šťastná n. nešťastná). Sof.
vexpačotVedv čr ovyrvylmu při nenadálých
příhodáchodbohů seslaných, Hér. (v. raúo
1.a,1). c. xax příhodazlá, neblahá. xarů
συντυχίην πάλοάοι. -- ΤΠάΚς.ἐρωτικὴ ἕυντ--.

συν-υφαίνω εἰκάτάπιἨότ. οΆγ. ταῦτα συν
υφανὺῆναι že to bylo sosnováno, sestrojeno.

ovy-pdóc 2. (-adů) a) «) souhlasný;
shodný. ví Te něco s něčím. Hér. o výroku.
PL. o důvodu. B)vhod; příhodný. Eur.- b) od
vetou, odplatou příslušný. Bur,

OVYV-WPÉMsestrkuju ; shrnuju. Xen, vy
Goo: na hromadu smésti.

ovv-$AedWpoc 2. (-8hcdpoc) Aischl. spo
lu zahubený.

συνωμοσία, 7 (cvváu.oT-0<)spiknutí ; sro
cení. PI. —Thúk. spolek spiklých; spolek
tajný ; strana politická (j. přísahou spojená
k zásadám stejným).

συνωµότης, ου, ὁ (Β1Υ.συνώμ.οτος) 8Ρ0
lečník přísežný ; (přísahouspojený.) Sof.—
Hér. oi a. mi vé Iléocy spojenci spřisáhlí
proti Peršanovi. Thúk. pl. spoluspiklí.

συνώµοτον, τό (cvvóvu.vvu)spolek pří
sežný, společnoupřísahoustvrzený. Thúk.

συγών, όντος ὃ. τ. 9. αύνειμι.
συν-ωνξέομαι αΚαρι]α. Ἠόν, ΡΙ5., Χθῃ.

Ιπιρί, συνεωνοῦντο,

συνωνυµία, ἡ (συνώνυμµ.ος,51Υ.ὁμωνυμία)
soujmennost; stejnosť, patrná podobnostvý
znamu. Arst.

OVYV-WVULOG2. (SIv. ὁμ-ώνυμος) 8οι
jmenný ; stejný, patrně podobnývýznamem.
Arst. ovóu«za o. jména, slova soujmenná.j.
πορεύεσθαι α βαδίζειν.

συν-ωρίζω (ouv-eoplg)ve dvojici, v párek
spojuju. Eur. meď. —Si.yépa.

σὺν-Ωρίς, ίδος, Ἡ {.ν συν-ἄορ-ος) 8) 8Ρο
Ječné spřežení ; dvouspřež „PL.(τ. ζεῦγος 3).
b) básn. dvojice. Sof., Eur. vézvov dítek.
Eur. woMR —šediveů. ΡΙ. ξυνωρίδας λόχων
dvojí řady vojů.

συν-ωφϕελέω εροῖπ, zár., při tom prospí
vám, prospěšný jsem. Sof. veviněkomu. Xen,
5 8600.συνωφελοῦντες αὑτούς πεβρο]ε]ς 56 ροᾷ
porovati. i se subi, věci. eťsm k něčemu.

Zvpanóctog, ión.ΨυΡΥ- 8. (Συράκουσ
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x) Syrákússký, oi2. Syrákúsané. j X. Sy
rakůssko.

Zvpěnovoat, ión. ŽVPÝM-,ai, největší
a nejznamenitější ms. Sicilské, na jihových.
pomoří od Hellénů Dór. v 8. stl. založené.

Ὀύργις,ν. Ὕργις,
σύρδην (oůp-e) neskl, Aischl. valnými,

hlučnými řadami.

Φυρία, Ἰόπ.ίη, Ἡ (ύρ-ος, 817.Σύριος) ze
mě v Malé Asii. 1. v širším sm. od Kappa
dokie k jihových. až k Tigrétu (tak že v tom
zahrnuta i Assyrie, někdy i Kappadokie),
Kjihu a k jihozáp. až k Arabii a k Egyptu
(srv. [IoXuorivn). 2. v užšásff sm. a) jako 1.,
ale bez Kappadokie a Assyrie, t. od vých.
Kilikie až k Eufrátu, k jihu pak až k Arabii
a Egyptu. —b) jako a) ale bez Palaistíny.

σῦριγμα, τό (συρίζω)piskot; hra na pí
šťalu (odpryG). Eur. |

σΌριγµός, ὁ(συρίζω)pískání ;vypískání.
σῦριγξ, -ιγγος, Ἡ (515.συρίζω) 1. píšťala,

obzl. pastýřská. Sof., Eur, —Hér., Pl. vedle
xÝXó<.2. básn. věc dutá ; trouba. a) píst (kola
vozového). trag.- b)tepna; žíla. Sof.$epuai G.

σδρίζω, att. -(vTwW(odpryč, m SU-sur-rus,
ab-sur-dus, stslov. svir-ati, svir-iti = píska
ti, stě, svirčeti — ovrčeti). pískám 1. o subi.
neosb. a) Eur. x4AXxu.ocpíšťala, trubka (v.
ἐπιδωῦσσω, b).— b) Aischl, φισοὶ συρίζουσι
BůoBxpovvózov stranice (v udidlech) sviští
cizáckým způsobem. c) Eur. ovpuČóvrovTy
daAtovza vrzání kormidel. 2. 00s. a)pískám.
Dém. (svou nelibost na jevo dávaje); vypí
οΚάνάπι, ϱ) Αἱδοβ], γαμφηλαῖσι συρίζων φό
vovtlamou soptě vraždu,

Zvpm-yevýc 2. (-yevoc)Hér. or. Syrio
rodý ; v Syrii zhotovený ; Syrský. ἅρμα.

ZÚpLoc 3. (2209-05.Zvplu v. izvl. I) Syr
ský. ZúototSyřané, u Hér. a) — Kurrx06
και, ϱ) -- Ἀσσύριοι.

OVPLOTÍ(Zúp-0c) neskl. syrsky; assyr
sky. Xen. v. čmíorTavuo1. a—.

συρίττω τ. συρίζω.
συρµαία, ἴόη. -αίη, Ἡ (ο συρµό-ς,σύρ-ω).

a) šťáva, lék počišťovací ; obyč. olej ředkvo
vý. Hér, v Egyptě. b) ředkev.Hér.

συρμαΐζω (cupuxi-o)Hér. oleje, léku po
čišťovacího užívám ; tělo vyčišťuju.

2ÚÓpoc,obyč pl. Syřané (v. Συρία 8 Σύριος),
nár. Semitský. 1.Syřané vůb. 2. zvl. a)uXen.

συ-σχευάζω.

i — Ἀσσύριοι. b) Ἠότ. Σύροιοἱ ἐνΠαλαιστίνη
(Israelité).

OV-ppůTTTWsešívám. Hér,, PL.

συ-ρράσσω (ΕΥΥ.ἔπι-ρράσσω) δτάδζκαὅ]
ním ; srážím se, τινὶ s někým, Thúk. fut.,
Xen. aor.

ov-ppém 1. a) «) stíkám, Pl. συρρέουσιοἱ
morau.oí stíkají (se)řeky. B) PL. ovveppvyxévau
τό τε ὕδωρκαὶ τὴν ὀμίχλην že splynula i vo
da i mlha, b) Pl, Ta avvepovyzóravěci spla
vené, spolu naplavené. 2. o subi. os. shrno
vati, shlučovati se. Hér. 0 orTpav0govvéppec.
ovppvňva:shrnouti, shluknouti se. Xen. i
πρός τινα k někomu, ku straně něčí (poli
tické).

συ-ρρήγνυμι εἰτβα]α.něr. —se; srážím
56. 1. Ἠότ, ποταμοὶ συρρηγνῦσι ἐςτὸν μιέγιστον
řeky srážejí, shrnují sedo největší. 2. Uhúk.
οὐ μέντοι ὁπόλεμός πω ξυνερρώγειavšak vál
ka ještě se nestrhla. ©

Σύρτις, εως, Ιόπ. τος, 4, Syrta, chobot
Středního moře u Libyjského pobřeží 1. u
Hér. vždy :větší S., záp. od Kyrénska (Sidra).
2. menší 8., již. od Sicilie.

συρφετός, ὁ (.ν GÚp-w)smeť. o lidech:
sběř ; luza. Pl. čoúAov-.

GÓópwsmýkám, Hér. plením. xarů puěv
šavpav PaXnpov zcela poplenili—.

σῦς1 ὕς, σε. συός, ὑός, Ἡ, ὁ (»ν SUS,SVÍ
ně, Sau) svině; prase, maso, vepř ; kanec.

συ-σχευαζω 1.8) sestrojuju. α) srovná
vám ; skládám, Xen. cvoxcvácmsložiti (vpří
pravě na cestu). med. —$8i.ovoxevackuecvot
ὅπλα καὶσκεύηdrAdov složivše, srovnavša
si zbraň a nářadí—.3) sestrojuju ; při-, upra
vuju, uchystávám (spolu, dohromady). att.
často meď.—si; opatřuju si. vi něco. Xen.
TánuTÝčEMeig Tyv ódóv potřeby na cestu. ovy
soxeVaGVÉVOCTÁVTA TŘ ŠTTÝdEM Opatřiv si
všecky potřeby ; maje všecky potřeby opa
třeny—. pass. TXŮTX GUVEGXEÚXOTOKŮTÁ L0
„ému upraveno, opatřeno bylo. ouvecxevacué
νοιςχρῆσῦαι τοῖςπρὸςTývúyleav prostředkův
upravených pro zdraví užívati. b) meď. «)
zcela u-,vypravuju se (na cestu, na odchod
nou). Thúk., Xen., obzl. o vojsku.(v. κηρύσ
σω1.8, α).-- B)chystám se zcela na věčnost.
Xen. ovoxeválov. —2. a) x) se-; ustrojuju.
obzl. o subi, vůdce a p. meď.—si. Xen. συν
εσκευάζετο τὴν εἰςΠέρσας πορείαν ὅλπι] pří
pravy, chystal se na pochod, na odchod do
Perska.—i nepřát., Ὠότη, πάντα ἐφἡμᾶς ov



συ-σχευασία.

oxevalópevocvšechno dohromadyna nás stro
je, ehystaje. i s obi 08s.rávrac dvůpaTov—
všechen svět na nás sváděje, (9)nastrojuju,
osnuju (lstivě), Dém. orepávov vův xaTnyo
plav GuveoxEVAGUÉVOcOvěnci Žalobu si nastro
jiv, maje nastrojenou. pass. oVvEGXEVKOĎYTI
T0ů oAédoov nastrojeno bylo něco na záhu
bu—, b) med. ve svou moc přivádím, připra
vuju si. Xen. ἔρωςἄνθρωπον--. Ὠόπι, συσκευά
ζεσδαιτὴν Ἑλλάδα Φίλιππον ζθ za shromaž
diště moci své upravuje si Helladu Fil.

συ-σχευασία, 9, Xen. ἀμιφὶσυσκευασίαν
ἔχειν 5 přípravami na cestu, se skládáním,
sklízením zabývati se.

OV-OXEVLODOPĚMXen, fut. pomohu zava
zadla nésti.

OV-oxEVWpÉ0|LALspolu opatřuju, obsta
rávám. Dém. impf,

συ»σχηνέω Xen. 1. a) spolu ve staně
jsem. b) spolu ve staně jím, hoduju. —2.
spolu Ργά]ίπι, οἱβασιλεῖς(τε Spartě).

συσχηνία, Ἡ (σύσκην-ος)Χθη. 1. 5Ρ016
čenství ve stanu. 2. společné bydlení (vdomě).

συσχήῄνιον, Tó (srv. předch.) Xen. rd o.
společné bydlení (ve Spartě na veřejnosti),

σύ-σχήηνος, ὁ (-σκηνή) 1.4) společník ve
stanu. Thúk., Xen., i na lodi. —b) spoluho
dovník ve stanu. Xen, — 2. spolubydlící;
společník v bytu. Xen., ve Spartě 000 c. dva
soudruhové královi, od kr. samého volení,
nazývání [lódtor (od obou kr. čtyři).

σὺ-σκηνόω,---συσχηνέω 2., Xen. inf. prs.
oV-0"“%ČWhustě zastiňuju. Eur.
oú-om10g 2. (-oxi4) hustě stinný. Xen.

τόπος. Ε. τὸ o. hustý stín.
'ov-oxoTÉm spolu ohledávám, prozkou

mávám. jen prs. a impf., Pl. vodyAóyov,Tů
λεγόμενα. Ρ. Χθη.

συ-σχοτάξω (-σκότο-ς, 817. σχοτόω) 16Π
ve 3. os. sg., Thúk,. ξυνεσκόταζε setmívalo
se. Xen. aor. setmělo se.

συ-σχυὺρωπάζω spoluzasmušuju(tvář)
se; zamračuju se. Xen. aor,

/ , ρ
σύσπαστος ὃ. (συσπά-ω) stažený ; sta

žitelný. Pl. BaXávrx.
GV-0TWWstahuju ; sešívám. Xen. impf.

OV-OTELOUW(-aretox) stáčím ; stahuju;
svinuju ; srážím. obyč.pass., Pl. ovorepď
Ta. svinuje, stahuje se. Xen, 0 vojsku, ovy
sorewadycav srazili, stlačili 56. συνεσπειρα
µένηντὴν τάξιν těsně sražený zástup.

σύ-στημα. 10556

σὺ-σπένδω αροὶοδπὅlitby konám. Dém.

σὺ-σπεύδω spolu usiluju. Hér. ouome
Šov s inf, —aby-.

σύ-σπονδος, ὁ (-σπονδή)společníklitby
(po jídle). Aisehn.

συ-σπουδαζω Χοι. a)pomáhámhorlivě,
b) o. T6Ti vymáhám něco někomu.

συσ-σιτέω (αὐσ-σιτο-ς) spolu stoluju.
Ἐ]. συνεσιτοῦμεν,συσσιτοῦιμεν.18. συσσιτῇ
oat vivezasedati spolu s někým ke stolu.

συσσῖτία, 7 (cúoarr-oc) společné stolo
vání. Xen. ; srv. násl,

σὺσσῖτιον, τό (cúcarv-0c) obyč. pl. spo
lečné obědy, obzl. u Sparťanů. Hér., Xen.;
srv. předch.

oúo-otT0c, 6, společník jídla, stolu;
spolustolník. Hér., att.

συσ-σώ-, . συν-σω-.
συ-σταδόν (συν-(-στη-μι)πθβζ]. ve spo

lečné srážce, Thúk, čvo. udym bitvy (v se
řadění,) řádné, pravidelné.

συ-στασιάζω Ἰ.stranník bojuju. Thúk.
fut. —Lýs. aor. k odbojnictví přistupuju.

σύ-στασις, ἡ (συν-(-στη-μι)1. 5οβίατοηί;
soustava ; složení. Pl, douovíac.—částí drá
mata. p. Arst. —roxyyuárovudálostí, 2. sra
žení; srážka; půtka. Hér. čv o. ve srážce
potýkaje se (v.ičAxo f.). 3. a) «) srocení;
hromada stranická. Thúk. xara čvoTáceK
vtyvóp.evotpo hromadách strannických sestu
pujíce se, —$)spiknutí. όπι, (σ. περιβόητος).
b) Eur. čúc. opeváv, Thúk. vváums pobou
ření mysli.

GV-OTUOLWTY)G,od, Ó,společný stranník,
Hér. Tvoc něčí,

σὺ-στεγαζω zcela pokrývám. Xen. συν
εστεγασµένοι δώραξι καὶχράνεσι.

σὺ-στέλλω τβ/το]α]α. ϱ) βἰδεβα]α,Eur.
συσταλέντες Κ βορό stulivše se. b) «) obme
zuju. Thúk. ŠvoreXóuevor čg eúrTéAetavob
mezujíce se naskrovná vydání. —pass. Xen.
oVoTĚAAeTaímieig uečov obmezuje se něco na
menší míru. 3) zmirňuju. PL.T1vdskromným
někoho činím. Dém. ἁμαρτήμ.ατα συνστεῖλαι
chyby zmírniti. pass. Isok. ovveoraAuévyv
τὴν Otávotavzmírněnu mysl.

ov-oTEUVÓMspolu ověnčuju.Dém.pass.

σύ-στημα, τό (συν-ί-στη-μι)a) soustava;
skladba. Arst. čromouxóv.b) souřadí ( metri
cké v drámatě).
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oÚ-oTovyoc 2. společné řady. Arst. vd o.
pojmy souřadné (j. ἀνδρεία, σωφροσύνη).

OV-oTPUTE(K,j, účastenství ve výpra
3

vě. Xen. srí s aco. proti—.

συ-στρατεύω společně výpravu konám.
Thůk., Xen. rivi s někým.aor. ve výpravě se
přidati. Dém. fut. —častěji zeď. spolu vy
pravuju se, na výpravu sevydávám. Hér.,
att. —Xen, i ovvTv s někým.

συ-στρατηγέω spoluvůdcemjsem.Dém.
a0r. —státi se,

OV-OTPÁTYJVOC,6, spoluvůdce. Eur. att.

συ-στρατιώτής, ου, č,affÓlubojovník;
-vojín. Xen, pl.

συ-στρατοπεδεύοµαι, spolu tábořím.
Xen. o vůdci. cýv Tuws někým.

GL-oTPĚGWstáčím; shrnuju. a)s obi. os.
α) Ἠότ. πάντῃ συστρέψαντες ἑωυτοὺς καὶπυκ
νώσαντες vVšadyshrnuvše a stěsnavše se.
dep. pass. —se. Thúk. čvveorpémovTočvopí
civ adTořgshrnovali, těsně sráželi se k sobě
vespolek. $) srocuju. Dém. συστραφέντες510
tivše, shlukše se. v) úhrnem spojuju. Hér.
τὸ Μηδικὸν ἔθνος συνέστρεψε μιοῦνον Μόὰδικύ
nár, spojil v jednotu, celkem sjednotil. ovv
eGTp4oyoavspojili se. p. Thúk.— b) s obi.
věci. úhrnem sbírám.Pl, Přucuboxů za Guy
εστραμ.μένονvýrok krátký a úhrnkem se
braný, úhrnkový.p. Arst.

συστροφή, (συστρέφ-ω) shrnutí. Hér.
shon, shluk lidstva.

ov-opáČe Eur. pass. cvcpxyžva:spolu
zabodenu, za oběťzabitu býti,

oVYVOC 3. (« GVVÉV©, GVVEVÝS) 1. SOU
vislý ; spojitý. a) o) Pl. Ἡμέρας συχνάς ΙΠΠΟ
ho. dní po sobě. ggóvov o. za dlouhé doby ;
v dlouhé době. Hér, émi ypóvov o. po dobu
dlouhou, drahnou, B)neut. cuyvóvhodný kus
(v prostoře). Xen. ace. při zooehabvetv (v. i
διαλείπώ 1. Β, α). -- Ὁ) v jednom kuse: bez
přetržení. Pl. Aóyogřečdlouhá; bez přetrže
ní (v. úrorelvo. 1. b). 2. a) četný; mnohý.
Hér. šdve« a. národy četné, mnohé; národů
mnoho, množství. zóvot c. trudů mnoho. Xen.
συχνοὺςτῶν βαρβάρωνhromadu barbarů. Pl.
G. yoňuaTa hromadu peněz. b) ace. neut.
valně ; hodně; hrubě. Pl., v. διχμιαρτάνω£—

o“ před samohl., básn, buď — σφὲΠ.σφὶ.

σφαγεῖον, τό (σφαγή) básn. — coXyt0V.

σφαγεύς, έως, ὁ (coavý) zabiják. a) muž

/
σφαιρουω.

zabíjející (obzl. za oběť). Eur. —b) ocel vra
žedlný- Sof.

σφαγγ, ἡ (σφαγ- Υθσφάζω) 1. a) zabití ;
τόπα (ζα01]9οί). 1ΐ. 56. Ρά5η., 9ο. πληγη ἀπ᾿
oixelac co. rána ze sebevraždy. Eur, «)To0yetp
co. vlastní rukou (rána zasazená) vražda,
zabití. obyč, pl. zabíjení; rány zasazované.
Aisehl. šv cpayode v ranách—. Sof.i poráže
ní; vražda (v. goAUWuTog,xAérrTo 1. b. srv.
διέρχοµαι 1. b, ). Eur. xzlototco. smrtelné
rány. b) pl. vraždy; vraždění. Xen., Isok.
vedle cv4os6. —Xen. sg., Thúk. pl. m. vhod
né k zabití, k ranám smrtelným ; hrdlo,

opavtáČm (pdy-v) obětzabíjím.obyč.
meď. -si. Hér. ἐσφαγιάζετο τῷ ποταμῷ,
ἐσφαγιάσατο τῇ Ὀχλάσση za oběť zabíjel ře
ce, —zabil moři. vaĎpov býka, Xen. čopxy:x

ovTo £igT0v rovauóv oběti zabíjeli do Ť, (v.
"εἰς 1. 1. Ὁ. α). --ἀνέμῳ větru. pass. Hér. Ta

coxytacbévr.za oběťzabitému. Xen. yíu.a9x-,

ogávtov, T6(srv. předch.) a) «) žertva;
dobytče obětní; oběť.obyč. pl. trag., Thúk.
9) znamení obětní; i: pohyby obětizabíjené.
Hér , Xen.(v. ἱερόν8, β, δύναμαι. 1. ἓν, βιά
Če-—f.). b) zabití oběti, Eur, pl.

σφάγιος 8. (σφαγ- Τθ σφάζω.-- πθιῦ, .
' předeh.)básn. zabitný ; smrtný. Sof. µόοος

osud vražedný ; smrť násilná; sebevražda,

σφαδαζω (- ep. opedu-vó;) třepetám ;
drkotám. Aischl, o koni: vzpíná se. p. Xen.

opál, att. -ÁTTW(km. covy. aor
ἔσφαξα; Ῥ858. ἐσφάχθην 1 čcoXynv) bodám :
píchám ; zapichuju ; zabíjím. a) obzl. s obi.
oběti: do hrdla zapichuju. trag., Hér., att.,
—Eur. μάντεις μΠλ’ ἔσφαζον --οποε 8041 6]1.
(σ. καλλιερέω 1--) ῥᾷ56. σφαχνεῖσα za oběť
zabita byvši. Hér. Ἡ γυνη σφάζεται ἐς τάφον
žena za oběťzabíjí se do hrobu (manžela ze
mřelého). b) vůb. zabíjím. PL. o řezníkovi. —
pass. v. obyoum 1. b, «

oatpu, j, koule (jakákoli), obzl. míč ;
ῬοΆο]α. ΒΙ, δωδεχάσχυτος.

opaupiCm (cpxto-x) míčem, bouckou há
zím, hraju, srv. ἀντι-σφ-.

opatptotc, i ( opauiíče ) házení míčem,
bouckou ; hra na míč. Arst.

σφαιρο-ειδής9. (σφαῖρα-)kulovatý ; za
okrouhlený. Xen, neut.

σφαιρόω (cpxiox)zakuúlacuju. Xen, dxóv
τια ἐσφαιοωμένα kopíčka opatřena kuličkou
(m. hrotu).



σφαιρωτός.

σφαιρωτός 3. Ξ-ἔσφαιρωμένος,v.předch.

σφακελίζω (σφάκελ-ος)24Πδΐἀοβίάτάπι,
Hér. coxxehox zanítiti se, vedle σαπἢναι.
ιβ], ὀστέον,μηρός.

σφάχελος, Ó,a)zánět; zápal. Bur. v hla
vě. Aischl. vedle uavíxu. b) Aischl, —avénov
rozbouření větrů.

.. σφαλερός 9. (σφάλ-λω) τἰκ]αν/ ; vrát
ký ; vrtkavý ; vrtký. obyč. obr. a) «) Sof. (v.
můpyogÍ.). Hér. Tvoavic ypřya Ge. panovni
ctví věc vrtká. B) nebezpečný. Hér. vváuy
coxAmpwTĚpy)Tivi mínění nebezpečnější ně
komu. Xen. ooxXepdy δοχεῖεἶναι s inf. —b)
mylný; omylný. Thúk. gávrav coxAmpoTa
rov věc nade vše nejmylnější,

σφάλλω (80Υ, ἔσφηλα; Ρ888. ἐσφάλην,
{αἱ σφαλήσοµ.αι 1 Τηθᾶ. σφἀλοῦμιχι) 1. 3) τῖ
klám; kácím; porážím. i 0 subi. neosb., Xen.
0 pití: zai GauaTd xxi yvop.xc opXAAew1 těly
j dušemi viklati ; i těla i duše k viklání, ku
vrávorání přiváděti. pass. Tog Godu.xot,TAG
γνώραις σφάλλεσδαι {δ]γ, ἀπδοιηϊ ντάνοταῖ.
b) srážím, shazuju. Xen. ο Κοπὶσφῆλαί τινα
shoditi někoho. 2. a) porážím. «) vyvracím.
Bur. detvavů σφάλλουσι δόµουςhrozné0
sudy vyvracejí domy(rodů). pass. Xen. οἶχος
σφάλλεται.-- $) veškodu uvádím ; do škody,
ku zkáze přivádím. Sof πολλὰ σμικροὶλόγοι
čaoyAav BoovToúsve mnohých případeh málo
slov ku zkáze přivedlo smrtelníky. Thúk, —
často pass., obzl. coxAňvou újmu, škodu,
zkázuvzíti; doneštěstí přijíti.i: zahynouti.
trag., Hér., att. —s ace. Xen, čáv vt coah?
vezme-li nějakou škodu ; potká-li ho neště
stí nějaké—.s dat. Thůk. něčím škodu vzíti;
o něco přijíti. s gen. 9οἳ.Ἑλλὰς ἀνδρὸςTodd
ei ooxXýcevouHellas bude-li muže. tohoto
zbavena na újmu svou. b)mýlím ; matu; svá
dím. Sof. dež u čooyAevbohyně mě svedla (k
činu), odvrátila. PL. (v. ččararáo). i osubi,
ἨΘΟΒΡ.,Ἠόγ, τοὺς ὧν ἔσφαλλε τὰ δύο τὰ τελευ
ταῖα ῥηθδέντα--7 ἴθᾶγ mýlily dva poslední
verše řečené—. mass. «) mýlím, matu se.
0Η, ἐσφάλλουπάλαι mýlil jsi se dříve. Eur,
dóčngcoaAvau v mínění se zmýliti. p. Thúk,
| σχήματος το ρτό domýšlivosti. 3) mýlím
se; chybuju; klopýtám. Pl. ἐντοῖςλόγοις.
Ἠότ, -- ΤΠή]. πείρᾳ σφαλΏναίτινος Ἴκοπᾶκοι
pochybiti v něčem, nedojíti něčeho, y) Sof.
ἐν τοῖς δικασταῖς τόδ) ἐσφάλη při soudcích,
vinou soudců selhalo mu to.

σφάλμα, τό (σφάλ-λω) πθζᾶατ; úraz;
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škoda. Hér, rivi někomu. Xen. pohroma ; po
rážka. Thúk.

σφαττω, v. σφάζω.

σφὲ, γ. σφεῖς.

σφεῖς, (οΈεις, »» σφώ, 2. od, —att.jen pl.
σφεῖς, σφῶν, σφίσι. 6Π]ΕΙ.σφὶ, cpXr, —lón. gen.
σφέων, 8900. σφέας; Neut. opéx. — opi, opě
básn. ve význ. 2. j. pl. ij. sg. všech rodů).
1. refl. (v gen., dat.; ace.). vždy s přízv. a)
zř. v též vtě, sebe © (k subi. 3. os. pl.) gen.
poss.: svůj. Thúk. —obyč. spojeno 5 αὐτός,
Ἡόν. ἐδεδώχεσαν σφέας αὐτοὺς τοῖσι Ἀθηναί
o.c1oddalisebe Athéňanům. b)často v 24018
losti: oni, jich, poss. jejich, jim, je. obzl.
při inf., δο,,-- Ἠότ, ἔφασανσφίσιτε καὶἈ
ὃἨναίοισι εἶναιοὐδὲνπρῆγμα pravili, že jim
s Athéňany nic není činiti. často po dťouou.
Ἠότ., Χθη, δέονται δοῦναι σφίσιτὼ ἄνδρε žá
dají, aby jim oba ty muže vydal. Thúk. —1i
v nom.v řeči nepřímé, Thúk, opeie do mepi
εἰρήνηςčvyxadňoda:oni že t. omíru poradu
mají. Xen, při inf, i při opt. —Hér.1 při ind.
σφεῖςοὐδὲν ἄλλο ῆ δουλεύσρυσι οπ1 ἄθ nic jné
ho nebudou míti než otročení. c) recipro
cum. Hér, óuohovéovres opor shodujíce se
vespolek. (v. ἶ ὁμοφωνέω). ΤΕΜ. ἐν σφίοι
mezi sebou vespolek, 2. πεγεῇ. a) oni. Hér.
dat. a ace. jen tvary enkl., οὐδὲγὰρ σἴτοςπά
px Gotneboťani potravy jim není (v.ižraxyo
osúe 1. b,) zř. att. —b) básn. cpiv, častěji
ogěj. pl. i sg. všech rodů. Eur. opě ovyxad
nuévagidetyje (ženy) pospolu sedící spatřiti.
Aischl. ogiv čoyovččetoyacyévovjím dílo udě
láno. Sof. dodvaícer dáti jemu. δάπτειν σφε
—ho.io věcech,j. o m. (pov).

Ἀφενδαλέες, οἱ, dle Hér. dědinaAtt. na
hranicích Bojótských, k Tanagře.

σφενδονάω (σφενδόνη)a) z praku metám,
házím, střílím, loučím, Xen. b)rozmetávám.
dle někt. u Eur. pass.

opevdóvy, 4 (« σφαδά-ζω) 1. a) prak (j.
nástroj k metání kamenů). Eur., Thúk.,
Xen.j. zbraň sprostá. v. OouAtxóg.b) prak;
střela praku; kámen prakem metaný, há
zený. Xen. pl. vedle rožeúuara. —©)pl. ij.
opevdovýrou.Xen. —2. oblouk; věc oblá, Eur.
prsten.

σφενδονήτης, ου, ὁ (σφενδονά-ω} pra
kovník; prače. Hěr., att.

σφενδονητιχός ὃ. (σφενδονήτ-ης) pra
kovnický. Pl. %co. prakovnictví,
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σφετερίζω (σφέτερ-ος) βτο]ΐπη;οβγο/πα.
meď. —si. Xen., Dém.,

σφετερισµός, ὁ (σφετερίζω) οβτο]θπί.
Arst. ἑχυτοῦ 5οΏό; οροΏασσπί 50Ρο,

σφέτερος 8.( σφε-, Υθσφεῖς)Ῥτοη. Ρ088.
refi. a) k subi. 3. os., obyč. pl. vtéžvtě:
svůj. Hér. —Thúk. Bororot µέροςτὸ σφ. καὶ
τοὺς ἱππέας παρείχοντο Bojótové svůj podíl
(pěchoty ) a jezdectvo poskytovali—. Xen.
ὡς ἑώρωνπονοῦντας τοὺς σφ.jak viděli v tísni
ογό Υαάγ--. 158Ρεῃ, αὐτῶν, Χθη. ἀποπλεῦσαι
ἀπὸ τῆς σφετέραςαὐτῶν οἀρ]οα{]79δτό τ]αςί
ní země.—někdyi vztahe dat., j. subi.
dle 5τη., ΤΠήχ, πόλεμοι σαν πρὸς ὁμόρους
τοὺς σφ. ἑκάστοις války byly každým proti
pomeznímsousedům vlastním. někdy vzta
hem k subi. 3.0s. sg. j. zástupci obecenstva,
Γύλιππος ἀναλαβὼν τῶν σφ. ναυτῶν τοὺς ὦ- :
πλισμένουςαγ]. 5ερταν σ lodníků svých ty,
kteří byli ozbrojeni—,b) v závislosti k subi,
hl. věty : jejich. Xen, Aéyovotv,óruodrotelotv
ot Go. praví, že to jsou jejich lidé, Hér. při
inf.i part., Pl. při inf, Thúk. i ve vtě rel.
τὴν πόλιν dy ράσιν, ὅσοι τὰ σφ. φρονοῦντες
περιῆσαν, ἔδοσαν ἐνοικεῖν 118, πιπζὔτη, ΚἰθἩ
jsouce jim nakloněni smýšlením na živě o
stávali, k obývání dali.

σφέων,γ. σφεῖς.

σφήλάι, ν. σφάλλω. |
σφήν, ηνός,ὁ (.ν Span) klín, Aisehl.
σφήξ, Yx0g,0(« Vespa, Wespe, vos)vos;

vosa ; osa, Hér,, att.

σφὶ, Υ. σφεῖς.

σφίγγω (Σφίγξ) dávím; škrtím. Aischl.

Zylyš, vyós,4, (Davička, srv; předch,)
Sfinga, báječná stvůra, hlavou a prsy po
dobná panně, mající tělo lví nebo psí okříd
lené s ohonem hadím ; sedíc na vysoké ská
le u Théb, mimo jdoucím dávala hádanku (0
člověku), dávíc všechny, kteří nedovedli u
hodnouti a tak hubíc Théby (j. zosbn. mor);
když Oidipus uhodl hádanku její, vrhši se
se skály zahynula, Sof. γαμφῶνυξ παρθένος,
πτερόεσσα, ποικιλῳόός. -- Ηόν. σφίγγες 841
gy, sochy vyobrazujícíSfingu ; u Reků s hla
vouženskou, u Egyptanů s hlavou mužskou.
Ψ. ἀνδρόσφιγξ.

σφόδρα (σφοδρό-ς) ΠπΘΡΚΙ.α) Κταρπὸ ;
prudce. Sof. při reldev, rychle. Xen. mel
θεσθαι, φεύγειν. -- Dém. bujně (v. dvěto £.).
b) «) horlivě ; z celé duše. PL. (v. gávo 1. £.)

σχάζω.

Xen. xai ce. i milerád, —3) náramně; velmi
Xen. co. κεφαλαλγές. Pl. T0 ce. přílišnost,
v) ovšem; zajisté. Hér. ἐμήδιζον σφ. οὐκč
xóvrecmédsky smýšleti ovšem,ne ze své vůle,

σφοδρός3. (opódpa v. zvl., νν σφαὸ-άζω)
a) kvapný; prudký; náhlý. Xen. o os. ve sm,
nepříznivém. Pl, črí T. k něčemu. Xen. rpóc
«1.-co. čvosa náhlý nedostatek.Thúk. - uico:
prudká nenávist. Pl. ovodpůs du BáAovrec
prudce—. b)kvapný. Xen. 0 0s. ve sm.pří
znivém, vedle Tayúg. horlivý ; snažný,

σφοδρότης, τος, Ἡ (σφοδρό-ς)kvapnosť;
prudkosť. Xen, rňg špódov útoku.

ogočpůvouuprudce si vedu ; vzpouzím
se, Aisehl.

σφόνδυλος, ó (ep. σφονδύλιος,spondylus.
x opevdo-vy)obratel krční. Eur.

σφρᾶγίξω (σφραγίς)Βατ. a) pečetím. b)
znamenám. pass. GY)U.XVTPoLG1ĚEOPRYLOU.ÉVOL
ranami Zzasazenými jsouce poznamenáni,
zmrskáni-—.

σφρᾶγίς, Ιόπ. σφρηγίς, ἴδος,4, pečet,
a) «) pečetidlo; kamínek s vyrytým zna
mením. Hér. ce. χρυσόδετος, σμαράγδου λί
dou čodox. (v. i vAúoe. Thůk. Υ.παραποι
Ée). obyč. v prstěnu zasazený. —B) prsten
pečetní. Hér, [IoXvxoarTeo;—.b) pečeť; otisk
pečetidla. Sof., Eur., Hér.

oppůytoum, T6 (oppxylle) pečet přivě
šená, visutá. Eur., Xen,

OPPYY-, V. σφρᾶγ».
σφριγαω(» σπαργάω) ἆπια, παᾶ πιάπι

56. ΑΙ6οἨΙ. θυμιός.
opůČe vru; prýskám. ΒΙ. τὰ σφύζοντα

tepny.
opůp«w,j, kladivo; perlík. Hér.
σφΌρήλατος (σφῦρα, ἔλά-ύνω) Κοταπύ

(kladivem) s-; ukovaný. Aischl. oídnpoc(0
πιθὂ!). --πέδαι. Ἠότ. εἰκὼςχρυσέη σφ.-- Ρ. ΕΙ.

„ opvpóv, 76, kotník ; hlezno. Eur., Xen.
b) noha spodní, Eur. u koní.

σφώ (σΒω, »ν cost) du. 2. 05.: vy dva;
Jj. ace. vás dva. —obyč. dat. cpáv vám dvě
ma, oběma. Sof. —v. 460g.

σχάξω(.» σχεὺ-άννυμι.-- 80. ἔσχασα)1.
natínám. Xen. oXéBužílu; pouštím žilou. 2.
a) loučím ; zadržuju ; zastavuju. Eur. cydou:
vpov, Ouux, Puy.odmvóaczadržeti hlas, po
hled, hněvu soptění. b)spouštím,Xen. opsích
σχάσαι τὴν οὐράν.
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σχαλίς, ίδος, 4, Xen. pl. rozpory, rozso
chy, vidličky, sošky u tenat.

σχέδην (m oxetv,šyw) neskl. zdrženli
τὸ» στο]πα. Χθῃ. διελαύνειν.

σχεδία, ión, -(1, (od j oyéů-n,Štěpina;
prkno, « oxed-avvvu) složení z prken. a)
Aisehl., Hér. most lodní (v. dusíBe 1. b, B).
—b) plť; prám ; vor. u Xen, izkoží. pl. Ot
φθέριναι.
; σχεδόν (.- cysty,šyw)neskl. blízko. a)

o čse : skoro. Sof, o. T1mpócdev 0 něco málo
dříve. Xen. σ. ὅτε ταῦτα ἣν καὶ ἥλιος ἐθύετο
skoro zár., kdy to sedálo, i slunce zapadalo,
b) «) skoro; téměř. Sof, a. r. téměř, skoro
asi. Hér. o. rávra skoro, téměřvšechno. Pl.
G.m vTadrxskoro asi to. Dém. a. raův4 sko

To totéž. a. etonxa, A—řekl jsem skoro (vše),
60--. ΣΕΠ.σ. τρία Ἡμίπλεῦρα skoro, asi 150
stop. B) skoro dobře, jistě. Xen, při eidévou.

'oyeWety vzmocněný aor. sl. čyw, básn.
8) Αἱδοβ1, γῆν τε καὶ πόλιν ζυγοῖσι δουλίοισι
σ. 1Ί6ΠΠΙ115, jhu otrockému podrobiti na
vždy. b) Eur. črvívotavo. úmysl pojati (a po
držeti).

σχεῖν, ν. ἔχω.
σχέσις, Ἡ (σχε- 7 ἔχω, 517.ἔζις) úprava.

Αδο]]. ὅπλων Πρ106. Χθῃ. ἐσθῆτος, τριχῶν
šatstva, vlasů.

σχετλιάζω (σχέτλιο-ς)σ kruté poklá
dám ; běduju.Pl, prs., Áisehn.aor.

σχετλιασμµός, š (oysTudle ) bědování;
naříkání. Thůk., Arst,

oyÉTÁLOG3. zř. 2. (oys- v čyo) 1.0 0s.a)
odvážlivý ; smělý. Sof, obzl. voc.; Hér.io
zvířatech (op. daX4). b) opovážlivý ; drzý.
Dém. vedle úvoudýc.2. o věci: a) odvážlivý; |
smělý. PI. oyér)ux Aéyeu.b) «) opovážlivý.
Ῥόπι, κομιδῇ σχέτλιον nad míru opov—. B)
krutý; ukrutný; hrozný. Hér. o. čpy«(v.
Aýumog). Eur. oyérho: mourmaíhrozné, ne
šťastné výprávy. Xen. o. rádnua hrozné u
trpení.

σχῆμα (σχε- τἔχω, 81. σχέσις)1. (ha
bitus) a) «) postava (těla); podoba; tvář
nost. Aisehl. Irropédovroc c. Hippomedon,
tova—. Eur. —rTéxvov—.Xen. (v. κυδρός). —
μετάλλαξις τῶν cy. změnění podob.B)pohyb;
posuněk ; způsob. Hér, (v. zpodetxvupu2. b).
Xen.pl. (τ. ὀρχέομαι). ἶ86. καὶ σχ. καὶπρόσ
omovxi Aóyo. izpůsobiobličej iřeči. Dém.
καὶ σχημ.ατα καὶ ῥήματα μιμιούµενος {Ρο5πῆ
ky i průpovědi nápodobuje. b) postavení;

σχοινίον. 1039

způsob. Pl. ἦν yéhoc šmi TB cy. aůrod byl
smích z postavení jeho. Xen, u vojska, eicvo
αυτο σχ. χατέστησεν ἀντίαν τὴν φάλαγγατ
týž způsobpostavil, v totéž postaveníστα.
vil naproti své řady.c) «) způsob; oděv.Pl.,
Χθῃ,µέτριον, Tametvovcy. skromný prostý—.
ϱ) nádhera. Sof. Tůpavvovpanovnická, Xen.
(7. περιβάλλω 2. a, B). —2. a) «) podoba. v
prostoře : obrazec, PL,στρογγυλότητος σχ.β)
způsob v řeči. Thúk, (v. moXrrxóc 1.a, β).
Arst. Ta ay. vňg Mže; způsoby mluvení,
propovědi. b) w) duševně: způsob; povaha.
Eur. šye σχ. ἀν]ρ ὁ χρηστὸς δυστυχοὔντας
ὠφελεῖνπιά ροταµι--. 3) v obci: způsob; ú
stava ; zřízení. Thúk. šv ©oyýuam při které
ústavě-—.

σχηµατίζω (cyňux) způsobem tvořím,
upravuju. 1. zdobněupravuju. Aischl. pass.
ἐσχημάτισται ἀσπὶς οὐ σμικρὸν τρόπον ΥΥ740
ben jest štít ne nepatrným způsobem. med.
Eur. oyyu.ariČerou xóumyupravuje si vlasy.
2. meď. a) posuňky dělám(pohnutjsa v my
sli). Xen. —rogdivnějaksi počínám si; roz
nícení jaksi jevím, b) «) přetvařuju se. Pl.
i s inf, σχηματίζονται ἀμιαθεῖςεἶναιἀξ]α]ή se
neumělými. 3)o subi. zosbn., PL. %xvBeovy
τική οὐ σευνύνεται ἐσχηματισμένη (G S DOM.
part. kormidelnictví nevynáší se svou sprá
vou,j. by—.

σχΏµάτιον, τό (cyňu«)pohyb; posuněk.
Ἡότ. Υ. ὀρχέομαι,

σχηµατοποιξω (σχῆμα-) Ῥοᾶοβροαtvo
řím. meď. Χοεῃ,ἅπερ ὁ ἵππος αὐτὸς σχηµα
romoteřva:jaké právě kousky kůň sám (po
hyby svými) provádí.

σχήσω, . ἔχω.
σχίζω (.»ν βοϊπᾶο, scidi) 1. a) štípám.

Xen. čúXucylom dříví naštípati. Soť.σχίζου
o xapa mehéxe rozštípí hlavu—. b) dělím.
Hér. se subi, feky (v. µέσος 1. a, B).pass.
Νεῖλοςσχίζεται τριφασίας ὁδούς --ᾱδ]ί 56 πα
trojí ramena, σχιζοµένης τῆς ὁδοῦ Ροπόγαᾶζ
se dělí cesta—, 2, obr. Hér. xaí opewv čoyt
Čovro al yvuou a jejich mínění se dělila,
Tozcházela,

cytvoc, ov,j, lentyšek (pistacia lentis
cus). Hér.

σχίσις, j (oyile) Pl. «) dělení; rozděle
ní ; rožpojení. B) rozcestí, pl.

oytoTóc 3. (oyíČe) rozštěpený ; rozděle
ný. Sof., Eur. cytor 6064rozcestí.

oyotytov, 76 (-oyotv-oc)provaz. Hér.
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oxotvoc, oi%. 1. a) sítí; sítina; rokyti
(mor. rákosí). b) provaz. Hér. —or. k vymě
řování. 2. Eg. míra délky —60 stadií, ho
nů (asi 11 km). Hér,

σχοινο-τενής 2. (-Telvo)směrem prova
zu nataženého ; přímorovný. Hér. cy. διέξο
doLmávra TpómovOdáv přímorovné průchody
příčné hlavních cest každým směrem. oy.
Otwpuyec přímorovné průkopy. σχοινοτενὲς
momožuevo.přímou čáru si učinivše (prova
zy nataženými).

oyoAáČw (cyoký) a) «) mám prázdno,
kdy, pochvíli. att. oyoXGox:nabyti prázdné
chvíle. s inf. č. buď inf. n. aby—. Xen.
πρός τι k něčemu, k obírání se s něčím. τινὶ
někomu. Χθῃ.τοῖς φίλοις σχολάσαι přátelům,
pro přátely nabyti prázdné chvíle. $) úmó
τινος σχολάσαι od něčeho nabyti prázdné
chvíle; s něčím býti hotovu. Xen. —b) za
hálím. Xen., Dém. vedle ἀργεῖν,

σχολαϊῖος 8. (σχολή. οοΠΠΡ.a sup. 6y0
λαίτερος, -αίτατος, 1ὔ. -αιότερος, -αιότατος)
váhavý ; liknavý; zdlouhavý. řec. adi. pře
kládá se č.ij.adv., Hér. uxxpóvspx TExai
σχολαίτερα ἐποίεον Ροπδ]κπάzdlouhavě a vá
havě to činili, při tom si vedli, k tomu se
měli. Thůk,, Xen. —i řec. adv., Xen. oyoAat
og motelyliknavě.konati věe Thůk. oyoAat
Tepovponěkud zdlouhavě. Xen. žovecdní Ti
νος WGGyokxirara začínati něco 00 nejváha
věji, πθ]Ροβ]όή6,ἶ σχολαιότατα(ορ. τάχιστα).

σχολαιότης, Ἴτος, ἡ (σχολαῖο-ς)τόμᾶ
vosť; liknavosť. Thúk.

σχολή, ἀότ. -λά, Ἡ (σχε- τ ἔχω, 59Πο]8,
a, Schule) a) zadržení; ustání; odpoči
; oddech.«) klid; poklid ;prázdeň ; chví

prázdná; pokdy; kdy. Sof (v. uaxpxtov).
ischl. c. rAeteovvíce prázdné chvíle, Eur.

ývíx" AvoyoXůvAdBo až bych nabyl, až by se
mi dostalo prázdné chvíle, pokdy. att., Xen.
čs čTícol G.pokud ještě tobě ehvíle (prázd
ná). PI. o) o. záv nemá kdy, pokdy pán. —
s inf., č. buď též inf., n. aby-. o. yéyové Tim
modní mučsu dostalo se někomů,aby učinil
něco (ορ. ἀσχολία«2.). Χθῃ. σχολὴν δοῦναί τινι
s inf. (prázdné) chvíle dopřáti někomu, aby—.
σχολὴν ἀμφ) αὑτὸν ἔχειν Ρτάπαεῆ πη{Βί(οο 56
ή ὅε γ]α5{ηί ο8.,) Ρ106696. σχολὴν ἄγειν klid,
poklid míti (ale v.i B,Ὁ, «|). β) Χθπ. σχολὴήν
šyw dT6 Tivogpoklid, pokoj mám od něčeho;
hotov jsem s něčím. Pl šáv vu fuy o.vévy
ται dm aúTod—dostane-li se nám nějaké
chvílky prázdné toho—.b) «) odkládání ; od

σῴζω.

klad; váhavost; liknavosťt; zdlouhavost.
Eur. u) oyoXhvžvev nehověti váhávosti;
neváhati (ale srv. ia, a, B!). —oyoXýlikna
vě; zdlouhavě. Thúk. —YpůLaTAπορίζεσδαι
—peníze opatřovati si. —ytyvecdat že zdlou
havě, pomalu se to děje. Xen. (v. 0yAog1.b.
9). —B) dat. cyoXň stíží; sotva; nehrubě.
obzl. ve výpovědi. Sof, a. ποῦ’ Yšev dedo'Av
ἐξηύχουνζθ stěží, sotva kdy asi přijdu sem.
(v. iorTéAa— f.). c. Tayúg sotva, nehrubě
rychlý, rychle, Pl. c. dy T1čio čotoveln
sojra by co jného zbožným bylo. ei zůTat u%
αχκριρεῖςclo, o. ač ye čAAounejsou-li ty urči
ty, tož sotva ty ostatní. —c) zahálka, Xen.

σχῶ α Ρ., τ. ἔχω.
ců 1. verbum, Hér. v. caw. —2. adi. v.

σῶς.

σῴξω (68-g, srv. ep. oxów. fut. σώσω;
80Υ,ἔσωσα, ΡΤ[. σέσωχκα; Ρ885. 80Υ. ἐσώθην;
ΡΠ, σέσωσααι, ἆ]θ πόΚ{. { σέσωμαι) 1.8) α)
chovám; zachovávám ; -chráním; zachra
ňuju. Ti% někoho (při životu, živého). PL.
σώζεινvexxicdlecda chránitiijných isebe,
ΑΊβο]1. πόλιν σώσεινměsta, obce zachrániti.
s gen. Φοῇ,σώσας ἐχὃρῶν τήνδε χθόνα πο]τά
niv odvrahův σοπιῖ-.ΧθΠ.οἱνικῶντες σῴζονται
vítězi se zachraňují. cecwou.évotzachráněni.
TOmi Go céG+4GU.XLCONa tobě jest, mocí tvou
zachráněn, živjsem (0p.áToAeAévat,ἀπολέ
obou, dmodvýczew).B)za-; uchraňuju; vysvo
bozuj u.Sof,$eol calorevěx Tžodevůs ju ds kéž
bohovéz té země nás zdravé, živé doprovázejí!
σῶσαί u. čGolxoug zachrániti mě do domova,
pass. a dep. pass., Aisohl. 790gYretov 68
σῶσῦθαιna pevninu zachráněnu býti. Hér.
σωθέντος ἐμεῦ ὀπίσω ἐς οἶχον τὸν ěu.óvaž já
zdráv se vrátím do domu svého. Thúk. o0A(yo:
ἐς Μυρήνηνἐσώθησαν πιά]ο jich zachránilo
56 40 ΚΥΤόΠΥ.Χθη. διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν
πραγμάτων σεσωσµένοι ΙΙΠΟἨΨΟἨ ϱ hroz
ných nebezpečenství zachránivše se. ἐσώ
οντο πρὸς τὸ στρατόπεδον zachraňovali se

do tábora; zdrávi vraceli se-, y)o subi. zosbn.
Ῥ]. τοῦγο ἔσωσεν ἂν τὸν βίον ἴο ζθ ΡΥ ζ8ο]Ώτά
nilo, spasilo život. Yu.RgTÝVLETOYTIXÝVGW
ζειν ἂν τέχνην že naší spásou bylo by umění
měřické, b)za-; uchovávám ; chráním. Sof.
τὰ τόξα σῶζε καὶ φύλασσε Ἱπ]ς οἈτοῦ a opa
truj ! o7Ax—zbraň. Dém. cáozí vr zachovati
něco. med. —si. celou Tódechraň si toho
(té volnosti); hleď si toto zachovati! Pl.
VVÝLNYTVVOGČolecda paměť něčeho si zacho
vávati.pass. Xen. ravra cedýva τοῖςὙαν
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τινεῦσι ΥᾶθοἈπο Ζθ bylo zachráněno Manti
πο]απῆπι, Ὠόπι, ἕως ἂν σώζεται τὸ σκάφος ἀο
kud by byl koráb bez ήτασα. (τ. Ιπροίημι1).
2. a)zachovávám. Sof, vópu.ovezákony. šetřím
zákonů. Eur. (v. ovynAó£).—b) Xen. ἔσῳζον
τὸ φιλόνικον ἐνταῖς ψυχαῖςποπογάτα ἴθτ
nivosťv mysli své,

oWNÉw(od ep. cájxo-s čilý, čerstvý, «
0ů-g) básn. silou stačím. Sof. s inf.

Φωχράτης, ους, jm. mnohých Řekův,
z nichž nejznamenitější Sókr. Ath,, praktic
ký filosofv 5.stl., odpůrce sofistův, učitel
Platónův, Xenofóntův ajn., syn Sófroniskův,
mnž. Xanthippin.

ZwuparTmxóc 3. (ZexpáT-n;) Sókratov
ský ; Sókratovi příslušný,

σωλήν, vos, 0, rýha ; trouba, Πότ. τὸ ὕ
ωρ ὀχετευόμενον di% cahývov voda .rýhami

sváděnajsouc.
obua, T6, 1. a) tělo (j. schránka duše)

trag., Hér. att., obzl. ΡΙ. (τ. 9. καταδέω ᾖ:).
izvířecí. of. c. dypóg o Kerberovi. —i tělo
j. mrtvola. Sof. (v. xuvoorapaxTog). Xen. —
b) tělo, j. čásť (proti hlavě a nohám). Hér.,
Χεῃ. κεφαλὴ καὶ σῶμα καὶ πόδες. 2. a) a) tě
lo; osoba, Sof. (v. yový Σ.) Ηόγ. (τ. αὐτάρχκῆς
a, o). att. —Xen. ouXuxý meol10 a. stráž tě
lesní, osobní. Dém. aiyu.%Xora o. zajaté 0
soby (j. otroci). B)život. Xen. Tv σωμάτων
avegndvautěl, životů zbavenubýti (v. mp0
ίηµι 2. a, «) —b) PI. tělesnost; tělesenství,
Ἡ φυχ] οἵαμ.ηδέποτε εἰςἍιδου καθαρῶς ἀφι
κέσθαι ἀλλ ἀεὶτοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι
duše taková, že nikdy v čistotě do Háda se
nedostane, nýbrž vždy tělesností naplněna
odchází.

σωμασχέω (σῶμ.-α-) ἴδιο ἰαᾷίπι; tělo
ovik provozuju. Xen. —cwuacx10xgtělo utu
živ; tělocvikem utuživ se.

oWpLAONÍA,1 (srv. předch). tuženítěla;
tělocvik; sokolování. Xen.

σωµατο-ειδής 9. (σῶμα-) tělu podobný.
PL. τὸ c. co jest tělesného,

σῶος,τ. σῶς.
σώρευμα, τό (σωρεύ-ω) πᾶκαρθπή. Χεη.

pl. nakupené věci.

oWPEÓM(cepó-c) kupím. srv. předch.

σωρός, ὁ, kupa; hromada. Hér. oírov
hromada potravy. býyuarvog—.Xen. čýkov,
λίθων,

oc 3., zř. 2., někdy oGoc 3. dle někt.
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σῷος, ión. dle někt. Gó0G 3. (ep. pův. o%og,
« Sa-nus.— def., obyč, nom. a ace. sg. a
Ῥ]. -- 6ΟΠΊΡ.σαώτερος) 4) 0 08, a) zdravý ; na
živě; zachovaný ; zachráněný; bez úrazu.
Sof. σὺὃ) ὢνσ. ἴσθι, ἐὰν- ἰγ pak věz, že jsi za
chráněn, jestliže—. Thúk. cav καὶὑγιᾶ 78
chráněnéhoazdravého-. Xen.στρατηγὸςσῶς
vůdcena Živě,οἱἄρχοντες σῷ. --ἀφίκοντο πάν
τες σῷ ovrecdošli všichni zdrávi jsouce, bez
úrazu.io zvířatech, OTw6GA šaovTat ootec
aby zdrávy, bez úrazu byly ovce, 3) oobcích,
Ῥόπι., ἕως ἐσμὲνσῶοι (σῷοι) Ροκτᾶ πάτη (οροί
naší) se daří, dobřese vede. p. Pouze. b)
o,věci. «) celý ; zachovaný; neporušený.,Sof.
TOTOVxpyjvaov Gay voda pramenitá, zacho
vaná, nevymizelá. ΕΙ. Ἡ χιὼν οὖσα σῶς καὶ
TYxTOgsnÍh jsa neporušený a neroztálý. B)
Hér. ἄγαλμα σῶον n. cóovsocha celá, zacho
vaná. zrédaucat n, Góxt. PL. θοἰμάτιον σῶν.
Xen. T%TEσῶα (σῷα) ὄντα καὶτὰ µ.ἠ ο0 ]θ5ῦ
Ζ89Ώοτάπο 4 6016, -- ἶ ο β]άτὸ α Ρ., κἀχεῖνο
σῶν ἔχετε ἶ οπΏ β]άτα máte neporušenou.
Ῥόπι. πόλεως ἀξίωμα--. ο0οθ vážnost—. v)
úplný. Xen. rapóvra ἅπαντα καὶσαώτεραἣν
po ruce bylo vše a úplnější.

Σωσικλῆς, ión. -xAéngKorintan moudrý
ku konci 6.stl.

Φωσιμένης, ους, Ἰόπ. εος, Τ. Π]αναίτιος.
Φώστρατος, τν7. stl. bohatý Aigíňan,

syn Láodamantův.
σῶστρον, τό (σώζω) Ρ]. α) Ἠότ. ορδέ σα

zachráněnou. T:vogněkoho. b) Xen. odměna
za vypátranou, polapenou (otroka zběha).

oÚTELPU(fem. k ceTýp) spasitelka; s
sa. o bohyni, Eur., Arst.

σωτήρ, Ἶρος, ὁ (οἆ σω-Υcolo) spasitelg
spása; ochránce.j.attr.n.praed.i fem. sp
sa. a) «) o bozích, obzl, Zevc o. trag., att. (v.
νίκη). 9οΐ, Φοῖβος, θεοί. -- νόμφαι νόστου σω
TĎoegstrážce návratu; opatrovnice při ná
vratu. B) o 08., Sof, —Hér. AdmyvatouscoTý
ραςτῆςἙλλάδος. οοἈτάποςHellady.b)x) Eur.
χθὠνσ. země spása, ochranná. Hér. voTau.dc
G. —P) Sof. ἐν τύχη τῳ σωτῆρι βῆναι 56 δίδ
stím (výrokem) nějakým spasitelným při
jíti. PL. o zákonech Lykůrgových cwripec
Λακεδαίμονος.

σωτηρία, Ἡ (Ε1Υ.σωτήριος) a) zachráně
ní; spasení; spása; ochrana. trag., att. —
Alsohl, uyyavy covnplag prostředek—, Xen,
moepiTS ÚLETÉUCG.0 Vaše zachránění ; 0 vaš)
spásu. PL.(v. ropiGe), Dém. ἡ τῶν πραγµά:
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rov G.spása, blaho obecní, b) chránění. Hér.
G.xi oviaxý ohránění a střežení (mostu).

σωτήριος 9. (σωτήρ, 91Υ.σωτηρία) 1. ací.
spasitelný ; ochranný ; ku spáse, k ochraně
pomocný. a) «) obozích. trag. ochranní. Bur.
πομιπὸς σ, průvodce (o Dionýsovi). β) ο 08.,
Soť. σὺν Φεῷ σωτήριοί τινος 5 Ροῦ{ Ροπιοσί 0
οἈτάποϊ πόδί. Χεῃ. 1ἵππος σωτηοιώτατος τῷ
ἀμβάτῃ ἐντοῖςroAcuxotz—nejjistější spása
jezdcovi. b) o včci, «) Aisehl. (v. čowyóc—Ť.).
att. obzl. neut. sg. spasitelno: rivi někomu.

τᾶγό-ς.

ΧΕΠ,σωφρονίσαι5 ορ]. τάδηδ : το], τινὶ
něčím. PL. σεσωφρονίσῦαι ΖΚτοσθηγπι, τᾶγ
ženlivým býti. B) zkrocuju ; pokořuju ; poni
žuju. Xen. prs. —pass. Thúk., Xen. cw9po
modýva zkrocenu, pokořenu býti.

otwopovmxóc3. (cdppov) (myslí, pova
hou skromný, mírný ; pokorný. Xen, ἄνθοω
ποι (ορ. ὃρασεῖς). τὸ σ. πγποβὲ; pokornosť.
0Ρ. τὸ ὑβριστικόν.

Zwopovíomoc Ath., otec Sókratův.
owopovLoTY|E, 00, 6 (cwppovíče) kroti

Dém. dyxdovxal o. prospěšno a spasitelno,0; Κτοῦίδ{παρτατοταίε], Τπή]ς, τινὸςπᾶδί,) Κι spáse, k ochraněpříslušný.Xen.T6VG
ds caTýpi bohoviobětovatioběťza ochra
nu, za ochránění. 2. pass. Soť. déyecibu:Tov
ixéryv cevrprov bráti ve svou ochranu pro
sebníka.

Vwpávys, ovg,v 5. stl. udatný Attičan
z Dekeleje, syn Eutychidův.

σωφρονέω (cdopov) a) zdravé mysli,
zdravého rozumu jsem ;rozmyslný, rozumný,
rozvážný jsem; rozumně smýšlím. Aischl.
—Bof. čowopóvnoac zmoudřel jsi (v. i ytyvo
u 2. c, v). PL τὸ σωφρονεῖντε καὶσωφροσύ
vy rozvážným býti a rozvážnost (op. uxtve
oba). prť. νοῦν ἤδη ἐσχηκὼς καὶ σεσωφρονη
χώς rozunru už nabyv a zmoudřev. —Dém.
prs. rozumně jednám,i fut.—b) «) skromný,
mírný, smírný jsem. Sof. (v. yryváczo- £.).
zdrženliv, enostný jsem, Eur., att. (σ.πείθω
1.a, y). B)poslušně se mám, chovám ; po
volnýjsem. Xen,p0g vi k někomu.i vx
Tepógviva poslušenství zachovávám někomu.

σωφρόνηµα, τό (σωφρονέ-ω)πάτπό ο]ο
„vání ; mírnosť; zdrženlivosť. Xen.

σωφρονίζω (σώφρων, 817. σωφρονέω) ϐ)
rozmyslným, rozumným, rozvážným činím;
k rozumu přivádím, se subi. 0s. i neosb.,
s obi, os. Pl, Xen. b) «) skromným, mírným
činím ; ku sktomnosti, k mírnosti přivádím.

—yvávmsrozumu (jných).
σωφροσύνη, 1 (cdppov)a) rozmyslnost;

rozumnosť; rozvážnost; rozvaha, opatrnost
{τ. ψετέχω α, β, ἀποτελέω {,, ὀημιουργός 1.
{.). ΡΙ. νοῦς καὶ σ. ἀντὶ ἔρωτος καὶ μανίας τοἆ
nm a rozvaha m. lásky a šílenosti. —u Pl,
druh οποβ(1. δικαιοσύνη).Ὦ) skromnost;
mírnosť; střídmost; zdrženlivost; čistota
mravů ; mravnosť. att. —Eur. 6 σωφροσύνῃ
πάντας ὑπερσχών Κε πιτατηοβῇ, cností

| nade všechny vynikl,

σώ-φρων, Ράβη. σαό-Φφρων,ονος9.(σῶςς,
ponv)ajzdravé, rozvážné mysli; zdravého roz
umů ; rozmyslný ; rozumný; rozvážný ; opa
trný; moudrý. «)o 08. Sof. úvýo. —att. —Xen.
ἐξ ἄφρονος σ. γεγένηται 7 πθτοΖΙΠΙΠόο τοἆ
umným se stal. Dém. To% owgpociv lidem
zdravého rozumu. τὸ σ. rozvážnosť; opatr
nosť. Hér. čmi T0 GwPpovécrevov Aufely me
s větší rozvážností, opatrností chopiti se ně
čeho, předsevzíti něco, p) Dl. z básn, u5ůor
G. slova rozvážná. b) «) skromný; mírný;
smírný ; střídmý ; zdrženlivý ; mravný,att.
-ΕΙ. σ. καὶ ἐγκρατῆς ἑκυτοῦ ΒΙΠίΤΠΥa sebe
mocen. o. bvyý mírná duše. Eur. enostný,
comp. —70 G. mravnosť. Xen. adv. střídmě,
P) pořádný ; poslušný. Xen.

σώχω,ν. κατα-σώχω.

X.
« T, T = z48, 76,neskl. = t; devatenácté

písmě v alfabétě, —Známkačísl. a)T—300.
b) „r = 300.000.

T před samohl, = dě.

τἀγαν- τὰ, τὸ, τοῦ,τῷ ἀγαῦ--. ©
TRYVEÍŘ,7 (růysV-o) vladařství (Thess.)
TRYEÚM(Tay6-<) 1. za náčelníka usta

vuju. Aischl. jed. ἄνδραςτάγευσαι--78náč.
si postav.čr' čžódovat.2. vladařím, v Thes

salsku. Xen. i pass. BsrrxXx— v mocivla
dařské jest,

τᾶγέω (τᾶγό-ς) vládce jsem, Aisehl, A
cídos Asie.

ταγµα; τό (τάσσω) seřadění. dle někt.
u Xen.

TAYÓ-G, 6 (srv. TRY- V TÁGGV)A) náčel
ník; vůdce, Aischl. rayot Ilsocv. —vzávlo
dí. Eur. —Sof. vladař; vládce. b) v Thes
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salsku vladař, náčelník společný. Xen, «.
ετταλῶν ἁπαντων.

τανείς α Ρ., Τ. τξίνω.
ταί, ΡΙ. ἔθιη., τ.ὁ. --

Ταΐίναρος, ὁ ἶἩ (ροπᾶδ]ί 1τὸ Ταΐναρον)
mys Lakónska jihozáp. (Matapan).

ταινία, ἡ (x Tav-x0c) obtáčka ; stužka,
Ἑ]. ἐπὶτῆς κεφαλῆς. Ρ. Χεη.

ταινιόω (ταινία)5αζ]κοι zdobím(na hla
vě). give někoho, Thúk., Xen.

τάκ --- τὰ ἐκ--.

τακτικός 3. (ταγ- Vτάσσω) 8) κ řadění,
k seřadování vojska příslušný. Xen. ὀνῆρτ.
muž v seřadění vojska, v umění velitelském
zběhlý. vzxTixóvumění seřadovací, velitel
ské. vr%T. μαῦεῖν pravidlům seřadovacím,
velitelským se naučiti. b) T0 xarTahéyeodut
šv TolgT. dstdu.ořevčítánu býti (v seřadění
vojska,) v seřaděné vojsko při prohlídce.

ταλτός ὃ. (τάσσω) ustanovený; určitý.
Thúk.—ápyúpiov. ustanovené peníze ( sum
mou). Aischn. r. juépa. —dni.

TÁMTÓGbásn. — T8 šxTóc.

τᾶχω,ἀότ,--- τήκω.
ταλαιπωρέω (ταλαίπωρο-ς) 1. a) tram

poty, bídu snáším; v bídě vězím; v tísni
jsem ; soužení, trápení mám. Xen. éxovotus
T. dobrovolně trampoty snáším. Thůk. oůx
ἐταλαιπώρῆσαν ὥστε8 ἵπῖ.πθΡΙΙ811ἆο {α]οτό
Πρηό, ϱΡΥ--.Ὠόπι, λυποῦνται καὶ ταλχιπω
oodorstýskajísi a trání se. b)obtěžovánjsem.
Thúk. v dodevsíx. 2. trmácím ; týrám ; su
žuju. obyč.pass. Ἴσαντεταλαιπωρημνοι ὑπό
τε τῆς νόσουκαὶ τοῦ πολέμου Ὦγ1ἱ stýráníi
od moru iod války. Dém. raXumwopodu.cvot
moXéuotýrání jsouce válkou.Pl. dvyj Ta
λαιπωρουμένη duše (týrána jsouc,) v bídě-.

ταλαιπωρία, Ἰόπ. -η, ἡ (παλαίπωρ-ος)
ἐταπηβοία; Ἱοροία; svízel, Hér, pl. válečné
trampoty. Thúk. sg. trmácení. τ. μεγάλη
trápení veliké ; bolest veliká.

ταλαί-πωρος9, (τάλα-ς,περ-V80-40)
a) «) bídou proniklý, trápený, soužený; zbě
dovaný ; ubohý. trag. Boorol. Eur. 'E)A%g.
Pl. žvboonog nešťastný. Dém. "OXovdtor.—
8) mravně bídný. Dém. ὦ TaAuirmopety bíd
níče! b) Sof. T. ($toc,bídný, strastiplný ži
vot, Thůk. adv. bídně ; s bídou; s obtížemi,

ταλαί-φρων, ονος, ὁ, ἡ (τάλα-ς, φρήν)
trag. a) strápené mysli; ubohý. b) odvážné
mysli ; bláhový.Sof, a TaXxřopovty bláhová!

i.,
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ταλα-κάρδιος, ὁ (τάλα-ς, xxpdix) Sof.
strápený srdcem ; ubožák.

τάλαντον, τό (ταλα- αντλῆναι) 1. Ῥάδη.,
obyč. pl. vážky ; váha. Aischl. (v. Botdu 1.
a). 2.vážené; váha; talent; hřivna.a) tíží;
půvd. neurčitá; v dobách histor, určitá,
avšak v jných zemích jná. Att. hřivna od
dob Solónových obsahovala 60 min (uvá),
6000 drachem (dpxyu“), asi = 26 kg, Ai
ginská obchodní asi — 36 kg. —Hér. va vé
γιστα τῶν πλοίωνπεντακισχιλίωντ. γόμ.νἕ
χει největší z člunů mají náklad 5000 ta
ἱοπθῇ, --λιβανωτοῦ τριηκόσιχ τάλαντα (τ.1
σταῦμ.ός 3.). Xen. při Papoc. —b) j. váha,
cena peněžní (ve stříbrné měně). «) Aigin
ská a Babylónská hřivna (10.000 drachem
att.), asi 3500 až 4000 zl. r. č.—B)Attická
(6000 drachem att.) asi2100 až 2400 zl. —
Ἠότ. ἀργυρίου δύο χιλιάδας TaAávrov stříbra
2 tisíce hřiven (Babyl., asi 7—8milionů zl.r.
ὅ.). Αξἱ.--Χεη. πολλὰ τ. χρυσίου καὶἀργυρίου.

Ταλαός,πι τι. kr. Argejský,otecAdrá
stův, a jn. dle Sof, i Hippomedontův, tchán
Týdeův a Polyneikův.

τάλᾶς, ἄνος ὃ. (ταλα- «ν τλῆναι) οὐγξ.
básn. «) 00s. snášející bídu; trpící; zbědo
vaný ; bídný ; ubohý ; nešťastný. trag.,
Aisehl,i s gen. Takuma ovu.pooďsxaxňe u
bohá z příhody nešťastné! ij. subst.: ne
šťastník ; nešťastnice, i Xen. dr. —6) bíd
ný; strastný. Sof. vócog,Eur. φυγᾶ.

ταλασία, , (srv. násl.) přádlo, předení
(vlny). Xen. sg.

TaAáotoc?2.(srv. předch.) přádelní. Xen,
čovx». díla, práce— (ve vlně). .

ταλασιου ργέω (ταλασιουργό-ς) Ρϊἀάε]
ní práce konám ; vlnu předu. Xen.

TaAxotovpylu, 4 (srv. předch. a násl.)
přádelnictví; tkalcovství, Pl.

ταλασιουῤργικός ὃ. (ταλασιοργ-ός) přá
delnický. Xen, ὄργανα, σκεύη.

ταλασιουργός, 0, Ἡ (ταλασιο-εργό-ς;τα
Aucíx, čoyo-v)předením (vlny) zaměstkna
ný; přádlí. srv. tři předch.

τἀληὺ---- τὸ, τὰ ἀληδ--.
Ταλνυβριάδαι, οἱ (Ταλθύβιο-ς) 'ΓαΗΥ

biovci ; potomci Talthybiovi ve Spartě, kde
měli dědičnéhlasatelství, poselství,

TaAVbÓpBtocmýth.Sparťan, hlasatel Aga
memnonův, ve Spartě j. héros ctěn. v. i
předch.

063
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τᾶλις, ιδος, 4, nevěsta. Sof.
τἆλλα π. τἄλλα,Υ. ἄλλος-- £.
TÁ, předsamohl. i TÁ. — 18 ču4.
ταµία, j (srv. násl.) rozdělovatelka;

hospodyně (služebná). Xen.
ο. ταμίας, ου, ὁ (τάμ.-νω) 8) rozdělovatel;
Ποβροδάἕ; βρτάτοθ. α) Ἠότ, ταµίαι τοῦ ἱροῦ
správcové svatyně (posvátnýchvěcí ve sva
tyni). —B)Xen. yonudrvovTau správcové,
pokladníci peněz; v Athénáchzvláštní ú
ředníci při důchodech na mimořádnávydání:
důchodní správcové. Dém. vedle moptovaí.
v) vůb. správce; pokladník. Dém. oFilipovi
εσπότης καὶτ. -- Ὦ) α) τ]άᾶσο, Sof. v. "lux
og.p) Eur. o Diovi doxov v. ochránce, zá

štita přísah. c) Thúk. τῆς ἐπιθυμίας,τῆς τύ
ymsT. správce, Ťeditel žádosti, štěstí.

ταμιείᾶ, ἡ (ταμιεύ-ω) hospodářství;
hospodaření, Xen,

TWpitetov,76, (srv. předch.) «) skladiště,
sklad věcí hospodářských ; zásobna ; špižír
na. att. 3) m. pokladní; pokladnice. Isok.

ταµίευµα, τό (ταμιεύ-ω) ποβροᾶαϊοιί;
vydání hospodářské. Xen. pl.

ταμιεύω (τακία-ς) a) act. α) j. hospo
dář spravuju. Lýs. vi něco. β) Μο, Ζηνὸς τα
usúsoxe yovác Diův ošetřovala věrně plod
(j. hospodyně ošetřujejmění). b) častěji meď.
«) vyměřuju si. Thúk, s násl. vtou rel., p.
Xen. $) k opatrování dostávám. Lýs. prť.
νόµ.ουςἔχ. τινος zákony od někoko. v) Xen.
opatření, zařízení činím si. mia s někým
(dle své vůle).

τάμνω ν. τέμνω.
τἆμπα- --- τὰ ἔμπα-.
τἀμπλάχημα--- τὸ ἀμπλ-.

αμῦναι, αἳ, 118. na ostr. Euboji, jiho
vých. odEretrie:

τὰν n. váv. (dle někt, "rv n. šráv, m č
T) jen voc.o T.milý brachu! můj rozmilý !
PL. (irón.), Dém.

τᾶν-- τὰ ἐν.
Τάναγρα, , ms. v sev. vých. Bojótsku

nad Asópem. Hér. gen. TovXypyg,dat. -γρη.
Lava podoc3. (Távaypz) Tanagerský.

oi T. Tanagřané, Hér.

Távačic, idos, 6, ř. veliká (Don) v záp.
Evrópě, vtékající dojezera Majótského.

τάναντ- -- τὸ ἔναντ-.

ταναός9, (Tava.Fog,« 6Ρ. τανύ-ω, 517.

τάξις.

τείνω. »νten-tus, ten-ký) básn. táhlý; svislý.
Bur. xóum, TA0xa106,

τανα-υφής 2. (τανα-ός, ὑφ-αίνω) Φο8,
táhle tkaný; dlouhořasý. gérAo<. dle někt.
tenkotkaný.

τάναγκ---- τὰ ἀναγκ».
τἀνδεᾶ. --- τὰ ἐνδεᾶ. v. ἐνδεής-- {,
τᾶνδυχ᾽ --- τὰ ἔνδικα.,
τἀνδρί, τἀνδρός, = 76 ἀνδρί,τοῦ ἀν

δρός.
| τάνὺ- = TaěvŮ-.
TavíTy< vouógTanitský kraj; -ská žu

pa Eg. ve střední Deltě.
TŮVOV- — TA čvov-.

Ταντάλειος ὃ. (Τάνταλο-ς) Ταπία]ἄν.
Eur. orépu.«. —6 T. Tantalovec.

TavraAoc 1. mýth, kr. ve Frygii n.
v Lýdii, syn Diův, otec Pelopův a Niobin,
náramný boháč, zprvu miláček bohův; ale
jsa vysokomyslný a nemoha snésti nadlid
ské blaženosti své, rouhal se bohům a za to
od Dia k trapnému lačnění a žíznění odsou
zen byl. —2. pravnuk 1%, syn Thyestův,
dle Eur. první mnž. Klytaimnéstřin, odAga
memnona zabit.

τανταλόω, Sof. τανταλωδείς sváživ,
překotiv se,

τάντ- --- τὰ ἔντ-.

τανύ-ποὺς, ποδος,ὁ, Ἡ (ταναύ-πους,τανα
-ός-) 904,Ερινῦςτανύποδας- ἀ]οπ]ο--, 17οΏ]ο
nohé,

τανύω (.ν Telvo) ep. natahuju. v. ἐν-τ-.
Táčante, kr. Skyt. ku konci 6.stl.

ταξιαρχέω (ταξίαρχο-ς) α) το]ίθῖθπι
pluku jsem; plukovníkem jsem. Thůk,,
Xen., Lýs.— β) setníkem jsem. Xen,

TAŠL-ÁPYYS, ou, Ó— násl.

ταξί-αρχος, ὁ (τάξι-ς. --) a) velitel, ná
čelník sboru, zástupu (vojenského). Hér.

Cu) ve vojště Lak. — $) i náčelník lodní.
i s dodatkem dno vsv. b) att. «) náčelník
pluku ; plukovník; velitel pluku, sboru, fý
ly ; plukovník. V Attice bylo jich 10, vo
lených. na sněmě j. příručích stratégů.
Τπή]ς, οἳ τε στρατηγοὶ καὶ οἱτ. -- Ὠέπι, B)
ivevojštějn.: plukovník ; podvelitel. Xen.,
An, (v. λοχαγός Ρ,α). -- γ) setník. Xen., v.
zadtovyu 1. 0,1.

τάξις, ἡ (ray- v Táce) 1. a) «) řadění;
seřadění. obzl.u vojska, Xen. váčiv rovjam
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seřadění učiniti. Eur, δορὸςτ. βοϊαδὅπί νο]ς,
vojska, Thúk. —Xen. často šv T. v seřadění;
v řadách; v šiku. T. T00 oTpaTEVU%XTOGpo
řádek vojska, %čvvý ččeháce v. pořádek při
výjezdu, průvodu slavném. (p) m. seřadění,
7 Υ8άάοἩ.Ἠόή. ἀξιεύμεθα ταύτης τῆς τάξιος
za hodny pokládáni jsme toho m.(v seřadění).
ἔχειν ταύτην τὴν τ. παί{]{οΐο πι. 901. ἔνθα τά
čiἐσχάτην ἔχει kde postavení nejkrajnější
má, Xen. (v.Axyyávo a, B).v) Xen. mary
ων τῶν ἀμιφὶněko zkušený v seřadování
vojska ; znalec umění vůdcovského. p. Tepi
τάξεις (v. uádyua 1. a, x). b) seřáděné; v Ťa
dách postavené; voj seřaděný.«) Hér. v0 ně
σονἐγίνετο ἐπὶτάξιας ὀλίγας střed skládal se
na málo řad (za sebou). Xen. (v. áxoXovbte
1. a, f). Thúk, órTArrávzi v. ozbrojenců, (pě
ších)řady (op. twret;). B)díl vojska určitý.
v Attice buď: pluk, sbor pěší jednoho z de
síti kmenů,n, častěji: setnina. Xen. %τ. ἣν
éxavov dvopec setnina byla zástup 100 mu
žů, (v. παρασκευάζω 2. 8, α). καὶ ὅλαις ταῖς
τάξεσι καὶ ὅλοις τοῖς λόχοις ἶοε]γπῃ βοἰπ]πάπι
i celým četám. c) vůb. zástup (i nevojínů).
Aisehl.óde T. —t. Ókeanoven. —2. a) uspo
řádání ; urovnání. Pl. a) Tačetmxal xócp.ov
Tvyoda«oixixuspořádání a úpravy dostane-li
se domu—. (op. dračta—) β) -- ἐντῷ σώματι
v těle (dylax). —ěv vý Vvyž— v duši. 1 pl.
spořádanost a úpravy— τῆς ψυχῆς ἀπδο, γ)
Ťád. Ἡ τῶν ὅλων τ. τόθπο πῄήταΤάά, ϐ) αβί8
novení; zařízení. w) pořádek; pořadí; řád.
Ῥόπι,τὸ πράττειν τοῦ λέγεινὕστερονὂντῇ τάξει
jednání pozdější jsouc pořadím, pořádkem než

„mluvení—.$)m. ustanovené, vykázané. Dém.
(σ. παραχωρέω {.). ΕΙ. stanovisko (v. Aero
9. 8, α.). Ὠόπι. ἔντινος τάξει na m., v řadě
někoho, něčeho. Dém. ἐν ἐπηρείας τάξει καὶ
odovov TOdTOmoweřyze zlomyslnosti a závisti
to činiti. v) řada; třída. Xen. eigτάξιν τινῶν
τάττειν τινὰ do řady, třídy některých řaditi
úěkoho. Dém.oixérov vdčiv čycovj. sluha.c)
nařízení; uložení; ukládání. —Xen. 08 φό
ου berně.

τἀξίωμα = τὸἀξ--.
τᾶξω --- τὰ ἔξω,
τἀπειλήματα --τὰ ἀπ--.
ταπεινός 3.a) «) nízký; ponížený; po

korný. Aischl., att. —Χθῃ. ὅτι ταπεινότατοι
60 πδ]ροΚοτηδ]δ{. ---ταπεινόν τινά τινι παρα
oyeřvpokořiti někoho někomu. Dém. (v. $4
d10g2. a,) Thúk. τ. ἡ διάνοια ἐγκαρτερεῖνΠίή
ká mysl k vytrvávání. 9) nepatrný; mdlý;
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slabý. Dém. čonuotxai T. opuštění a slabí.
dúvauuc—moc válečná slabá. b) «) prostý;
sprostý. Xen. oyňu« oděv. Arst. Aéčugmluva.
B) nízký ; potupný, Xen. Btoc.adv. potupně.
v) podlý ; špatný. Xen, odre v. tak špatný.
v0 T. podlosť.

ταπβθινότης, τος, Ἡ ( ταπεινό-ς) 1. πία
kosť (postavou, polohou), Hér. o koni dedi
δαγµένος ἐπὶγαστέρα κεϊῖσθαιταπεινότητος εἴ
νεχα naučený na břicho si lehati, aby byl
nižším. 2. a) poníženosť; snížení. Thúk. —
Isok, pl. ponižování. b) sklíčenost. Xen.

ταπεινόω (ταπεινό-ς)Ροπίζτ]α; Ροπ{ζθ
ηγτπι, Ροκοτηζπι ὄ]πίπι, τινα πόΚοπΠο,ΕΙ. Ρ18.,
Xen. vamevěceuponížiti; pokořiti. pass.
verTareavÁcd+aponíženu, pokořenu býti. Te
ramelvoTau7 Oóčasnížena jest, klesla sláva.

τᾶπι--- τὰ ἔπι--.
τάπις n. ταπίς, ιδος,Ἡ, . dame.
τἀπόρρητα--- τὰ ἀπόρ--.
ταραγµός, ὁ (ταράσσω) Ράςπ, 3) Ὠϊπιοῦ.

Eur. u.dymgboje. —b) zděšenost. Eur. avy
χὺσις καὶτ. zmatenost a zděšenosť.

TAPÁNTMP,0906, ὁ (ταράσσω) Aischl.
móAemcT. obce buřič.

Tapavrivoc '3. (Tápac) Tarantský;
-entský. oiT. Tarentané.

Ἱάρας, αντος,ὁ, ἡ, Ταταπὲ;Ταγθπί(Τα
rentum), znamenité ms. Rec. v již. Italii
na sev. pomoříchobotu (dle ms. nazvaného)
Tarentského, na konci 8. stl. založené od

vystěhovalců Spartských, proslulé hluč
ným obchodem a bohatstvím.

ταράσσω, -ττω (.«νpásce, Tpay-Úg.—
80Υ.ἐτάραξα; pass. čvapáydny, fut. Tupá
Gouou,pIf. Terápoyu.m) 1. a) hřmotně, ve
zmatek srážím. Aischl. ravra (V.xvx4o).
b) ve zmatku, ve zmatek biju. Hér. ořvexpot
καὶ τὰ ναυήγια ἑτάρασσον τοὺς ταρσοὺς τῶν
xaréwv—ve zmatek bily do lopat veselních
2. a)«) matu; ve zmatek u-, přivádím. obzl.
vojíny. dep. pass. att. TapaTTEGLO,TRDKY
dva matenu, zmatenu býti. Teraparypévot
ve zmatek uvedeni jsouce. Thůk., Xen. vu
odčovrouzmatení, ve zmatek uvedeni budou,
B) v pochybnosť, v rozpaky uvádím; rozpa
kuju. vev někoho. Pl. i o subi. neosb. ἐτά
oučé míTiva v pochybnost uvedlo, rozpačilo
něco někoho. s obi. věci: převracím. Pl.
pass. (v. 2. čvo a, {.). Ὦ) «) znepokojuju;
pobuřuju. Eur. víg oňy ταράσσει καρδίαν-
znepokojuje—. Dém. se subi. neosb. —pass.
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att. —se. Xen, Teruovyuéva váde pobouřeno
toto. —B)vz-; rozbuřuju; rozněcuju. Bur.
ὅταν ταράξη Κύπρις ἡβῶσαν Φρένα Κὰπ roz
bouří Kyp. bujnou mysl. v) bouře, vztekle
provádím. Eur. oóvovvraždu. vzbuřuju. Sof,
νεῖκοςἀνδρῶν Taodčau spor mužů vzbouřiti
Φᾷ55. Ὠέπη, ἐκ τούτων ἐγκλήματα καὶπόλε
μιὸς ἐταράχὃη z toho strhly se výčitky a
válka. 6) «) děsím ; plaším. dep. pass. —se.
opéva na mysli. Sof,, Xen. did T0 u) Tao4T
Tecdat protože se neděsí. 3) k děšení vyrá
žím, pronáším. Sof. δεινὰ ταράσσει οἰωνοῦέ
Tag hrozné věci k poděšení, k ustrnutí pro
náší—.

ταραχή, ἡ (ταραχ- Υ ταράσσω) 8) α)
zmatek. Hér,, Thúk., Xen. (v. xxTaoBévvuuu
1. b, «). Byrůznice. Bur, ddeApav, Thúk. —
ξυμµάχων πρός τινα Spojenců s někým.
Xen. (v. dxoucío). Isok, b) bouře, Pl., v. ὃό
ρυῤος 2. 8, α. -

TÁpANOC,6, (srv. předch.) Ken, hřmot;
zmatek. roAůchlučný. ,

ταραχώδης 2. (-χο-ειδῆς)a) a) zmatku
plný ; zmatečný, Thúk,vxvuayla. Xen. tyvy.
6) snadno zmatený ; ku zmatku náchylný.
Xen. oroarTevua, oroamá. b) «) bouřlivý ;
zanevřelý. Hér. v0 Hetovbožstvo. B) rozbou
řený; roznicený ; náruživý. Isok. vapaye
déoTaTa Otaxetobe mysli velmi rozbouřené,
náruživé býti. Amy r.

ταρβαλξοςὃ. (rdpBo-c)ustrnulý. Sof.
ταρρέω (T%o0-g)básn. a) trnu ; lekám,

hrozím se, Aischl. voůc$eoc hrozím se bo
hů. Eur. dyXovdavu. Sof. r. u) s coni, lekám
se, aby ne—.i rtvď u s ooni. lekám se o ně
koho, aby ne—,Eur. is inf.. eiretvhrozím
se říci, Terapf$mxecustrnnlý ; polekaný. b)
s hrůzou v úctě mám. vi něco,

τάρβος, τό(», torv-us).básn. a) trnutí:
hrůza. Eur. r., w690;hrůza, strach. b) Soť.
sen hrozný, strašný. v. $4p00gf.

ταρβόσυνος ὃ. (τάρβο-ς)Aisehl, hrůzy
plný. póBogstrach.

τάργ- --- τὰ ἐργ--.
Tapytráoc n. -ÍTaoc mýth. praotec

všech Skythů, syn Diův a dcery Borystheno
vy, otec Lipoxajův, Arpoxajův a Kolaxajův.

ταρϊχεία, Ἰόπ. -χ η, Ἡ (ταρῖχεύ-ω) 5ῖ
δίτπα, 1. ταρῖχήιαι Π. Γαρ-.αἱΠηλουσιακαί
sušírny Pélúsijské, m. Eg. u Pélúsijského
ústí Níla. 2. pouhé Ταρϊχήιαι n. -yeřu Su
šÍrny, ms. Eg. u Kanóbského ústí Níla.

τάσσω.

ταρίχευσις, Ἡ (ταρῖγεύ-ω, b). Hér, bal
samování. % rTpíry v. třetí způsob balsa
mování,

ταριχευτής, 08, ὁ (ταρῖχεύ-ω, b). balsa
movač ; -ovatel. Hér. pl.

ταρϊχεύω (τάρῖγο-ς) a) suším; v soli
nakládám. obzl. ryby. Hér. tybůes ἐξ ἅλιης
rerxovycvu.évg ryby v mořské, solné vodě
naloženy (Slanečiy). p. Xen. —Pl.i rx 0x
Tpireúsiv jeřabiny, oskeruše nakládati. b)
balsamuju (mrtvolu). Hér. —PL.vxgtyevů?
vx, nabalsamovánu býti.

Ἱαρϊχήιαι, v. ταριχεία.
ταρϊχοπωλέω (ταρῖχο-πώλη-ς, 0, sla

nečkář, srv. roXém) slanečkářství provozu
ju j slanečky prodávám.

τάρῖχος, ὁ,Hér. a) sušená(v solinalože
ná) ryba ; slaneček. —b) seschlá mrtvola.

ταρσόὀς, ὁ, {αν 6Ρ. τέρσο-μιχι usýchám,
m torre-o, důrre, důrr) 1. pletivo (ze su
ohého). ταρσοὶχαλάμων: α) u Hér. pletiva,
pleteniny z rákosí (při stavbě vkládané ve
vrství cihel). 8) u Thúk. košíky z rákosí.
2. ploska. a) spodek nohy ; chodidlo. Hér. —
b) peruť, lopata vesla. «) Eur. sg. j. coll. (v.
míruvAog1. a). B) Thúk. 08T. Tv vedy spodní
vesloví lodí,

Ταρσός,ἡ, π. Γαρσοί,οἱ, hl. ms, Kili
kie v Asii nad f. kydnem.

τάρταρα, τά, V.násl., £.
Ἱάρταρος, ὁ, πι, strachu, hrůzy, 1. Pe

klo. a) tmavá propast pod Hádem, kamž
Zeus božstva jemu odporující, j. títány,
svrhl, b) díl Háda, kam přicházeli zatra
cenci zemřelí (srv. užxao 2. a). podzemí vůb.
(3.Hades). b) básn. i rů Táprapa. Eur. vs
TXpTA9%Země propasti (pekelné).

Ταρτήσσιος 3. (Txornoa-0g)Tartésský.
oi T. Tartéssiané,

- Taprmooóc, 6, 1. ř. v již. Ibérii (Hi
spanii, pozdější Bxřrc, lat. Baetis, nyní
Guadalguivir). 2. obchodní ms. u ústí ř. té,
osada Foinícká, v 7.—5. stl. bohatstvím
proslulá, později zhynulá. 3. pozemí ok. Ť.
té (částjiž. Hispanie).

ταρφύς, čog3., Aischl. 2. (« τρέφ-ω)
básn. a) bujný; hustý. Aischl. rxooůs dpíž
—vous. b) Aischl. τ. μυριὰς ἀνδρῶν valné.
množství (tisíce) mužů.

τασσω, -ττω 1. řadím. a) «) s obi. os.
stavím řadou, dořady. obzl. ve vojsku ; i voj



ταῦ.

sko, trag., Hér., att, —Xen. várrouev Ἡμιᾶς
αὐτοὺς ἐπί τιν« Ἰπάίπο 5ο proti někomu.
τάττειν εἰς µιάχην στρατιάν Ťaditi, stavěti
k bitvě vojsko. meď. buď: řadím, stavím si;
n. —se. Xen. τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον
ταξάµενοι ἐπορεύοντο ΡΔΥΡΑΥΥπα Ιοπό ΚΙίὰ]ο
v řadách si postavivše Ροξ{αΡρογθ]1.πρόσὺὃεν
σὺν ἡμῖνTavTTouevo. dříve s námi v řadách
jsouce—, Thúk, v4Exodbauvavol905 Tia po
staviti se s lodmi proti někomu.pass. Hér.
Ἕλλλησιτοῖσι τεταγµένοισιπερὶτὸ ραιον
Hellenům postaveným (vřadách)ok.Héraja.
Χθῃ. ἣν ἐπὶπολλῶν τεταγµένοι προσάγωμεν-
budeme-li v dlouhých (a úzkých) řadách na
proti postupovati—. ) s obi. lodi : řadím ; po
řádám;srovnávám.va2spofádati ;srovnati,
Aischl. (v. orřoos). med. Thůk. šráGavro
χύχλον τῶν νεῶν 5οὔαα111si(kruh lodí), sesta
vili si v kruhulodi. pass. vůssšo Ἱυῖντετά
γατσι lodi proti námjsou postaveny. b)«)
postavuju. Tivž někoho; m, vykazuju ně
komu. Pl. οὗ ἂν τις ἑχυτὸν τάξη kde by kdo
56 Ροφίατ!]. Ὠόπι, οὐδ) ἐφ᾽ἓν τούτων πώποτ'
ἐμαυτὸν ἔταξα απὶἹςjedinému z těchto jed
nánífneobrátil jsem se. B)vřaduju ; čítám,
Xen, eigT0ůgdoj1x003 Tia k mužům k vládě
schopným někoho. PL.Tv cogixv ἐντοῖςἀγα
wotg—mezi dobra. 2. a) pořádám ; rovnám. m
něco, pass. TeETXYVÉVOVSpořádáno ; urovná
no. Thůk., PL. (v. κοσµέω 1. Ὁ, δίχιτα--). b)
a) stanovím ; ust$novuju. vivě někoho. Sof.
s inf. cé νιν τάξω Φὐλάσσειν tebe ustanovím
k ošetřování jeho. Pl σὲἐπὶτοῦτο τάττουσι
tebe k tomu ustanovují.pass. Aischl. Ty
delgčet Ti ustanoven byv k něčemu. Sof.
ταχθεὶς ὑπό τινος ἕρδειντι ust. byv od někoho,
aby něco konal. οἱτεταγµένοι βραβῆς 1βἴ8πο
vení rozsudí. dvope; Doxémv T. mužové
z Fóčanů ustanovení, vypravení. Xen. oi
Tayděvreg kteří byli ustanoveni, určeni. —$)
s obi,věci, ustanovuju, něco. medď.—si. Pl.
uucdóv mzdu, i med. dym., Hér. Čnulmvrá
Zxobo trest ustanoviti (jnému).pass. Hér.
Ó TETAYMÉVOGYoóvo; ustanovená doba. Xen,
ἐν ταῖς τεταγµέναις Ἱύέραις το dnech ust.,
určených. Isok, (v. óvou 3. a). —©)«) na
řizuju ; ukládám, vuvíT někomu něco. 5 {Π8,
aby—. Χθῃ, ἑκάστῳω ἔταξαν πρὀσελέσθαι-
každému nařídili, aby si přibral—. s aco. c.
inf.: aby někdo- i se subi. zosb. Pl, 6 vóu.og
οὕτω τάττει zákon tak ukládá, káže. pass.
ο, τὸ ταχθὲν τελεῖνrozkaz vykonávati, Pl.
αὕτη 7 δίκη ὑπὸτῶν δικχστῶν ατοῖς ἐτάχὺη
ta pokuta odsoudců jim byla uložena, usouze
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na. Xen. vů vevxyuéva rozkazy dané. —pass.
i se subi, 05., Hér. oópov oddéva črdy boa
ošosiydaně zádné nebylo jim uloženo dávati.
B) vyměřuju. obyč. meď. Hér. oóoověvaZxTo,
ěTáZavvoberni si vyměřil, -li; k berni se za
vázali (že budou platiti. ale dle «) : čráZuTo
φόρους οἱ προσιέναι κατ čvex nařídil, aby
berně mu docházely, placeny byly po náro
dech). Šdpx čráčavro dary samy nabídli (že
budou dávati). i šráčavro čg Thy Owgeývna
bídli se sami k dávání darů, že dary budou
dávati.

TX, T0neskl. = t., PL.

Tadysrov, ión. Tyby-, 76 (později i d
1 ἄύγετος, Táygetus, pohoří v již. Pelopon
nésu, prostírající se od již. hranic Arkad
ských na jih k mořiIónskému, obyč.hrani
ce mezi Lakónskem a Messénskem.

ταύρειος ὃ. 19, (ταῦρο-ς) tuří; býčí. Sof.
κέρατα. Aisehl, -oóvogkrev zabitého býka,

TAVPYJŠOV(Txůp0-c) neskl. turem ; j. tur,
ΡΙ. τ. ὑποβλέψας πρός τινα turem, očima
upřenýma pohlednuv na někoho.

Tavpnóc 3. (Ta5-01) Taurský.Eur. v%
χδών. Ηότ, ἢ [. Taursko; Taurie (Krim).
τὸ T. doeaTaurské hory (na jihovýchodu).

TaĎpov, oi, Taurové, nár, dle Hér. smí
šený, z části ze Skythův, bydlící na polo
ostr, mezi sev, západním mořemEux. a Ma
jótidou (Taursko, Krim), živící se válkamiakořistí;národnísvébohynipanenské( při
rovnávané Artemidě Hell.) obětovali cizin
ce příchozí n. zajaté (srv. lovyévex).

ταυρό-χερως, ὁ, ἡ (-κέρας) turorohý.
Bur. o Bakchovi. ace.sg. -ρων.

ταυροχτονέω (ταυροκτόνο-ς)trag. turo
bijce, obětník turů, býků jsem ; býky za oběť
zabíjím. Aischl. dsořz. Sof. s obi. Bod.

ταυρο-χτόνος, ὁ (-κτείνω) Sof. turo
vraždný. —Atovrsc.

Tavpo-nóAm, dór. -Xu,4, Sof, — násl.;
ale dle někt. v—(nikoli I—, Ta0g0-g): turo
jezdkyně; turolovkyně, Ἄρτεμις.

}αὐρο-πόλος (Ταῦρο-ι, πέλο-μαι. v. i
předch.) Eur. T. $s4 bohyně v Taursku sí
dlící, vládnoucí; —vládkyněTaurská,t. Ar
temis, j. krutá lovkyně (krutější než Hel
lénská,srv.Tad).

TAVPÓ-TOVG,modog2. Eur. turonohý.
ταῦρος, ὁ[. taurus, tur, Stier)tur; býk,



1048 ταυροσφαγέω.

Φοῇ,ἀχμίής. Χεη. Ρ], --ἐκτεμνόμενοι 78 Υζάθ
nou oběťzabíjení.

ταυροσφαγέω (ταυροσφάγο-) Aischl.
Ξξ ταυροκτονέω. Ρ18.

ταὺρο-σφαγος, ὁ, ἡ (σφάζω){πτγ, ΡΥΙΥ
porážející, obětující. Sof. jučox v. den tu
řích, býčích žertev.

ταυρόω (ταῦρο-ς) Ἐατ, 9) τνtura, býka
proměňuju. —prf. pass. b) med. turem,j.
tur zdivočuju. obi. ouu.«zrak divoce upírám.

ταῦτά--- τὰ αὐτά, 7. αὐτός2.
ταύτη (σ. οὗτος) ᾖ. 8ἀπ, Π8οἳ,πῇ: 8) α)

ἐ84Υ; {πάγ. Ἠότ., Χεπ.τ, διαβαίνειν ἴπᾶΥΡ76
cházeti. B) tam (na οὐ,Κά93) Ἠότ. ἐφ᾽οὗ--, τ.
na kterém m.—,tam. ij. attr. "EAXmoirotor
r. Hellénům (tam postaveným,) tamějším.
Thúk. % τ. πειρος tamější pevnina. Xen.
οὗτ. ἵπποι. -- τὰ τ. ἅβματα. Ὦ) α) οῦσ. ο βπιδ
τα, Ηότ, τ. γνώμιηνεἰμὰ tam se kloním míněním.$)tímčinem,způsobem; tím;tak.Pl,
oúděT. daixd ani tím, tak nekřivdím. Xen.
i T. ori— tím, že—, Dém. «. φοβερός tím způ
sobem strašný.

ταυτί --- ταῦτα-(.V.1..

ταὐτομµ-, 7. αὐτομ.--.
ταὐτοῦ α Ρ., . αὐτός9.
Ἰαὐχειρα, τά, 1ηβ.Ροπι. v záp. Barce

v Libyji, pozdější Arsinoe (Tokra).
TaÉVT' předsamohl.,Aisehl,,v.Sára.
ταφεύς, έως, ὁ (δάπ-τω) Ἰτορπῆς, 90,

vivocněčí, pl, io krkavcích.

TAPY),7 (srv. T400;) a) a) pohřeb; po
hřbení. Hér. BxaiAmíyv. královský pohřeb.
PL. čvTý T. při pohřbu. $) Hér. pl. obřady
pohřební. b) hrob. Aischl, —Sof. pl. ojed
nom hrobu,εἰς ταφὰς ὃήσειν, πεσεῖν4ο hrobu
vložiti, padnouti. p. Hér., i sg. čx Tňg 1.
z hrobu. .

Ἰάφιος ὃ. (Γάφ-ος) Tafský. Eur. "Apms
T. voj Tafianů.

τάφος, ὁ (81. ταφή, δάλ-τω) a) pohřbe
ní; pohřeb. 9ο, αὐτόχειρ (τ. ἳµετέχω ΡΜ,α).

(τ. καλύπτω 1. α, β). P) hrob. Aisehl., Sof,
(σ. ἀπολείπω 2.8, β, καναιρέω 1. b, u). att.
(τ. μνῆμα Ὦ). γ) hrobka; krypta. Aischl.
τάφοι πατρῷοι. Ηόϊ, πατρώιος --τοᾶἱηπά,ἰ 1.
otcovské hroby (v. i čyzxoAžrro). i náhro
bek, Xen,

Targoc, %, ostr, v Iónském moři u jiho
vých. pobřežíLeukady k Akarnánii.

ταχύνω.

ταφρεία, 7 (rappeú-e) dělání, opatření
příkopů. Dém.

TXPPEŮW (Táppo-c) příkop dělám, vyko
pávám. Xen., v. zpoxádyucu £.

τάφρη, Ἡ, ἄῑθ πόΚύ,Ἡ Ηότ. πι, τάφρος,
τάφρος, Ἡ, příkop; příkopa; strouha.

Sof., Hér., att., v. xwraTéuvo Í.

váxaNeb) adv.1.a)rychle; hned;brzy. Aischl. —Sof. při elosoda:, zudécduu,
δείξειν (v. i Bácavog a—). i att. — Xen. po
předv. óTe—,črel v záv. T. OY; hned, brzyuž.
i bez předch. předv.: ἐκ τούτου τ. δὴ καὶἅλ
Xor—potom hned už ijní—. +. dě xui— brzy
pak i—.b) potom; později. PL. ví τ. δράσεις;
co (teprve) později počneš? —2. snad; asi;
obzl. při pot. opt. Aischl. vdy' dv.Trigεἴποι
snad by někdo řekl. p. Xen. — Soť. při pot.
part. i při ind, fut. —Pl. Tayἄν τινες καὶ
τούτων ἀγνοοῖεν--. Ὠόπι, τἀχ᾽ ἂν ἴσως-- 5π8ά
by asi—.

ταχέως, τάχιστος, V.ταχύς,
Ταχομφώ; , dle Hér. ostr. Níla.v sev.

Aithiopsku ku hranicím Eg., brzy zašlý.

τάχος, τό (ταχύ-ς, 81Υ.ταχυτής) 1. 8)
ΥΥΟἨ1086,ΑἱδοΠ]. ὡς τάχος ]. Ιποᾶπο Τ7οΠ]Θ.
p. i 968,, Πότ. Ρ. ὅτι τάχος, -- ὅσον %. j. jen
možnorychle; co nejrychleji. Hér. xxra τ.
způsobem rychlým ; na kvap. Pl. uerů 74
χους, Χθη. ἐν τάχει--, ἶἀπὸ τάχους (7 Ι7Ο]
losti ;) s rychlostí. ΒοΓ.τάχος ἔργουκαὶποδῶν
rychlost činu i nohou. Ε]. τ. ἐντῷ τρέχειν,
λέγειν, µιανθάνειν.-- b)rychlost (j. vlastnost);
hbitosť. Pl.ioyů; vsv Tayovesíla bezrych
losti. Hér, dg váyenc elye ExuoTogj. v rych
losti byl každý ; j. v rychlosti každý stačil.
Χοῃ. ὅσα ἰσχύοςἢ τἀχους ἔργα ἐστί vše 00jest
dílem síly n. rychlosti, PL. τὰ ἄστρα πῶς
mp0; KAAmAaTávove čye— j. se mají k sobě
vespolek v rychlosti. 2. duševně.Eur, T405
oocváv prudkosť mysli.

ταχύ,v. ταχύ.
ταχυ-αλωτος 9. Ἠότ, 1γοἩ]θ, 5ηδᾶπο

ς d ὅπύ, γώῤγ.
Thúk,ἐπὶτὸν«,kupohřbu.b) a) rov,So£| 5 o 0

ταχυεργία, ἡ (ταχύ-εργος2.)Χθη.τ7οΒ]ό
Ἰδάπάπί, τινὸς πᾶδί,

ταχυναυτέω (πεοῦ.ταχυ-ναύτη-ς)τ7ο]ι
le loď ženu, vesluju. Thúk. prs. —i 10 τὰ
yvvavrody rychle plující čásť lodstva.

ταχύνω (ταχύ-ς) 3) τγοΒ]6jednám ; po
spíchám. Φοξ, τάχυνε ΡοβΡρ{ολθ]! ταχύνας
σπεῦσον (Ρορί]6 81,) Ἠοπθπα Ροβρδξ | πένψω



ταχύ-πους.

Toyúvacz pošlu honem. Xen. τὸ ταχύνειν po
spíchání. b) j. tr.urychluju ; rychle dělám.
Ti něco. Sof, κάπετον χερσί--.

TAWÚ-TOUC,moŠog2. básn. rychlonohý.
Eur. eno: (v. ix©Xov 1. a—). při verbu:
rychlou nohou ; rychlým spěchem.

TAXÚ-TTEPOG2.Aisohl.rychloletý.mvoaí.

TayÚú-ppowoc 2. Aischl. rychlovalný.
Aóyo: zprávy.

ταχύ-ρρωστος 9. [-ῥώ-ννυμι)598.rychlo
ΠΦ1{7.πελειάς.

ταχύς, έος, ὃ. (« tek-u; tok. - TRYUv.
zvl.! —comp. a sup. $čecov, -TTOV,TAL
στος. -- Πέ, οϱ7ὸ. ταχύτερος) 1. 8) ΙΥΟΠΙΥ;
kvapný. Xen. úmypéva:rayeř vojenští po
bočníci rychlí, hbití, vovdytovovnejrychlejší
(čásť vojska.) voj. %mopeluTaylovy cesto
vání nejrychlejší. Dém. Tayeřu:vorýpete,výjez
rychlé trojřadovky, lodi (válečné), . ταχέως
rychle (op. Bpadém).p. Tod rychle; brzy
(v. AMav).Včocov, daďrrTovrychleji; hodně

«7116, 9ο, οὐὃᾷσσον οἴσεις(χεῖρα); περο
dáš mi ihnedruky?ibez verba ; οὐχὶθᾶσσον;
nepůjdeš mi hned pryč? hned miz očí! Hér.
TAJÚTEDOVGVUVLoVEVčc UV rychleji po
lem setkávati se. Tay10ranejrychleji. často
trag. i att. Ort, ὡς, ὅπως τ. co nejrychleji,
Sof. ocovT. jen co nejrychleji. Hér. og (j.
spojka) —rTáytorTa,obyč. některým slovem
odděleno: jakž rychle, brzo; jak mile, ©g
ἐλύθη τάχιστα ]αὶςπι]]ο pout byl zbaven-.
p. αἲζ.ἐπειδὰν τάχιστα, ὃᾶττον(τ. ἐπειδή 1.
ρ. β--.τ. 1ὅτε 1. ϐ). -- Πότ,, αζ. τὴν ταχίστην
(nejrychlejší cestou:) nejrychlejším způ
sobem ; co nejrychleji. —b) att. διὰ ταχέων
v brzkém, krátkém čse; za krátko. Pl.
v rythjhu: 70 ταχύ, -- τὸ βραδὺ rychlé, —
volné. 2. duševně kvapný ; prudký ; prchli
vý. a) o 08., Sof. opovetyol ταχεῖς οκ ἀσφα
Aeřzv -myšlení kvapní nejsou jistí, neomyl
ní. b) o věci. Hér, Tuyúrveoa%Gopůreou věci,
činy kvapnější, prchlivější, než moudřejší.

ταχυτής, τος, Ἡ (ταχύ-ς, 81Υ.τάχος)
rychlost; hbitosť (j. vlastnost), Pl.

Těpředsamohl. T', před ostrým příd.©|
(« Te, VTig, —gue) enkl. postp. 1. slůvko
neurčitosti. a) při pron. rel. indef,, Hér. č
x«g Tejakkolivěk, b) «) přirel. ν. ὅσ-τε, ὥσ
Te, 4-Te, oióo-Te. b) j. přívěsek ve tvoření
tvarů pron. d-Te, 76-Te, wo-Tě. — v) i při jn.
slovech, j. GAXo-re.©)«) Hér. při spojkách
(v. čreí). B)i att. čo-ve. 2. spojka. a) u)vě- Tě
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jednak—,jednak ;i—i; jak— tak. obyč. básn.,
k tužšímu spojení slov, vazebn. vět.Aischl,
--' 808, ὑπὲρ τ᾿ ἐμαυτοῦ τοῦ θεοῦ τε τῆσδέ τε
vs i za sebe i za boha i za tuto zemi; j. zasebetakzabohai zatuto2.—Eur.xetvoíTe—,
muse Te i oni—,i my. zř. Hér, aatt. —Thúk.
ἐκεϊνοίτε-- οὗτοί Te ioni—, iti. p. Xen, p)
častěji Tě—xa(—i—i—; j.— tak. trag., Hér.,
att. (v. xaí 3. b, x). Hér. Aučáv Te καὶἄλ
λων ἐδνέων βασιλεύςkr, i Lýdův ijn. národů.
ἔςτε ἀγορὴν, καὶ ἐξ dyopňs i na náměstí i
z nám.—někdy Texat překládá se č.pouhým:
a, obzl. při číslovkách: dpěavrec ni důo Te
καὶ εἴκοσιγενεὰς ἀνδρῶν, ἔτεχ πέντε τε καὶ
πεντακόσια Ῥοάγχζενᾶο τἰόάα ρο ἀτααάταοεί
věků lidských, po pětsetpětadvacet let. —
někdy druhý člen s x«i bývá určitějším vý
kladem členu prvního 5 τὲ, Ἠότ. ὅρταζον τε
τοῦτον τὸν χρόνονzal GoLV Vaxivdix stvětili
svátky tu dobu a měli slavnost Hyakinthií,
—někdy k prnímu členu s τὲ připojuje se
druhý člen dvojitý s xaí Te xaí. Ἠότ. οὗτός
τε δὴ χρησµῳδέων προσεφέρετο, καὶοἵτεῖτει
σιστρατίδαι καὶ οἱἈλευάδαι γνώμας ἀποδειχκ
vůuevotjednak ten tedy věštby pronášeje na
léhal na krále, jednak i Peisistratovci a
Alerovei (naléhali), mínění svá vyjevujíce.
—att. někdy druhý člen s xxt má platnost
předvětí k prvnímu členu s vě. Xen, oyedov
τε ἔτοιμα ἣν καὶ οἱἁμότιμοι παρῆσαν 8ἷΟΤΟ
to bylo hotovo, kdyžpřišli vladykové. v) 4X
λοι τε καί--, ἄλλωςτε καί(Τ.καί ὃ. Ὀ, β).-- ὃ)
Tě —čmevvadě xzí—jednak—, potom paki-,
Xen. — b) «) zř. pouhé Tě: a, ku spojení
slov dvou vcelek, obyč. básn., ku spojení
vět n. vazeb iatt. —Soť. νύκτας Ἠμέρας τε
noci a dni. Xen. ἄπειροι ὄντες αὐτῶν τό τε
πλῆνος ἄμιετρονὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε-
ač jste jich (dosud) nezkusili a množství ne
sčíslné před očima měli, přece odvážili jste
56--. γιγνώσκω τε, ὅτι οὐ--, οὔτε 8 Ῥοζηάτάπι,
že ne—, ani ne—, ©) oůre—, Te jednak ne-,
jednak. (v. ore a, P, srv. i μήτε 8, P).

Téupoc, 6, dle Hér. ř. s vodou léčivou
vjihových. Thrácku, tekoucí doKontadosda.

Τέασπις,ιδος, ἱόη.ιος,Ῥοτδαη οἷε,τ,500.,
otec Farnadatův.

τέγγω(.ς tingo, tine-tura, tůnche) obyč.
básn. 1. a) «) (kapkami) máčím, smáčím;
pokropuju ; zavlažuju. Aisehl. rxoet%v,20A
moug(slzami). véyčassmočiti; zavlažiti. Eur.
Χόρας οὔ], Sof, vepéhy τέγγουσα παρειάν ΠΙΤΑΙ
deštěm slzí smáčeje líce, Těyyecdasmáčenu
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býti. Aisch]l, rozplývati se v slzách. 5) Eur.
αἷμα βωμοὺς τέγγει krev oltáře zvlažuje. v)
Sof. dp6601g TEyyÓv.evoz zÓóu.%grosou vlhnou
mi vlasy. vsyyděva. zvlaženu býti. b) leju ;
pro-; vylévám. Sof. Oxxpýovdyývavkrapot
5ἱ1.ρᾳ58. ὄμβροςχάλαζά ὃ’ αἱματοῦσσἐτέγ
Ύετο příval krůpějí krvavých leje se. 2.
zvlažuju ; zmirňuju. Aischl, obi, xéxo,vedle
uaXbacce, Eur, Aóyot měyysoda:slovy dáti
se pohnouti,

Teyém,ión. -én, 7, std. ms. vyjihových,
Arkadii.

Τεγεἄτης, ΙόἩ,-ἤτης, ὁ(Τεγέα)Τερε]αὈ.
1εγεᾶτικός, ΙόΠ,-ητικόςὃ. (Τεγεάτ-ης)

Tegejanský ; Tegejský. Hér. odpo.
TÉYOG,76 (srv. ov4yo;, « tego, tec-tum)

kryt; střecha, Thúk., Xen.
τένὝλα, ν. θάλλω.
τένηπα (VAT, ταφ-, ep. a0r. part. Tx

owy, subst. vd Tápg, « δάµβ-ος) Ρ1{,ἀθί.,
obyč.bísn. a ión, ustrnul, užasl jsem, Hér.
—ánoúuv.

τέθναμεν, τεθνεώςα ῥ., Υ.θνῄσκω.
τεὑορυβημένος ο )., Υ.θορυβέω.
τεριππο-βάτης, ου, ὁ (-βκ- Υβαίνω)

na voze čtverospřežném stojící; jezdeč se
čtverospřežením ; milovník čtverospřežení.
Hér. pl.

τέΌρ-ιππος 9. (τεβο-α, τετταρα-, τες
σαρα-, Υ. τέσσαρες, --) ὄϊναιο]οπηί ; čtvero
αρἵαζηγ, Έτ. ὄχος, ἄρυατα. -- τὸ τ. Čtvero
spřežení. Hér., Xen., Pl.

τεὈριπποτροφέω (τεθριπποτρόφο-ς)
Hér. orytířstvu bohatém : τεριπποτροφή
σας čtverospřežení vychovav—.

τεὈριππο-τρόφοζ9. (-τρέφω)Ἠότ. οἳγ
tiřstvu bohatém. oixímr. rodina chovající,
držící čtverospřežení(t.. tak bohatá, že mů
že chovati a cvičiti i čtvero koní, obzl, k zá
pasům); rodina rytířská (sa čtverospře
žením).

ῦεθρώνιον, τό (Ῥοπᾶδί { Τιδ-)- της. |
v sev. záp. Fócku nad Kéfísem.

τεῖν, ión., v. ců.
/ 9 ο

TELvW(« ten-do, ten-eo, ten-uis, ten-er,
ten-ký, ten-eto, tě-tiva, dehne; důnn, —od
Tevfut. Teva, -eďg,G, a0r. čreva ; od km. rv,
TA, prf. TéTAXA,med. a pass. τέταμαι, 801. 
pass. črádny s fut, radýcoua) 1. básn. a)
táhnu ; natahuju ; napínám, Sof, vx0cčyxpx
T%módu velvac lodi lano plachetní pevně na

τειχήρης.

táhna, b) prostírám ; rozestírám. pass. Sof.
ěTAdYTÁTRYOGApco; rozestřel se lomoz A
reův, válečný. c) «) Φἰςοπ].τείνειν αὐδάν
napínati hlas. p. EuráBoýv. B) obr. Sof. v0
μη Telvev čyxv nenapínat: příliš; nebyti
příliš nepovolným. PL.pass. TěTa.Tounapiato
jest (v. žu«AXaf.). 2. a) napínám ; mířím.
Sof. mi I cola vstva vž BéXyproti Trojí na
mířitistřely.b)j. znír.směřuju.x)o os. Ken.
ἔτεινον ŽVW90; TO 0904 směřovali, spěli
vzhůru do vrchu. Pl. ἐγγὺς τοῦ τεθνάναι
blízko k smrti. $) osubi. neosb., Hér. T0ὄρος
velvetpohoří směřuje, se táhne, se prostírá.
ἔς τι k něčemu. 70 790g Aufymg se strany
17/6. -- τὸ πρὸςνότονἩ ἀκτὴ ἀπὸ τοῦ κόλ
που τείνει τὰ ἐςὃάλασσαν μ.έχριἄκρης Ἰ πα
táhne se oKřídlíod chobotu po straně mořské

až k mysu-—.p. jyň— PL γραμμή ἐκγωνίας
gigVovizv velvouca přímka z úhlu k úhlu
směřující, (se táhnoucí,) dosahující. Bur.
οὐχ ἑξῆςπέπλων στολίδεςὑπὸσ υροΐῖσιτείνουσι
nedosahují řádně řásy roucha dolů ke kotní
kům. c) o) protahuju ; prodlužuju. Eur. Gtov
život dlouho trávím, Aischl. i rovu.xx0v Btov
ěXnioi—dlouhý život nadějemi podporuju. 3)
Pl. ovyvoůsT. Tv Aóvov bez přetržky pás
mo řeči rozpřádati (srv. drorvsívo 1. b). Sof.
(v. uzxoavť.). vy). inér. vleku se (délkou).
Aisehl. Tsivovrx ygóvov vlekoucí se čas. d)
«) vztahuju. Tr 8lz Teva něco kněkomu, na
někoho. Pl. XóyovŤeč ; čelím řečí proti ně
komu. $) j. Znír. směřuju; vztahuju, nesu
se. zř. 0 subi,0s., častěji věci. PL. žmiedv 0
W20gTelve. ke všemu bůh směřuje, se vzta
huje (působením svým). τείνει τι εἴςἩ. πρός
Tia 1. m vztahuje se něco na někoho, k ně
komu, na něco, k něčemu. často att.— y)
ἨΠόν.Ἰ ταῦτα πάντα εἰςσὲ τείνει to všechno
na tobě jest, visí ; p. Xen.

Tetpeoluc, ov,mýth. věštec slepý, vThé
bách proslulý za Oidipaa Kreonta.

τείρω (.ς tero, tru) básn,obyč. prs. úru ;
Ptírám; týrám; trápím. Aisehl, —rvíTivatrá

pí něco někoho. Sof. rTerou.évovTou trápe
ného, trpícího někoho.

Τεἴσπης,ους, ión. 603,Peršan Achaime
novec v 7. stl., syn Achaimenův, oteeKam
bysa 1"9 a Ariarama 1b?.

/ < . ,

TELYEM(Tstyo-c, srv, TerylCe) jen. Hér.
prs. a impf. act., zdím, a) obi. veřyog zed
zdím, stavím, b) čgeíycovἸσὺμν ο-, Ρΐθ
hrazovali—.

2 „ a » 9 MPA meτειχΊιρης 2. (τεῖχ-ος, ἀρ- Υ ἀρχρίσκω)
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mezi zdmi stísněný; ve zdech sevřený. Hér.,
Thúk. τειχΊρεσς, τειχ Ίρεις ποιησαί τινας VE
zdech sevřenými učiniti, udržeti některé,

τειχίδω (τεῖχ-ος) πάΐπι, a) Thůk. veřyo<
šrcíyCov zeď zdili, stavěli. Xen. Ta čpůu.xrvu
—hradby. Terylox opoúptovvystavěti si pev
Π0β8,φᾳ55. Ἠ6τ, ἐτετείχιστο τὰ βασιλήια τΥ
stavěn byl hrad Κνά].-- Χθη. ἐτειχίζετο τὸ
τεῖχος ζά41]856 πα, b) obezdívám ; ohrazuju ;
zdí opatfuju; opevňuju. Xen., Dém, oXy,
πόλεις. med. Xen. Teřyos τειχιεῖσθαι Ἰταά
svůj opevniti. pass. Thúk. odrogšrevydmoav
tak zdmi, hradbami opatření byli. Xen. vd
Anou TeTEVYLOUÉVAVrchy ohrazeny, opevněny
Ἰδοισθ, χωρίον τετξιχ-, |. ἂξο, 11. opevněné,

TeLylov, T6 (ret(-05) «) zídka; malá, níz
ká zeď, Xen. pl. —B) zeď. Thúk,

τθίχισις, 9 (reyile, srv. dvěnásl.) a)zdě
ní. Thúk. i část zděná (nedozděná. v. 7aoép
404 1. b, B).b) opevňování; stavění hra
deb. Xen. šmoyety TŽ; v. zadržeti v opevňo
vání.

τείχισµα, τό (τειχίζω, srv. předch, a
násl.). vy-, dostavěná zeď; hradba ; ohrada.
Thúk. v, ueračů 1. a.—on £. —

TeLytojtóc, 0 (reryiCe, srv. dvě předch.)
stavění, stavba zdí, hradeb. Thůk.

τθιχομαχέω {ὁότειχο-µάχη-ς,-μάχη)
ok. zdí, pŘoti zdem, hradbám bojuju. Thúk.,
Ἀεῃ, -- Πότ, οὐχ ἐπισταμένων τειχομαχέειν
neobratných v boji hradebním.

τειχοµαχία, ión. -ím,4 (srv. předch.)
boj hradební. Hér.

TEL O-TOLÓG,Ó(-moté-o) stavitel zdí, V A
thénách: dozorce stavební (j. úředník obec
ní při opravách zdí hradebních). Dém.

τείχος, τό [»ντοῖχος) a) zeď, obzl. k obra
ně města n. země; ohrada; hradba, Hér, (v.
ZaTedée,- čAxůva-£.). att. - Xen. rhivůvov τ.
(v. i Mydíx). Hér, GóXuvov,or. o loděeh, — b)
hrad (v. τειχίζω b.; Néov).tvrz; pevnost. m.
pevné. Hér. (v. úhoxoumf.). att. —Xen.
τείχη λαμιβάνειν, λαβεῖν--ορἀγχαί].

τειχο-φύλαξ, αχος,ὁ, Ἠόν. strážce, ve
litel hradeb.

τεχεῖν, Υ. τίκτω. τεχεύς, V. TOXLŮS.

τεἈμαίρω (τέκμαρ) 1. ααἲἰ.Ὀάρπ. οτπᾶ
muju. Aischl. Téxumoov oznam. 2. obyč.
meď. a) znamenám (si) ; pozoruju. Xen. 00
Θαλμ.οῖςTexu.mooůuouočima pozorovati budu.
SoÍf,ἄστροις τὸ λοιπὸν τεκμ.αρούµενος Ἠν ὄσά8

τεχνο-ποιός. 1051

mi budoneně cestu chtěje si znamenati, vy
měřovati, b) znamenám; poznávám. «) PL.
TGrodi Texujoxobo: nohou poznati, pocí
titi. B) soudím, Sof. o4děTXxowa rot; rdAm
TEXU.ZloETOUANeposuzuje nových věšteb dle
starých. často att. vexuxzípecbní Ti Tim i čz
τινος, Χθῃ. 140 Tivogznamenati, poznávati,
souditi něco dle něčeho, po něčem, z něčeho.
τίνιτεχυ.αιρόμενος λέγεις; Ρο ὅθμι {οΡοΖηάγαᾗθ
Ριατ{ῷ ὃ τεκμήοχιο δ) ἂν τοῦτο καὶἀπὸ τῶνἐν
ταῖς νχυσίν a přesvědčiti se můžeš o tom i
z těch, kteří jsou na loděch. Xen. v. om
s ind, soudím, že—, i s inf, fut, že—.

TÉMLAP,T6 (« rex- v TÍZTO) básn., jen
nom. a acc. sg. 1. cíl, Arst, (ze staré mluvy).
2. znamení; známka. Aischl. Tuvócněčeho
(že něco přijde).

τἔχμαρσις, Ἡ (τεκμαίρομ.αι)znamenání;
posuzování. Thúk. dixxíz v. (spravedlivé)
pravé posuz. ; pravá, podstatná příčina.

TEXLÝpLOV, TÓ (TézU.X0, STV. τεχμικίρω)
a) znamení (k poznání něčeho). Eur. (v. u
ons a. «). Xen, b) svědectví ; dotvrzení; dů
kaz (zcela patrný, oaueťov méně patrný).
trag., Hér,, att. vivo; něčeho (v. moT05 1. a,
ἐπιλέγω-- £., elui 1. b, B). PL., Xen. uéyz dů
ležité svědectví; znamenitý důkaz, ór1 (to
ho,) že—.

τεχμηριόω (τεκμήριο-ν)dosvědčuju; do
tvrzuju. Thúk. prs., a0r.

TEXY PLŇOYJE2. (-10-010n<)Arst, zname
ními, důkazy jistý.

Téxpumiou, za výpr. Dan. dcera Fryga
Teleutanta, mnžk. Ajanta Telamónovce,
matka Eurysakova.

τεχνο-ΎὙόνος, Ἡ, dítek rodička. Aischl.

τεχγ-ολέτειρα, Ἡ (τέχν-ον͵ὀλε- τ ὄλλυ
u) Sof.dítek (pozbyvší,) zbavená.

τέχνον, τό (τεκ- VTÍxTO)a) rozeně ; dítě.
trag., Hér.,att. «) nedospělé,hoch n. holka.
pl. děti: dítky. 9) dítě idospělé: syn, dcera.
b) «) mládě (i zvířat i ptáků), B)Aisehl.io
květinách: valu réxva zeměrozeňátka,

TEXVOTOLÉM (TEXVOTOL-0g) obyč. med.
Xen. rTexvomotelobau,-movýcasda: o mužích
i ženách : dítky ploditi, roditi, zploditi, zro
diti (si).

τεἈνοποιία, ἡ (τεκνοποιό-ς)plození, ro
zení dítek, Xen.

TEXVO-TOLÓC2. (« mowé-w)a) dítky plo



1052 τεχνόω.

dící, rodící, Hér. yvvý. Xen. ra v. plodění. b)
plodný ; schopný. Hér. γυνή.

τεκνόω (τέκνο-ν) básn, a) dítky plodím,
rodím, Sof, i yxu.oc.pass. trag. Texvodaduu,
τεχνωὺτναι rozenu, zrozenu, zplozenu býti.
b) obr., Soť.i meď. μυρίας ὁ μυρίοςχρόνοςτεκ
νοῦται νύκτας Ἠμέρας τε nesčíslné nesčíslný
čas plodínoci a dni; nekonečné nekonečná
doba rodí—. pass, obzl. aor. Aischl, subi.
606 nářek—. Sof. vóuor zákony.

TĚ VWOLG,* (rexvó-o)plozenídítek.Thúk.
τέχος, τὀ, Ράςη.--- τέχνον.
τεχοῦσα,ν. τίχτω.
τεχταίνοµαι (τέκτων) 3) j. tesař, Ťez

bář dělám, hotovím. Pl. žyxAu« obraz. Xen,
τὸ τεκταίνεσῦΌαι ἰθβαῖαπί; ἰοραχςίτί. Ὦ) obr.
vzdělávám. i 5 αοο,Ῥταεᾶ,, Βτ. σιγῇ δ’ ἐτέκ
τηντ᾽ ἀπόφθεγκτόν µε α πι]δθπίπι πδἶπ{11mě
nemluvným.

TEMTOVIMOC3. (véxTOV) tesařský; sta
vitelský. Xen. v lesařství, v stavitelství
zběhlý ; dobrý tesař, stavitel. PL.dperý, čm
στήµη Ἡ τ. schopnost, umění tesařské, sta
vitelské. Xen. jv. tesařství; stavitelství,

τέχτων, ονος {αντεκ- Υ τίκτω, τέχ-νη,
tig-num, tes-ati, tes-ař, tes-la) a) OT. nej
častěji: tesař; i zedník; stavitel. —att. —
vůb. řemeslník, b) obr, 6, 4, strůjce. Eur.
o ženách x«xav rávTov TÉZTOVECvšeho zla
strůjkyně.

τελαµών, ὤνος, ὁ (.. τάλ-αντον, τλῆναι,
tuli) vazadlo. a) πχ, ἀμφὶ τραύματα τελα
uvag BxAetyok. ran obvazky vložiti, b) Hér,
pl. stuhy ; stužky. v. xurarTéuvo 1. ο.

JeAupv, čvoc,mýth, kr. Salamínský,
bratr Péleův, otec Ajantův a Teukrův.

ὸελαμώνιος, 3. (Τελαμών) Το]απιόπᾶν.
τελέθω (τέλ-λω) Ὀψτώπι; ἰτάπι; υΥ

trvávám. Eur., Hér. or, —i Xen. deťἡμᾶς ἐκ
τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαθοὺς τελέδειν po
třebí, abychom dle nynějších okolností muži
statnými zůstávali,

TÉAstoG,jón.,někdy i att. τέλεοςὃ. (τε
λεσ]ος, τέλος, 8ἀγ. ἵ αξί, τελέως) 8) ἀο]κοπα]γ;
α) dospělý; do-; vyrostlý. Hér. důerat Ta
TéAu Tv mpobarov obětují se dorostlá ze
zvířat (op. yxAudmvá). Xen. T. čvěpecdospělí
mužové (asi od 25—50let. v. dixylyvoucu 1.
a.— ouva)híČe £.). B) úplný; svrchovaný.
Hér. deřevov v. hostina dokonalá. —řádný
(v. ravomoln). Thýk, ispd v. oběti dokonalé,

τελεσ-φόρος.

Ῥόπι, τέλειόν τι καὶρέγα ἀγαθόν svrchované
nějaké a veliké dobro, štěstí. PI., Xen. geAé
ωςπεπαιδευµένος, ἀγαδός dokonale vzdělaný,
schopný.v) dokonaný.Aischl, xaroArya-.
Hér. oW1goveloov0) TEAÉYzjevení snu nevy
plněné. 8) Arst. πρᾶξις τ. jednání dokonané,
celkem, v sobě zakončené, b) «) svrchova
ný; mocný. Aischl. o bozích. 3) konečný;
rozhodný. Sof. veXelx Úřpog Tivog—výrok o
někom. v) veXée; konečně ; dokonce. Hér. z.
ěgAodevěcčpyevar dokonce na malichernost
vychází. c) Pl. vů véhex, véherasvrehovaná,
poslední tajemství (tajné obřady).

τελειόω, ἵτελεόω (τέλειο-ς) a) x) K do
spělosti přivádím. Pl. reXswdňva: dospěti
(v jinošství). B) βο8,τελεῶσαι úplně, zdárně
vykonati; šťastně poříditi. Υ) Ἠότ. πάντα
ἐτελέωσε ποιήσας všechno až do konce vy
konal. ΤΠήάϊς,τελεώσαντες τὸς σπονδάς ΥΤ-,
dokonavše litbu—.pass. Ξο{. σοὶτελειοῦσθαι
váde aby tobě se vykonávalo toto přání. Hér.
oů ydp čTeAcody nedošlo t. ku Konci tomu.
b) potvrzuju. Hér. vaůra šTehémosuv to jej
potvrdilo (za krále). Sof. TeAewdvaí Timu
tvrzenu, zabezpečenu býti něčím.

TeAeó-pmvoc 2. (—2. výv) úplných, pl
ných měsíců. Sof, T. dwdExxTOSKooTogdva
náoté jaro (léto, rok) plných měsíců

τέλεος, τ. τέλειος.
τελεόω, ν τελειόω.
Ἱελέσαρχος přední Samian ku konci

6.stl.
τελεσιουργός 9 (-σι-εργος, τέλεσι-ς 0

TeAé-w,—)kdokonání účinný. Pl, v0 T.účin
nosť docházející cíle.

τελεστήριον, τό (τελέ-ω) Χεη. τὰ τ. κχκ
Adympážeovoběti za dokonání zdárných činů,

τελξσφορέω (τελεσφόρο-ς)k cíli prospí
vám. Xen. mAetovdv TeXecpooo(yvíce důcho
dů by docházelo.

TEA8o-PÓpoc 2. (réhos, oépw) básn. k cí
li, ku konci vedoucí; vy-; naplňující; do
vršující. Aisehl. Mořox—Sudice docilující.
Sof.AíxxPravda výkonná(v trestech, křivdy
kárající konečně). b) i o věcech; řec. vždy
act.: k cíli, ku konci vedoucí. č. překlad i
pass. «) Aisehl, ra7p0g 07 vůvdoxiv. otcovy
už nyní kletby docházejí cíle, naplnění, Eur.
μ.] τελεσφόρους εὐχὰς 9εοὶκραίνωσι807 ΡοΠο
vé kletby (k cíli vedoucí,) ku konečnému na
plnění nepřiváděli, čacg GotFp0g δεῶν τελε
σφόρος γένοιτο παίδων kéž touha po dětech



τελετή.

toběodbohůdojde naplnění! Sof. TaĎra ot
δὸς τελεσφόρα dej at toto mi dojde cíle, se ua
plní! β) τελεσφόρον χάριν δοῦναί σφι Ῥ]που
měrou, úplné díky splatiti mu.

TEÁETY),7 (reXé-e) a) zdokonalení. «)
tajemný, posvátný obřad.i vůb. obřad.Eur.,
Pl. καταστῆσαι TeEAerTácustanoviti obřady.
PL. oi mepiTůg v. představení tajemných ob
řadů. B) po-; zasvěcení (act. i pass.). PL. ἐν
τῇ τ. τῶν Κορυβάντων při zasvěcování Ko
rybantů (od Kor, udělovaném). Hér. čsyetoug
Gysoda vyv T. předsebráti své zasvěcení. —
Isok. b) slavnost (posvátná). Hér. Afty
τρος T., τὴν Pecy.opopix zaAéovaí Démetřina
sl—.v. i ducato- f.

τελευταῖος 9. (τελευτή) a) dokonaný;
svrchovaný. Sof. —úPoi svrchovaná zpup
nost; vrch zpupnosti, b) «) konečný; po
slední. Xen, oi v. poslední το]. τ. λόχος Ρο
]θάπί ὅθία, ἶΥΡΓ8ᾶ. τελευταίους στήσω τοὺς
ἐπὶπᾶσι καλουµένους πβΡροβ]θᾶσpostavím ty,
kteří zadním vojem (za všemi) se nazývají.
Hér.ra T. i: koncovky (slova), obi. k né
Όηκε. -- β) o čse. Sof. v. fu.épu poslední
den, Hér. 0Aóyogr.slovo poslední, naposledy.
Ῥόπη, (ν. ἐχβαίνω 1. ἔ). Ἠέτ. τὸ τ. ἵτὰ τ. η8
posledy ; posléze ; konečně.

Τελεύτᾶς, αντος, v. 1έχμιησσα.
τελευτάω(τελευτή) 1. α) ΊκαΙοποῖ,ςτγ

plnění přivádím ; dokonávám. Eur. $e0cváde
zEhevrě. pass.s fut. med., Eur. veAevrácerní
τι κανόνδόμοις vykonáno, ustrojeno bůdeně
jaké neobyčejné zlo domu. b) imtr. «) konce
docházím ; konec beru; vycházím. Hér. dg
τοῦ ὀνείρου,ὡς βουλόμεῦα, τελευτήσειε ]6Υ6
ní snu kéž vyjde, jak si přejeme ! —TeAevrě
v elsm končí se, vychází něco v něco. Hér.
αἱπολλαὶ εὐτυχίπι ἐς τοῦτο ἐτελεύτησαν 0Π0
hojné štěstí na tento konec vyšlo! —Dém.
σκοπεῖσδε,εἰς τί ποτ’ ἐλπὶςταῦτα τελευτῆσαι
uvažujte, k jakému asi konciže to dojde,jest
se nadíti ! —6) i oúčelu. PL, τὸ κεφάλαιον εἰς
vToůroTeAeuvěpodstata k tomu konci jde. 2.
a)dokonávám ; končím. «)Hér., Pl. r0v aiva,
βίοντελευτῆσαι život svůj dokonati, skončit.
p) is gen. Xen. T00 βίου τελευτῆσαι života
svého konec vzíti ; v životě skonati, Thúk.
i Aóyou τελευτᾶν Κι konci řeči přicházeti.
(Εν. λήγειν, παύεσθαί τινος). ἐτελεύτα τοῦ
ἐπαίνου ἐς τάδε τὰ ἔπη konec chvály činil
(v tyto verše, ) těmito verši, b) úmtr. «) do-;
«Κοπάτάπι. ΑΙ5ΟΠ].τελευτῆσαι u4ym skonati
v bitvě. Χθι, ἔτελερτησε νόσω 5ΚΟΠΑ]ΠΘΙΠΟ

τελέω. 1053

cí. Hér, reXevrě dóXe úmóTevocskoná nástra
οι οἆ πόΚομο,ὑπαἰχμῆς ἐμὲτελευτήσειν ὅθ
odhrotu skonám. att. i prf. a plgpf. —též prs.
πο τΥτη. ΡΤ,, ΠόΤ,τελευτῶντας τοὺς πατέρας
mrtvoly otcův. B)se subi. neosb., Xen, τελευ
τῶντος τοῦ dépougku konci léta. Thúk. ἡ
vavyoytu čTEAúTa čevůxra lodní boj končil
se do noci, —ěcηλίου dúarv —dozápadu slunce,
ϱ) Κοηδίπι,α) τελευτῶν, -τῶντες, -τῶσαιἸο
nečně. Dém. «. čreíodycav konečně dali se
přemluviti, Sof. i o subi. neosb. (v. 7Anyy?1.
a, y). posléze. —B) vprostoře: končiti se,

τελευτή, Ἡ (»ντελέ-ω, τέλος) 8) α) doko
nání ; splnění. ΑἰδοΠ],Ζεὺς ἀπέσκηψεν τελευ
την Φεσφάτων Z. (ατα[11)) αβοπά] splnění
výroků. 8) konee, cíl. λόγων ΒΙΟΥ(1. κατα
στρέφω 2. 8). -- Ὦ) α) ἄο-; 5Κοπάπί, 908, ὡς
τελευτὴν τοῦ βίου μέλλει τελεῖν ἄθ τπά konec
života dokonati, často αἰζ.τ. βίου. I pouhé v.
(v. Axyydva a, a). Xen. ἐπὶτελευτῇ τοῦ βίου
ysvóp.cvotna sklonku svého života, Eur. i Ox
νάτουτ. (V.or7eÚdw2. c). B)vůb. konec. Dém,
τοῦ πολέμου (ορ. ἀρχή).-- τν Ρτοβίοἵο.ΤπύΕ.
τοῦ τείχους, V. παρέρχοµαι 1. b, P.

τελέω (τελεσ]ω, 81Υ.τέλος. -- km. τελεσ-,
{α0.τελῶ,-εἲς ; 803,ἐτέλεσα; Ρ1{,τετέλεκα.
—pass, prf. τετέλεσµαι, 80ΟΥ,ἐτελέσθην) 1. 8)
k cíli, ku konci vedu. «) vy-; na-; splňuju.
trag. obzl. o subi. bohů. Aischl. gdy čnog
veheřkaždé slovosplňuje (skutkem). vehéoa
"aTApacna-, splniti proklínání. pass. Tehea
dva: na-, splněnu býti. Sof. o věštbě. Eur.
o nadějích a p. — B) konám; vykonávám ;
plním ; pořizuju. 9ο, ὑμῖνταῦτ' ἐπισκήπτω
τελεῖνvám to ukládám, abyste konali. ἄνδρες
αὐτίκα τελοῦσι τούργον πππᾶογό{μπθά Υγο
ηδ]ί, Ῥοῦίά{ 4ΐ1ο. τὸ ταχ δὲν εὖ τελεῖν τοζΚα”
řádněvykonati, splniti. Aischl,xaxo veXéoa:
zla vykonati, spáchati. zř.Hér., att. —pass.
Ἠότ. εἴτοι ἐς καιρὸν ἔσται ταῦτα τελεόρενα

(zda ti na posměch bude toto dílo konané
(stavba mostu, bude-li se konati). —ěorut
TeAcúueva—bude v práci, konáno, Xen. ví dv
ἀγαθὸν τελεσδείη ὑπὸ μ.Ἡπειομ,ένων ; 60 ἄο
brého by se vykonalood—?b)x) cestu konám.
Τπή]ς, ἐς Φάρσαλον ἐτέλεσε ἄο Ῥατεά]α dora
σ11.ἑνδεκαταῖος τελεῖ-- ἀοταᾖῇ, ἀο]ᾶθ. B)o subi.
neosb. konce, cíle docházeti; plniti, na-,
splňovati se, Sof. reXoůo'doxt plní se kletby.
ϱ)ἀοκοπάτάπι; Κοπδίπι, ΦοΜ,τελευτῆντοῦ βίου
(σ. τελευτή b, a). —2. a)zapravuju ; dávám ;
platím. PI. Zovúptov TEAsiyTim ὑπὲρ αὑτοῦ
uwodóvpeníze platiti někomu za sebe na
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mzdu. i přf. TETÉMERÉχρήματα σοφισταῖς
mAslo—zaplatil (dosud má zaplaceno) peněz
sofistům více—.Xen. reAetyv ele1 vydávati,
vynakládati něco na něco. Hér. pass. prf.
(. ἀποδείκνυμι). ϐ) τελεῖν εἴςvivac (připlá
ceti,) příslušeti, patřiti k některým. 9806,
ÚGTEOOGUGTOGCiGÚoTOUS T. Z pozdější doby j.
občan k občanům přísluším. Hér, eig“Βιλλη
νας ἐτέλεον. -- ἐς Βοιωτοὺς τελέειν Κα 5Ρο]]α
Bojótanů příslušeti. Eur. i eigyvvaďuacč dv
odg T. Vženu z muže proměňuju se. 3.a)
světím ; slavím. Eur. va ieoá posvěcení. b)
s obl. 0s. za-, posvěcuju někoho. Hér., att. —
pass., Hér. Atovůce τελεσθῆναι Dionýsovi
zasvěcenu býti. PI., Xen. Tereheouévogpo- ;
zasvěcen ; oddán. Té de bohovi. Xen. i co
φροσύνη skromnosti—.

τελέως,ν, τέλειος,
TeAAráčau,oi, Telliovci, znamenitárodi

na věštecká v Elidě.

ῬΤελλίας, ου, ΠΟΠ,-(1g, věštec Elidský,
ok. r. 500. u Fóčanů.

VéAAoc std. Athéňan, jehož Solón vy
hlásil za nejblaženějšího.

TÉAAw(= TA- v Thůva, tollo. ve slž,
80Γ. -τεῖλαι, Ρ1ῇ,Π1θά,4 Ρ885. -τετάλθαι. -τὲ
ταλμ.ένος) básn. vznikám ; zdvíhámse. 9304,
jAlov TÉAhovvocza východuslunce.

τέλµα, τό, a) močál; kalužina. Pl.. Xen.
b) malta, Hér.

ῦελμησσεύς, εως, ὁ (Τελμησσ-ός) Τε]
mésský ; Telméssan.

TeAumooóc, 4, ms. v již. Lykii u hranie
Kárských. sídlo proslulých hadačů.

τέλος, τό (srv. TEXé-e, rTeAevrý)1. konec.
a) «) dokonání; splnění, Aisehl. pl. skutky
(v. «)rTooóvos).B.dokončení, Aischl, goř dění
τ. ἐπάχει ὣεός. -- Χεῃ. ἣν θεὸς ἀγανῦὸντ. δῷ
αὐτῷ dopřeje-li mu bůh dobrého, zdárného
konce (dokončení války). Dém. ἐντῷ ὃεῷ τὸ
τούτου τ. jv v mociboží konec toho byl (t.jak
se toskončí). v) cíl. Aischl., Eur. (v. vůxTe
ρος, ῥλώσκω £.), PL v. εἶναιἁπασῶν τῶν πρά
ζεωντὸ ἀγαθόν že jest cílem veškerých jed
nání dobro. ϱ) α) 5Κοπάπ{.Χ6Π,τοῦ βίου konec
života. 9) konec věci ]αζό]ολ. Πό1, τεῖ(ος
ὑμῖν (ἐλαυνόμενον) ἐντέλεύ ἐστι 784νάπη -
konce, ukončena jest. Xen. rel v. εἶχενἩ Όυ
cíz když měla konec, byla u konce obět-.
TOT. T103 morýoaodu. konec něčeho, něče
mu učiniti, Sof, čer. na konec; konečně. p.
pouhý ace, T. konečně, trag., Hér.,att. —διὰ.

τᾶµεγος.

τόλους αὔ Ρο Κοπος, do konce. ΑἰδοΠ]. μισθεῖν
zv. —p. Sof.— obyč.: pořád; ustavičně.
Xen. —áxoúav, ἐπιμελεῖσθαι, φίλος εἶναι,-- 9.
a) «) vykonávání (obecných věcí) ; řízení;
úřad. Sof. xAúsrvTv čv véAet poslouchati
(těch, kteři v úřadě jsou,) představených,
vladařů. vote čvTéhetPeBdot reloouauv úřadě
postavených uposlechnu, Hér.oi čvT. š0vTEc
představení (ve Spartě: král a eforové). p.
Thůk. (v Athénách i prytanové). Xen. v Tě
T. ToúTO čysvóumvk úřadu tomu, k vojevůd
covství dostal jsem se, čgróde T. xavéoryv na
tento úřad nastoupil jsem (j. vojevůdce). 6)
100s.: vrehnosť; úřadvrchní; představení.
Aischl. Koduslov T. —Xen. Ta ἐν ZTÁDTY
τέλη vrehnosti ve Spartě (obzl. eforové). p.
τοῖς οἴκοι τέλεσι ἀοπιάοίπι ντοἨΏποβίθπῃ, --τοῖς
Keocáv v. —v) Thúk. v. šyovre; plnou moc
majíce; s plnou mocí, išye. v. T. má něco
platnosť (j. úmluva). b) (věc, prostředek
k pořizování ;) «) plat ; daň. Sof, TéAmčyxzo
mx Au daně z plodů Diovi. i o zbrani vojínů
padlých (v. gayyxAx0g). obzl. daň obci dá
vaná; poplatek obecný.att. (v.ovéouz).Dém.
ἔξω τοῦ τ. eioi ToÚTovprosti jsou poplatku
ἴομο.--ἶ 61ο,Χθῃ. ὅσαχρήµ.ατα ηὕρισκετὰ τ.
kolik peněz vynášela cla (v. i šosvpíczo f.).
B)v Athénách i: poplatek od obce dávaný
občanům za účastenství v soudech a p., Xen.
Ἡ πόλις τ. φέρουσα τρέφει TIvAobec poplatek
davajíc živíněkoho. v) peníze vydávané ;vý 
loha ; útrata ; náklad, Thúk. τοῖςἰδίοις,οἰκεί
otsT. svým vlastním nákladem; za své vlast
ní peníze (vydávané). p. Dém, —©) ΒοΕ.τέλη
Aúa Tovímu(útraty vyplácí někomu něco ; srv.
AuarreAéo);prospívá někomuněco. b) třída ;
sbor, u vojska : sbor, zástup (vojínů v celek
spojených, stejně ozbrojených). Hér. igrées
ěTeTAATO ZATŮTÉAexkoňáci spořádáni byli
po četách. TěAsxxi čdvex pluky a národy
(v. i AoyiCe). řada. Aischl. (v. δίρρυµος).
Thúk. Tota TéXynovýoxvTEsTÁVvsv tři řady
lodstva učinivše, 3. a) po-; zasvěcení. Sof.
(ν. νυυ.φικός). ϱ) ορϊαᾶ. 908, czu.vav. důstoj
Πό--, ΕΠ. Υ.προσάπτω 9. 8, P. —

τελ-ώνης, ου, ὁ (τέλ-ος 2. b, u, -ὠνέ-ομιαι}
nájemník vybírání daně, ela ; celník (publi
canus). ATSst.

/ / / ν x
τεµαχιον, τό (τέυαχ-ος) οἀχθπάπείς.τινὸς

z něčeho. Pl.

τέµαχος, τό (τέμ-νω) ú-; odřezek; kus
odfezaný. Xen, vivo; (z) něčeho.

TÉLEVOG,76 (« Těu-vo, tein-plum) od



TÉLYW.

dělené, obmezené pole. a) úděl, obyč. králi
vykázaný. Hér. (v. ἐξαιρέω1. b,y, in.),b)a)
obvod, okres, háj posvátný (bohovi n. héró
ovivykázaný). trag., Hér., att. ;často se sva
tyní. Hér. čy renévei Amro08gvyóg v posvát
ném okresu Létojin chrám. $) svatyně. Hér.
ἱδούσαντο τ. Auógzaložili si svatyni Diovu.
—y) Aisehl. i T. aiibépocposvátný obzor nebes.

τέἔµνω ión. TÁLVW(« tnu, títi. — fut.
TEU, ele M, a0r. čTev.ovlÓn. čTxwov (ZŠTU.LOV),
prf. TÉTUMZU, Ρ888. TÉTUMU.XL; A0T. pass.
ἐτμ.ήδην) 1.8)α) ἔπα; α-] βΜπάπι, Β08,κάρα
vévu.vetvhlavu stínati, 8) s-; podtínám ; porá
žím. med. —si. Hér. čhutnvvavécdo olivu
si poraziti. pass. Eur. vundeřouresvxysmrk
jsa podtat, v) Xen. ořrov rTéuve:vobilí kositi.
b) «) prosekávám. Thúk. Teudv Tv Όλην
prosekav 65. πιεᾷ. Ἠέν. τἆμνεσθαι λίδους
dávati si kameny lámati. 9) pustoším. Thúk.
Týv yřv Teustv spustošiti (obzl, porážením
stromů). c) «) řežu; rozřezávám. Hér. iyW0g
ΓΥΡΥ.Χθη, οἱἰχτροὶ τέµνουσιν ἔπ᾽ ἀγαῦῷ 16
kaři řezají k dobrému, ku prospěchu (ne
mocných). Pl. TéuvevTUuňu«Ťezatiříz.pass.
τωμα τέμνεται τὸ τεµνόμενονἴίπετηἸθ]άπο
jest řezané. B)píchám; zapichuju; zabíjím.
Hér. doxrx vávuvev(zabíjeti dobytčata, oběti
a přisáhati;) při zabíjených obětech přisá
πα]. ἐπὶτῆς κρυπτῆς τάφρου τάμνοντες ὅρχια
nad skrytým, tajným příkopem (oběti zabí
jejíce připřísaze,) přisáhajíce. čí vimproti
někomu (v, čoxtov b, x). med. T0 GoxwovT4
uvec+x, ve smlouvu vcházeti; smlouvu si
činiti (srv, foedus icere, ferire). 2. 8) ὁδοὺς
réuvev cesty raziti, dělati (na m. obtížných
vysekávaly se jen koleje). Thúk. ὁδοὺςεὖ
delag čTeue cesty přímé dal dělati, raziti.
pass. Hér. od TsrTumuévovponěvadž nebyly
raženy silnice. b) «) (cestou) urážím, Hér,
ἐπορεύετοτὴν µεσόγαιαν τάμνωντῆς ὁδοῦ τι-..
bíral se středozemím přímou cestou(urážeje).
B) obr. PLv rozmluvách uécov m1Tay.ev pro
střední cestou nějakou zaměřiti (k cíli).

TépmY ión, -meu,rémv, 74, rozkošné údo
lí v sev. vých. Thessalsku, jímž ř. Pénejos
vtíká do moře, mezi Olympem a Ossou.

τέναγος, τό, mělčina, obyč. v mořipo
břežním. Hér. vedle éXex.—Thúk., Xen.

Tevédtoc 3. (Téved-o<) Tenedský. oi T.
Tenedané. Hér.

Τένεδος, η, ostr. v sev. vých, moři Aig.
při pomoří Trojském.
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TÉVWY,ovToc(« TElvo) svaz; Žila sva
zová, suchá, Eur, rávovre; goddv svazy no
hou ; paty. i sg. pata.

τέξεσυαι, ν. τίκτω.

τεοισι, τεῦ, τέωνα Ρ., τ. τίς, 51. τὶς.
τεός; τ. σός.

P / ,
τεραμνοὺ; τὀ, básn., obyč. pl. komna

ty. Eur. olxov stěny domu. —vvu.pídixkomna
ta nevěstina. PoiBov ΠΗύθιατ. Foibovo Pý
thojské sídlo.

τερᾶς, ατος, τό (»ν ἁ-στήρ.-- Ρἰ. Κτοιπό
τέρατα Ἱτέρᾶ,ΙόΠ. τέρεα, 691. τερῶν) a) zna
mení; věštní zjev. Sof. δαιμόνιον (ν. ἀμφινο
έω), ἀφεγές. --τινὶ někomu. Hér. o zemětře
5εη{: τ. ἀνθρώποισι τῶν µελλόντων κακῶν
znamení lidembudoucích, nastávajících ne
štěstí, Xen. ol εοὶ τέρατα πέµποντες προση
µιαίνουσι. Ὦ) α) zázrak (rozd. od δαῦμια).
Aiseh]l, T. žmioTov —víře nepodobný. Hér.
pl.i vépe«. B)tvor nepřirozený; nestvůra;
obluda. Aischl. oTyfónovi. Soť,oKerberovi,

/. m „ VU P
Eur. δράκων, ταῦρος, Δφϕίγς.

τερα-σχοπος, ὁ (τερατο-σκόπος,-σχέπ
τοµιχι) pozorovatel, vykladatel znamení; vě
štec ; hadač. Sof,, Eur. o Teiresiovi.

/ ο / ’ /.

τερατεία, Ἱ (τερατεύ-ομαι)vypravování
(o věcech, příhodách nepodobných, přepo
divných,) víře nepodobné, Isok, — Aisehn.
nadýmavosť (v řečnění),

” ) v v

τερατεύοµαι (τέρας) nepodobně, přepo
divně si počínám ; pitvořím se. Aisehn, Te
ρατευσάµενος τῷ GYÁVAT,Nnadmuv se po
stavou,

/ , v
τερατώδής 9.(-το-ειδης) zázračný; nad-;

neobyčejný. PI. 00s. εἰςσοφίαν co do mou
drosti. Arst. ro 7. zázračnosť;neobyčejnosť.

τερερίνΌινος π, τερμίνΌινος ὃ. (τερέ
Pivd-og) terpentinový. Xen. ypřuu.

/ e ,

τερέβινθος η. τέρµιν Όος,ἡ, strom jed 
lový ; i živice z něho.

/
τερεµνον--- τέραμνον.
τέρην, ενος 3. (« τείρω; tere-s ) básn.

tenký ; útlý ; drobný. Kur, vépewvaob útlý
zrak.

τέρμα, τό (« term-inus) a) cíl. «) na
závodišti (meta) Xen, šdase v. vykázalcíl,
9) uŤ. ohyb, Hér, cvváyovat Tě 7. ὅ τε Τύρης
xm 0 "Vrzvs svádějí, sbližují ohyby své,
ramena svá- (od nichž se otáčejí, j. závod
níci zpět běží od cíle). v) Eur. θανάτου τ.
cíl (přístav) smrti, —b) «) cíl; konec; me
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ze. Sof. doóp.ov(v. icóo). Aischl,, Eur. zóvov,’

μιόχΌθων(τ. ἐπιτέλλω, πρόκειµαι 2—, ἐξανύω
f.). Sof., Xen. v00 Btovživota. B) v prostoře:
končina. Hér. ΡΙ. Εὐρώπης.

Τέρμερα, T4, pom. ms. v Kárii naproti
Kóu.

Teppepedc, éag, 6 (Tépu.cpa) Termeřan.
Τερμίλαι, οἱ,τ. Λύχιος, Σαρπηδών.
TEpLUVŮ-, v. τερεβινθ-.
τέρµιος a. (τέρμα) Sof.konečný;posled

ní. čAdelyydpav Tepulav přijíti do země po
slední, (posléze ve svém živobytí). ču.otτερ
ulav du.éoxvmně poslední den.

τερµόνιος 3. (vépu.ov)nejkrajnější; nej
zazší. Aischl, rayog skalina,

τέρµων, ovog, Ó (Tépu.-u) básn. konec;
hranice; meze. Eur. pl. γαίας, χδονός. -
Ἀτλαντικοί Ἠταπίοο Α]απίςικό (v sev. záp.
Libyji). δρόμου τερµ.όνωνἀνθὄπτεσθαι ἀοοῃά
zeti cíle honů, stadia ; dorážeti k cíli—.

TEpTOVÓG3. (Tépr-e) potěšitelný ; libý;
rozkošný. trag.— Eur. ojum, —Pl. 100, 7.,
χαρτόν příjemné, potěšitelné, radostné. τὰ
%. rozkoše.

. τέρπω (a0r. ἕτερψα,pass. ἐτέρφθην) tě
ším ; veselím ; bavím. o subi. os. i věci. 9of.
τοὐμὸν εἰ τέρψεις κέαρ Ιπό-]1 5τάοθ potěšíš,
ῥήματ ἢ τέρψαντά τι ἢ δυσχεράναντα5078
buď rozkoš nějakou n. nevoli způsobivše. vd
Těormovvarozkoše ; radosti (op. Abraw). Hér.
1 dyyehm šreobe poselství potěšilo.PL Axa
τέρπειν ÚAuxaže roveň těší rovně, pass. —Se.
Hér. zoďvéTe zi vépmevpij a vesel se! s dat.
Φ0, τέχνοισι τερφθεὶς τοῖσδε Ροίδδίν 56 π ᾱἷ
tek těchto, τέρπεσθαι dóue rád prodlévati
doma, Thúk. i 8 859, τὰ μὲν κείνοινἐτερπόμην
ze slov jich obousice těšil jsem se. s part.
v nom., Eur, vépmero τιμώμενος ἴδδίse, jsa
ctěn.i att., Xen. τί ἂν ἰδῶνἢ τί ἀκούσαςτερ
φὺείης; 60 αγ]14ὅἡ, ο0 π5ἱ7ᾷοpotěšil bys se?
co s potěšením bys uviděl n. co uslyšel?

τέρφις, 7 (réox-e) potěšení, Sof., Hér.
—Isok, zábava; kratochvíle. —Thúk. 14
nvěpav Tivog4 T. každodenní užívání něčeho.

ΤῬερφιχόρα, m, Músa sborových zpěvův
a tanců(srv. vod).

τέσσαρα,γ. τέσσαρες.
τεσσαραχοντα, τετταρᾶ-, ΙόΠ.τεσσέ

pa—,neskl, čtyřicet,
TEOOUPAMOVT-OpYUVLÓC,ión. τεσσερα

MOVT-2. (-doyvi%)čtyřicetisáhový. Fér,

τετραίνω.

τεσσαρακοστός 8. (τεσσαράκοντ-α)δΐγ
řicátý. Thúk. %T. peníz Chijský.

τέσσαρες, τέτταρες, Ιόπ. τέσσερες,
dór. TÉTOPEG,oi, ai, neut. “ρα (β1γ. ἵτετρα-,
půvd. verFpec, « Katvar, —guattuor, čety
rije, čtyří, vier) čtyří; čtyři. Hér. dat. pl.
τέτερσι. -- Χθῃ. sig TéTTADAGpo čtyřech.

TEOOWPEO-MNÍ-ĎENU, TETTAPEG-, lón.
TeoGepec- (častěji odděleno, při čemž réc
axoegse skloňuje) čtrnáct,

τεσσαρεσκαιδέκατος, 1όπ. τεσσερεσ-,
3. čtrnáctý. Hér. juéoy.

τεσσερ”-,ΙόΠ. Ξ τεσσαρ--.
τέτακα, τέταμαι,ν. τείνω.
τετανό-Όριξ, -Tpt05, 0,dlouhovlasý.Pl.
τετανός 3. (véra-xa) táblý, dlouhý.
τεταρταϊῖος 8. (τέταρτο-ς) ὄὐστίέπο dne,

Xen. -Taor čyévovro—dostali se—.
TETA PTY-MÓPLOV, TÓ (TÉTApTO-c) čtvrtý

díl; čtvrtina. Hér.

τέταρτος 8. (τετΈρτος, 811. τέσσαρξς. «ν
guartus, čtvrtý, vierter) čtvrtý. —Hér, otvou
Teráovy Aoxeovwxývína čtvrtka Lak. (míry
neznámé).

τετάχαται, υ. τάσσω.
TÉTY KU, V. TÝZO.

τέτµηχκα, τέτμημαι, ν. τέβνω.
τἔτορες 46τ, --- τέσσαρες.

τετρα- το slž., před samohl, TerTp-,před
ostrým příd. rebo- (srv. TéGowpeg)čty- ;
čtver-; čtvero-.

TETpA-PůLWV, ovog, (-Ba-, srv. Přu:u)
Eur. čtveroběhý. čovara (se spřežením),
χᾶλαί.

τετραγώνο-πρόσωπος 9. Ἠότ. ὄθψῖ-;
čtverúhelné, čtverhrané tváři ; čtverhrano
tvářný. Hér. dyota širotvářná—,

τετρα-γωνος 9. (-γων-ία) 1. ὄψτάλε]
ný ; čtyrhraný, Πότ. πυραµές. Τηή]ς. --ἔργα
olo.díla shotovená čtyrůhelná, ἱ--τάξις --56
řadění (vojska). Pl. —yoptov čtyrůhelná
plocha (v geometrii). 2. obr. hranatý ; po
řádný ; dokonalý. Pl. z básn. 008. χερσί τε
καὶποσὶxai vóo v, i rukama i nohama a my
slí dokonalý.

TeTpa-ÉTYS2. (-Féros) čtyrletý. Hér.
χρόνος.

τετραίνω, γ. τιτράω.



τετράκις.

τετράκις (. τέσσαρες)πθβΚΙ.čtyřikrát,
PL.T. Tocoůvovčtyřikrát tak veliký.

τετραχισ-μῦριοι 3. — 40.000.
τετραχισ-χίλιοι Z.— 4.000.
τετρακόσιοι ὃ. (612.δια-κόσιοι)--- 400.

V Athénách oi r. čtyřicetipání, rada oligar
chická 400 členů, r. 411. násilně zařízena,
brzyzrušena, Thúk., Xen.,Lýs.

TETPÁ-MVNÁOG2. čtyrkolý. Hér. úuubu.
TETPÁ-HETPOG2. čtyr měr. obyč. (rd)

TETpAU.ETPAVerše čtyrměrné (ze 4dvoustopí),
osmistopé, obzl, trochaické, Xen,, Arst.

τετρᾶ-μηνος 9. (-- 9. μήν)ὄψιπαδείδπῇ,
TeTpápvyotTog Sidóňan, syn Anysův,

znamenitý v lodstvu Xerxově.

τετραµοιρία, 7 (-uořa) čtverý podíl,
plat; čtverá mzda. Xen.

τετρ-ᾶορος 2. (τετρα-αοσος,--ν ἀείρω,
6ΓΥ,παρῄορος, συνᾶορος)básn. 1. Eur. Térpa
po; čtverospřežný. óyoc, čoux. — 2. čtyr
členný ; čtyrnohý ; čtveronohý, Soť. TaUpoc.
(1. τετρασκελής).΄

τετρα-πάλαιστος 9. (παλαιστή)οπι/ἔο:
čtyrdlanní. Hér. moůgv. stopa—.

τετρά-πηχυς, εος 2. ὄϊψτ]οκοίηί, Hér.
ἐξαπέδου τῆς ὀργυιῆς µετρεοµένης καὶτετρα
πῄχεος měří-li se sáh za Šestistopý nebo
čtyrloketní,vóčar. luky-.

τετρα-πλάσιος Ὁ. (519.δι-πλ-) ὄίστπά
sobný; čtyřikrát toliký,tak veliký, PL.opro
stoře. Lýs. o počtu τετραπλάσια %čtyřikrát
více než-.

τέτρα-πλόος, αἲἲ;-πλοὺςὃ. (517.δι-πλ-,
ú-mA-)čtverý ; čtyrnásobný, Xen. 70 7.čty
řikrát tolik. Arst, T, ovou«slovo (čtyrná
sobné,) ze čtyř (slov) složené; čtverá slo
ženina. |

τετρά-πους; ποδος,2. a)čtyrnohý. Hér.,
att. rů Teroůmodučtveronožci, Β], τετράπο
dog vóp.ovna způsob zvířete čtyrnohého. b)
Pl. v geometrii: T0 Terpamovyčtyrstopá
plocha.

TETPA-pPpůpoc2. čtyrojní; o čtyřech
ojích, vojích (s osmi koňmi). Xen. Xou«.

τετραρχία, Ἡ (τετρ-άρχ-ης, ὁ, ἄρχω)
čtverovládí; rozdělení země na čtyři vlády
n. panství, v Thessalii zařízenéod Filipa,

τετράς, ἆδος,ἡ, čtverka. Fhúk, čtvrtý
den. vmvogoůivovvoc koncem měsíce,

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

9, Τεῦχρος. 1057

τετρα-σχελής 9. (-σκέλος) Ράεπ. ὄΐγγ
hnátý ; čtyrnohý. Aischl, —Eur. uócyoc.

TETPA-PDA0GC2. (-pvhý) čtyrkmenný ;
čtyrtřídní. Hér. rTevpamůXovečóvrac Ady
ναίους δεκαφύλους ᾿ἐποίησε Αἰπόζαηγ ἀοβπά
čtyrkmenné na deset kmenů, tříd rozdělil.

τετραχᾶ (Terpu-,srv. násl.) neskl. na
čtyři díly ; na čtvero. Pl.

TETPNYT)(srv. předch.) ve čtyřech od
dílech, dědinách, Xen.

TETPAYS (srv. dvě předch.) čtverým
způsobem. Arst.

τέτρωρος,ΕπΤ., 7. τετράορος1.
τετρώροφος 9. (τετρα-όρ-, ὀροφή). δΐψχ

patrový. Hér, oixtoudomy—.

τετρώρυγος 9, (τετρ-όργυιος)čtyrsáho
vý. Xen.

TETTUD-, V. TEGOXO-.

τέττιξ, ἴγος, ὁ, 1. οσιδεῖς; Ἠε]]όπᾶπι
evrčení evrčků tak bývalo příjemno, že při
rovnávali k němu libozvučnýhlas člověčí.
Xen., Pl., Arst. —2. jehlice s hlavičkou po
doby cvrčkovy. Thúk. ypucoťT.

TETŮXIKU, V. TVYJÁVO.
τεῦ, τευ, V. τίς, τὶς.

Tevdpavím, ión. -(m,ů, krajina v již.
Mýsii Asijské ok. ř. Kayka.

Γευκρίδαι, oi (2. Tεὔκρ-ος) Teukrovci,
král. rod na ostr. Kypru v Salamíně.

Τευχρίς, ίδος, ἡ {1. Τευκρ-ός) Hér. 1%
zeměTeukerská (Trojsko).

1. Tevxpóc, obyč. pl. a) nár. Asijský,
snad Mýsům příbuzný, za stdávna obývající
v záp. Malé Asii; nazváni prý byli po svém
prvním kr. Teukrovi (Tevxpóg,ale srv. násl.)
-a pokládáni za předky Trojanů, jejichž zbyt
ky se udržely až do válek Reckoperských
(v. Déoywdeg).b) Teukrové v Evrópě, dle
Hér. čásť Teukrův Asijských, ktérázár.
s částí Mýsův vž předválkou Trojskouvtrhla
do Evrópy až kdolnímu Strýmonu, kde se
usadila v kraji, z něhožThrákové BíthýnovévypuzenijsoucevystěhovalisedoAsie( v.
Ῥιδυνοί). -- Οὰtěchto Teukrův Byropských
pocházeli prý Pajonové, z části za Dareja
násilím do Asie zavlečení,

2. TeOmpoc(ale v. i předeh.!) mýth:rek
Salamínský, syn Telamónůva Hésionin,
bratr Ajantův, ve výpr. Trj. néjlepší střelec
Dan. ; po válce T'rj. vrátiv se na Salámínu,

67
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od Telamóna byl vyhnán a plavbou mořskou
dostav se na ostr. Kypros, založil tam no
vou Salamínu.

Tevpwoóc, č, hora (a ms.) v Bojótsku,
sev. vých. od Théb.

τευχηστήρ, Ἶρος, i TEVYNITÝC,0Ů, 6,
(< Te0y-w) básn. ozbrojenec ; ozbrojený.
Aischl. výp.

τευχηστής, v. předch.
TEVYOG,76 (TEV/o) stroj (všelijaký). obzl.

a) básn., obyč. pl. zbroj, zbraň ( útočná i
obranná, srv. čeXov) Sof. i o štítě, i T4 © ZA
AuTeúymosttní pak zbroj—.Eur. vedle upr
Byývava. b) nádoba; schránka. «) Sof. ἐν
θραχεῖτ. Υmalé nádobě(v popelnivi). B)Xen,
ξύλινα T. dřevěné nádoby, schránky. —4A
φίτωνπιοση,

τεύχω (τυχ- Υτυγχάνω. »ν ἰκάπι.-- 805,
ἔτευξα, ΡΙ4. τέτευχα, pass. τέτυγµαι) οῦγό.
básn. 1. strojím ; upravuju. a) uměle hoto
vím, pass. Aischl, oňu. čr ἀσπίδος, οὐρανὸς
revvyu.évog Znak na štítě, nebe vyobrazené.
b) chystám; připravuju. 9ο, πολυθύτους
σφαγάς porážky mnohých obětí. B) Aischl,
črTevě«aTůube véhoc hned začnu k hrobu žalo
zpěv. c) upravuju; vzdělávám. PI, z básn.
ἄνευ Lóyou TerTvymévocbez hany, bez vady
jsa upraven. 2. 2nfr. prf. act. upraven, ho
tov jsem-—.s part. překládáno č. i j. adv.,
Ηότ. ἐτετεύχεε ἐπισπόμενος Καμβύση Ριάτὃ
bylnacestě k průvoduKambýsapřidruživse.

TĚHPU,7 (Tex-/a, « tep-idus, tep-lý) po
pel. Pl.

τεχνάζω (Téyvn,srv. Teyvže)chytrosti,
lsti užívám ; přetvařuju se. Hér. i med. gey
νάσασθαι Isti si užiti, Xen. i s ace. goXA%1.
mnohé chytrosti, lsti vymýšlím.

τέχνασμα, τό (TeyváČe) chytrý pro
středek, výmysl. Xen, Tevogněčí.

τεχναάω (τέχνη,. 817. TeyváČe) strojím.
obyč. med. a) «) provozuju; vykonávám.
Sof. (Eociv úTevvnokumv (%šT—) rukama co
jsem vykonala—. Xen. πολλὰ τεχνώμενος
mnohé věci řemeslné konaje, prováděje i
pass. veyvěrní T. něco se zhotovuje, vyrábí.
B)mocí působím, Sof, bsoĎ Teyvopévov půso
bí-li bůh svou mocí. b) chytře provádím. %
něco. Sof. i xaxa zlé skutky, věci osnovati,
ἐν σκότῳ podtají. Thůk. zavri Tpóre čTEy
νῶντο s inf, každým způsobem chytře vy
mýšleli, aby—.

τέχνη, Ἡ (-ν τέκ- ν τίκτω, 517.τέκ-των)

nosti stvůro! (dle někt, factit.

τεχνίτης.

1.a) o.) (tvoření ;) řemeslo (kterékoli) ; umě
ní (jakékoli). trag., Hér., att. (v. emorýum
1. b., gy 2. a, B). Xen. ai roXeutzni 7. (v.
i žvev f.). i orolnictví, kuchařství, Bur. u.zv
τικὴ τ. -- ΕΙ. 4 geol T005 AóyougT. umění řeč
mi, výklady se obírající, η τ. ἀπειργασμένη
umění (řečnické) vzděláno. TéyvyAčysiv dle
umění (pravidel) mluviti. Sof. ověštci čv«.
εἶνχινumění býti zběhlým.Xen,ye τὴν τ.
míti řemeslo, umění; rozuměti řemeslu(v.
i 1.čmtovaum 1.a, x). PL. šni Tézvy uadety
pro provozování umění, za živností vyučiti
se. $) nauka (j. v řečnictví, v básnictví, v.
vožee 1. £.). v) provozování; zaměstknání.
Kur. čevoxrvóvog.—b) (utvořené ;) dílo řeme
slné, umělecké. Sof. z9xvpes ἀνδρὸςεὔχειοος
T.—2.a) «)obratnosť; umělosť; umění. Xen.
(v. unyavý 1.0,a—); zkušenost; opatrnosť.

. ἄνευ τέχνης, μετὰ τέχνης χρησῦκχι τοῖς
dvězano0ubezzkušenosti, opatrnosti,s opatr
ností obcovati s lidmi. β) chytrost; lesť ; ú
Κὶαά. Ρο, τ. κακή. Επ. εὐρίσχεινTéyvacpři
pravovati lsti, úklady. att. (τ. μηχανή -- {.).
Ῥόπι, πᾶσ᾽ἁπάτη καὶτ. γδεομηι ὄαἱρ8α1ε8.
b) prostředek; čin; způsob. Sof. (v. rxavTotoc
4). Ἠότ, μηδεμιῇ T. nižádným způsobem(v. i
1. idus 1. £.).

τέχνΏμα, τό(τεχνά-ω) 1. a) dílo zhoto
vené (jakékoli). «) Sof. pl. o sg. dílo hrubé:
p) dílo řemeslné, umělé. Pl., Xen. —b) «)
umění; obratnosť, zběhlosťv umění. Pl. «.
ZexTňoda: umění míti; vlastníkem umění
býti. B)PL.vřečnictví zxyxxAx r. překrásné
obraty. v) Eur. d6Xx 7. Istivé zámysly, ú
skoky. 2. Sof.i0 00s.gavovoyiuc T. ošemet

úskoků
strůjce).

τεχνικός 8. (τέχν-η) řemeslu, umění
příslušný ; umělecký. neut. sg. umělecké;
dle umění pravidelné. Pl. o os. umělý; v
umění zběhlý, obratný. Pl. sýTe9—řečník.
—oi spi T005Aóyous7. umělci obratní v ře
ἔθομ. ὁ τεχνικώτατος περί τι Πθ]οργαίηδ]δί
umělec v něčem. i τε(νικὸς εἴςτι Ἴκαδοαποβ/{,
πρόπ]οφ{{βοπορηγ Κπόδθεηια,αν. Ε], τὰ χρῆ
µ.ατα τεχνικῶς εἰργασμένα věci řemeslně u
ἀξ]από, --ἔχειν umělecky se míti (o věcech),
Xen. i čweceT. wws upadl obratně, mistrně
Jaksi.

T A E (a v ;

τεχνίτης, ου, ὁ τέχν-η) řemeslník.Xen.
pl. —umělec; znalec. Xen, οἱπερὶτοὺς δεοὺς
v. znalci věcí náboženských; u Peršanů
magové.



τεχνολογέω.

τεχνολογέω (τεχνο-λόγο-ς, 0,Atyw)řečí
rozbírám. Arst. vi něco. reoí Tivogpojedná
vám oněčem.

τέῷ, τεῳ 8 Ρ.τ. τίς, τὶς.
TétmG1. adv. demnst, (k rel. 6m) a) do

tud; dosud; dosavad; potud; posud.Hér.r.
učy—s násl. vera dě n. véhoc dě—potud, po
nějaký čs. sice—,později, posléze pak—.Xen.
T.µὲν--, ἀπὸ δὲτούτου τοῦ χρόνουΡοζ 5ἱ66
—,ale od té doby—. též s násl. čsovou vtou.
Hér. —ěmeíre dě—když pak už-. p. att.,
Χεῃ, τ. μὲν ἠσύχαζον, ἐπεὶ δὲ-- ἀοϊαᾶ θἷσθ
tiše se chovali; ale když—.Pl. s násl. oc dě
—ale j.—.b)i pouhé v., Dém, ὃ πάντες ἐρύ
λουν 7. co všichni přetřepávali dosavad-—.2.
ij. spojka, obzl.u Dém. (j. 2. če se stej
nými vazbami): pokud. Té μὲν ἂνἐρρωμένος
1 TLG,οὐδὲν αἰσθάνεται:. ἐπὰν δὲ--. pokud by
kdo při síle byl, ničeho nepociťuje ; když by
pak-.

Téme, če, 4, pom, ms. Iónské v jihozáp.
Lýdii, již. od Klazomen, založené od Miny
jův Orchomenských. —adi. v. Tý10g.

TÝ)(srv. 0—)1. adv. demnst. (na ot. rý)
ve spojení Tý učv a) tady; sté strany; se
strany. Hér. s gen. —rňgApaxfBínsse strany
Arabie, Arabské. p. Thúk. —Xen, 7 uěvvo
Šov, Tř O8 eůodov místy neschůdno, místy
dobře schůdno, b) 77 ušv—,τῇ 08 jednak-,
jednak. Xen., i τῇ µὲν--. ὁπότε Oč—jednak-,
kdykoli však—. 2. rel. Hér. a) kde (srv. %)
μὴ ἐπιλέγεσθαι, τῇ τε στήσονταιτὸν πόλεµον,
τά τε ποιήσουσι πουταζογα{, Κάθ πἀτίλποι
válku a co budoučiniti. b) jak. $v u ταύτῃ
šxfý, Tý Ačyonevyjde-li to tak, jak pravím.

τῇδε (61η. ὅ-δε) αἄτ. demnst. (na ot. πῆ,
5 60ΓΥ8].ἡ) a) a) tady ; tuto; zde. Pl, oi τῆδε
tuto shromáždění, Xen. růde douooTýs. B)po
té stránce. Eur. (v. důpée). b) takto; tímto
způsobem. často s výkladem násl., ]. ὅτι ἃ
p., att., obzl. PL výdé ry takto asi.

Τηδύς, voz, 4, bohyně, dcera Úranova
a Gajina, mnžk. Okeanova, matka říčních
bohův a bohyň.

γιος 9. (Τέως τ Τ]-ος) Téjský. oi T.
Τό]από,

τή/χω, ἀόν. τἄκω (.ν teku. a0r. ἔτηζα,
prf. intr. véryxx. aor, pass. čráxny) 1. ta
vím ; rozpouštím. Hér, s obi.kovů rřáauroz
taviti; rozpustiti. pass. —(s prf. act.) a)
rozpouštím, rozplývám se, Hénxmxic šTýxero
ἑπζ--. Χ6ῃ, τὰ μήτε σηπόµενα μήτε τηκόμενα
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co ani nehnije, ani se nerozplývá, nerozhří
vá, prf. Tův ytóva TerTyxéva:sníh že roztál, i
plapí. črevýxe. b) rozpadávám se; cbřadnu,
Hér. výxeoda: Tý voúce chřadnouti nemocí,
—2. básn. a) kslzám doháním, zarmucuju.
Sof. i se dvojím ace. Tígdet váze o AO"Axó
ρεστ ὀἰμωγὰτὸν Ἀγαμέμνονα; jaký stále tě
tak nenasytně k slzám zarmucuje nářek nad
Agamemnonem? obyč. pass. rosplývám se
v slzách ; žalem nyju, se trápím. Sof. Taxo
uéva. Bur. uAxv Táxov.b) Eur, i: čv$aAd
wow TÝxEeLBrorýv v komnatě tráví slzavý
život.

TNA-AVYÝS2. (TřA-e, —)básn. daleko zá
řící; širolesklý, Sof.

TÝjAeadv. básn. daleko. Aischl. -TYAóce
v dáli; do dáli; daleko, Eur. πατρίδος-- od
vlasti, -TnAóVev zdáli; zdaleka, Sof.

ῦηλεβόαι, οἱ,staré jm. Tafianův.
Ἑπηλεκλῆς, έους,ΙόΠ. έος, τ. Θεόδωρος.
1ήλεχλος, Ἰπ. βρατιεκύ Αρίάοτοο τ 8.

stl., osmý předekLeónidův, syn Archeláův,
otec Alkamenův.

Τηλέμαχος, ν. Ὀδυσσεύς.
TyAé-nAavoc 2, Aischl. dalekobludný.
TYAÉ-mopog 2. Sof. vzdálený stranou,

z cesty.
τηλε-φανής 9. (-φαίνω) básn. daleko

zjevný. Sof. širozvučný. ἀχώ.
τηλία π. τηλεία, ἡ, ΡΙΚΠοΟ,ἄθεκα hrací

(při kostkách). Arst. obr.
τηλίχος 8. τ. násl.
τηλικόσ-δε δ. (819--δε πθβΕΙ.) ἀεπιποῦ.

Κ Ἠλίκος (51γ. TyAx-oůrTos) takového věku.
buď: tak starý, n.: tak mladý ; vobém význ.
i vedle sebe. Sof. (v. dý 1. b, «). TyAxdode
ἰα]ςπι]αάό. ΕΙ. τοσοῦτον σὺ ἐμιοῦσοφώτεροςεἶ
τηλικούτου ὄντος τηλικόσδε ὤν; ο {ο]1ς {7
mne moudřejší jsi, mne tak starého ty jsa
tak mladý ?

TYArx-oToc 3. Sof. i 2. před samohl.
(τηλίκ-ος, 81Υ. předch. — jen druhá čásť
--οὔτος 5Κ]οζπ]θ 56 1. οὗτος, jen že v pádech,
ve kterých odrogmívá náslv. v, ὕ τηλικοῦτος
se vynechává; tedy gen. TyAxoúTov,TY
"xúTnsG) takového věku. buď: tak starý,
n.: tak mladý, Sof, vedle Ty)uxóade. —%T
τηλικοῦτος Κἰετάζίο tak mladá ; i: tak do
spělá. —att. v obou význ. —Xen., Isok. oi
<. takoví mladíci. —Sof. ivoůc T. mysl tak
mladá, —2. a) tak veliký, mocný. Dém.o Fi
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Προτί (τ. Ἠλίκος 9., καθίστηµι 1. £.).— b)
ο 7ὅοθοἩ, 18ο]ς,τηλικαῦτα πελάγη tak veli
ká, rozsáhlá moře. Dém. τηλικαῦτα καὶ
τοιαῦτ᾽ dyada tak veliké a mnohé prospě
chy—.—i: tak malý, nepatrný. Isok, vycú
δρια τοιαῦτα καὶτηλ- τὸ μέγεῦος οβἳτήνεζ]κγ
tak mizerné a tak nepatrné (velikosti,) svou
prostorou.

ηλίνης, ου, ΙόΠ.-εω, τ 7. stl, Hellén
z ostr. Téla, spoluosadník Gely, velekněz
bohů podzemních, praotec tyrana Gelóna.

τηλόῦνεν, v. τῆλε.
Τῆλος, , ostr. Sporadskýv jihových.

moři Aig., již. od Knida.

τηλόσε, τηλοῦ τ. τῆλε.
τηλ-ουρός 9. (τῆλ-ε, ὅρος) básn. daleký

hranicemi, končinami.Aischl. vdov, v.
TYAdysToG3.i2. (půvd. neurč.) básn.

roztomilý, Eur. o Orestovi.
Τἤλυς, υος,panovník Sybaridskýv 6.stl.

τηλ-ωπός 9. (τῇλ-ε,ὤψ) básn. a) daleko
viděný ; daleký ; vdáli. Sof. οἰχνεῖ.ϐ) ἀ816]Κ0
zvučný. Sof. Bož T. ioáv křičí dalekozvuč
ným nářkem.

vnpekke (Tyuehýc2. starostlivý) sta
rostlivjsem. Eur. Trvoconěkoho ; ochraňuju
někoho. T. vivů opatruju někoho.

Τημενίδαι, οἱ,τ. násl.
Jýpevoc Hérakleovecasi v 11.stl., syn

Aristomachův, bratr Aristodémův (a Kres
fontův), jemuž přivpádu Dóriův doPelopon
nésa dostalo se vlády v Argu; pokládán za
praotce panovníkův Argejských, též i Ma
kedonských, nazývaných Τημενίδαι,

τήμερον ({. τῇ ἡμέρᾳ, τα--, Υ.ὁ--, Ράβη.
i oýv.epov,sie-n, srv. dne-s) neskl. dnes;
toho dne. att. —Pl. i T0 T. pro dnešek. —ij.
attr., Χθη, Ἡ τι νίκη dnešní vítězství. 1%1.
jv.épadnešníden.

Tjuvog, i, ms. Ajolské v Malé Asii nad
dolním Hermem pod Sipylem.

τῆµος Ράη, adv, čsu: tu zatím ; tehdy.
Dof., v. Ἴρ.ος.

Tyvímu adv. čsu (k rel. ἠνίκα, intrr, ry
víxa) tou dobou; tehdy.

τενιχά-δε ποςΚ]. toudobou (denní) prá
vě. Pl. xůptov zítra. i T. dpíxou tak časně,
záhy (ráno) přišeljsi.

τηνικ-αῦτα (τηνίκ-α, τ-αὗτα, SIV.
předch. a TyAx-oUTog)neskl. tu dobu (prá

τιάρα.

vě, hned); tehdy ; tenkráte. a) o době denní
n. noční. Xen. ývíxa d' ἣν ἀμφὶτὴν τελευταίαν
ouAaxýv, T.— když pak bylo okolo poslední
ponůecky, tehdy hned—Dém. čpávyv r. obje
vil jsem se onoho dne. b) o době roční, Hér,
Ýuoc—,T—kehdy—, tehdy právě (v. ἦμος, b).
ὅχωςεἴη καρπὸς ἀδρός, τ. ἐσέβαλλε--]8]ς π]]ο
bylo obilí bujné, tenkráte vždy—. Sof. ὁπηνίκ᾽
v s ooni,—r. kdykoli by—,tehdy hned-. c)
«) vůb.: tehdy Sof. óvav s coni. —r. až by—,
tehdy už—. Xen. — p) potom; tedy. Dém.
ἐπειδὴ dč—, T. dě odx— když pak už—, tož
potom ne-—.

Ἠήνιος 3. (Iňv-og) Ténský. 0-, Téňan.
TÝjvocG3. dór. = xeivos.

Týjvog, 4, ostr. Kykladský jihových. od
Andra (Tino).

Iwpebe, 4oc,mýth. kr. Thrákův usaze
ných v Daulii Fócké, mnž. Proknin. otec
Ityův. v. Ἴτυς.

τηρέω a) «) hlídám ; opatruju riva n. τὶ
někoho, něco. Thúk. zpócodov přístup (ně
komu). Dém. τηρεῖ τις éxvrov hlídá někdo
sebe. B)T. T:přihlížím k něčemu; dbámně
čeho (aby odjných bylo zachováváno). Arst.
κριταὶτοῦτο τηροῦσιν. -- Ὦ) α)ἑλάπη, τινὰ n.
vi někoho, něčeho; na někoho, na něco, i
s ace. part. praed., 90Η.μὲ παραστείχοντα
Tnoňsag mne vyčíhav, až bych mimo kráčel,
p. Thúk. i pass. vnpeřrní Tugčíhá se na ně
koho. p) vyčíhávám; vyčkávám. τὶ něco,
Thůk.vnoňamuvýxra yeuéotov vyčkati noci—.
i s inf. ἐτήρουνἀνέμῳ χαταφέρεσθαι νγζΚάνα
li, až by větrem byli tam doháněni. pass.
8. ἕωςὁ καιρὸς ὑπ᾿αὐτοῦ ἐτηρήθη až pří
hodná doba od něho byla vyčíhána,

Výpms, ee, mocný kr. Thr. Odrysův ok.
r. 500., otec Sitalkův.

τήρησις, Ἡ (τηρέ-ω) hlídání; střežení.
Thúx. ἀσφαλεστάτη.

TýpAAocnazač. 5. stl. tyran Himerský,
syn Krinippův, tchán Anaxiláa Rhéginské
ho, vypuzen od Théróna Akrag.

TYTŘOLALpass., obyč. prs. (j. prf.) a)
zbavenjsem.rivogněkoho, něčeho;nemám-;

„bezněkoho jsem, Βοῇ,ἶτῶν ἐαῶν τητώµενος
πρός τινος 8ΥΥοι πΌγαπ{ ΤΡΑΥΘΗ58 οὰ πό]Κο
ho. b) strádám ; nouzi mám, tru. Xen. ry
τῶνται.

ηὔγετον, v. Ταύγετον.
τιάρα, Ἡ, Ιόπ. τιάρηςπ. τιηρής,ου, ὁ,
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tiara; turban, t. klobouk národní v zemích
vých., obzl. u Peršanů, plstěný, měkký,
svrchu končitý ; jen král míval tiaru tuhou,
vždy vzpřímenou. Αἱ5ο)], βασιλείου τιάρας
král. tiary. Xen. r. opdý. Hér, T1%pacn. Tr
ρᾶςπίλους ἀπαγέας tiary, klobouky netuhé.

Τιαραντός, ὁ, dle Hér, přítok levý dol
ního Istra, záp. od Pyreta, jnde neznámý.

τιαρο-ειδής 2. tiaře podobný.Xen. xpávyσκύτινα--.

Τιβαρηνοί, oi, národek v Pers. říši,
v pom. krajině Pontské,

Τΐβισις, 6, dle Hér. přítok Istra, dle Šaf,
nynější Temeš.

Τιγράνης, ου, vojevůdcePers. zaXerxa,
Achaimenovec, —V době pozdější jm. něko
lika knížat Armenských.

Ly ϱΏς,ητοςϊ Ty ρις, ιδος,ὁ(armen. —
šíp) dravý veletok Asijský, tekoucí z něko
lika pramenů v jihozáp. Armenii směrem
nejvíce jihových, a vlévající se zár. s Eu
frátem do zát. Pers.

τίγρις, ιδος i ος, ὁ, Ἡ, 0161.
Ίέγρις, τ. Τίγρης.
TYPY, V. TVXPX.
Tídutoc Pers, vojevůdce za Xerxa, syn

Dátidův, bratr Harmamithrův.
TVPAJEÚY(mbacó-c) krotím ; zkrocuju;

ochocuju, Xen. sobi. zvířat i lidí., Dém. —
γα55. Χθῃ. ἐτετιδάσευτο ὥστε 5 inf, ochocen
byl tak že—.

τινασός9,Ροπή ; τού.
τίνημι (ση, Φε,« dě-ju,dí-lo ; tue, ta-t.

—prs. a impf. některé tv. i přízn, ; acť. prs.
ind. sg. 2. os. mimo τίθης 1τιθεῖς, 3. 08. mi
mo τίὃησι ión. i rvdeř, —impt, sg. 2. os. obyč.
vide. úmpf. sE. 2. a 3. 08. obyč, čvíĎeEs,ETL
de, ión, čTídeec, -Ďee. —aor. ind. sg. obyč.
ἔθηκα, -χκας, «κε; Ρ|.ὃ. 08. ΠΙΊΠΙ0ἔθεσαν 27.
| ἔθηκαν ἶόΠ.ἶ πιεᾷ. ἐδήκατο, ἐθήκαντο. -
meď. ϱΥ5. ορῦ. ὄ8εῖδιῖτιδοίµην, τίθοιο ὅσπού
τιδείψ.ην, τιθεῖο G, Vaor. Velumy© i dotumy ©.
—fut. act. Wýce, med. dýcoua. —prf. act.
τέθεικα D,Tédyna G, med. a pass. Tédey.x.
—pass. aor. švědny,fut. vedýcoua). kladu.
1. 8) α) τὶ Π. τινὰ ἔν τινι něco, někoho v ně
čem, do něčeho. ΦοΜ.ἐν µέσῳ σκάφει θέντες
ops ve středu lodi složivše jej.ielc TLv něco;
do něčeho. Sofť.εἰς χεῖρα 1εύκοου δεξιὼν είς
v ruku Teukrovu pravici svou vleživ. 1ἐπί
Ttvoc,čet TLna něčem, na něco. Aischl., Xen.,
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Hér. —ducí vim ok. něčeho ; kolem na něco.
Eur. δεῖσαστέφανονἀμφὶβοστρύχοις vloživší
vínek kolem na kadeře. Tpóg Ti. Xen. Tag
ἀσπίδας TepogTR Vóvava Bečvouštíty o kolena
opříti. meď. —si. Xen. dprov xal xpéx Vép.evog
ěm T%yóvara —vloživ si na kolena. pass.
Χθῃ. μικρὸν πλινθίον ἐν µεγάλῳ τεὺέν ππδ]ά
cihla na το]κοι τ]οζοπα ϱΥΥ6Ι,αἱ τράπεζαι
κατὰ τοὺς ξένους ἐτίθεντο 51οΙΚΥ Ρῖθά Ποββί
kladeny, staveny byly. $) kladu; věnuju, 0
subi, prosebníků. Sof. xAAvac vidbeig čAdac
větve klada olivové,Eur. $ořs ἀσπίδας ἔθηκε
bohům štíty zasvětil. Dém. ixevnplav Vetyu
ratolest prosebnou položiti. b) kladu; uklá
dám. «) Ῥοεποτάτάπι, Φοῦ, ἐν τάφῳ τινὰ τθ
hrob někoho. p, Xen. —Aischl. 700 cpe dý
σουεν yWoóvoc;kde je uložíme, pochováme
v zemi? Sof. ἐςmvodv ue djs na hranici mě
vlož :pass. Thúk. vTedývačvTř Avrex7 po
chovánu, pohřbenu býti v Attice. B) uklá
dám ; uchovávám. Hér. meď. wécboum ma
o4 vivx uložiti, uschovati si něco(k někomu,)
u někoho.y) Xen. ridéva, oura sázeti strom
ΚΥ-- ο) τίδεσῦαι, δέσῦθαι τὰ ὅπλα: α) οᾱ-,skládati,složitizbraň;vpochodu: zastaviti.
Hér. šdevro mp0TOUi900 TX 0. zastavili (se)
před svatyní. často Xen. —při krátkém od
počinku i: spustiti zbraň (a čekati dalších
rozkazů.) švvážev řadě,v šiku. —8) upra
vovati,upraviti si zbraň (j,doboje); aor. ozbro
jenu, ve zbrani postaviti se, Xen. čxéAeuose
τούτους 9θέσθαι τὰ ὅ. περὶτὴν αὑτοῦ σχηνήν
rozkázal, aby ti ve zbroji (postavili se 0k.
jeho stanu,) obklíčili jeho stan. eigváčivT
0. Tideodado řady, do Šiku se zbraní stavěti
se. v) řadou, šikem stavím se. Xen. o voje
vůdci: dvríx TU0. čdero naproti s vojskem
seřaděnýmpostavil se, Dém.z básn. v epigr.
εἰςδΏρινἔθεντο ὅπλα ἆο Ρ {Ισ τ ΥαάάοἩvra
zili. 2. a) «) stavím ; stanovím ; ustanovuju.
Hér., att. dydva (v. dywv 2. a, «). pass.
ΤπήΚ, πυγμῆς καὶπάλης ἄθλα τίθεται υ Τά
polení a pěstnictví základy, výhry ustano
vují se. 3) řídím; zařizuju.Dém.va [úd
(v. Módios 1. a—). b) «) ukládám ; dávám.
Φος, πόλει xýpvyua Velvar T0v aTpaTyvóv
že obci rozkaz dal vévoda. τιθεῖσα τόνδε

τὸν νόµον βροτοῖς μὴ πῆμα σαυτῇ καὶ µετ
άγνοιανvide ukládajíc tuto zásadu smrtelní
kům, abys útrapy soběa lítosti neukládala,
vóuoucdetvo. zákony ustanoviti, dáti (jným;
ale v.iB!) Xen. o Lykúrgovi. —vóuove Tí
decdur zákony dávati si. Sof. (ΣΤ.ἐπιστροφή
1. b, orovdý 1. Ὁ, β). Ὠόπη.εἰ δ’ ἐκ τούτων τὰ
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δίκαια TiĎevrot pakli dle těch zásad právo
si stanoví, ukládají—. 9) předkládám ; podá
νάπι, Βοί, εἰσόρα μὴ σκΏψιν οὐκ οὐσαν τί
Úmspozoruj, zdali záminky nepodstatné ne
podáváš, nepředstíráš. Ὠόπι, νόµ.οντιθέναι
zákon navrhovati; návrh zákona dávati.
med. —si, ve sboru βτέπι (615. νομοθέτης).
v Vřpovvidecda: (kamínek svůj hlasovací,)
hlas svůj dávati. PI. $ečro dv ev ὀργῆςτὴν
4. dal by s hněvem svůj hlas (j. soudce).
Hér. yvaunv Pécdau mínění své podati, pro
nésti, u% s inf. aby ne—, Sof. yvdumyTxÚTY
videu. mínění své (tam,)k tomu přikládám ;
svolení své tomu dávám. ©)act. vkládám ;
vznáším. čc v.éGovT1 na obec něco (V. µέσος
1. 0, α). -- Ὦ) α) činím; způsobuju; připra
vuju. Aischl. $eřvatχατασκαφάςεΏοἵεπί Ρἵ]
praviti. —ovyds strhnouti útěky, —xaxóv
způsobiti pohromu. med. buď: činím, zjed
návám si. Xen. τοὺς πιστοὺς τίθεσθαι ἑχυτῷ
věrné přátely zjednávati sám sobě. buď:
prokazuju, Hér. ydpivá vimvděk někomu. B)
se dvojím ace. Aischl. r:vž Tečiním někoho
něčím. i TÍ TLněco něčím, řec, ace. adi, s Tí

mu někdy č. překládá se jen verbem odvo
zeným od adi., Xen. ὥσπερ ἂν εὐδαίμονα πα
τέρα παῖςτιμ.ῶν τιθείη Ῥτάτό 1.by oblažoval
otce svého syn úctou. ace. praed. bývá i
subst. (v. yéhog 1. b). —v) upravuju; zaři
zuju. Pl. odre Tov Aóyov—tak řeč—. meď.
—si. Aischl. (v. xedvóc£.). Ἠότ, τὰ σεωυτοῦ
Tibéuevog ců vváumv čje s inf, s vý- své
vlastní věci zařizuje dobře,úmysl měj, ne—.
5 1η{,Χθη, πρὸς τὸ συμφέρον πάντα τίθεσδαι
dle prospěchu svého—,Thúk. $ésdba:TAmap
όντα Jj. upraviti věci půítomné, —moXeuov
ukliditi válku. Sof, veřxožeůδέσθαι 8ΡΟΙἄο
bře,řádněurovnati, ukliditi.— 3.a)o) kladu;
počítám. Xen. dýcev Tia eigτὸν δῆρμιον,εἰς
τοὺς πλουσίόυςpoložiti někoho mezilid, mezi
boháče ; přičísti někoho k lidu, k boháčům.
i s gen., PL. čyκαὶ τοῦτο ἐκείνων θείην ἂν ὧν
οἶδα,ἶ {ο za jednu z oněch věcí bych položil,
které vím. Ώόπι,τὸ πολλὰ ἀπολωλεκέναικατὰ
τὸν πόλεμ.οντῆς ἡμετέρας ἀμελείας ἄν τις Φείη

ἔντινι, Χ8ῃ. ἐνὠφελήμασι τίθημι, ὅτι-- Πιθϊ
prospěchy kladu, čítám, že—. zneď. Thúk.
ἐν ἀδικήματι ὃήσεσθοι 8 β6η. part, za bez
práví položiti si, když—, že—. Hér. čvvuň
videcdat Tiva (ve cti klásti si někoho;) ve
vážnosti, v poctivosti míti někoho, Aischl.
(σ. οἶκτος,b). —kladu ; pokládám ; uznávám;

τιμάω.

míním. Sof. oů T. ζην τοῦτον πθιζηάνάπι, Πθ
míním, že žije ἴθη. ΕΙ. θῶμεν δύο εἴδητῶν
ovrTovpoložme dva druhy věcí skutečných.
εἰ Θείημεν λέγοντα Πιττακὸν καὶ Σιμωνίδην
droxotvóuevovkdybychom položili, simyslili
Pittaka za mluvícího a Simónida za odpoví
dajícího. —v. ὑπερρατός2.

τιν'ἠνέομαι (τιθήνη) 4) Πομοῦπι 5ο(1.
chůva). Xen, ndyvýsasdaí viva přilichotiti
se k někomu. b) Sof. milostně opatruju, oše
třuju. véAy obřady.

UVÝVY, Ž (< Bě-Aus,dě-va) kojná ; chů
va. Φοῇ, 66Η. τιθηνᾶς, -- ἶ Ρ].

τιὺηνός 9. (τιθήνη) οβαίτοτασί ; οὔθίϊο
vací; pěstounský. Eur. Tpogaí.

Tibopém, 4, sev. záp. vrehol Parnása,
pod nímž bylo ms. Neón. (později jm. i mě
sta toho, trochu výše než dřívevystavěného.
n. Γι9όρχ).

TÍMTU (M. T1-Tx-©. km. TEX. T0X, T%-,
fut, réčouou, ar. ἔτεχον, prf. TéTOx%)rodím ;
plodím, 1. a) olidech. aor.,fut. z-; poroditi;
zploditi. častěji o matce. obzl. trag. % Te
x00G4viva která porodila někoho. bez obi. 9%.
rodička. prs. i ve význ. prf. %vízTovaz rodi
telka; rodička . matka. Sof.T0τίχτειν τοᾶ]ό
kou, matkou býti (dítek už dospělých). zř
0 otci Texav rodič, οἱτεκόντες rodiče. b) 10
jných živočiších. i ©% TíxrEewvvejce nésti,
snášeti. 2.obr.a)o člověku, Pl. XóyousTixTEt
řeči ploditi, tvořit. b) 0 subi. věci. o) Hér.
τὴν χώρην πλεῦνα ἐν πλεῦνι χρόνῳ Ὑγινοµένην
λιμὸν τέξεσῦὃαι že vzdálenost delší v delší
době se stávajíc (při pochodu) hlad zrodí (voj
sku na výpravě). Xen. zoAX) O4 zoXů09
vékerau hojné loučí hojný oheň zplodí, vydá.
B) Sof. ydpig ydpiv ἐστὶν Ἡ τίκτουσ᾽ ἀεί Ἰάδία
lásky jest roditelkouvždy.pass. Aischl. T6
δε κέρδει κέρδοςἄλλο τίχτεται tímto ziskem
(nepřátel) zisk jný (straně druhé) vzniká.

T(AAwšklubu ; škubu ; rvu. Aischl. prs
o subi. i obi. ptáka.

fee Š : p: 1p AAov, ovog,0, Thr. jm. druhu ryb.
dixaíec že mnoho jsme ztratili vevájeě,:te 4 :
by někdoprávem přičetl naší nedbalosti: B). 4;

τιμᾶ, ἀόν. --- τιμή.
Τιμαγόρας, ou, ÍÓn,€w,VΤι ῶναξ.
Ἱτμαρέτη, ἡ, jedna z tří kněžek Dódón

skýchv5.stl.
τίμµαω (τιµή) 1. a) cením; odhaduju. med.

«)-si.kladusi (cenou).Hér, roAAo5T.vysoko
něco si cením; velice, za mnoho něčeho si
vážím. p. PL., Thúk. ueiČovog výše si cením



TiLÁw.

něco; více si vážím něčeho. Xen. —pass.
Thúk. Ta FXoťxTer.umu.évavv x pypTov Ko
ráby vyceněny jsouce v penězích. () cením
své jmění. Lýs. dixxocíov ταλάντων ἔτιμή
axro na 200 hřiven vycenil své jmění.b) u
znávám, mám za hodna, ζ8 ΤΙΠΠ8,τινά τινος
někoho něčeho. Pl, ruuňaní vuva$avoTou od
souditi někoho hrdla, na smrť, oA(youmá
Ιθπι, αἲύ. 1τιῳ.ῆσαί τινέ Tivogusouditi někomu
něco.Lýs. rěvěcydrov tresty největší, nej
přísnější. ed. «)uznávám seza hodna(v sou
du). Tevocněčeho; nabízím si něco, pokutu
něčeho.Pl. ele δεῖτῆς ἀξίας mtuďoda mám
li si nabízeti, čeho zasloužím—, črTiuno4umy
ἂν ypyv.Xvovnabídl bych si pokutu v peně
1ἱοἩ. ἐξῆν σοι φυγῆς τιμ.ήσασθαι πο]πο 819710
vyhnanství si nabídnouti. (v. i dzop.ócf.).
Dém.is inf. raoyetv óTLodyruum ku trestu
jakémukoli se nabízím. P) vevíTtvognávrhem
usuzuju někomu něco; podávám (svým ná
vrhem) někoho πᾶ πδοο, ΡΙ. τιμᾶταί μοι ὃα
váTovpodává mě na smrť; usuzuje mi (hla
sem soudním) smrť. 2. a) Eur. hodností, ú
řadem mám. Téyvyvzaměstknání. b) x) ctím;
u-; poctívám viva Tiveněkoho něčím. Aischi.
τιμήσειν τάφῳ Ppoctiti, poctu prokázati hro
bem, pohřbením, Xen. ytxoyíx τιμῶ τινα
důstojností tisícníkovou ctím—. orpemrote,
WeALo—.drvÓTivóg Tuva Z něčeho (j. ze záso
by) ctím někoho, odměňujuse někomu.pass.
(οργό. 5 {ωΐ. τιῳ,ήσουιχι, 1ἵ. τιμη ήσομαι).
Τπή]ς, οἱἀγαὃοὶ τι ήσονται τοῖςπροσήκουσιν
ἄθλοις τῆς ἀρετῆς Ἰοᾶπί Ῥοοίόπί Ῥιάοι Ρϊ]
slušnými odměnamistatečnosti. Dém. če' 0ig
šnédoxe TETÍUmTALZAto, co přidal (ze svého
jmění), poctěn jest. B) ctím ; ve vážnosti,
v poctivosti mám. Tivě n. vi někoho, něco;
vážím si někoho, něčeho. obyč.!s obi. osoby
rovné n. poddané. Xen. T0ůgx94TiGT0Ug,0lvo
χόον.Laara velmi. odre tak velice, —ča
sto pass. ctěn, ve vážnosti jsem ; vážnosti,
pocty, cti docházím, Sof, ὁμοίως ἐξ ἐμοῦ τι
umcerm. stejně ode mne ctěn bude, att. —
Xen. srTeriuvvo úr0 Kůpov býval ve vážnosti
u Kýra. víc žXAoc TIULÝÁGETALOTS, BG ἀδελ
o0c; —bude v takové vážnosti, j. bratr? — .
v Persku oi T3mump.évoLVznešení, Arst. vů
miw.opevavěci, vlastnosti vzácné. γ) v úctě
mám : súctou velebím. s obi,0s. n. věci vzne
šenější. Aischl. δαιμόνων τιμᾶν γένος ἡοίγ
prokazovati rodu božskému. Thúk. τὰ µέ

γιστα τιμήσειντι 8 největší úctou uznatině
60.Ρά58. το τιμώμενονἀπὸτοῦἄρχειν úcta
pocházející z vrchnostenství, zvrchní vlády.

τίμιος. 1063

τιμή, ἀότ.-υιά, Ἡ (τί-ω) 1. 8) cena. Hér,
XTÝVEUἐξευρίσχοντες τικῆς κάλλιστα ἀοβργἴθΚ
vyhledávajíce za cenu nejkrásnější (t.j. do
bytek nejdražší a nejkrásnější). Pl. xaradet
va mýyT. zaplatiti cenu. Xen. %v. rs Aelxs
peníze stržené za kořist. Lýs. vňge)rňg Ti
us moAetyza touž cenu prodávati. b) účet
(na zaplacenou). Pl. obr, mávrTEg0) G7aŮTY
j T. docela to nejde na účet tvůj (t. bude-li
v rozmluvě nějak pochybeno, tobě docela se
to nepřičte). 2. a) hodnosť(jakákoli. vysoká
i nízká). Bur, BxawXnígkrálovská. Pl., Xen.
viuat hodnosti (vedle doyaí úřady). Hér. zi
μας τὰς ČOVGAGoVVTXDÁČALúřady dosavadní
převrátiti. Xen, xBaXa ce čxTňsT. svrhnu
tě z hodnosti (číšnické). i: vláda. Aischl.
oxvTpov Tiuxl TeŽezloa vláda, panství, Hér.
T. TExxi yécex hodnost král. a pooty.—i: po
volání. Eur. (v. čevopóvo<).b) čest; pocta.
«) čestná odměna. Pl., Xen. pl. —B) čest
(prokazovaná, prokázaná); pocta. Sof.yovoň
r. zlatá pocta. Xen. 0 r dyAxuBávyTu, TR
Ta Ti. vouodorcokoli by kdodostával, to
za česť pokládati budou. Arst.— v)úcta;
pocta (králům. bohům prokazovaná; přísluš.
ná). Sof. (v. rarém —£.). Xen. T0ůgčyovTAS
διδόναι τῷ βασιλεῖτιμῆς ἕνεκαže majetní da
ry dávají králi pro uctění. Pl. zí T. weořsxm
ico%pocty a oběti—.

Τιμηγενίδης, ov,Théban,syn Herpyův,
náčelník strany Pers. za Mardonia.

τίμημα, τό (τιµά-ω) γγοθηξπή,ϐ)«) Eur.
τ. τῆς ἀξίαςυγοεπδπ{Ποάποίγ.β)18. τοθ
něné Ἰπιδηί, τινὸς δυοῖνταλάντοιν ηὂδί πα ἀπό
Ἠϊϊτηγ. Χεηπ αἱ ἀρχαὶ ὅπου καθίστανται Ex
τιμημάτων, πλουτδερατία vlády kde se zaři
zují dle jmění ceněného, (tam je) vláda bo
hatých. b) e) usouzení; nález soudní, Pl. —
P) vycenění trestu; trest vyceněný, vyce
něním usouzený (v případech soudních, ve
kterých zákonemtrest nebylurčen, navrho
ván trest se strany žalobníka i žalovaného
ceněním viny a konečněodsoudu ustanoven).
Dém. —Aisehn, sig T0 cau. tělesný trest

p| usouzěný
-38PánólWeog, silák Delíský v 6. stl.,j.

pomocník Lak. odpraven od Athéňanův.
Ttu“stog Hellén Klazomeňan v polv.

T. stl., jenž Abdéry znovazaložil.

τίμιος ὃ. 1 9. (τιμή) 8) εεποι ἀΓ8ΡΥ;
drahocenný; vzácný. Xen. δῶρα παρὰ ῥᾳσι
λεῖdary u krále. Ῥ]. τίμιόν τινα ποιεῖν dra
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hým, draze placeným někoho činiti. Sof. ov
δὲν κτῆμα τιµιώτερον--ἀναζᾶί, vzácnější. PL.
TOT. věc vzácná (vedle orávwov). Dém. τὰ
τιμιώτατα VĚCÍnejvzácnější, nejdražší. b)
ve vážnosti, v úctě; -vzácný ; ctěný ; slave
ný ; slavný. Sof. Auváu yeveň Tíu1oc—rodem
slavná. PL rap% vim u někoho, —Hér. comp.
(σ. πίστις 1. Ὦ,). Χθῃ, χώραΠΙ., ἕδρα (σ. προ
βαίνω Μ:).Φοί,εἰ αἱτοιαίδε πράξεις τίριαι ]5οι]
li takováto jednání ve vážnosti—.

Τίμνήης, gen. ión. ee, Skytha v 5. stl.,
poručník kr. Ariapeitha.

Τιμόδημος Αῑδαπ Afidenský, odpůrce
Themistokleův.

Τιμόνεος vojevůdceAth.ve4.stl., syn
Konónův.

Τιμόξεινος, att. -ἔενος zrádný vůdce
Skióňanů v 5. stl.

Ti., oů, na zač. 5. stl, podkněžkabe
hů podzemních v Paru.

Τίμων, ovog,Delfan na zač. 5. stl. syn
Androbůlův..

Τιμῶναξ, axvoc, Kypřan, znamenitý
v loďstvu Xerxově, syn Tímagorův.

τιμωρέω (τιμωρό-ς) 1. ααἲ. βἰτάζοε cti
jsem. a) nápomoený, pomocný jsem (Kza
chránění cti, hodnosti), rovi někomu, něče
mu; napomáhám, pomáhám—. Sof. dbecde
κἀμὲ σύμμαχον γῇ τῇδε τιμωροῦντα τῷ 9εῷ
9’ ἅμα ιν]ά{ἱθ 1πιπθ Ἱ]. spojence zemi této
nápomocného i bohovi zár. —často Hér.,i
bez dat. —Xen. Tuu.mpýGetεἰς δύναμιν pomocí
přispěti dle síly. b) «) mstitelem jsem. <uvt
někomu. Hér. zarpí, ddeXodotci, bratrovi
(σεπιχε]όπιι). ΤΑ. τοῖςφίλοιςτετιμ.ωρηκότες
ἔσεσνε βτύπι πι1]γπι Ῥοπιςίι budete míti vy
Κοπαποι.-- {φᾳ55. Ἠόν. Λεωνίδη, τῷ µε χε
λεύεις τιμωρῆσθαι, OY μεγόλως τετιμω
ρῆσθαι Leónidovi, jemuž mě pobízíš zjed
nati pomstu, já řku, že-vrchovatou měrou
ῬΡοπιβί7 89 ἀοβία]ο. -- β) τιµωρήσειν τινέ τι
pomstiti někomu něčeho. Pl. φόνον vraž
dy, (násilné) smrti. ©) «) r. Tiva mstím,
mstou trestám někoho;mstím se nad někým.
18. ὑπέρ Tevocza někoho. Sof. yetpi τιμ.ωρεῖν
vivarukou pomstu vražednou vykonávám nad
někým ; ruku pomsty vkládám na někoho.
B) i bez ace., s gen, Xen. rviu.wpýcevGot T00
παιδὸς ὑπισχνοῦμαι že ti pomstím syna
(usmrceného), připovídám. —2.meď. dyn.a)
mstím se. veviza někoho; (mstu zjednávám
někomu). Sof. arot za otce; k pomstě za

τιµωρός.

otce pomáhám. závra všelikým způsobem.
Ἠότ, { τετιµωρήσεχιčg Aeovídyv vykonanou
budeš míti pomstu, coseLeonidy týče. is gen.
příčiny. Xen. apedécrarTa πάντων ἐτιμωρεῖτο
zcela nemilosrdnězevšeho se mstil. b)rtu
podudíiva. «) mstím se nad někýn; pomstou
stíhám někoho. Hér. o Xerxovi: um elnv čx
Δαρείου μὴ τιμωρησάμ.νος Ἀθηναίους Δἲ Πθ
jsem synem Darejovým, nepomstím-li se
nad Athéňany. -avrí Tivogza něco. is pouhým
66Π., ΕΙ. τούτων σε τιμωρήσομιαι toho se ti
pomstím—. B) někoho trestám (aby zadost
učiněno bylo trestajícímu. jnak κολάζω |)
Sof. στρατός σε τιμωρήσεται Υο]ςΚοtě potre
βίά, ΡΙ. -- Χθη. τῆς ἐξαπάτης τιμωρήσασθοί
τινα ῬΤοpodvod potrestati někoho. Déin, περὶ
τοῦ τιμωρήσασδαι Φίλιππον ο Ροἰγοβίώπ{Μ]
Ηρα. -- ϱα558. Ἑ]. ὑπ ἄλλου ὀρθῶς. τιμωρού
uevogodjného právem trestán jsa. Xen. T
Lowondňvapotrestánu býti.

τιμώρημα, τό (τιµωρέ-ω) pomoc daná,
vyslaná. Eér. revi:někomu,

τιμµωρητήρ. Ἶρος,ὁ (τιμωρέ-ω) Ἠότ, po
mocník,

τιμωρητυκόςὃ. (τιμωρέ-ω)mstivý. Arst.
neut. mstivosť.

τιμωρία ión. (m, % (T1u.wo-0c) střežení ;
chránění cti.a) «)ochrana.Thůk. ἐπὶτῇ fue
TěpxT. k ochraně (práva svého) proti nám.

| P) pomoc (válečná). Hér, rivi někomu. čoyov
T0 Tžs v. zdrželi se pomoci. Thúk. méumew
TivěT. vysýlati nějakou pomoc. b) a) msta;
pomsta. Aischl, mxpa v. trpká pomsta (mstí
címu). Hér. , καὶτίσις Ροπιςία a odplata, +.
ěgviva vykonání pomsty na někom. Xen. 76
παιδὶ τιμωρίαν LLETÁTIVOGTUXEŤV ZA SYNA (U
smrceného) pomsty dosíci pomocí něčí. p)

pokuta; trest; odčinění.Thůk. (v. ἀντιδί
ς

dow a, B). PL. δίκη καὶ τ. trest a pokuta, 6
švTiupíx v kdov trestu jest; komuse do
stává trestu (srv. x0Axoig).Xen. σὺντῷ ἀγα
VO TAGT, moteďodau se svým prospěchem
tresty ukládati. Tv mdoď TivocTILOPÍXVPO
Bečodawtrestu od někoho obávati se. Dém. 00
Vy zač T. Zara ToúTov hněv a trest na toho.
—v. i δίδωμι 1. a, Y-—

TULWPÓCÍTuu4-000g 2. (—óp4-w, SIV. če
090g)strážný oti. a) pomocný, substt. mase.
pomocník, Hér, pl. rivi někomu.b)a) substt.
mstitel. Sof. πατρὶ τιιωρὸς póvou otcovi,
otcovy smrti mstitel, raTp0g Tiu.Wp06xdy.0Ď
TaAalvngza otce (zabitého) mstitel a za mne
bídnou (bídně žijící). Xen. v. Timmstitel ně



τινάχτειρα.

ΚοπιἩ (78 ]πόμο). --τινὸς za někoho. 3) Hér.
ὁ λόγος ἣν τ. řeč (byla mstivá,) vzbuzovala
k pomstě.

τιναχτειρα, Ἡ (τινακτήρ -- τινάκτωρ)
ΑΙΡΟἨΙ.οἱγάβα]ίοί. γῆς 163. νόσος pohroma
(τρίαινα).

τινάχτωρ, ορος,ὁ (τινάσσω) Sof, r, γαίας
otřasatel země, IIocerO%ov,

τινάσσω (m xztvé-e,ci-eo)bůsn. chvěju;
třasu ; máchám. trag. obyč. Tivácsov, Sof.
Aóyxag, domahovoštěpy, pal cí máchaje. Eur.
Φύρσον. Αἱδο]]. ἶπυρπνόον χεροῖν βέλος πιθ
taje ohnivou střelou rukama.

τίνυµαι (TÍvo)básn. a ión,jen prs. mstím
56, Πέτ, τίνυσναι.

TÍVW(TÍ-w. prs. včv-, v ostt. čs. km. rt,
ve, fut. TLG Π. τείσω, 80ΟΥ.ἔτίσα N. ŠTELOU,

prf. Térix x. —med. fut. τίσομιαι. a0r, čTiG4
uyv; ve slž. prf. -Témou%, A0r. pass, —-É
τίσθην) 1. ααί. platím; splácím; snáším;
trpím ; podstupuju. Aisehl, rowác Twvog(V.
rowvý). Hér. vii někomu-—. p. Xen, —trag.
χάριν τινὶ díky, vděk někomu prokazuju,
vzdávám. Xen. ydotv τινός τινι καὶμισῦὸν τί
νεινdíky za něco někomu i mzdu dávati. Sof.
Oxoy.óvdaň dávati, spláceti. i bez obi. splá
ceti (dobrodiní).2. ed. a) (odplatou)mstím
se. viva nad někým; pomstou stíhám něko
ηο, Ηότ, τίσασνθαί,τίσεσυαί τινα po-, vymstiti
se někomu. i úmépTtvog Za někoho. Sof. is
ace. vnitřním (v. Aoby 1. b, —aledleněkt.:
pomstiti se za pohanění). b) trestám (j. splát
kou příslušnou, aby právu, n. trestajícímu
bylo učiněno zadost). Sof,ov aťrtovvinníka
—.Xen. šydpoůc Ticaodou odpůrce strestati
(οΡ. φίλους εὖ ποιεῖν).

Τιρύννιος 3. (Τίρυνς) ΤιψηίςΙκΥ. οἱΤ.
Tirynťané.

Τΐρυνς, vůoc, %, std. ms. v Argejsku,
jihových. od ms. Arga,

T(Gmase. a fem,, ví neut., gen, rvívo<(kvi
m guis? —dať. sg. vím, ace. Tíva. —pl. nom,
TÍvEg,neut. Tíva, gen. vívov, dat. Tíst(v), ace.
Tívag. — du. Tíve, Tívotv. — od km, re— (kve)
gen. sg. Toů (z Těo). ión, Ted, dat. vá, ión.
vém(rozd. od členu sg, téhož pádu). pl. dat.
vořotbásn., Téota1ión. —srv, irig, Tě)prom.
úntry. v ot. přímé, s důrazem inepř., j. adi.
který ? jaký ?; Jj.subst. v sg.i pl.: kdo? 00?
a) v.ot, přímé. a) o) Sof. Tic xi úvýp; který
asi muž? Aischl, rívx xxi—; koho asi? —
Sof., PL míxať; co asi? Dof,Tím 1. TG TpoTo,
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Hér. vémvpóro ; kterým, jakým způsobem?
Té Ovváv.eí;kterou, jakou mocí? —Sof.ae
τοῖσιβροτῶν χεῖμαι; Ἡ kterých ze smrtelní
ků ležím? neut. ríi j. ace. co? proč? Xen.
TÍ pévou.ev; Co, proč čekáme? Pl. ví fxeu;
proč jsi přišel? Xen. ví ©) ToUro; proč pak
to? τί γάρ; οοὔ Ρ8Κ3 τί οὖν οὐ σχοποῦμεν ;
co, proč tedy neuvažujeme ? PL rí οὖνοὐ διη
výse; proč tedy už nevypravuješ? —G)někdy
τίς j. přímě tázací přísluší k vazbě part., i
dvě ot. bývají sloučeny. Xen. vívag ὑπὸ τίνων
εὕροιμεν ἂν μείζω εὐεργετημένους Ἱ παῖδας ὑπὸ
vovémv; které od kterých nalezli bychom
větším dobrodiním obdařené, než dítky odro
dičův ? ví βουλόμενοι ψεύδονται; τί δ᾽ἄλλο Υ᾿
εἰυη-- ορ zamýšlejíce dopouštějí se lží ? co
pak jného, leč že—?Hér, rsů dvěengšóv, čeho
nedostatek maje? někdy vkládá se do vazby
závislé, která v překladu č, někdy v hl, vtu
se vpravuje, někdy ijným obratem se vyja
ἀἴπ]ο. Χθη, ὅταν τί ποιήσωσιν οἱΨεοί, νομιεῖς
αὐτοὺς σοῦ φροντίζειν; 6ο πια]{ Ῥοπογό ἀἴίτο
činiti, až bys potom uznal, že o tebe se sta
rají? Dém. δαυμάζω, εἰμ.ηδεὶςὑμιῶν δύναται
λογίσασθαι, τί ποιούντων ὑμῶν ὁ χρόνος διε
λήλυθεν οὗτος ἀῑνίπι 56, ζθ πἰ]άο z vás nedo
vede spočísti, cojste konali zatím, couběhla
doba ta. —b) v ot. nepř., obyč. s vazbou touž,
která by byla iv ot. přímé; zř, bývá střídný
opt. m. coni, n. indie. po čse vedlejším. (srv.
ὅστις 9.). Χθῃ. λέξον, ἐκ τίνος ἐπλήγηςἴαιςπ],
z které příčiny dostal jsi rány. Pl. o)x ἄρα
Ἡμῖν οὕτω φροντιστέον, τί ἐροῦσιν οἱπολλοὶἹ
μ.ᾶς, ἀλλ᾽ ὅ τι ὁ ἐπαῖων není tedy nám třeba
tak se starati, co řeknoulidé onás, nýbrž co
rozumný (řekne). čowTŽ, Tívx τρόπον δοίη
(m. coni.) táže se, jakým způsobem má roz
ἀαΜ, Χο. αὗτχι Ἱρώτων αὐτούς, τίνες εἴεν
(m. indic.) ty ἰάπβΙΥ 5ο1ἱοἩ, Κάο Ἴδοι. -
neut. Tíj. praed, ksubst. n. ku slovu substt.
mívá platnost substt., znamenajíc druh,
k němuž přísluší ono substt., Pl. λέγε δή,
τί ἡγεῖ εἶναι τὸν σοφιστήν ΠΙΗΥ {θάΥ, 60 πι7
slíš, že jest sofista?— oxemréov, TÍ TUGUM
Pxívovra třeba uvážiti, co jest konec toho.
— někdy ví přísluší k jedinému adi., Pl.et
τις ἔροιτοἡμᾶς, τῶντί σοφῶν εἰσιν οἱζωγρά
φοι ἐπιστήμιονες, εἴποιμεν ἂν-- 9511179 Ὦγ 88
kdo nás otázal, ve vědomostech čeho malíři
jsou zkušení, řekli bychom-.

TIGmaso. a fem., vi něut., gen. Tivoc (56-
slabené víz předch, —dat, 56, τινὶ, 899, τινα.
—pl. Tuvěg,neut. viva, gen. Tyfóv, dat. veoifv),
8090,τινᾶς. -- 4π. τινὲ, τινοῖν,-- ο km. Te- gen.
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ε6, τοῦ, όπ, τέο 1τεῦ ; dat. Tión. Té%; pl.
jón. Tév, dat. Téora..—všechny tv. ty enkl.,
kromě Téotot. —od km. «j (m. Te—) s předs.
a- utvořen nom. a ace. pl. ἄσσα, ἄττα, τζὰΥ
s přízvukem;srv. 4ooxv doru) pron. indef.
1.a)«)adi.: který, jaký (č.seslabené!)někte
vý; nějaký. subst. kdo, co(seslabené); někdo;
něco. často ef 116jestliže kdo—. Xen, ἤν τις Ἱ
věžeO18%ax1Ti učil-li by kdo nás čemu- εἴ
TÓ Tu dédexa— dal-li jsem komuco. s gen,
partit., Sof. Wedv716z bohů někdo, některý.
Hér. viz Oýp.ovněkdo z lidu. má-li subst. člen,
u Hér. vigbývá mezi členem a subst., Tv Tu
AeAgov někdo z Delfanů. p. při substt. čle
nů, Těv T AorTudycogněkdo z lidí, ze sluhů
Astyagových. — Tivocj. gen. poss. i: něčí.
πατήρ, ἀδελφός τινος οἱθο,Ῥγαῦι πόΚο]ο, πόδί,
--6Π. μικρόντι buď: maličká prostora, n.:
něco málo (v. uixpós 1.a, x. —b, 6). Hér.
votodTó T. takového něco, Pl. XAXov. jného
něco. Tig,vi při neg.: nikdo; nic. Hér,, Xen.
ÝT Ἶ οὐδείς (buď někdo, buď nikdo;) sotva
kdo. att. Tig znamená i os. sice určitou, ale
nejmenovanou ; někdy: slůha; otrok, j. při
ěvéyax.- někdyk sg, vi; vztahuje se pl., Xen.
εἴ ποτε τῶν τὰς τέχνας ἐχόντων διχλέγοιτό
τινι, καὶ τούτοις ὠφέλιμοος ἣν 1ε8{1179Κάγ τοῦ
mlouval s některým z mužů s uměním se
obírajících, i těm—, Ti KAAo—,πάντα--. Ὠδέο
jného—, všechno—. i ve vtách souřadných:
οἱμέν τινες--, οἱδὲ--, οἱδέ vwec ti někteří,
jiní (z tčch),—,jiní někteří“. ace, vi nejen j.
obi., nýbrž iv jném vztahurozličném, j. δικ
osostyTr lišiti se něčím. 8) jakýsi PI. xabxp
u.06T1gOČiŠtěníjakési. Sof,eíg regjeden jakýsi.
Hér. goXAÓvTsov mnohých jakýchsi věcí, y)
při adi. aadv. PL 67 AYouovTu zapomenlivý
jaksi, poněkud, Xen, vi ču.reróTs90Lponěkud
zkušenější, YrTTóvTv 0 něco, poněkud méně.
uaAkov Ti něco, poněkud více. b)o) při číslov
kách: asi. Thůk. vřez émra Tiveglodí sedm
asi, obzl. při desítkách, ἡμέρας ἐβδομήκοντά
τινες 1ο8ΐ sedmdesát asi, i při subst, čsu.
ěvavTóv Tivx asi rok. — při pron., Xen. ai
πρόσοδοι πόσχι τινές εἰσι; důchodyj. veliké
asijsou? Tamořčer čoya; jaké toasičiny?
ἡ γραφὴ τοιάδετις Žvžaloba takováasi byla.
3) stupňovací mi:něco znamenitého, podstat
ného, důvodného.att. obi. při Aéyew,motely,
avucat, — i při 08., ΕΙ. οἵἴονταίτι εἶναι ἀοιηγ
šlejí se býti něčím. p.rig při subst., Pl. čyet
Tiva Aóyovmá to podstatný, dobrý důvod.i:
zvláštní; obzvláště, šv τούτοις τοῖςπολλοῖς
τέτταρἄτταί ῥεύματα mezi tím množstvím

τιτρώσχω.

proudů jsou obzvláště čtyři proudy. Dém,
xa1965Tu;příležitost zvláštní. 2.a) některý;
někdo; ať si to kdokoliv. Sof. odpyďTygTu
pachatel, ať si to byl kdokoliv.p. ὁκύριόςτις
Ραπονπί]--, Χθη, τί χρήσαιτ ἄν τις ἰσχυρῷ
μη σώφρονι;κ ὄειπι ὉΥ Κάοαζ1] Ὦ χαταμάθοι
ἄν τις Ῥοσπα] by kdokoli, člověk kterýkoli.
ΡΙ1 πθρ, : πἰχάο, οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις slow ani to
neřekl by π]]κάο(αἱΚάο]οΙ!). πᾶςτις, ἕκαστός
vw každý, ať kdokoli ; jeden každý. b) každý.
Χθῃ, δειπνεῖν,ὅ τιτις ἔχει aby večeřeli, cokoli
kdo (každý) má, ŠmidaxvůTe Tu ἑχυτόν-- αἲ
objevuje každý sebe-.

Τισαμενός 1. kr. Thébský, Kadmovec
asiv 11.stl., vnuk Polyneikův, syn Ther
sandrův, otec Autesiónův. 2. věštec Elejský
v 5. stl., Jamoveo, syn Antiochův ; se svým
bratrem Hégiou stal se občanem Spartským.

—Třoavěpoc jm. několi a Hellénův. obzl.
Athéňana 1. na zač. 6. stl., otce Hippoklei
dova. 2. v 6. stl. otce Isagorova.

Τισίας,ου, ión. -(ng,(ze, Hellén Parský
v 6. stl., otec Lýsagorův.

τίσις, Ἡ (τί-γω) 1. βρ]αοεηί ; οἁρ]αία ; Ρο
kuta. Sof. μοιριδία. —Hér. τίσιν τινὸς δοῦνχι
pokutu za někoho, za něco splatiti, dáti (v.
i ruopíx, b, u). Pl. τὸ τῆς τίσεως τε καὶδἵ
χγς δεσμωτήριον žalář pokuty a trestu. 2.
pomsta. Hér. i pl. vevogvíctes za někoho po
msty (v. iárorivo 1. £.).

LiTamóc, mýth. praobyvatel Att.
Tiráv, vos, 6, titán, stdávný bůh, obyč.

pl., synové Úranovia Gajini (Ohthónini),(j.
Κρόνος, 'Ixrsró:), předchůdcové bohův 0
lympských, od nichž byli přemoženi,

Τιτᾶνίς, ἴδος,Ἡ (Τιτάν) Ηἰόπχκα,stdávná
bohyně ; v. $évus f.

τίτῦ"η, ἡ (.ν τιθήνη) Κο]πά,Αςί.
TíTopp.ocohromnýsilák Aitólský v 6stl.
τιτράω (το βἱζ, 1τετοαίνω. Υ.διχ-τετρ-.

νν τείρω, ΚΤΠ.τρα-, ΡΙ{. Ρ8Β5. τέτρηυ.αι) VI
tám. Hér. 0 ojouvo; TéToyTa: Nebe provrtáno,
děravo jest (t. hojně pršívá). Xen. ó TeTomuéÉ
vogmídogprovrtaná, děravá nádoba. PL. obr.
Úvyň—o duši zapomenlivé,

τιτρώσχω (.» τι-τρᾶ-ω, 817.τραῦ-μ.χ.-
80Υ.ἔτρωσα, Ρ888. ἐτρώδην, Ρ1ί. Ρ888. τέτρω
μαι) 1. 8) trudím ; raňuju. Tia někoho.pass.
TETPWu.ÉVO<poraněn jsa. Aischl., att. —vp
dva: poraněnu býti. Pl. ifut. τρωὺησόμενος.
b) ruším ; Ῥοτουο Πάτάπη,Τη ή]ς, ἔτρωσαν πολ
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Xagvas porouchali mnohé lodi. Hér. pass.
TeTpouÉva,porouchány jsouce. 2. obr., Eur,
W čpeg ŠTowosvmě láska zranila.

Tetvóc mýth, obr násilnický.
τίω (« ce-na, Če-Sť, SIV, TÍ-Vo, TELL. —

jen prs. ; ale fut, a a0r. Tíow, šŠTioxi med,v.
při ví-vo !) básn, cením ; ctím ; v úctě mám.
Αἱ6ΟΠ],πόλις δαίμονας v(e: občanstvo—.

τλᾶ-, ἀόν.,ν. τλη--.
τλήµων, ἀόν, τλᾶρων, ονος9. (τλῆ-ναι.

srv. v4Aac)a) ) snášející ; trpící; ubohý;
bídný. o os. trag., substt. ubožák, i Xen. oi
TA.ubozí, i žertovně, voc. nešťastníče! 9) o
věci: bídný. Aischl. «iox. Eur. ovyai—vy
hnanství. bj smělý ; odvážlivý ; drzý. Sof. o
0s., Óče TA. tak drzá. i sup. TAyuwovecTary
γυνή nejdrzejší—.

τλῆναι (aor. km.TAx,70A« tul-i, látum)
m. tlátum, tol-ero, dul-de, srv. T60X-u.. —fut.
TXýcoum, prf. věrTAnxa)obyč. básn. a) sné
sti; vytrpěti; vydržeti. Aischl. Tady T905
Ttvogútrapy od někoho, Sof, dór. čTA« s inf,
vytrpěla to, Že—.zac TAýosrai—j. to snese,
aby—. b) vzíti na sebe; osměliti, odvážiti,
odhodlati se Eur. 70Au.avěrAnodvážnéhoči
nu odvážil se. obyč. s inf., i Xen, odxémišrAm
£i; veto čAdeďy už se neosmělil do půtky se
pustiti. básn, i s part., jež č. lze přeložiti j.
verb fint., TAžvopak j, adv., Aisehl.—, Sof.
τλῆναι σε δρῶσάν τι abys směle činila něco;
abys odhodlala se směle činu nějakého-.

τλησι-πάβρδιος (τλῆ-ναι, καρδίκ) ΑἰςοΠ].
tvrdého srdce; otupělý. 51Υ.ταλακάρδιος.

τλητός 8. (τλῆ-ναι)básn, a) snadnosne
sený ; snesitelný, Aischl. 0) v. ŠR05nevy
plnitelné slovo. b) Sof. 0)x šori TodoyovT. ne
lze toho činu se odvážiti; k tomu nelze od
hodlati se.

τμήμα, τό (Tus- V.TéU-vo) a) říz; řez;
říznutí. Pl. Badů3. b) odřez ; odřízek. PL. τινὸς
něčeho.

THY)3tG,j (srv. předch.) říznutí; rozříz
nutí. Pl.

TUMTÓC3. (srv. ruž-ux) 1. básn. sříz
nutý ; sřezaný; tenký. Sof. iu.%vrec,0Axol
tenké—, p. Eur. —2. oddělený ; neut. oddíl.
vivo; něčeho. Arst.TuAoc,č,pohoříAsijskév již.Lýdii,
od jihových. na záp. až blízko pobřeží, po
žehnané zlatem a vínem.

TÓ, v. 6. —TÓ-0e, v. ὅ-δε,
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τόῦεν, πεςκ]. básn. na ot. zódev, srv.
odev)odtud; odtamtud. Aischl.

1. To (půvd, dat. sg. pron. TÝ,v. ců, «
ti, , ti-bi, di-r) enkl, postp. 1. dat. ti. Hér.
καί τοι τάδε λέγω α {οti pravím. čumedav 08
TotloTaTat ojdeíc vždyť v cestu ti nestaví se
nikdo (v. i smeoxivo—£.). 2. partic. a) jisti
cí: ti; ť; jistě; věru. trag., Nof.GAXtob Tor
však jistě věz. ἀλλά τοι však věru—. v prů
Ρογδά1: πολλά τοι σμικροὶλόγοι ἔσφηλαν το
mnohých případech věru, mnohdyť—.Xen.
Zai TĚAhaToL0ŮrTogye i osttní věru tak se
πιά, ο) γάρ τοι-- ποροί πἰΚο]]--,καὶ γάρ τοι-
vždyťvěru—.(51. οὔτοι, μήτοι). οὐδὲγὰρνῦν
„voi—vždyť ani nyní věru ne—. b) zvl. vyty
kací, obzl. při pron.: €; právě. Sof, cs Tou,
GExolvw, vai cč tebe právě, tebe tážu se, ano
tebe! Aischl. vTadr4 Tor toť; to právě. ΕΙ.
πρὸς σέ τοι ἠλθομενΚ ἰορόprávě přišli jsme.
ἐπ᾽αὐτό γέτοι τοῦτο πάρεσµεν Ῥτάτό 78 ἴοιι
τοῦ ρἩδίποι Ίδπιο πά9. Χεῃ. ἐγώ τουοίμαι 1646
domnívám se.

2. Toťnom. pl. (v.6) 1. a) básn. ti. Aischl.
ve spojení : To uév—Toi 06 ti—, oni— :jedni—,
druzí—. Sof. jen ol uěv—Tot dě—jedni—, dru
zí—.b)dór, u Thúk. člen—=oi.—2. rel., Hér.
jen v pádech nepř.: váv ©jichž, kterých ©
(ale taki člen!),

TOL-VÁP(1. Toi—)částice výrazová i spoj
ka výslední, obyč. básn., vždy na zač. vty:
pročež; proto; tedyť; nuže tedy, Aisehl.,
Sof. —Hér, na zač, řeči po řeči jného : nuže
tedy—.

TOL-V%p-00v(jistěť,) proto tedy. Sof. —
att., vždy na zač. vty.

τοι-γάρ-τοι proto právě, att.

τοί-νὺν (1. τοὶ)ροδέρ., vztahující se vždy
ku předch. 1. a) tuť; jistěť, věru. Xen. čyo
τ. παρεσκεύχαρ.αιjá věru hotov jsem. čr τ.
οὐδεμίαν πώποτε ἀγέλην ἠσδήμεῦα συστᾶσαν
ězi—ještě věru nikdy o žádném stádu jsme
nepoznali, že by—. b) «) právěť. 90Η,τὰ AG
στά σοιλέγω. --τὰ λῷστατ. ταῦτά μ.ἀλγύνει
nejlepší rady {ἱἀάτάπι,-- πε]]ορᾶδί ρτάτόὃ{γ ἴο
rady mě trápí. 9) tož ; tedy (obzl. pří přecho
du z myšlénky všeobecné ku případu zvlášt
nímu). Sof, voúrTovydotv T. proto tedy—. čet
v T. tož, tedy odejdu. často att., obzl. Xen.
—2. a) «) pak; i. Dém črT. undš Todd"úu.de
AavbavéTo ještě pak, konečně ani to—. p)
78586.Γόπι. πρῶτον υὲν--, πάλιν τ. Π6]ρ17Υθ6--,
Ροίοιη, ]πὰσ 7856--. ϱ) ποῦ; ατδα]ς, Ηόν. τοῦτο
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μέν νυν ἐπ᾽ἴσης ἔχει. τοῖσι τ. βουλοµένοισι-
to tedy rovnou měrou se má. Než, avšak těm,
kteří jsou ochotni—.si T. čxeřvoLovuBouAouc
sy ov TOL0ÚTOVG,OŮXdv xoTE Eidec— než kdyby
oni byli rádce takové měli, nikdy bys neu
viděl—. PL. um τ. ὅτι--, 4Aa— než nejen-,
ale i—.

τοῖος 8. (το-ιος, .» οὗ-το-ς, ἴδ-1ἱ5,ta-ký)
pron. demnst. (k rel, ošog,kintrr, roťog) ta
ký ; takový. obyč. básn. (ale častěji rotóade,
votoůrToc).a) Aischl. Toťovčoyov takový čin.
zř. att. (méně rázné ποῦ τοιοῦτος). Ε]. οἱμὲν
τοῖοι, οἱδὲToťotyíyvovvau jedni takovými, jní
takovými (jinakými) stávají se. τοῖακαὶτοῖα
takové a takové druhy. b) tak mocný. Sof,
πυλωρός.

τοιόσ-δε 8. (--9. δε, nesklonne) takový
το, απ (817. τοιοῦτος). 3) α) 00s. i věcech už
známých, zjevných. Aischl. du.rXaxývory,
almáuarva. Sof, vdyn.— čodys takovýto ; tak
chatrný. —Thúk., Xen. švrG Tor$0ev tako
vém nebezpečenství, stavu; v takovépří
hodě. 6) takový to; (následující). Hér. *AAo
τι Totóvdsmořyvajný nějaký takový děj (jenž
bude právě vypravován). Pl. oi AóyotTototde
τινὲς řeči takové asi—, τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε; 60
ῬαΚπζ ϱ ἐπκογγοἩ όρεοΒ λέγω δὲτὸ τοιόνδε
pravím pak to ve smysl takovýto. —Xen.
ěAeGeToržde promluvil taková slova, TRTAet
GTATOLÁĎEŽVTÁVVoolov většina míst taková
byla (j. hned se popisuje). Hér. xara Totóvde
způsobem takovýmto. —riasi. b) takový ; tak
mocný. Sof. cúuu.x0g. —mu% tak veliká,
ohromná útrapa.

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο i -0ĎTOV
(το-ι-ουτος, -το. Τ ὁ,-- 815. τοῖος, τοιόσδε. -
skloňuje se j. odroc s předloženým T01—; kde
oůTog mívá náslovné r, tam při T0108T0g
se vynechává; tedy gen. ToL0ÚTou,T0124TY6©)
takový to, právě, o 0s. i věci, «) T.—,0106ta
kový—,jaký. Xen. i r.—,d6—takový—, který.
— i ve sm, nepříznivém. Isok, vysúdox 17.
ostrůvečky tak mizerné, B)takový (j. svrchu
praveno, dotčeno, už zjevno; tedy vztahem
ku předch. —srv. v010o8e a, B). Sof. τοιαῦτα
— Oves uxpěv. takovými to ranami zrak
zmařiti, trag.iatt. ó T. muž takový i pl. —rv0
T. taková věc; -vý způsob; -vé jednání. Xen.
ἐντῷ τοιούτῳ V takové příhodě. i pl —ij.
praed. Aischl, vorxĎra uv d Tadru takové
právě tojest. Thúk, ἡ ἐπιβουλὴτοιχύτη πχο
soxeváČero úklad takový, způsobem takovým
připravován byl, i neut. substt., PL. siTot05

τολµάω.

rov elm % cooí« kdyby něco takového byla
moudrost. p. při Orxawocovy.—T. Tu takový
jakýsi, asi (v.ičrepoc 1. ϐ). ΧεΠ, τοιοῦτος εἴς
τινα takový (svým chováním) k někomu. b)
α) tak veliký, vysoký. Hér. oixýp.auvarů vé
γιστα καὶδένδρεαrů T.—a stromy takové(t,
j. tak vysoké, nejvyšší). tak mnohý. Dém.
(τ. τηλικοῦτος-- {). -- β) tak výborný. Xen.
γυνή.

τοιουτό-τροπος 9. (515, ὁμό-τροπος) {8
kový, ΡοάοβηΥ ΖρΡᾷδορειπι.ΗΠόγ,,ΕΙ. καὶ ἄλλα
v. ijná tomu podobná. —Thúk. rivi něčemu
podobný způsobem.

ToČyoc, 0 (m veřyoc)a) stěna; zeď, Eur.
Hér., Xen. b) stěna, strana lodní. Thúk.

τοιχωρυχέω(τοιχωρύχο-ς) Ροᾶ]οράτάπη,
prolamuju zdi (j. zloděj) ; podkopávám, vlu
puje se (do domu). Xen., Pl.

τοιχωρυχία, ἡ (τοιχωρύχ-ος)ΡοάΚοράτά
ní, prolamování zdi; vloupání (se); výboj.

τοιχωρύχος, ὁ (τοῖχο-ς, ὀρυχ- Ἡ ὀρύσσω)
stěnu, zeď prokopávající ; výbojník (srv. dvě
předch.)

τόχα, ἆόν.--- τότε, u Arst.
τοχάς, άδος, Ἡ (τεκ- Υτίκτω) Ράδη. 10

dička. Eur. AčxivaIvice, jež má mládata.

τοχεύς, έως,ὁ (Tex-v TÍxTE) rodič. obyč.
pl. rodiče. Sof. Texéov (voxčov), Hér, zř. at.,
Thúk.. Xen.

τοκισμός, ὁ (τοχίζω πα úroky půjčuju,
lichvařím. T0x-0g 2.) půjčování na úroky;
lichvaření. Xen,

τόχος, ὁ (τεκ- Υτίκτω)1. a) x) plození;
rození. PL i duševní. B) porod. Sof. (v. žyo
voc).Eur., Hér. b) «) rozeně ; rozeneo ; syn;
potomek, Aischl. Oidímovr. Oidipůvrozenec.
Eur. vgysvýs. B)iu zvířat; mládě. u včel:
roj. Xen. 2. a) plod; úroda (země). Xen, b)
úrok. att, (v. dxvetCo2.). Arst. (v. čmdéxavoc,
ěmívpiT0g). —vůb. zisk.

τόλμα "μη, Ἡ (ταλ-,τλα-, Τ.τλῆναι)α)
odvaha; odvážnost; smělosť (v jakémkoli
jednání) trag. (v. Bxívo 1, a, £.). Hér., att.
(op. dvoAuíx). i ve sm. nepříznivém. Thúk.
ἀλόγιστος, Ε]. žppwv. —na subst. jném zá
vislé překládáseij. adi., Sof. (V.rpócenov
1. a, «), P) čin odvážný. Eur., v. οἰμώζω {,
τλῆναι Ὁ.

TOÁLÁM(róXux) a) snáším ; trpím ; vy
držuju (srv. TAŽvas). Ti něco. Sof. fut. T0A
umoev(v. mstox1.a,). Isok, dor, s inf. čr



τόλμη.

δεῖν(v. ἐφοράω 1.f.).— b) odvážný, smělý
jsem ; odvažuju, odhodlávám, osměluju se.
zř. s acc., něčeho, Eur, TeTóAumx čpyov al
Gytovovodvážil se činu přehanebného. obyč.
sonf., Aisehl, roXumGov00066 opovetyodvaž,
odhodlej se— ! Sof. fut. (op. oxveřy).Eur. (v.
Υόρ 1. 8. Υ). Ἠότ. τῶν ἄλλων οὗ τολμώντων
γνώμην úmodelxvucdoudvrímv—když osttní se
neodvažovali mínění pronášeti odporného—.
ἔαείο αἴθ., ΡΙ. ἐὰν μὴ τολμδ λέγειν ἅπερ νοεῖ
neměl-li by smělosti mluviti, co právě my
sll—. rTohužoou odvážnosti, smělosti na
byti. obzl. fut., Xen. oů τολμήσει ἐφέπεσθαι
neodváží se—. Dém. inf, prs. někdy překládá
se j. subst. Xen, v. διακελεύοµαι-- πιθὰ,

τόλμη, V.τόλμα.
τολµ/εις, ήεντοςὃ. (τόλμη,51Υ.τολμηρός)

básn. odvážlivý. Sof, sup. roXuýorare nej
opovážlivější ; nejdrzejší.

TOA, T6(roXud-o)odvážný,smělý
čin. Eur. pl. —atoytovTa odvážné činy nej
hanebnější. sg. i: odvážné, opovážlivé slovo,
obi, k čžovětdíCe.—Thůk. i: odvážný útok.

τολμηρός 8. (τολµά-ω)οἀνάξ]ίνγ. Τλάϊς,
(. οἷος--£.) vd T. odvážlivosť. { τὸ τολμιηρό
repov odvážnější mysl, —Lýs. s ace. roXA«
voXumpócku mnobým věcem odvážlivý, drzý.

τολµήστατος, υ. τολµήεις..
τολµητής, ο, ὁ (τολμά-ω) vytrvalý.

Thúk. καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ
γνώμην xivovvevvaí i nad svou moc vytrvalí
i nad svůj (původní) úmysl odvážliví,

T0AprjTóc 3. (roXuá-e) básn. odvážně
podstoupený, činěný, Sof. v. AexT0c.

TOM (Tou) Sof,modeτομῶντι πῄµατι
při úrazu potřebujícím řezu. |

τομή, Ἡ (τέμ-νω) 8) α) ἴαᾖ. Ρο(,ἐν r. ξύ
Aov při řezu, při řezání klády (pilou). —ot
dapov přibodu, bodení meče, mečem.Pl. oxv
Tv T. řezání kůžé (ševcovské). i pl, (těla
chorobného, γοᾶ]θ καύσεις). ϱ) ΤΏήΚ. λίδοι
ἐν τ. (4. ἐντομῇ) ΚαΙΠ6ΠΥΡΥἱοδοκάγάπί (ο56
káváním) úhelné. — b) «) řez; m. řezu. Pl.
Tep0gTÝvT. Na stranu řezu. B) konec (řezem
učiněný). Thúk, dr T7g T. ἑκατέρωῦενοἆ
konce (trámu) s obou stran,

τόµιος 9, (τοµ-ή) řezaný ; vyřezaný.att.
Ta T. vyřezané vnitřnosti oběti; oběť pří
sežní, Aischn.

τοµός 3. (réu-vo) řízný; ostrý, Sof.
sup. (ale 0 Tóu.ocúřizek ; oddíl).

τόξον. 1069

Tópupis, 105,královna Massagetská za
Kýra, matka Spargapisova.

τόνος, ὁ (τεν- VTelvo) 1. a) natažení; na
pietí. Hér. Tv orAovó T. napietí lan; na
piatá lana. b)a) natažené ; napiaté ; provaz;
řemen. Hér. oi ©.Tv xXvéov řemeny leha
del. ) pramen; pramínek (provázku); pro
vázek. Xen. τ. ἐκ πεντεκαίδεκα λίνων --7 16
nití. 2. 8) α) πδρὶες; ί]α. Ὠόπι. --τῆς φωνῆς
ostrost, hfmotnosť hlasu. B)stupeň hlasu,
zvuku. Arst. oiT. stupně; stupnice (zvuků,
srv. rerárvovoc). b) sloh; verš. Hér, éčáp.e
τρος. 51Υ.τρίµετρος.

TdĚ-upy 06, č (róE-ov—)střelčí, střelecký
vůdce. Aischl. Auoečog.—Thúk. vůdce, ná
čelník střelců,

τόξευμα, τό (τοξεύ-ω) 1. 4) zástřel; vý
střel; šíp vystřelený ; střela luku. Hér. (v.
ἐξικνέομαι 1. b, B), att. —Xen. ἐπιέζοντο ὑπὸ
τῶν τ. καὶσφενδονῶν tištěni byli od střel lu
ky a praky metaných (dle někt. od lučišt
níkův a prakovníků). b) dostřelená. Xen, eig
T. dpixécdou na dostřelenou přijíti (V. i čvroc
1. b, «). 2. obr, 908,τοιχῦτά σουὥστε τοξότης
ἀφῆκα Buy καρδίαςτοξεύµατα takové tobě
j. asi střelecvymrštil jsem v hněvudo srdce
střely.

τοξευτόςὃ. (τοξεύ-ω) Sofť.postřelený.
τοξεύω (τόξο-ν) 1. a) z luku střílím, cí

Jím ; mířím. Sof. cxoroĎ do terče. Hér. ég T0
ovyxeíu.evovyeplov na umluvené m.střílím,
i mpógTuproti něčemu. žve T90goúpavóvvzhů
ru knebi. Xen. etgτινα na někoho—.b) šípem,
střelou zasahuju; postřeluju, vivé někoho.
Χοῃ. τοξεῦσαι dmplov po-, zastřeliti zvěra,
pass. střelou zasahován jsem. τοξευῦῆναι-
zasaženu býti; po-, zastřelenu býti. 2. obr.
a) cílím, mířím (trpkýmislovy j. střelami).
Sof. Tivogná něhoho, po někom. b) cíle dosa
huju. Sof. xxd" úrepŘoAdvTožeúcac nad míru
dobře cíle dosáhnuv—:

τοξώκός ὃ. (róč-ov) a) k luku příslušný.
Aischl, v. $opryě. —b) lučnický; střelčí;
střelecký. att. (7) Tošix“ uměnístřelecké ;
střelectví. —00s.: ve střelectví zběhlý, obrat
ný. Xen. sup. pl.

τοξο-δάμας, αντος,ὁ [-δαμά-ζω) Aischl.
lukem krotící přemáhající; lukomocný;
«ηΙάάΠγ, --βασιλῆς, Αρης.

τοξό-δαμνος,ὁ, 4 (-ddu-vnu) Aisehl,,
Eur. — předch,

TÓČOV,T6 (« véx-u.p) a)luk ; kuše (men
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šÍ) «) se všemi částmi (j. oblouk s ohbím,
tetiva, šíp). protopl. io jednom luku. Hér.
rů T. dvahahBelv,xarekéoda (vedle 700g vmv
αἰχμ.ἣντράπεσθαι). p.iatt. —ale pl. i o ně
kolika lucích. Xen. τὰ τ. τὰ Περσικά11]
Perské. —B)v užším sm,: lučiště ; luk (bez
šípu. ale obyč.i s tetivou, jež na jednom kon
ci oblouku byla stále upevněna, na druhém
konci teprve předvystřelením šípu po každé
se napínala). Hér. va T. švravůet, čxAúervlu
ky napínati, uvolňovati. Sof, —b) Hér.%
Té Tv T.uměnístřelecké; zběhloststřel
čí, ve střelbě (z luku). básn. vx T., Eur. (v.
µεδέων). 864, πρὸς τόξου κρίσινΥ το ποᾶπα ή
o zběhlosti střelecké, střelčí,

T059T1G,ov, 6(róko-v)a) lučištník ; stře
lec (z luku). Sof. b) obzl, «) ve vojště (Rec.
i Pers.i Mak.). pl. lučištníci; střelci (z lu
ku); obyč. počítáni k lehké pěchotě. Hér.
vedle apsvdovýra. att. (v. immebs,ὁπλίτης).
b) v Athénách : obecní strážníci. Pl. —nazý
váni též Zxúdar, poněvadžnejvíce bráni byli
ze Skythů.

τοξουλχός 9. (α τοξο- Έελκος, - ἕλκω)
Aischl, a) lukem, na luku natažený. aiyu?
střela. šíp. b) k napinaní luku, k lučnictví
příslušný. v. Ašu« a, β.

τοξο-φόρος, 2. (—pépu) básn,a ión. lu- |
kozbrojný. Hér. pl. ve vojště, ]. τοξόται.

τοπάξω (T670-6)tapám. Pl. obr. hádám;
tuším. s inf. že—,romdow efre—,ečre—uhod
nouti, zdaž—, či-—,

TOTLMÓC3. (Tóm-0<) místní, Arst, k hl.
důvodu, k důkazu příslušný. Ta T. nauka 0
pramenech (obecných) k důkazům ; prame
ny (obecné) k důkazům.

TÓT0G, 6, 1. a) místo. a) Xen, žvěpu če
ÉxÁoTUTĚV T, ŠTAČE—na každé z míst. 0X
λοὶ ἐν τούτοις τοῖς τ. ὄνοι-- πα ἰόοὮ πι. B) m.,
pobyt. Sof. 7., ἕδρα πι,, β{41ο. Τ]. μιετοίκήσις
τῇ ψυχῇ τοῦ τ. τοῦ ἐνθένδεεἰς ἄλλον τ.-- 1η,
odtud (zdejšího) na jné m. —v) m. (j. ves,
tvrz a p.). Xen. ioyupoi T. pevná m. —Ἠδηη,
móAexi Toro, města a místa. b)o) m.,kraj. *
ΑΙΕΟΠ].γᾶς ἔσχατον τ. ἔχουσι ζοπιό nejzazší
kraj. o EXXývovvr.Hellénský kraj..Xen. ó7.
οὗτος Ἀρμενία ἐκαλεῖτο Ἰτα]ῖπα ἰαΐο--. β) Ρο
loha. Dém.-T ydpus -země.2. Arst. obr.m.
obecné (locus communis); důvod, důkaz 0
becný (celé třídě podobných úsudků. op.
lot rporácen). základobecný(kúsudkům).

τοσοῦτος.

Tópvoc, ó (srv. předch.) a) kružidlo (te
sařské, kolářské k naznačení okolku, obvo
du kruhového). Eur. —Hér. os ἀπὸ τ. Ἱ. (ο
kružidla,) kružidlem vyměřený, b) okolek;
obvod. Xen. xúxAovkruhu.

τορός 3. (τερ- VTelow)a) pronikavý ; dů
kladný. Aischl, Top8g omu.řvou, TExUŇoUI,
λέξαι důkladně—. b) dříčný ; jadrný ; silný.

. Xen. sup. 0 08.

Ἱορωναῖος 3. (Topůvy) Torónský.
Τορώνη, 2, ms. Řec. vjihozáp, Sithónii,

od něhož má jm. zát. Torónská.
τοσαυτάχις, (τοσοῦτο-ς)neskl. tolikrát;

tak často. Xen,

τόσοςἉ. (T0-Tjog)pron, demnst, (k rel.
0G0c,Kintrr. 76606; obyč. τοσόσδε, τοσοῦτος)
a) toliký ; tolik. Sof. digTóoa zax4 dvakrát
tolik zla. att. jen Tócx xai T605%tolik a tolik,
Pl. —8ae— Tó6e (0 kolik—, o tolik;) čím-,
tím (více). Thúk. —b) očse. Ηόν,, ΕΙ. ἐκ
0600 odtak dávna; od té dobyuž-.

T0003-če 3. (—2. de, neskl,) toliký hle,
právě ; tak veliký, mnohý, četný (s důraz
ným γα). 90. οὐ γὰρἡμᾶς τοσούσδε χειρώ
ceTa. neboťnepřemůže nás fak mnohé. Thúk.
móXecToczíds měst tak mnoho! i 0 skrov
όπι Ῥοδίπ. Χθη, ἡμεῖςτοσοίδε ὄντεςἐνικῶμεν
βασιλέα ΠΙΥ,ἑαλουά hrstka, překonali jsme
krále! ——é; rocóvde tak daleko. s gen. —
vztahem k násl.. Thúk, rocóvos sirov jen
těchto několik slov promluviv-—.

ToGovT-ÁpithLoG2, (r0600T-0g-) Aisehl,
neut. 7AfWogT.dvůparov množství (ak veli
kého počtu lidstva!

τοσοῦτος 8. (τόσ-ος, skloňuje se. j. oůTog
s předloženým T06-; kde odTogmívá náslov
né r, tam při T06-0ůT0c se vynechává, tedy
66Η. τοσούτου, τοσαύτης, ἆ) ποπΐ nom. att,
obyč. TocoWrov—srv, rotoůTog) 4) toliký hle,
právě; tak veliký, mnohý, četný (častější
než Tocóade, s důrazným čak). často att.,
Xenr00xÚra oůXu,oca tolik kmenů, kolik—.
T. OyXogtak veliký zástup. 7. oTpATVÁ.VOj
οο. ἡμεῖς To600T0t OvTec,0G0ugOožemy všich
ni tak četní jsouce, jak vidíš. úu.eleτοσοῦτοι
OvTEG,ÓGorvův avveXnAvWxTEvy čítajíce tolik
hlav, kolik vás se sešlo—. Pl. ὁπόσον--,
vo600T0včěxrtov- kolikkoli—, tolik—.iT. osrTe
buď sind. n. s inf, (v. dpixvsoum 1. b, «). i
s ace, vztahu. Xen. Órovxu.0g T. T0 βάθος ὡς
umčěsinf.ř. tak veliká hloubkou, že anine-.

τόρµος, ὁ (.ν τι-τρά-ω) Τα, Η61. ξύλου. | 18ος, τοσαῦται τὸ πλῆδος πόλεις ἴδίς δείπά



TÓTE.

množstvím města—, neuť. T. ueraZů tak ve
liká mezera prostřed—. Tocobrov 7Afbe Te
οιῆν Baotheúg,dave sind, tak velice množ
stvím (vojska) vynikal král, že—. při adi.
comp. rocoUrov—, Ócov, častěji To600TW—,0
co (0 tolik—, o kolik ;) tím—, čím; takou mě
rou— jakou měrou—. i 0 nepatrnosti.
Xen. οἶνοςτοσοῦτος, ὅσος ἱκανὸς ἔσται-- 5 11.
vína jen tolik—, kolik dostačí, aby—,rocoůrTov
etnev s násl. řečí přímou, n. s 6r1—jen tolik
řekl; jen těchto několikslov promluviv-.
τ. μόνον σὲἐγίγνωσκον, ὅσονἤκουον jen potud
tebe jsem poznával, pokud jsem slyšel—. 1.
μόνον διέφερε, čri— (toliko v tom jediném,)
jediné v tom byl rozdíl, že—. b) o čse. Xen.
póvov ToGoÚTOV,eig dGov—(po) dobu tak dlou
hou, až—. p. Xen.

TóTE,před samohl. TÓT, před ostrým
v? / 3 e x 9

Ρῖίἁ, τόν") (το- τ ὁ,-τὲ, 15. τοτὲ) πθΡΚΙ.
demnst. (k rel. óre, intrr. góre) a)ar)tehdy;
tehdaž; tenkráte. ominulosti a budoucnosti.
trag., Hér., att. obzl. v záv. po předv. OTE-,0
ταν--, ἐπεὶ--,ἐπειδῆ--, ἐπειδὰν--. Ηότ. τ. δ]--.
Óre ye tehdy už—,když už—.©. dý tehdyuž:
teprve. ij. attr., Sof,v T600juéox— tehdej
šího dne. Xen. čgiovog Tv Tóre nejlepšíz
tehdejších. S) zř. o přítomnosti. PI, oTav oúv
—,T. xai— kdykoli tedy—, tehdy hned-—. b)
tehdáž ; dříve, Sof. (v. δεινός 1. --Ἑ). Pl. oddě
Υάρ τοι τότε οἷόςτ’ ἣν μαὺεῖν σοῦ-- nebyltť
jsem zajisté dříve sto, abych pochopilo tobě-.

ToTÉ(seslabené TóTe)neskl. tu; někdy;
brzo. (srv. rorě). a)dvojitě: T. pěv—,T. dě tu—,
tu—; někdy—, někdy— ; brz0—,brzo. Sof., att.
i trojitě, PL. a potom : dvíorTedé—tu, tu pak=,
tu pak-, někdy pak. r. αὲν-, αὖθις δὲ-, νῦνὃ)αὖ
jednou—, potom pak, nyní pak zase—. b) Pl.
τ. d' w někdy pak zase-—.

ToTot neskl., výkřik bolesti: achach!
ouvech! Aisehl.— Sof, ToToTot lach ouvech!

TOĎ 1. v.6 —2. v. Tis. —enkl. v. Tic.

TOÚM-, TOÚLI-, V. τὸ ἐκ-, τὸ ἐμ.-.
τοὐναντ- --- τὸ ἐναντ-.

τοῦναρ--- τὸ ὄναρ.
τοῦνὺ"-, τοῦντ- --- τὸ dvŮ-, 70 ἑντ-.

τοῦξ-, τοῦπ---« τὸ ἐξ-, τὸ ἐπ-. αἱο τοῦ
πισὺ-- --- τὸ ὀπισθ-.

TOÚTEPOV,jón. — 70 ἕτερον.
TOVTÍ,neut, k oúroc-Í.

τραγεῖν το βἱζ.,τ. τρώγω.

τράπεζα. 1071

τράγηµα, τό (τραγεῖν)cose hryzá, lou
ská k jídlu (nevařené); pamlsek; zákusek;
zájedek. Xen.pl.

τραγικός 3. (rody-o<)kozlí. —obyč.a) tra
gický; obětikozlí příslušný. Hér. r. yoooítra
gické průvody sbory (jimiž v ms. Rec. už od
pradávna za vinobraní slavívali Dionýsaj.
dárce vína, obětujíce zár. kozla j. škůdce vína
(protoTozytzot)prozpěvujíce vážné dithyram
by. DleHér. oslavován v Sikyóně za stdávnai
Adrástos tragickými průvody. — V 6. stl.
z těchto průvodů v Athénách vyvíjelase hra
divadelní, obzl, trucblohra, τραγῳδίκ). b)a)
tragický ; divadelní; obzl. truchlohrám pří
slušný, Xen. r. cxnvýdivadelní, tragické je
v.ště. PL dvýov. herec tragický. T. AT6xg16u
odpověď po způsobu tragickém. ra T. umění
tragické. Dém. dpávarx rů T. truchlohry
divadelní. Arst. % T. tragické provozování,
hraní (op. xdodix) B)Arst. pocit tragický
vzbuzující; tragicky účinný. EdorriOngrpa
γικώτατος τῶν ποιητῶν-- πε]ἰτασίδ{δ]δί,ἱτα
ρ]οίκσ πα]ἀδϊπηδ]ξί---,

τραγο-κτόνος 9. (Α1γ. πατρο-κτόνος)
Eur. aiv. v. vražda kozly porážející,

τράγος, ὁ, Κοσε!.ἨΠέτ,τῶν αἰγῶν τῶντ.
(kozích samců ;) kozlů. v. τραγικός.

τραγο-σχελίής9. (-σκέλος)kozlostehen
ný ; kozlonohý. Hér. IIav.

τραγφδέω (rpxyw00-g)tragicky, herec
ky pronáším. Isok., Dém.

Tpaypětu, 7 (Toxyw0-6c)truchlohra(di
vadelní); tragódie; tragoedie. (srv. Tpayt
xóc). PI., Xen., Arst. —op.xou.mětx.

τραγῳδιο-ποιός, ν. τραγῳδοποιός.
τραγῳδο-διδάσχαλος, ὁ, οτἰδίεα]τ ἐτι

chlohrách (ku provozování divadelnímu,
půvd. básník truchloher sám); básník tru
chloher, tragódií, Isok,, Arst.

τραγῳδο-ποιός π.τραγῳδιο-π-, ὀ(τρα
γῳδό-ς, τραγῳδία, -ποιέ-ω) Ὀάβηίῆςtruchlo
her, tragódií. Pl.

Tpay-WÓC, 0 (TpXy-06, wd1) a) půvd.
zpěvák při oběti kozlí(v. vzxy1xóg). b) pl.
herci divadelní; hra divadelní (obzl. truch
lohra). Xen., Dém. v. $sxou.u: 1. a—, Zauvós.
8, {.» 81Υ. 1. Διονύσιος 8, α. -

τρᾶνής 9. (»- τι-τρά-ωώ)básn. pronikavý;
patrný ; jasný: jistýé 8οςοὐδὲνv. nic ji
stého.

τράπεζα, ἥ (m. πτρα-, τετρα-πεζα, —
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srv, meCós)1. a) stůl (čtyrnohý; pak stůl
vůb., větší i menší), obzl. stůl, stolek k jídlu,
att. (v. vídmuu,v 1.a).-b)a)stůl; jídlo; hosti
na. Hér., att. (v. δαίνυμι 1.Β--, παρατίθημι 8,
β], Χθη. τ. τρέφουσά τινα. -- τ., σὺν οἵαπερ
šCňre, —přijakém právě jste žili, jaký prá
vě v živobytí jste měli—.P)ýAiouv. stůl slun
ce (báječný v Aitbiopii, t. palouk, jenž v no
ci naplňován býval jídly, která za dne se po
jídala od kohokoli), 2. stůl i k jiným potře
bám ; v Athénách stůl peněžnický, penězo
měncův na náměstí, kde se scházívalo mno
ho lidí, Pl.

Τραπεζοῦς, οὔντος, ἡ ἶὁ, πηβ. 1. v již.
Arkadii pod vých. Lykajem nadř. Alfejem.
2. pom. ms. obchodní ve vých. Pontsku A
sijském, osada Sinópská (Trebisonda),

Tpániec, ν. Τράόπιες.
τράπω, ν. τρέπω. ο...
Tpáomtec n, Tpám1eg,nár. Skyt., v. Ap

πόξαϊς,
τραυλός 9. οπρ]ατύ ; šeplavý ; bleptavý.
τραῦμα, Ἰόπ,τρῶμα, τό (τι-τρώ-σκω)1.

a) poranění ; rána. Eur., att. —Xen. τραύ
wara Xabetv. — τοαῦμα ἰᾶσθαι. -- ϱ) Ῥουο
chání ; zkažení. Hér. pl. u lodí, 2. obr, rána;
ve válce: porážka. Hér. v. dupáo10gf.

TPAVLLATLAG,ov, ión. TPWLATÍME, sa, 6
(roxův.«) raněnec ; poraněný, Hér., Thúk.

TpaVpATÍCH1όπ, τρωµ- (τραῦμα, srv.
předch.) ranou, ranami dostihuju. Tivď ně
koho; ránu, rány zasazuju někomu. Eur.,
Hér. pass. Thúk. τραυμιατιζόµενοςÚTαὐτῶν
ranami jsa stíhán οἆ Ππἰθῃ--.τραυματισὺεὶς
πολλά-- Ῥογαπέη Ὀγστνπιποῄµο,ὔα]πδ--,

Τραῦος, ὁ, Ť. v již. Thrácku, tekoucí do
sev, záp. jezera Bistonského.

Tpavoví, oi, km. Thr., sev. vých, odje
zera Bistonského.

τραφἤναι 8 Ρ., Υ.τρέφω.

τράχΊλος, ὁ, (-νἴ6ι- πι) κ ]ς; ἄ{ίθ.Εατ.,
Hér., att.

Toaytwoc ἰόπ,Ἔρηλ-, δ. (Τράχίο Trá9
έ

chínský, mase, i: Tráchíňan. fem. Tráchí
ňanka. —%.[.i Tráchínsko. ©

Τραχίς, Ιόπ. Τρηχίς, ἴνος,Ἡ. 8) 5ίά. 118,
prostřed krajiny Málské, záp. odThermopyl.
b) okolíTráchínské; kraj Trách-.

τρᾶχύνω (τραχύς) ἀτδηίπι; krabatím,
obr. dráždím. PL. pass. prf. τ. ἀγωνιάω 2.-

τρέπω.

τρᾶχύς Ἰόπ, royxyúc3. —1. a) «) drsný;
drsnatý ; krabatý. Hér. v Tonyé«.—drsna
ἑά--, χερσόνησος T. καλεομιένη poloostrov
nazývaný drsnatý (t. vých. čásť Taurská),
Xen. 600; 1 T. cesta kostrbatá. B) bouřlivý.
Aischl.(v. póduó:).b) Xen. T poví TPxUs
hlasem drsný. 2. a) drsný; rozdrážděný; roz
hořčený. Aisehl, d7u.0g, Aoyoí. Dém. (v. 69
yíXog). Eur. dpyn— vášeň rozdrážděná. b)
drsnatý; tvrdý; krutý; ukrutný. α) 0 08.
Aischl. o novém vládci. Hér, adv, (v. megté
mw—£.). $) Isok. roxyúTEpa Tpáyu.aTa drs
nější, krutější poměry.

τρᾶχύτης, Ὠτος, ἡ (τραχύ-ς) 1. ἀτδηοδὲ;
drsnatost, Xen. Tůgyúpac. 2. drsnost; kru
tosť. Aischl. ὀργῆς povahy.

TpElEmase, a fem., TpÍX neut. (« tres,
tři, drei. —gen. rov, dat. Tací(v), ace. —
nom.) tři (číslo nár. východním velmi.zna
menité). Ἠρεῖς xepaXní j. vl.jm., v. dp0g£,

T9ÉLO(« tremo) trnu ; třasu, chvějuse.
Jen prs., Eur. roéuovca xXx třasouc se v
údech. s ace.obi., Sof, ToĎrov Tpéuov před
tím třesa se; toho lekaje se. Tpénemvoděv
lekati se pouhé nicoty. i s dnf. štítím, bojím
se. Aischl. idécůou pohlédnouti. Sof. Aéyev
iva jmenovati někoho.i bezobi , Dém, δεδιὼς
καὶτρέριωνstrachuje a chvěje se.

TPÉTjón, Tpáne (ZTpex-0, STV.A-Tpex
Ýs, m torgu-eo, torgu-es. —fut. Tpéhw; a0r.
ἔτρεψα Ῥάφη, { ἔτραπον, 1188. ἐτρεψάμην {Π.,
ἐτραπόμην τεβ.; Ρ1{. Βοΐ. τέτροφα, 184, 8
Ρ888. τέτραµµαι; 8ΟΥ.Ρ888. ἐτράπην 1ἐτρέφ
ὃην, ἸόΠ.ἐτράφθην) 1. 8) obracím. «) Sof.
τοὺς ὃ) ἄνω τρέπων šaoale ty pak vzhůru 0
braceje (hlavou, dohrdla) zapichoval. meď.
(5 80Υ.τραπέσῦαι) --5Θ.Πότ, ἐτράπετο (ἱπιρί.)
πρὸς τοὺς Dolvwxacobracel se k Foiníkům
(řečí. ale jnde črpámovro7p0gTod;P.dávali
se do Foiníků bojem). pass. Hér. žyxAu«
šče TeToxý.v.évovsocha ven obrácena. Thúk.
τὸ πρὸς VóTOVTeTOXUjLÉVOVČást k jihu obrá
cena, () obracím (cestou). obyč. meď. i dep.
pass.—se. Aischl. roamécda: mo obrátiti se
πηόΚαπι,Ἠότ, κάτω τραφθέντες ἐς τὸ πεδίον
ἀο]ἃ ορτάἠτᾶο 96 (ορτάσεη!ϱ7τᾶ) πα τοτίπα.
τὴν ἄνω ὁδὸν τράπονται cestou vzhůru se
berou. Xen, údovτραπέσθαι ἐπί τι εεξίοιι 56
4411]ςπἔδσπιη, ἐτρέφθησαν ἀπὸ.τοῦ κατάντους
odebrali se (nuceni jsouce), ustoupili se sva
hu. b) obracím (nepřát.) «) Sof. čr sypot
χεῖρατρέπειν 8 protivníky ruku obraceti,
zdvíbati. Aischl. ©ZEĎ, Tpédovcic č(doc
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BéXog—obrať svou střelu! Dém. εἰςκεφαλήν
τινί τι τρέψαιna hlavu někomu něco uvaliti.
πηεᾶ. --56. 189]. ἐπὶτὸν βάρβαροντραπέσδαι
na barbara, proti barbarovi obrátiti se. Thúk.
πρὸς πόλεµονἸ τά]ορ. (τ. {ἀλκή 9. 8, β). β)
viva na útěk obracím někoho. Hér. vodcAdy
valovgTpžrovot Athéňany na útěk obrátí. %
ÚrerT06TYVÚmov alel vpdmecxe jízda jízdu vždy
obracovala na útěk. Thúk, rpéhai— obrátiti.
Xen,i sig ovyhy T—. imeď. tr., Xen. Tpémov
gaxůTove obrátí si je na útěk. aor. Tpéa
odbatTiwa—.meď. refl.i dep. pass. -se. Hér.
šroxnovTo (impf.) na útěk obraceli se. cou
τα, ἐς φυγήν--.Σεπ. φυγῇ ἄλλοςἄλληἐτρά
mevoútěkem jný jnam obrátil se, Aischl. τρα
va. —Xen, Tpepbřvouodyrácenu, odraže
nu, na útěk zahnánu býti. —©) τρέποµαι «)
πρός τινα ορταοίπι 5ο návštěvou k někomu;
zavítávám k někomu; navštěvuju někoho.
Xen. ἐτρέπετο πρὸς τοὺς ἐν ταῖς χώµαις ΤαΤ1
tával k vojínům v dědinách. — f) πρός τι
obracím, kloním se k něčemu. Hér. rp0g Ta
Ἑλληνικὰ μᾶλλον τετραμμµένοςἣν ΚΗε]ιέπ
ským obyčejům více nakloněn byl. —mám
še k něčemu. Pl. 790g detrvov k hostině, p.
el T1, čí v. mám, dávám se do něčeho, na
něco. Xen. cigdorayny švoánovro na plen ění
se oddali. ei τρεψόµεθαἐπὶ ῥᾳδιουργίαν οὰἁά
me-li se nedbalosti—. Thúk,, Pl. (v. šoyov 1.
6--, ἱκετεία {.). ἐπὶτὸ ἐπαινεῖναὐτὼ ἐτραπό
μην jal jsem se je oba chváliti —2. 8) τ. τι
elgm1a) obracím něco, užívám něčeho k ně
čemu, Hér. výv PúBXovbyblu—. meď. tr.—si.
Ῥόπι, τρέφασθαι καὶπαρασπάσασθαί τι τῶν
čkov m;ayuáTov přivlastniti a uchvátiti si
něco z veškerých věcí obecních, β) ἐςγέλω
τα τρέπειν, τρέψαιτι γε επιοἩ obraceti, obrá
titi něco,Hér., Thůk.—b) obracím.) uklá
dám; vznáším, vi ční Tim něco na někoho,
Sof.— B) vztahuju. Ti sg Tivx něco k něko
mu. Xen. cig cč τρέψας πάντα καταθέασαι.
ola col oxívera: na sebe všechno obrátě—. c)
α) οἄντασίπι. Χθῃ. τοὺς πολεµίους ἄλλοσε ἀπό
τινος nepřátely jinam od něčeho (t. myslí,
aby si něčeho jného všímali). B) obracím,
převracím ; πιδηίπι, Χθη. αὐτῶν τρέψαι τὰς
γνώμας jejich smýšlení převrátiti, změniti.
med. ΤΠάΚ. πρὸς τὰς ξυμφορᾶς καὶτὰς γνώ
uag vpěrecdat o pl. dle příhodi smýšlení své
měniti. Ἠόγ. τράποµαι měním se (v mysli).
τετραμμένος ΣηξηδηΥ ; obrácený. i Thúk. —
Φοῇ.πρὸς τὸ κέρδιστον τραπεὶς γνώμης Κπε]
prospěšnějšímu obratu svého úmyslu se od
hodlav.

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.

τρέχω. 1073

TpéHw(fut, $pébe, a0r. čpepa, prf. Té
τροφα; πιθᾶ, ἃ Ρ888, τέθραμµαι, 808, Ρ888,
obyč. šrozenv. —fut, med. i pass. dpéhouau)
1. a) růsti nechávám, Hér. (v. xóum). Tpé
ocoba: růsti. b) básn, o subi. zosbn, rozmá
hati, podporovati, síliti, Sof. % γλῶσσα τὸν
δυμὸν ὡς δεινὸνToépa jazyk ducha hrozně
rozmáhá, 2. a) «) živím; krmím; chovám.
děti. —pass. Ηότ. ἣν ἀποθάνη τρεφόµενος
zemřel-li by v odchování (t. dokud matka
ho vychovávala, asido 5. roku věku svého).
Pl. (v. adže, a—). i o vyrostlých. —med.
—si. a0r. dpéhbxoda: Sof. (v. δρέμµα 1. a).
ΑΙβΟΒΙ. 1ἡ πόλις ἐθρέψατ' οἰκητῆρας. -- ρᾷ58.
is gen. pův.,Aischl. mxidecμητέρωντεῦραμ
uéva. pannyod matek vychované, odchovan
ky matek, Sof.ὦ χρατίστου πατρὸς Ἑλλήνων
Tpaeclzsynu, pošlý odnejmocnějšího zHellé
πᾶ ! Χθη. ἐν ἐλευδερίᾳ τεὺράφῦαι το 5τοῦοᾶδ
vychovánu býti. B) živím (osoby nepřísluš
né k rodině). obzl. s obi. vojínů. Xen. oů %
μᾶς τρέφεις. τρέφειν ATOZOLVOŮŽÍVÍLIna obec
ní útraty. —pass. δρεψόμεῦα ἐκτῆς πολεμίας
živiti se, živeni budeme ze země nepřátelské,
ἀπὸ τῶν εἰργασμένωνὑρεπτέον 7 ΡοΙ{γ74ξ]8
ných třeba seživiti. PL i ψυχη τρέφεται µα
θήμασιν duše živí se naukami. v) sobi. θηρία
a p. zvířata živím, krmím. b) «) vychová
vám (duševně) ; vzdělávám. pass. PL. ἄνευ
dAydelac Tedozeda bez pravdy vychovánu
býti. B) chovám; mám. Sof. rv γλῶσσαν
Ἱσυχωτέραν (τ. Žsvyog b, «). čv čAniot T.
s inf. v naději chovám, mám to, že—. (v. i
icyúo). c) «) zvykem uznávám. Sof. 0 vt 70
Ac TéTpopevdoihov—cokoli obec uznala, má
zvykem za nemilé—. $) mám; snáším. Sof.
φόβον, ἄταν, Υ. λατρεία.

τρέχω(αογ, Ράεπ, zř. šápeču, obyč. i att.
ἔδρα „ov,fut. ión, δραμέομαι, att. δραμοῦμαι,
prf. εδράµ.ηκα,pass. ve slž., v.črirpéyo 2.
b). 1. a) pádím ; kvapím ; běžím (srv. θέω,
φεύγω). α) ΕΙ., Χεῃ. βαδίζειν, vpéyev choditi

(krokem), běžeti (kvapem). Xen. dpxuóvra
ěveyxelyvi aby kvapem, (do běhu se daje) do
nesl něco. Eur. ἐνxúxAo Boudv čdpešedokola
oltář oběhl, $) závodím ; běžím. Hér. i s inf,
παρὰ ἓνπάλαισµα ἔδραμε νικᾶνΟλυμπιάδα
mimo jeden zápas (až na jeden zápas) nabyl
závodem vítězství Olympijského; o jediný
zápas chybil se vítězství Olymp—. — b)o
subi. neosb., Sof. čoudh αμοῦσα τοῦ προσω
ráro hádka zaběhši do nejdalší krajnosti—.
2. obr. a) Eur. δεινοὺς ἀγῶνας δεῖκεῖνονδρα

68
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uečvhrozné zápasy, boje (ve svém živobytí)
musí on podstoupiti. p. Hér., i bez obi. Gore
Tpérav Tepi TS Úvyňeponěvadž mu t. běželo
ο ζ1ποῦ--, περὶἑωυτοῦ τρέχων ο βτ Ἡ ὄϊνοί πά
pase—.b) s oddělenou praep. vá, Hér. dva
TEčdpapov xai cdbyvýdmoxvpovznesli i zmoh
Ι 96. Συρήκουσαι ἀνά τ ἕδραμον καὶ ἀνέ
PAxorov—povznesly se a vzrostly.

TpÉM(km. Tpea-, « terreo, třesu. —a0r.
ἔτρεσα)8) třesu, chvěju se; trnu; hrozím
se. Pl. odděv Tpéoacnie se nezatřás, neza
6Ἠγόγ. τρέσαι τινὰ Π.τι zhroziti se někoho,
něčeho. trag., att. b) trna prchám. Hér. ὁ
Tpécaguprchlík, poběhlec(z boje).

τρήµα, τό (τι-τρά-ω) provrtané ; díra;
otvor. PL. Ρ]. --ἐκροαῖς,

τρηχ-, Ἔρηχ-, «Ξ Ίδη,πρᾶχ-, Tpdy
Tpt- ve 5]ὔ., . τρεῖς.
Tplatva, i (rpete)trojzubec (Poseidónův).

obyč. básn.

TPM (Tplauva)hřmotněotřásám.Eur.
Φάκους μοχλοῖς.

τριᾶχάς, Ἰόπ. -Ἠκάς, άδος,ἡ (τρεῖς)tři
cítka. a) Aischl. pl. —čéxa(300). b) ve Spar
tě spolek třiceti mužů vojínů, ze dvou enó
motií sloučených. Hér.

τριᾶκονὺ”- άμματος 9. (--ἄμμα) Ελοθί]
uzlý ; smečkový. Xen.

τριᾶκονὺ-ήμερος, ión. TPIMXOVT-Y-,
2. (-nučpw) třicetidenní. Hér.

τριᾶχοντα, Ιόπ.τριήκ-(τρεῖς..νπια)
neskl. třicet. obzl, «) ve Spartě 30 rádců po
mocníků králových za výprav důležitých.
Xen. —©)v Athénách 30 tyranův ustanove
ných r. 404.—408. za dozorství Spartanův.

τριᾶχοντα-έτήῆς 1τριᾶκοντούτης (το-έ-)
2. (-ěTog)třičetiletý Thúk. σπονδαί.

τριᾶχονταέτις πι, (-τοέτις, π.) -τοῦτις,
ἱόπ.-τριηκοντοξτις,΄ιδος, 9, zvl. fem. ku
předch.

τριᾶχοντ-αρχία, 4 (- básn. dpy>6c)tři
cetivláda;třicetipanství.Xen.vedledexuoyix.

τριηκόντ-ερος, τ. τρικκόντ-ορος::
τριᾶχόντ-ορος π.- 6ρος,Ἰόπ. τριηκόντ

έρος, Ἡ (-ἐρέ-της) loďtřicetiveslová;třiceti
veslí; -veslice. Hér., att.

τριδκοντούτης α, -τοῦτις, Υ.τρίχκοντα
-έτης, -έτις.

τριᾶχοντ-ώρυγος 9. (-όργυιος,-ὀργυιά)
tricetisáhový. Xen.

τρίβω.

τριᾶχόσιοι, ἱόπ.τριηκ- . (--κμτιοι, 817.
διακόσιος) 41 βία. Ἠόν. ἡ Βαβυλωνίη ἐπὶτριη
Χόσιαἐχφέρει-- αὖ ἰχϊδίωπάκορποα ύτοᾶα ν}
dává.

τριᾶχοστός, ἰόπ. τριηκ- δ. (τριάκοντ-α)
třicátý. Hér. eicxai v. jedenatřicátý. Dém,
fem.třicátek,

τριάς, άδος, Ἡ (τρεῖς)trojice; trojka, Pl.
Τριβαλλικός 8. (Τριβαλλ-οί)Τη08191.

Ἡόη, πεδίοντὸ T. (v již. Srbsku),

TpipaAAof, nár. dle někt. Thr., dle někt.
Illyrský (snadSlovanský,v nynějšímSrbsku),

τριβή, ἡ (τρίβω) a) a) dlení; prodlévání ;
meškání. Aischl. dčí« vhodné; zisku pří
slušné, Sof. oů uaxpod ygóvou T. nedlouhé
doby prodlení, trvání. $) průtah, Sof. ἐς τρι
pac čAŽv průtahy τδο τ]εδθ, μὴ τριβὰς ἔτι
jen žádných průtahův už !Thúk. τριβῆςἕνεκα..
καὶἀναχωχῆς τῶν Ειλληνικῶν Ῥτο Ρὔίαῃ a
zadržení obcí Hellénských. b) «) zabývání
se“něčím; zaměstknání, Pl. žreyvog. —B)
cvik; vycvičenost; obratnost, ΓΙ. ἐμπειρία
xal T. zkušenost a obratnost (op.Téyvy).Xen.
διὰ τὴν τ. ixavol.

τρίβος, ἡ ἶὁ (τρίβω, srv. TpBý) otřená,
ušlápaná, ujetá cesta. Hér, čyT. oixmpévot
u cesty usazení, bydlící.

τρίβω (srv. dvě předeh. « Telpw, tero,
tru. —fut. vote, a0r, črpida ; prf, pass. Té
rotu; a0r. pass. ἐτρίφθην,1 ἐτρίβην;{πῖ.
Tptoum i v pass.). 1. a) tru. «) Pl. —xp
uaxov jed, lék tru, připravaju. pass. —Té
TpreTae—natřen,připraven jest, Hér, TeTpu.
μένα prášky, Suumuxra vonné. Dém, μέλαν
τρίβων ὄθιπίά]ο (inkoust) míchaje. B) Pl.
JELolTpíBeovTOoxéhog rukou tra (si) stehno,
nohu. b) «) dru; deru; odírám. pass. Hér.
τὰ ἐπὶδεξιὰ τῶν κεφαλέωντετρίφαται ΡΙΏΥΟΙ
stranu hlavy mají odřenou. β) potírám ; tý
rám ; seslabuju. Thůk. vivě někoho. pass.
ο) τρίψεσῦαι ἄλλως Ἀθηναίους že nebudou tý
γα] 56 πιαγπό ΑἱΠ.-τῆν πόλιν τρίφεσῦχι αὐτήν
περὶαὑτήν ο0θοže potírána, seslabována bude
sama sebou. 2. a) «) trávím, Sof, δυστυχ]
vpíBe Bílovneblahý tráví život. B) prodlévám;
meškám. Thúk. ve válce odpočívám. b) «)
zabývám, zaměstnávám se. Tiněčím. Hér. β)
evik mám : vycvičený, obratný jsem. Eur.
τρίβων TA To:Xdemaje cvik v takových vý
kladech. i s gen, —Aóyov.v řečech. Hér.
x4pra T. Tivogvelmi znalý něčeho—, c) za
neprazdňuju. vivžněkoho.pass. zaneprazd



τρίρων.

ňován, zaměstknáván jsem. Hér. roXéuw
válkou.

τρίρων, ωνος,ὁ {»ντρίβω) šat ošumělý;
pláštík (krátký). Dór.,i v Attice obyčejný
chudším, j. Sókratovi, PI, (Tp. o osobě v nom.
sg. v TplBo2.b,P).

τρί-γλυφος 9. (-γλύφω)básn.trojdlabý;
trojřezý. Eur. TplyAvpotrojřezy (triglyfy)
ve vlysu (nad násloupím) sloupů Dór. (t.
desky stojaté po třech žlábcích).

τρί-γωνος 9 (-ων-ία) tříúhelný; tří
hranný. Aischl, vdov NeAárig o Deltě Eg,
—PL. 70 yeoplovT. plocha (geometr.) —.

τρί-δουλος, ὁ, trojotrok ; otrok v třetím
pokolení ; praotrok. Sof.

τρι-ἔλιχτος 9. (-FeX-)trojvinutý. Hér.
or, Opig.o Argu.

τρι-ετηρίς, ίδος, % (—Fero;) slavnost
vždy třetího roku, podvou letech.(srv. rev
Ternpig) obyč, pl.: hody (v zimě) Dionýsovi
vždy po dvou letech slaveny. Eur., Hér.

Tpi-ÉTY)G2. (—Fero-c) tříletý, Hér. χρό
vog doba—.

TpíČt, básn. a jón, prf. vérpiy« s význ.
prs.: evrčím ; ovrkám. Hér.

TPIY%-ión., V.τριᾶκ-,τριηκοντ-ήµερος,
7. τριᾶκονὺ-ἥ-.

τρι-ημι-πόδιος 3. (-πούς)παtři polostopy;
na půldruhé stopy. Xen. neut. o hloubce.

τριηραρχέω (τριήραρχο-ς)a) velitelem,
náčelníkem lodi válečné jsem ; vrchní lodní
jsem (ve vojsku námořním). Hér., i s gen.
τῆς Αἰγιναίης ἐτριηράρχεε ]οᾶἱΑἱρίηβΚό ná
čelníkem byl. —Thúk. rompapyv náčelní
kem lodi jsa. — b) v Athénách: vrchní,
správce lodní jsem; výpravčí lodi válečné
jsem; o vypravení lodi válečné se starám ;
loď válečnou vypravuju, vystrojuju, chy
stám (srv. τριηραρχία, συμμορία, 2). Xen.,
Lýs. τετριηράρχηκαπεντάκις. -- Ὠόπι. 1ρᾳ55.
Χθῃ. ὁ δῆμος τριηραρχεῖται 1ᾶ Ῥοὰ βρτάτοι
lodníjest.

τριηράρχΊς, ου,ὁ, lépe: τριήραρχος.
τριηραρχία, ἡ (τριήραρχ-ος)náčelnictví

lodní; v Athénách: správa výpravy lodi
válečné (jež byla mimořádnouslužbou vla
stenskou občanů bohatých, v. AsrvovpyixÍ.).
Xen., Dém. sg. i pl.

τριηραρχικός 8.(τριηραρχί-α) Ὠόπι, ὁ
T. vóuogzákon a správě, o vypravení n, vy
strojení lodí válečných.

τρι-μοιρία. 1015

τριήρ-αρχος, ἄῑοπόκε, τριηρ- ἄρχης,
ου, ὁ (τριήρ-ης--) 8)πάδα]π{ζ, ντο]πί (lodní)
lodi válečné, Ἠότ, τοῖσιἈθηναίων τριηράρ
χόισι Αἰπόπακγπι náčelníkům lodním. Xen.
τοὺς στρατηγοὺς καὶτ. VOjevůdcei náčelníky
lodní. b) Athénách i : vrchní; správce lodní,
výpravčí lodi válečné (j. vauxpapoc, později
j. člen výboru symmorie, v. συμμορία 9.,
Tpmpapyčeb., Tompapylx).Thůk, 70vavriov
μεγάλαις δαπάναιςτῶν τε τριηράρχωνκαὶ τῆς
πόλεως ἐκπονηδέν--.Χο.

τριηρ-αύλῆς, ου, ὁ (τριήρ-ης, αὐλό-ς)
lodní pištec (jehožpištbouřídili se veslaři).

TPL-ÝPYS,06, 1 (-kp- Vdpaptoxe. —gen.
pl. Tprmpov, ión. Tormpémv)loď trojřadová,
trojřadá, (t. s třemi řadami veslařů nad se
bou pokaždé straně, podlouhlá); trojřadovka,
trojveslí; od 6. stl. loď válečná k potřebě
rozličné, buď ku převážení vojska pěšího
(oTpamdTI, OTATaywyós)n. jezdectva (irr
aywyó:), buď k námořní bitvě (ταχεῖα):
avšak často bývá pouhé %p.bez adj., tak že
ze souvislosti teprve se pozná, kterého dru
hu τρ. Ῥο každé jest. — Hér., att. — Xen,
τριήρεις--, mAořov trojřadovky—, Kocábka.
τριἠρεις-, πλοῖα-, νῆεςtrojřadovky-, koráby-,
lodi (obyčejné ; avšak ivřeg bývají ve sm.
lodí válečných).

Tpmptnóc 3. (rprůp-ns) K lodi válečné,
k tojřadovce příslušný. Dém. pl. oxevy Tp.
nářadí lodní, lodi válečné.

τριηρίτης, ου, ὁ (τριήρ-ης) lodník (na
trojřadovce). i vojín lodní (j. čmBarns).

τρι-κάρηνος 9. (-κάρήνο-ν,6Ρ. Ξ--κάρα)
tříhlavý. Hér. 0otg.

τρί-κορυς, υὔος, ὁ, ἰτο]οποσλμο]πύ.Έτ.
τρί-κρᾶνος 9. (-κρᾶν-ίον) ἰτο]]ερύ. οἱ,

τρι-κΌμία, ἡ (-κῦμ-α) ϐ) ἰτοί, Ἡτοπηγ
příval.Eur.b)«) Aischl. xaxáv v. strastí
hrozná spousta. p) PI. T. Aóyovspousta řeči,
slov.

τρί-μετρος 9. (-μέτρο-ν f.) tříměrný; po
třech dvoustopách. Hér. v. vóvog sloh tří
měrný ; po třech dvoustopách iambických,

τρί-μηνος 9. (-- 2. μήν)ἐπιδείὅπί. δο8,
χοόνος(τ. ἐνιχύσιος).Ηότ.τὴν τρίµμηνονἕκαστοι
po tři měsíce každí.

τριµµός, ὁ(τρίβ-ω,Ρα. τρίβος) οποάπί]ςušlapaný ; pěšina ušl-f Xen.

τρι-μοιρία, ἡ (-μοῖρ-α 9.) trojí podíl,
mzda, plat. Xen,

68*



1076 τρί-μορφος.

Tpť-LLoppoG2. (-uoppý) ve třech podobách,
osobách. Aischl, Mořoouv. trojice Sudiček.

Toivampiu, %(rpi-, kxox) nejstdávnější
jm. Sicilie, v. Zuxavíu.

τριξός Ιόῃ. ἕξ τρισσός.
τρί-οδος,ἡ, trojcestí ; rozcestí. Pl.
Τριοπιχός, v. násl.
T ptómov, 76, mys a ms. v jihozáp. Ká

rii, (již. od Halikarnása,) kde měl Apollón
Ó Totómiogproslulou svatyni r0 Tptorexov
ipóv, u níž Dórská ms. (šestiměstí, později
pětiměstí) konala národní a spolkové slav
nosti s hrami závodními; od ms. Knida tam
od Lakedaimoňanů založeného celé polo
ostroví nazýváno Knidsko (j Kvóty. v. i
Ῥυβασσίη.

Τριόπιος v. předeh.
τρι-πάλαιστος 9. (-παλαιστή)třídlanní

(t. půdloketní). Hér.
Tpí-maAToc2. Aisehl, τ. rýuara hrozně

prudké úrazy.
τρίπηχυς, ποπῖ.-χυ, 66Η.εος, tříloket

ηί, Ἠότ. εἴδωλον. Χεη., 7. ἐγγύς 1. Ε.-

τρι-πλάσιος 3.(srv. du-7A-)trojnásobný
Xen. dúvajug moc branná,

τρί-πλεῦρος 9. (-πλέθρο-ν) tříplethro
vý; tří set stop. Xen.

τρι-πλόος, att. mXodg3. (Srv. διπλόος)
trojí; trojitý. a) Βοἳ,τριπλαϊ ὁδοί {το]116ο6
sty ; trojcestí, (v. ἶἁμαξιτός). Χεπ.ἴχνη τρι
mAď. b) Arst. T. dvou. trojité, trojnásobné
(složením) slovo,

τρί-ποδος π. τρι-πόδής, ου, č (-Tr0ů<)tří
stopý ; na 3 stopy. Xen. gen. sg.

Tpi-T76AoT0g2. (-noMlo « roXéo) tři
krát (obrácený,) obnovený, opětovaný. Sof.
οἶχτος.

τρί-πους, x000g,třínohý.1.j subst.ó T.
a)tř nož; trojnož ; -nožka ; kotel, Kotlík (ko
vový, j. AéBms)třínohý. «).k potřebě domácí,
j. kohřívání vody. Sof. τρίποδ ἀμφίπυρον
Aourpávdcíov Hc čríxatpov trojnožku do
ohně postavte—. 3) j. odměna vítězství, vý
hra v zápasích. Hér. čridecav rplm00xsxh
xÉovETOŤOLXGL UStanovovali třínožky mě
děné vítězům. —též za dar, za oběť bohům,
obyč. ozdobná, nádherná, někdyi zlatá. Hér.
ἀνατιθέναι τῷ PEG. —T. 6 ypůcE0s dveTÉMY.—
b) třínožka pamětní s nápisem. «) do chrá
mů na zachování záslužných činůpotomkům,

τριταγωνιστέω.

Ἠότ, ἀνεγράφήσανἐν Δελφοῖσιἐς τὸν τρίποδα
(po vítězství Salamínském), Thúk. (v. šm
γράφω 1. 8). β) τ Athénách trojnožky ko
ποτέ, divadelní stavěny byly řadou ve sva
tyni Dionysově, na jihových. svahu vyše
hradu i vých. pod vyšehradem, opatřeny
jsouce zprávami nápisními, kdy a za kterého
choréga drámata ta neb ona byla provozo
τάπα, ΕΙ. τρ. οἱἐφεξῆς ἑστῶτες ἐντῷ Διονυ
σίῳ. -- ©)Xen. stůl třínohý (v. eiopépe 1.a).
—2. adi. s neut. Tpírovv : třístopý (v pro
stoře). Hér. dovyu.xTp. T0 cú00; průkop tří
stopý šířkou. PL ypxuu) vp, přímka, strana
(obrazce geometr.) třístopá.

T omTóAsjocmýth.kr, Eleusínský mi
láček Démétřin, dle Pl. po smrti soudce
v Hádu.

τρί-πτυχος 9. (51Υ.δι-πτ-) básn.trojího
sleženfaEur. pl. δ. νεκροίtrojice mrtvých.

τρίς (τρι- Τε τρεῖς,8ΙΥ.dt) neskl. a) tři
krát. čc, eigτρίς do třetice. —b) vůb. stupňo
vací slůvko. Sof. τρὶς 4biuo. třikrát, příliš
bídní, nešťastuí.—i sloučeno se slovem stup
ňovaným v1020u.evo; milerád, Xen.

τρισ-άσμενος, v. předch. f.
τρισ-καί-δεχα (τρεῖςκαὶ δέκα) neskl.

třináct.

τρισκαιδεχα-στάσιος 9. («ἵ-στη-μιἹ. [.)
Hér. třinácteronásobný váhou, cenou. v.Ao
γίζοµαι 1. α. {,

TPLIKALĎÉMATOC,3. třináctý

Tpí-oxuApoc 2. po třech řadách vesel;
vesly trojřadový. Aischl. vdec, Bxotdes. —
817. τριήρης.

Tpto-pÓproL 3. — 30.000. — při coll.
1sg., Aischl. Čerogv. jezdectvo třicetitisíc.

τρι-σπίναμος 9. (-σπιθαμή) εάρίαπί,
τρί-σπονδος 2. ( -σπονδή) Sof. trojího

kropení. o oběti mrtvým: yoxřowr. litbami
trojími (t. vína, mléka a medu).

τρισσός, ἵτριττός, Ἰόπ.τριξός 8. (τρικ
Ίος, 515.δισσός)trojí; tré (č, s gen.) Eur. τρισ
σὰ σώματα tré těl. Sof, i ἰτο]ίορ(σ. ἀλεξίμο
ρος). Ηό5, τριζὰς θἤχκαςἰτοᾗ hrob; tré hrobů,
PL τριτταὶ πονηρίαι.

τρισ-χίλιοιὃ. --- 9.000.
τρισχιλιοστός 8. (τρισχίλιοι) Εήμ]ςίοί,

Ῥ], ἔτος.

τριταγωνιστξω (τριταγωνιστή-ς)ον,
poslední herec na divadle jsem ; na divadle
úkol posledního herce mám. Dém.



τριτ-αγωνιστής.

τριτ-αγωνιστής, οὔ, ὁ (τρίτ-ος) ἰἴθίί,Ρο
5]οάπί Ώθγοθςηἀῑνταά]ο; divadelní herec tře
tího, posledního úkolu.

Torraíu, j, ms. napřed Iónské, potom
Achajské v sev, záp. Achajsku (nedal, hra
nio Arkadských. —Hér. otΓριταιξες Ττ{α
jané, i j.jm. ms, toho.

τριταῖος ὃ. (τρίτο-ς) třetímu příslušný ;
třetí. Eur. v. juépa třetíden. —00s.: třetího
dne. Hér. —Xen. dexvodyrau ei Κερασοῦντα
τριταῖοι--.

Τριτανταίχμµης, ου, Ῥοτδαῃ, 1. syn Ar
tabazův, satrapa Babylonský za Dareja. 2.
syn Artabanův, vůdce za Xerxa.

TpíTaToG 3. (vpir-og) básn. stupňovaný
sup. právě, už třetí. Eur. dupa,

Τριτέαι, αἱ(ἡ Τρίτεικ) πι. v sev. vých.
Fócku na hřanicích Lokerských.

τριτη-µόριος ὃ. (τρίτο-ς, µορ- Υμοῖρα)
ἰχοίίπι πια]{οί. Ἠότ, τριτηµ.ορίη ἡ Ἀσσυρίη
χώρη τῇ δυνάµι τῆς ἄλλης Ἀσίης Αβθγιςκά
země svou mocí, úrodou jest třetina osttní
ΑΡΙΘ.τὸ vp. třetí díl; třetina, Hér. Tý bxai
Ximgkrálovství. —Thůk., Pl.

TptTYLopÍS, (doc, 7 (srv. předch ) Hér.
třetina, T00στρατοῦ, τῆς στρατιῆς.

τρίτος 3. (rot τ τρεῖς,« tert-ius, třetí,
dritter) a) třetí (pořadím). deúTEpog,vp. dru
hý, třetí. Xen. vpírn xai Terapry třetího a
čtvrtého dne. Tac τρίτας σπονδὰς ποιήσαντες
třetí litbu vykonavše, čni TG Tp. na třetí
znamení. Hér., att. v0 To. po třetí, tak i pou
hé τρίτον.-- 1. ἐκvpírov sám třetí (j.třetí,
ze třetice ke dvěma jným). Dém. va Tp. A
γειν vwvltřetí (poslední) úkol na divadle (od
říkávati,) hráti řízením něčím. (j. Tpirayw
movýs). b) v počítání oběhem času Řekové
tu dobu, od které se začíná počítati, v pořa
dí také pojímají ; tedy vp. třetí (inclusive);
druhý (exclusive). did Tpírovšrovs každým
druhým rokem ; ob rok. 0 τρίτης Ἠμέρηςοὗ
den.(srv. počítání v kalendáři Rímském).

τριτό-σπορος 9. (-σπείρω)Αἱβολ].εἴείί
rodý ; třetírozený. yový pokolení.

τριττός,ν. τρισσός.
Τρίτων, ©voc,Ó,1. jm. několika řek, dle

Hér. řeky v sev. Libyji (již. odMalé Syrty,)
tekoucí mezi krajinou Auseův a Machlyův
a vlévající se dojezera Trítonského. 2. bůh
vodní, dle Hér. obzl. etěn v Libyji ok. ř. Trí
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tóna a jezera Trítónského společně s Posei
dónem a Athénou.

Τριτωνίς, ίδος,Ἡ (Πρίτων)λίμνη Tritón
ské jezero, dle Hér, v sev. Libyji, (jihozáp.
od Malé Syrty,) do něhož vtéká ř. Tritón
(později změněnov pouhé bažiny).

Tpt-paotoc 3. (srv. Št-p- « tri-faria-m)
Hér. trojího způsobu, směru; trojí. NetAog
σχίζεται (ἀπὸ Κερχασώρου) τριφασίας ὁδούς
—dělíse na tré ramen, na trojí ram—.Tp. A6
γων ódot trojí výklad pověstí. Ρ. περί τινος-
oněčem.

Tpí-ovAAovtrojlístek. Hér. jetel.
τρί-φῦλος 9, (-φυλή) Εήκπιοηύ. Ηότ. Ρ].

na tři km. rozdělení,

τρίχα (τρι- Υ τρεῖς. 51Υ.TP, δίχα. —
ale scela rozdílnojest roty« odsl.dpíž!)neskl.
na tré. Hér. —oyltootv. —rozříznouti něco.

τρί-χᾶλος 9. (-χηλή) Aischl. xdum T.
vlna třírohá.τρίχεςα Ρ.,τ.δρίξ.

τρυχΊ (815. Tpero0,Tpíya) trojdílně ; tro
jím oddělením; na tré, Hér. r. dácacba na
ὑτότοζᾶδ]Ι1, Χθῃ. τοὺς τοξότας τ. ἐποιήσαντο
střelce trojím oddělením si postavili. Pl. τ.
údinetytrojím způsobem, trojnásobně-,

τρέχινος 3. (dpiž) žiněný. Xen. yrrov,
τριχοίνικος 2.(-rotvě) tříchojnikový(asi

3'14 litru). Xen, ďovog—pecen chleba (asi
1/, kg. váhy).

τριχός, σεπ. |. δρίξ.
τρυχοῦ (τρι- ν τρεῖς,915. τριχῇ, τρίχα.)

adv. na 0t. 00: na třech místech. Hér.

Telympa, Tó (Tpyyó-evlasatým činím,
dplě) «) vlasatost; vlasy. Hér. B) Aisehl.
čvAlovýTpróuavoc bůjný vzrůst vousů.

τριχῶς {ν. τριχοῦ, 81γ. διχῶς) trojako;
trojakým způsobem. Arst.

vpidic, 1 (vptB-o)otření ; otrlost ; tvrdost,
Hér. kůže volí.

Tpt-WBoAov, T6 (-6BoXó-c) tříobolí ; tří
obolák, Thúk,, Xen.—Attický asi 18—20Kkr.;
Aiginskýasi 30 kr.

τρι-ώροφος 9. (-ὁὀροφή)ἀάραίτονΥ. Ηόγ.
otxtz. domy.

τρι-ώρυγος 9. (τρι-όργυιος) třísáhový.
Τροίᾶ, ἡ (51. Ἔρώς) 1. ΤτρίεΚο, ποπιὸ

v sev. záp. Asii mezi fHelléspontema zát.
Adrammyttskou k moři Aig. (i Tpwag). Sof.
vdov Tpotag (Tpojag, s první slab. krátkou).
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—2. Troja, hl. ms. Trojska, i "[Aov zvané.
ϱΡ. Ἴλιος.

Τροιζ ήν, Ίνος,4, ms. ve vých, Argolsku
s přístavem Pógónem nad zát. Sarónskou.

Τροιζήνιος 8. (Τροιζήν)Troizénský.pl.
mase. i Troizéňané,

τρομερός Ὁ. (τροµέ-ω) třesavý ; drkota
vý; hrůzou se chvějící,Eur. pou, cůuaru,PPV

τρομξω (τρόµο-ς, 81Υ.τρέµω) Ρά5η.11
prs. a impf, třesotemtrnu, se chvěju. Aischl.
oů T. Tivě hrůzou nelekám se někoho, meď.
hrůzou se chvěju.

Tpópog, 6 (vpéue) třesot; hrůza. Eur,

τροπαία, Ἡ (τροπή, 81Υ.τροπαϊος) οϱγαῦ,
Aisehl. ypoví«konečný,

τρόπαιον, αἴαῖῇ,τροπαῖον; τό (τροπαϊος)
znameníodvrácení, útěku (nepřátel) ; zna
mení vítězné, vítězství (tropaeum). Aischl,
dúcEtv Tpomařa oběťvzdáti za vítězství. Sof.
οὐδεὶς τροπαϊ’ ἔστησε τῶν ἐμῶν χερῶν πἱΚάο
nepostavil pomníku nad porážkou mých ru
kou. Eur. Zyvog ὀρθῶσαι βρέτας τρόπαιον
Diův obraz postaviti za znamení vítězné.
Aischl. ἔστᾶχε ὃ)Ἄτᾶς τροπαῖον ἐν πύλαις
a stojí Atino znamenívítězné u brány. —často
att. Tp.oTňom,loracda, ovýcaobo pomník
vítězný (zatím ze zbraní ukořistěné na místě
porážky nepřátel) postaviti, —stavěti si, po
staviti si. Thúk. vp. Tpor7s—pomník odvrá
cení nepřátel. Xen. Tp. roXeulov, BapBapov
pomník vítězný nad nepřátely, nad barbary.

τροπαῖος, ὁ (τροπή. -- τροπαία ἃ τρόπαιον
v. zvl.) básn, odvratitel (nepřátel) ; vítěz.
S of. Zeús.

τροπή, 7 (rpéro) obrat, a) Hér. Tporai
depivaí obrat (slunce) letní (v. µέχρι 2. ϱ).
ΤΠή]ς,περὶfAlovtporác ok. (zimního) obratu
slunce, PI. aeXývns, dovpov vporaxtobraty,
oběhy měsíce, hvězď-— b) obrat, Sof. čopóg
bitvy (nepříznivý, kdy voj obrací se na útěk,
7. 1 καταρρήγνυμι1. ϱ.β). Ἠότ. τροπὴν ποιήη
oag TV mOAcuovna útěk obrátiv nepřátely.
Thúk., Xen.4. čyéveroútěk nastal. —darep
Tome vsysvnuÉévnaprávě jako by se byla po
rážka stala,

τρόπις, ιος, Ἡ (τροπ-Ἡ, τρέπ-ω) spodek,
základ, dno lodní. Hér, —

τρόπος, ὁ (τρέπω, τροπή) 1. ουταῖ,ϱ) α)
ἨΠότ, αἱ διώρυχες παντοίους τρόπους ἔχουσαι
průkopy rozmanité obraty, směry majíce.

τροφή.

διώρυχαςτετραμμέναςπάντακα obrácené každým směrem, p. při otékodotprů
chody—. B) Aischl. véoLT. nové obraty, způ
soby ; nový pořádek (v. uedupuóČe b). —b)
způsob. Hér. vxuryyeúpevo: TpómovTotóvde.
—způsobemtakovým to. TT. ToúTYZpůso
bem tím. i v řeči (v. rapavový— 1.). často i
trag. ravri r. každým způsobem. Hér. oddevě
T. žádným způsobem. Γόπι. ὁτ. τῆς παρασκευ
ὃς způsob výpravy. 2. a) způsob; povaha.
«) osoby i chování. ΑἱδοΒ]. φιλάνθρωπος--.
Hér. zaidevcíc Te xal T. vzdělanost a povaha,
chování. Xen. mp0g TOůGT. ÉXKGTOVCKOTÁV
ku povahám každého přihlížeje. PI. —Dém,
(τ. ἔθος--). B) věci, Ἠότ. κεχώρισται οὗτος ὁ
χειμὼν τοὺς τρόπους πᾶσι τοῖσι χειμῶσι 1δί
se tato zima svou povahou odé všech zim. b)
«) způsob; zásada. Sof, véotr.(v. čyxaraČedy
vout). úmysl; smysl. Dém. (v. oxmórysf.).
Pymysl;čit. ΡοΜ,τίνιτρόπῳ καθέστατε; 9]8
kou myslí (sem)dostavili jste se ?Isok, xavě
Tpórov Tivipo mysli, po chuti někomu,

τροπός, ὁ (.» τρόπος,v. násl.),

τροπόω (τροπό-ς, ὁ, « Tpéme,básn,ře
men veselní) řemenem(veselním) vážu, uva
zuju. Aischl. meď. —si. xwmmv.

τροπωτήρ, Ἶρος, ὁ (τροπό-ω) vazák ře
men, u vesla. Thúk.

τροφεῖον, τό (τροφεύ-ς, τροφό-ς) a) vý
chovné; výživné; odměna za vychování.
Aischl, pl. b) výživa. Sof. Btov K živobytí
(potřebná).

TpopeÚc, Ecoc,(rpoeů) vychovatel; pě
Stoun:Sof.,ur.

τροφή, Ἡ (τρέφω) a) «) chování; vycho
vávání, obzl.v dětském věku, trag. (v. X
γω-- Ε., ἀφίστημι ὃ--. maldeoc). Aisehl. ἐν
τροφαῖςv dětském (vychovávání,) věku. Eur.
midyvotT. pěstounské vychovávání. —péče
o vychování (v. ávapéhyroc) Hér. Tpémew
τροφήντινα τοιήνδε VYChovávativychováním
nějakým takovým, 3) ošetřování, obzl. rodi
čů starých od dítek. Sof. dvoróvyTog.—pap
τυρῶ κάκιστος ἀνθρώπων τροφαῖς ταῖς σαΐσιν
fxev vyznávám, že nejšpatnějším z lidíjsem
(se stal) v ošetřování tebe (1. otce). v) vy
chování vůb.,idospělých. Pl. (v.radela— £.).
—b)«) výživa ; potrava (k výživě), obzl, pod
řízeným, j. vojínům a p.; často att. —Xen.
ἐμοὶ µελῆσει περὶ τροφῆς KdTOřemně bude pé
če o výživu jim náležitou. utodov xai T90p7v
mapeoxevaxev mzdu a potravu—, B) vůb. po
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trava. Pl. ἢ ἐκ τῆς γῆς τ. -- οἱπερὶ τὴν τοῦ
σώματος τροφήν ΚἰθΥ{Ρτοδάταᾗ Ροίασα, Ρο
krmy pro tělo, (op. vc Yvyňe—).i zvířatům.
τροφὰς ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριζε Ῥοΐτατσ ἠπύπι
πό zjednával. —©)básn. chované; živené;
Ρ]όπιό, Φοξ.Κάδμου τοῦ πάλαινέα τ. Κα4ηΒ
dávného nové plémě. —2. básn. a) živobytí;
život. Sof. douha— otrocký—, i PLai bvyaů
δίκην τίνουσαι τῆς TpoTépUgT.—pokutu sná
šejíce za dřívější život. b) žití; přebývání;
Ρ7ά1ο. 8οξ, ζητοῦσα τὴν σὴν ποῦ κατοικοίης
τροφήν hledajíc tvého —bydla.

TpómuLoc2.13. (rpoe-j) chovaný ; žive
ný. ó T. schovanec, pl. ve Spartě: cizí vy
chovanci, odjinud příšlí a ve Spartě živení
(pro svou náklonnost ku Spartě).

τρόφις, 106,2. (Tpép-o 1.) vyrostlý ; vý
spělý. Hér.

τροφός (Tpépo) Ó,vychovatel; pěstoun.
obyč.. a) «) vychovatelka; pěstounka. Sof.,
Hér., Xen. P) chůva (obyč. otrokyně). Hér.,
PL, — b) básn. io zemi, obci. Eur. rávrov
Úč r. všeho-živitelka.

I popvtoc věštní bůh v LebadejiBojót
ské, kde v jeskyni hluboké, nesnadno pří
stupné, s mnohými obřady dostávalo se
věšteb.

τροχάζω (Tpóx0-5Srv. Tpéye) kvapem;
úprkem, tryskem ženu, běžím. Hér. peúyav
utíkaje, na útěku. —Xen. 0 vojsku.

TpoyatoG 3. (rpóyo-c) kvapný. 0 T. (t.
700g)trochaj; stopa trochaiská (v metrice
—< jv rozměru počítáno obyč. dle dvousto
Í ———< ; v němž stopa druhá zastu

pována bývala i jnými, Ἱ. <<<; —-—,
8ΤΥ.ἴαμβος) ΑΙβ{. τὰ τετράµετρα τειᾷο δΐγτ
měrné, t. po čtyřech dvoustopích trochai
ských, obyčejnév dialogu starších tragódií
(později m. něho iambický trimetr).

τροχαλός 8. (τρόχο-ς) Ὀάδη. kvapný,
spěšný (během, otáčením). Eur. —0yo0.—Kola
(vozu).

τροχ-Ἠηλάτήης,ου, ὁ (τροχ-ός. ἔλα-τ ἐλαύ
vo) Kola, vůz ženoucí; vozataj; vozka.

Tpoy-ÝAaTog 2. (srv. předch.) básn. a)
koly hnaný ; rychlokolý. Aischl., Sof. —b)
kolem, dokola proháněný ; toulkami honěný.
Eur. uaví«.

TpoytAoc, 6, u Hér. jespák (černohlavý,
charadrius melanocephalus), v Egyptě (po
zději: střízlík ; plotniček).

τρυφή. 1079

τρόχις, ὁ(τρόχ-ος) běhoun, Aisehl. nom.
sg. o Hermeovi.

τροχοδίνξω (τροχό-ς) Αἱβολ!.πιο. Κο
lem, do kola točím se.

τροχο-ειδής 9. (τροχό-ς--)Κο]αΡοᾶοΡη/;
okrouhlý. Hér.

τροχός, ὁ (τρέχω, 811. πάς]. τρόχος) 1.
a) kolo (vozové). Sof., Eur, pl. i kolesa (v.
πηδάω-- {.). Χεπ. κατεσκευάσατο ἅρματα
τροχοῖς--. ϐ) Κο]ο, οργαό Ἠταςί. Χθῃ. τροχοὺς
ἀναρριπτεῖνορταδθ (vzhůru) vyhazovati. šm
τοῦ τροχοῦ περιδινεῖσθαι πα οργαδί Ίτο]θπη5θ
otáčeti. Pl. —divetodau.(v. i ῥυθμός 1.ο, β).
—©)Xen. u udidla pl. : kroužky, —2. podoba
Κο]α;Κο]ο.Χο, ἐπικύπτων μιμεῖσθαιτροχοὺς
ἐπειρᾶτο 5Ἀ/Ρα]θ 56 kola (napodobovati,) dě
lati se pokoušel, p. při καμπτόμενος.

τρόχος, ὁ (srv. předch. τροχός) a) běh
(kvapný). Eur. m. běhu; rejdiště, i pl. čx
To0ywv—zrejdiště. b) oběh, Sof, slunce, v.
ἁμιλλητήρ.

τρυγάω, [ἡ τρύγη Ρ]οᾶzralý) sbírám plod
dozrálý ; sklízím. Hér. (v. opyde). Xen.

τρύγητος, ὁ(τρυγά-ω)sklizení ; sklizeň;
vinobraní, Thůk, o době.

τρύξ, vyog, 9, mošť ; šťáva ; mok. Hér.

τρυπαω (» τρύ-ω) Ῥτοντίάνόπι; propi
chuju. Xen. rů dva τετρυπηµένος αδ1πια]θ
propichnuty.

τρυσ-ἄνωρ, ορος, ὁ, ἡ (τρύ-ω, ἀνήρ) 898.
muže trýznící ; bolestně pronikavý, ada.

τρῦτάνη, , jazýčekváhy ; váhy (truti
na). Dém.

τρυφάω (τρυφή) Ῥα]πίπι (τοππιασ]οπδ);
rozmazlený, vyhýčkaný, rozmařilý jsem ;
πτᾶ]ϊ πιάπι, Ἐπγ. ἐπὶπόθῳ τρυφῶσα Κύπρις
svým půvabem bujnějíc, pýchajíc. PL. pv
př úTOmAovrovTe copiac bujníš přílišnou
moudrostí svou. č τρυφᾶν Tivanechávám
zvůli někomu,oi τρυφῶντες νΥη}ὅκαπί, τοῦ
mazlení. Xen. o vpupáv hejsek. Dém. τρυ
φᾶν καὶκολακεύεσθαι zvůli míti a dáti si la
hoditi.

τρυφερόςὃ. (rpup4á-e) zbujnělý; bujný.
Hur. =Aóxau.og.—změkčilý; rozmařilý .Thúk,
T0 TpupepůTepovvětšÍ rozmařilost.

τρυφή, ἡ {.ν δρύπ-τω) 8) Ὀπ]ποβᾶςτοῦ
mařilost. Eur. τρυφᾷν τρυφὰς τοιάσδε ΤΟΣΠΙΔ
řilým býti rozmařilostmi takovými. Pl. «.
καὶ úxoXaci« rozmařilost a nekáranost. b)
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nádhera; nádhernost; úprava nádherná.
Eur. šatu. Sof. oixorrotóc.

TPŮPY)|LA,Tó(rovpá-e) rozkošnictví, ur,

τρύφος, τό (5 $půr-Tw) odlomek; kus;
kruch. Hér. 4X0gTpupex soli kruchy.

τρῦχος, τό (τρύχω) τοπθάταπύὅθί; οὔτ,
Bur. pl., v. úucíBo 9.8,

TPVXÓV,prs neob., v. τρύχω.
TPŮXW (« Tpů-w.—obyč. prs. —prf. pass.

od Tovyó-w: TETpŮxEua:) potírám ; týrám ;
trápím. a) básn. duševně. Sof. μοὶγᾶ φδινὰς
τρύχει ψυχάν ποὶzemě hynoucí trápí (užírá)
srdce. pass. ToůycodaÍvimtrápenu, hnětenu
býti něčím.Eur. vpvyetrápena, mučenajsi.
b)iatt., Xen. roXůvynóvovτρύχειν στρατείαις
vyv róXivdlouhou dobutýrati výpravamiob
čanstvo,pass. Dém.ze Solónadoru TpůysTa
ms. potírá se, hyne. Thúk. ἤδητῷ πολέμφ
κατὰ πάντα τετρυχωµένοιπζ τά]κοι τθβχΤθ
utýráni jsouce.

τρύω (α τείρω, 815. τρύχω. --Ταῦ.τρῦσω,
Ρτ{, Ρ8588.τέτρῦμαι) Ροὐτάτα ; týrám ; trápím.
a) duševně, Aischl. ἀλγηδὼν τρύσει σεΡο]θβύ
trápiti tě bude. b) Hér, rerododou utýránu,
zmořenu býti. rivi něčím, ἐςτὸ ἔσχατον κακοῦ
až na nejsvrchovanější bídu.

Toepac, děog,9 (Tpů-c) Trojská, Sof, vů
země. obyč, j. subst. Trojsko. v. Tpotu
1. Xen.

τρωγλο-δύτης, ου, ὁ (ἡ τρώγλη 1618,
-δύ-ω9.) Ἠότ.ΡΙ. τ. Aioreg jamníci (vja
mách žijící) Aithiopové, v Libyji jihových.
od Garamantů (od nynějšího Fezzana), ma
jící mluvu podobnou vřeštění netopýřů,ži
vící se rozmanitými zeměplazy a v běhu jsou
ce nejrychlejší; odGaramantů na rychlých
koních bývali honěnia lapáni (předkovény
nějších Tibboův),

TPÝYW (a0r. ře slž. črporyov, v. δια-τ-)
hryzu ; jím ; pojídám (s.obi. luštěnin, j. bobu,
n. ovoce, n. vůb. jídla čerstvého n. sušené
ho, nevařeného). Hér. prs. act.i pass., Dém.

T půsc, ν. Τρώς.
Τρωικόςὃ. (Τρώ-ς) Trojský. Soť.ra T.

media —roviny. Hér. Ziyeov τὸ Τ. --ἐν τοῖσι
T. zóvoro. v (těžkých) bojích s Trojany.j.
subst. ra T. boje T'rojské ; dobaválky Trj.

τρωχτός 3. (Tpdy-w) a) hryzané ; co se
pojídá nevařené, obzl.j. zákusek. va T.Hér.
zrna (v. čyytyvou.c1. a). Xen, ovoce (za zá
kusek). opai« zralé. —b) vůb. jídlo prosté,

τυγχάνω.

Πθηββ]ίό, Ἠότ. τρωκτὰ σησάµουτε καὶµέλι
τος ΡΙΔΟΚΥ76--.

τρωμ”-Ἰόπ.ξ τραυµ.-.

Τρώς, ωός(6επ.Ρ]. Γρώων) Ττοί; Trojan.
obyv. Trojska n. Troje (v. Tpot«).

τρῶσις, Ἡ (τι-τρώ-σκω) Ῥογαπόπ{, Ατβῦ.

τρωτός 8. (τι τρώ-σκω) ΤαΠξηΥ; ranitel
ný. Xen učAov v. jehož lze snáze raniti. v.
dyyTócÍ.

TÝ, dór. — oů.

τυγχάνω (αντεύχ-ω,τόχ-η. ν ἴἜ-, 1εζ-,
tk- v tek-nouti, tk-nouti, týk-ati. —od km.
TVX-AOT.čťvyov3-0d τευχ- fut. τεύξοµαι, 2Τ.
Ρ1{.τέτευχα; οἆ τυχε- οῦγδ. Ρ1{. τετόχηκα)
1. a) ) zasahuju (střelou, hodem). s gen.
Hér. ἣν τοῦ παιδὸς τοῦ σοῦβαλὼν τύχω µέσης
τῆς καρδίης {ες 1176 Ρο βσπα ἑτόπι 5ὐῑθιο za
sáhnustředu srdce jeho, Xen.órov AvBovAa
µεδα, Tevšóueda Kohokoli, čehokoli bude
me chtíti, zasáhneme (střelou). šdaAXovTat
βώλαις καὶ ἐτύγχανον δωράκων, μηροῦ 1ά
zeli hrudamia zasahovali brnění, stehna—.
TOŮFageAxůvovrog —mimojedoucího. B) dosa
huju ; docházím. vivo; něčeho. často trag.,
Hér., att. -rx0% Tivogod někoho. Xen. i úró
τινος. 3904.ἐπαίνου τυχεῖν čx Tivog chvály do
jíti od někoho. Θοῆνων τυχεῖν καὶ παρ᾽ ἐχὃροῖς
slz, lítosti dojíti iv očích protivníků. Xen.
νίκης τετυχ καμεν καὶσωτηρίας τ{{όσβ[ν{ἀθ
sáhli jsme ispásy. Dém. τυχεῖν εἰρῆνηςἀοβίοἱ
míru. s dvojím gen. Sof, v 000vvysďyἐφίεμιαι
čeho dojíti od tebe si žádám-—. i s ace., Sof.
uiveče© Teúkežádáš, čeho dosáhneš, čeho
se ti dostane. Hér. vvyčetyτι παρά τινος µισ
dóv Tivoc dostati něco od někoho mzdou za
něco. y) ve sm. nepříznivém. Pl. Tvyydvev
δίκης τε καὶτιμωρίας docházeti trestu a po
kuty. Hér. Bím;reúčecbou násilí zakusiti. b)
«) nalézám. Sof. vvyetvnalézti (op. mapa Tt
νος AxBeiv). zkušením nalézám, poznávám.

Bof. (v. ἀγνώς{.). Χθη. ἐρωτᾶτε αὐτούς, ὁποίων
τινῶν ἡμῶν ἔτυχον tažte se jich, za jaké asi
lidi nás (nalezli,) poznali, čeho asi od nás
zakusili. B) T. T. narážím na něco; potkává
mě něco. PL. 8 T1AvTy m, τοῦτο πείσοµ.αι 00
koli mě potká, to vytrpím. ὅ τι ἂν τύχωσι,
ToĎroroáZovci jakýkoli osud je stihne, tak
se jim povede. vy)T. T připadám na něco;
připadá mi něco. Pl. ποιοῦσι τοῦτο, ὅ τι ἂν
TVyot činÍ to, cokoli se jim namane. p. při
Aéyouat. G) «) cíle docházím. PI. úpbác
TokaoEVZai TVYJÁVESprávně jednati a cíle
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ἀοσλάσοί. Βο8,κάρα τέμγειν ἐφεῖτομὴ τυχών
hlavu řezati si poručil, nezdaří-li se muto,
nedovede-li toho. 3) aor. uhodnouti. Sof.
ποίαν ἂν ὑμᾶς πατρίδος τύχοιμ ἂν εἰπών;
za jaké asi krajany vás prohláse uhodl bych?
jakými asi krajany mohl bych vás nazvati,
abych uhodl? Eur. (v. rpooavdáu, a). —2.
a) se subi. neosb. rvyydve, ŠTvyÉTÍ Timpři
padá, připadlo něco někomu; dostává, do
stalo se něčeho někomu. Sof. οἳαὐτοῖς τύχοι
jakého zla kéž jim se dostane! b) vyskytám
se «) se subi.os. právě jsem, dlím. Sof. švčov
pri Tvyyáva uvnitř teď právějest, dlí. —
dypoťoi—na poli, venku. Xen. ἀνεπαύοντο,
ὅπου ἐτύγχανεν ἕκαστος οἀροδίται!, Κάδοι!
ΡτάτὸόΚαζάγ ΤΙ. ἐφιστάμενοι, ὅπου τύχοιεν
přistupujíce, kdekoli se octli, namanuli. B)
se subi. neosb. vyskytá, přihazuje se; při
ráží. Aischl, ei d' αὖ συμφορὰ τύχοι ΡαΚ1ἰby
zase nehodapřirazila, se vy-, naskytla- PL.
οἱ púaxeg TY Av TVymot TS Vůs— toky pla
menné kdekoli se vyskytnou v zemi—.ibez
subi. naskytá, nahazuje se (příležitost );
příhodnojeví se, jest, P], εἰώδει,ὁπότετύχοι,
παίζειν µουεἰς τὰς Tetyxs zvyk měl, kdykoli
příležitosťse naskytla, pohrávati sis mými
vlasy. Dém. elxov, Ἠνίκ' ἂν τύχη ustupuje,
když by se hodilo. v) obzl, v part. o subi. os.
i neosb., att. Orvyov který se nahodí, by se
nahodil; nahodilý ; ledajaký ; kterýkoli (gui
19648).Χεπ, οἱὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεὺέντες
od ledajakýchlidí vyvolení, čúXa TATVvyóvTa
dřeva ledajakás. Arst. οἱruyóvvec uddor na
hodilé báje. ace, absol. Tvyovza příležitosti;
snad. Xen. νοµίζων τυχὸν καὶἀγαδοῦ τινος
ἂν αἴτιοςτῇ στρατιᾷ γενέσθαι ιχπάνα]θ, 79
by 5παά Ἱ--, Ὠόπι, ἐπεπείσμην τ. ἀναίσὺητον
přesvědčen byl jsem, snad pošetile—, c) ča
sto s part. praed., přičemžřeckéverb. fin,
Tvyyzvo obyč, překládá se č. často: náho
dou, právě, řeg. part. pak č. j. verb. fin.,
trag., Hér., att.—Hér. šrvyověče τεταγρ.ένοι
(nahodilo se, že byli venku postaveni ;) ná
hodou, právě venku postaveni byli. PL. šrv

ον ἐν δεξιᾶ αὐτοῦ καινήμενος právě na pra
vici jeho seděl jsem. éRvný Tu TÝYYἐκτρικὸς
ov nebyl-li by kdo právě v lékařství zběhlý.
part. Ov,lze-li snadno je doplniti, někdy se
vynechává, εἰ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων
(z předch. snadno doplniti: Óv) jsi-li právě
zkušený ve věcech těch—.

Točeýs, 4os, mýth. kr. Kalydónský, syn
Oineův, bratr Déjaneiřin, zeťkr.Argeiského

Τυνδάρεως. 1081

Adrásta, otec Diomédův, ze 7 vůdců ve vý
pravě proti Thébám za Polyneika.

TŮMOG, 6 (τύχος, m TEVYw) Nástroj se
kací, pichací. Hér. pl. —ueyálo. končíře,
kordy veliké.

TU%TÁ,dle Hér. sl. Pers. — Téhetov do
Konalé; jm. nejslavnější hostiny král.(rozd.
od ep. τυκτός).

TÓAog,ó (= tů-ber, tu-meo, ty-ju) mozol.
Xen. pl.

TVÁÓM(růXo-c)a) mozolovatím (inf, -titi);mozolovatýmčiním.Xen.— b)kuličkou,hla
vicí opatřuju. Hér. póraXx čúAovTervAoué
να σιδήρῳ palice dřevěné, opatřené želez
nými hlavicemi.

τυλωτόςὃ. (τυλό-ω) Ἠότ, ῥόπαλατ. Ρᾶ
lice hlavaté, s hlavicemi.

τύμβευμα, τό (τυµβεύ-ω) hrobka; kob
Κα. Ρο, λοίσθιος.

τυμβεύω (τύμβο-ς) 1. ἰΤαΡ.a) rovem po
krývám ; pochovávám, ráge ve hrobě, řád
ně. b) na rov, na hrob kladu, leju. Sof. —y045
leju litbu. 2. básn. hrob mám; odpočívám.
Sof, o Antigoně Čecu žijíc ; za živa.

τυμβ-ήρης 9. (τύµβο-ς, ἁρ- Υἀραρίσκω)
a) Sof. rovem opatřen, pokryt. o mrtvole. b)
básn. hrobový; hrobní, Sof.dHaAxuockomnata.

TŮLPoc,o (« tum-ulus) 1. a) mohyla;
rov ; vrchní část hrobu. Sof.(v. orépo 2. a).
b) hrob; hrobka. Aischl. (v. Teúye 1. b, B).
Nof. —KATYPEPÝE.(v.i δυστυχέω, f.). Hér. —
2. 00s., Eur. 0 yéowvv. stařec kořist hrobu,

τυμβοχοέω (τυμβοχόο-ς) πιοἩγ]α ΠᾶΡΥ
pávám, vzdělávám. Hér, impf.

τυµβο-χόος9. (-χέ-ω)πιοβγ]α, το πᾶ
sypávající ; hlínu dohrobu sypající.Aischl.

τυµβό-χωστος, 9, (-χό-ω) πα způsobmo
byly nasypaný, upravený ; podzemní, οί,
ἔργμα,

τυμπανίζω (Tuurmav-ov)bubnuju, tluku.
TVLTAVLOTELA,7 (TVuTaviČe) bubenice,

TŮLTAVOV, TŮTIAVOV,T6 (= TÝT-TO)bu
ben (malý, ruční, jehož se užívalo obzl. při
slavnostech ku poctě Rheje Kybely).

Tověápstoc 3. (Tuvěápe-og)Tyndareův.

Τυνδαρεως, ee, mýth. kr. Spartský,
(syn Oibalův,)bratr Hippbkoóntův, mnž. Lé
din, otecKlytaimnéstřin, Helenin, Kastorův,
Polydeukův.
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Τυνδαρίδαι, οἳ (Τυνδάρ-εως) Tynda
reovei, t. Kastor a Polydeukes.

Τυνδαρίς, ίδος, 4 (srv. předch.) Tynda
reovna, Eur. T. xóo9«doera Tyndareova,t.
Klytaimnéstra, Helena,

τύπανον,τ. τύμπανον.

τύπος, ὁ (-ν τύπ-τω) 1. a) ráz. Hér. or.
(v. dvríTvToc2.). b) znění rázu ; dusot; du
pot. Xen. ddpóog O T. Tv Úexov společný
jest dupot koní, 2. a) ráz podoby člověčí ; po
doba ; způsoba. Aisehl, Irrouédovroc oyňua
xai uévac T. Hippomedontova postava a ve
liká podoba, osoba. Eur. (v. A4oco f.) b)
ráz ; obraz; socha (s obrazem), Hér. (v. éy
γλόφω £., čynokárra £.). vů mporvAxa TŮ
ποισι ἐξαπήχεσιἐσχευάδαται předchrámíso
chami šestiloketními zdobně opatřeno, vy
zdobenojest. ©)znak, «) Aischl. na štítě. B)
Eur. vóro: oosvdóvngznaky prstenu. v) Pl.
pl. znaky písma. 3. Pl. ó T. τοῦ ἄσμχτος
ὅλος καὶ Ἡ BovAmorcráz, rozvrh básně celý a
záměY.

TVTTÓW(TýTo-c 2.) podobou tvořím. PL. o
subi. bohův.

τυπτήσω, γ. τὐπτω.
TÓTTE (« tepu, —fat, Tůbo, prf. pass.

τέτυµμµαι, 80ΟΥ,855. ἐτόπην, fut. act, od km.
τυπτε τυπτήσω. -- OStt. čsy nahrazují se
8]. παίω, πλήσσω, πατάσσω) 1. 8) α) tepu;
biju. viva někoho. PL. σφόδρα, ταχύ Ῥτπᾶςθ,
rychle. ač TumTYGEgTi xópoyg tobě poliček
dá. pass. Xen. prs., Sof, a0r. oxýrvpw TVTELS
ἐκ τῆσδε χειρὸς holí udeřen byv z této (mé)
ruky. B) píchám ; bodám. růVavreg úméxn
pichše je šídlem.pass. διὰπλευρωμάτωντε
Tuy.uévo. skrze žebra probodeni. Hér. (v.
xatpioc 1.). b) «) tepu ; uhozuju. TůmTa αὖ
τὸν εἰςτὸν Ouov uhodí, udeří ho do plece. B)
io hromu, Aischl. pass. φρέναςεἰςαὐτὰς τυ
metgdo srdce samého, právě dosrdce uhozen
byv-. c) Ηότ, τόπτοντες δόρᾶσιτὸν Ἱέρα({6
pajíce dřevci vzduch ;) máchajíce dřevci
v povětří. —2, a) medď.biju se (ve smutku,
obzl. v prsa, do hlavy. Hér. o Egyptanech
při slavnostech a obřadech smutečních,
1s ace.: ku poctě něčí, grmeRy.TÝmTOAVTAτὸν
Weov—když ve smutku těla svá bijou ku
poctě toho boha. b) acf. duševně: růrTEe
τινά τι proniká někoho něco, Hér. Kau.bůce«
ἔτυψεἩ ἀληδείη τῶν λόγων --Ρτοπίκ]8, projela
pravda slov.

τύπωμα, τό (τυπό-ω) Ράεπ.τγἰποἵοπό,8)

τύραννος.

Sof. nádoba, b) Eur..uopo?s T. postavy tvář
nosť, podoba.

τυραννεύω, v. násl,
τυραννέω i -VVEĎO(rŮpavvo-c.Hér.vždy,

Thúk. častěji -vvevo) a) panovníkem, vlád
cem jsem; panuju; vládnu. Sof. εἰ καὶ τυ
ραννεῖς--. i s gen, τυραννεύειν χδονός τιὰᾶ
nouti zemí, zemi. b) násilným panovníkem,
vládcem jsem ; zvolnou, neobmezenou vládu
mám. Hér.. att. —i s gen., Hér, gmi TovTov
τυραννεύοντος Σαρδίων za panování tohoto
v Sardech—. Thúk. móAsecsTupavva. —Xen.
ol TupavvevovTegnásilní, zvolní vladaři; sa
movládei. rupavveůca: panovníkem (neobme
zeným) státi se; panovnictví, vládu ujali
(pojném panovníkovi už za míru přijatou).
půss. podsprávou, vládou násilnickou jsem;
vládě násilnické poddán jsem. Hér., Dém.
ai móAeg-.Ken.oi Tupavysvóp.cvo:poddaní vlá

©dě násilnické. Thúk. oi éx jj čAAncἙλλά
ὃος ἐπὶ πολὺ καὶ πρὶν τυραννευδείσης 146
z ostt. Hellénska daleko široko uždříve (než
Athény) samovládě podrobeného. Dém, ὑπό
τινος τυραννήσεσθαι.

TVpavvxÓG 3. (TŮpavy-oc)a)panovnický;
knížecí.Eur. dóy.ogrodina—. dóp.0.příbytky -.
Sof, T. xóxAockruh vládců (shromážděných).
b) x) panovníkům násilným, samovládcům
příslušný. PI., Xen. fíocživot násilných pa
novníků, násilného panovníka {οΡ.δηµοτι
Χός,ἰδιωτικός). Χεῃ.οἱ τ. stranníci vlády ná
silnické. Dém. %r. oixtu rodina samovladař
ská. (5)pánovitý. Eur. Ařu« snaha, mysl—.
Xen. xaxodpyol Texai T. zločinní a pánovití,

τυραννίς, ίδος, Ἡ (τύρανν-ος) 8) Ραποσπ]
ctví; panství, Aischl, ArdgT.—908. 0 08. τυ
ραννίδοςοὕτω meGoúongkdyž panovník tako
vý konec vzal. Hér. σαν τὸ πάλαι καὶαἱ
τυραννίδες τῶν ἀνδρώπων ἀσθενέες χρήµασι
byla za dobydávné i panstva lidu nuzná jmě
ním. b) «)násilná, panovnická vláda ; samo
vláda. Hér. (op. čhevievím. V. i xurxppovém
1. a, xouTůva b. α). -- τυραννίδας ἐςτὰς πόλις
κατάγειν, χατιστάναι násilné vlády ἆοοροί

"πατάδδΗῖ,πβίαποτογα{{, τυραννίδα ἔσχον τ]ά
du panovnickou ujali; samovlády se zmoc
nili. Dém.samovláda (op, ai moArreřa:obce
svobodné). dpyň xai T. ráv EXXývov vláda
a panství nad Hellény. B)ΡΙ. δύναμίς τις καὶ
T. davuacix moocznamenitá a zvůle po
divná.

TÝpavvoc subst. 6, Ἡ, ἶ 81, 9. -- 8)α)(51ν.
xotoxvog) Ó T. panovník; mocnář ; vládce ;
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král; kníže. Aischl. o Diovi ó Tv δεῶν τ.
vládce bohů. Sof. TopavvovadTdv yÚovogGTY
σουσιν Za vládce země chtějí ho ustanoviti.
Eur. %v. buď: panovnice (mnž. panovníko
8); p. deera panovníkova. ΡΙ. τύραννοιγῆς
panovnická rodina země.B)adi. panovnický;
královský ; knížecí. Aisehl, oxřmrp«žezlo.
Eur. δᾶμα dům. Sof. Tvpxvvaὁνρᾶνpanov
nické, královské věci konati; po panovnicku,
královsku jednati, si vésti. cyfua—nádhera
—.b)0 «. Hér., att. násilný panovník, vlád
ce; zvolnovládce; samovládce (který buď
sám domohl se vlády násilím, úskokem ap.,
n. zdědil vládu původně násilím zjednanou,
byť i potom vládl mírně). Hér. úvno T. —Tu
oávvov, δήµου ὕβρις. ΤΠήϊς, οἱἈθηναίωντ. (4.
Εοἱβὶςἰταίογοί). Χο. Ἱέρων ὁ τ. (817.µόναρ
χος). Ἡ T. panovnice (násilnická. v. čyxadí
στηµ.ι {.).

Ἴύρᾶς, ὅ, 1όπ.1 ύρης,αοο,«ην,ὁ, ř. dle
Hér. tekoucí mezi zemí Skythův a Neurů,
potom zemí Skythů k jihu do moře Eux.,
jihozáp. odHypania. (Dněstr, rusky i Turla.)

TÓPPY,4, (turba) hluk, Xen.
Tóptoc 3. (Týp-0<)Tyrský. OT. i Tyřan.
Τυρῖται, οἱ(ύρ-ος) Tyřané(Turlané),

obyv. ok. ústí ř. Tyry, dle Hér. Řekové.

Τύρχαι, ν. Ἴόρκαι,
Τυρόδιζα, 1,maláosadaPerintanův sev.

vých. Chersonésu Thr.
τΌρός,ὁ, sýr. Xen.
Ῥόρος, j, pom. ms. v již. Foinfeku (Sur).
Topp-, rupp-,v. Ἴυρσ-, τυρσ-.
Τυρσηνία, lón. -m, % (Έυρσην-ός,Tyr

rhénsko; zeměTyrrhénů v Italii (Etrúrsko).

Τυρσηνικός 3. Tupomv-óg,srv. předch.)
Tyrrhénský. a) Sof. xádov— trouba—. Eur.
σάλπιγξ. b) ve sm. širším o příslušnosti k ce
lému záp. pomoříItalskému, až k Sicilii.
STV.násl.

Τυρσηνίς,δος, 1(Toponv-0,srv. předch.)
Tbyrrhénská, i ve sm. širším : na záp. po
moří Italském (až k Sicilii), Eur. Zx0AAa.

Tupomvós, č, 1. mýth. syn Lýdského kr.
Atya, bratr Lýdův ; dle Hér. vystěhoval se
z Lýdska v čas nouze s částí Lýdů do země
v záp. Italii, která poněmnazvána Tyrsénia,
Tyrrhénia (Btruria pozdější). 2. pl. Tyrrhé
nové, dle Hér, půvd. Lýdové: a) v záp. Ita
lii s Tyrsénem půvd. usedlí (Tusci v Etrú
rii). —ij. adi. ve sm.širším (srv. Tvpoyw
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x6c).Bur. neut. T, rédov Tyrrhénský kraj.
—b) vjihových. Chalkidice mezi zát. Strý
monskou a Singitskou.

TÓpotci τύρρις, εωςΊος, 4 (turris) hrá
dek ; věž. Xen.

TVTVÓG2, básn. malinký, Aischl, τυτθὰ
ěxovystv(0 malinko,) sotva uniknouti.

τυφλό-πους, ποδος, ὁ ἢ, ΒΤΤ,ποὺς τν.no
ha slepotapá (na slepo tapající).

TVEAÓC3. (« TŮp-o) zatemněný ; temný.
1. 00s. a) slepý, «) Sof, (v. déoxou« 1. b, a).
Hér. T. yevécůouoslepnouti. b) Xen. «. elu
rtvogslepý jsem k něčemu.Pl. rp0g 70 dgé
λιμ.οντυφλῶςἔχειν ku prospěchu slepě se mí
ti; prospěchu nepozorovati. Sof, hy τέχνην
pu TVoAógv umění, co do uměnístal se sle
pým, slepcem. b)iojných smyslech, slepý;
tupý. Sof. τυφλὸς τά τ TA TÓvTEvodyTKT
duuaT' ečslepý, tupý i sluchem i rozumem
1 zrakem jsi. 2. a) očástech těla. Eur. vvpAX
ποδὶ ὀφθαλμὸς εἶ σύ slepé noze (mně slepci
v chůzi) okemjsity, Xen. rů τυφλὰ τοῦ σῶ
uarToc slepá čásť těla (t. záda). b) o zosbn.,
Aischl. r. čAmíde;slepé naděje. Sof. ©.čr
slepá pohroma; slepé neštěstí,

τυφλόω (τυφλό-ς) ο5]ερπ]α. α) Ηόγ. τοὺς
δούλους--οἴχοΙςγ. τοὺς ὀφδαλμ.οὺς τυφλωθῆναι
Hér. zraku pozbyti. Sof, eidev€Axogruokaděv
(dle někt. dpxyděv) dAxóvspatřil ránu zasa
zenou oslepující. ϱ) ΕΙ. τὴν ψυχΏντυφλωὺῆ
vouna duši (oslepenu býti,) oslnouti.

τύφλωσις, j (ruphó-e)oslepení.Isok.pl.
oslepování.

τΌφος, ὁ (.ν τύφω, 51Υ. ΠάΙ. 8 ἄτυφος)
dým ; čad.

τυφόω (τῦφο-ς) zadymuju; omamuju.
Dém. rerupdoda: omámeným býti.

TŮEw (km, $vr- rozšířený z JÚ-o, —prť.
pass. ve slž. réduuum) a) dýmám ; čadím.
Sof. xnxig črvge tuk čadil (při ohni). Eur.
med. dóuwvčpeímx TVooueva EPlóya. domu
(hořícího) zříceniny vydávajíce čadempla
men—.b) Hér. osubi. os, růperv xaxvóv dělati
(dýmáním ) kouř.

Togwv, ὤνος, ἶΕ0φώς,899. -pá (ep. To
φωθεύς,έος) mýth. obr, syn Gajin, oheň sršící,
stohlavý, jenž odváživ se boje o vládu světa
s Diem po velikém úsilí přemožen a svržen
dohlubiny zemské,odtui stále vyvrhuje oheň
sopkami. V Egyptě Zloboh (Set), jenž zavraž
div boha Osirida, přemožen byl od syna jeho
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Hóra a svržen dojezera Serbónského, jež vy- |
dávalo výpary zhoubné.

τυφώς, ὅ, 6 (růpw) vichor, Sof.v. ařpo 1.
a, «.— Kur.

τυχεῖν, v. τυγχάνω.
τύχη, ἀόπ.-χᾶ, Ἡ (517.τυγχάνω) 1. 9) α)

náhoda; příhoda(jakákoli, šťastná n, nešťast
ná; cokoli se nahodí, přihodí). Sof. nadoů
σα ῆτις Ἡ τ. αὖ se dovím, co asi se přihodilo.
ěx molac T. Zjaké příhody. Hér, čri rvymot
XpysTot zapříhodblahých, att. dyadý T. na
dobrou povedenou ; s pomocíboží ; na zdar. p)
výsledek, konee (příhody). Sof. (v. rápog £.).
Dém. —b) (fortuna) «) pohoda ; šťastná ná-,
příhoda. Sof. «vrm %T. tato šťastná náhoda;
toto štěstí. Thúk, 4 T. čvuPaXAerouče muštěstí
přispívák něčemu,Xen.vv v.dvavpéhu ště
stí υτά 1Η, ἐπαρθεὶςταῖςτύχαις 2Ρ766 ΡοΏο
dami. G)nehoda ; neštěstí, Aischl. pl. —Sof.
(. ὀνομάζω 1.8, α, {.). Χθῃ, χατεδάχκρυσετὴν
čuvroův. začal oplakávati svého neštěstí. TS
T. TOs ace. 6. inf, toho nestěstí, že—! —2. a)
aJsudba ; osud ; los; náhoda (osudu). Aischl.
δείν’, ἃ μὴ] κραίνοι τ. hrůzy, které kéž nespl
ňuje osud !—Sof. (v. Axyyáva A,a, ἀναγκαῖος
1. a). Xen. %τ. δίδωσί τινι s inf, osud uděluje
někomu, aby—. (v. i ovpavnyée f.). Dém. τὰ

ὑβρίξω.

rs T. věci, běhy osudu; štěstí. —3) osud;
řízení ; dopuštění, Πότ. Φείη τύχη χρεώµενος
λέγει božským řízenímveden jsa praví. δεί
τ. γεγονὼς- narodiv se. — mpooeyéhuce T0
παιδία b) náhoda(pouhá).Xen.čuxdeτοῦ
TomapůTST. zvědělto(odn áhody,) náhodou.
P. xaT T. Tivěnáhodou nějakou.

Τύχη, 4 (v. r6y1 2.) Náhoda (j. bohyně);
Sudba; Štěstěna (Fortuna). Sof, čuavTovmat- *
δα τῆς T. νέµων sebe za syna Štěstěny po
kládaje—.

τυχόν, τυχών, V.TVYJÁVO.
τῷ, τ. 1. ὁ. -- 2. τίς. -- 816τῳ Τ.τὶς.
T dór. gen, sg. — T00.

τῶγαλμα, V.ἄγαλμα.
τωνάζω ἔκάδ]ίπι, Πόν, τινὰ πόκο]ιο.
τὠμῷ -- τῷ ἐμᾷ.
τῶνδρες n. τῶνδρες dór. —=oi ἄνδρες.
τῷπιόντι π. τώπ-- --- Ξῷ ἐπιόντι(τ. 1.

ἔπειμι).
τώπο- Ιόῃ. --- τὸ ἀπο--.

TWPY- ión. — τὸ ἀρχ--.
TG 1. adv, (km. r0-, v. 6) tak (Srv. Og,

odTeg). Aisehl, —2. dór. — Touc.
τωῦτό161. --- ταὐτό, τὸ αὐτό.

X.

Y, n. F, v -- ὃ φῖλόν (ὔ πθΚ],, φῖλόν
sklonné), 76 = y (ypsílon), dvacáté písmě
v alfabétě. — Známka čísl, a) v — 400. —
b) v — 400.000.

ὕαινα, ἡ (.ν ὃς, σῦς) hyéna. Hér.
"Kamivdtu, vá, hodyHiakinthské, Spar

ťanské v měsíci úaxívdtoc (att. čxaTouParov)
po tři dni konané v Amyklách ku poctě Hy
akintha (YaxivdWos),překrásného jinocha,
jehož Apollón (Amykelský) si zamiloval, ale,
házeje diskem, zneopatrnosti usmrtil, (Jest
to slavnosť přírodní, již Dóriové přijali už
od národů jných, Hyakinthos jest zosobnění
rostlinstva, Apollón bůh slunce, diskos kolo |
sluneční; rostlinstvo z jara bujně rostouc
[láska Apollónova k Hyakinthovi], v létě
pálčivým vedrem hyne [smrt Hyakinthova]).

úaxvdivo-Baopvc, 2. (-Baeý) hyacinto
barevný. Xen. srv. násl.

úamlvůtvoc 3. (dáxivů-o;) hyacintový:
tmavobarevný.

ῥάχινὺος, ὁ (Ῥια- «- ἴο-ν, τῖο-1ᾷ) Ἠγᾶ

cint; kosatec (iris) n. ostrožka (delphinium)
rostlina, jež prý vznikla zkrve Hyakinthový
(ντ. 'Υακίνθια).

Ὑάχινθος, ν. Ὑσχίνδια,
ὕαλος, ἱόπ.ὕελος, Ἡ, 1. Κάπιοη Ρτᾶ

hledný, dle Hér. v Egyptě ze země vykopá
vány (porcelánu podobný). 2. později: sklo
(u Hér. Aidivogyuvogskleněný.)

Taprmeln nopvp“, dle Hér. vých. ze
dvou vrcholů Parnáských nad Delfy (Flam
bukos).

Ὑάμπολις, Ἡ, πιβ. τ sev. vých. Fócku,
sev. vých, od ms. Ab.

Ὑᾶται, οἱ, Ῥταςε ΗπᾶΗ(ὃς, cdg),km. Dó
riů Sikyónských za Kleisthena.

Ὕβλη, 4, jm. několikams, z nichž tříSi
oilských,a to 1. již. od Aitny ( μείζων,Γε
Aeďric). 2. na vých. pomoří, sev. odSyrakůs.
dle Hér. obyv. Meyapéec ol čvŽixeXmy. 3. na
jihovýchodu, vých. od Gely.

úppíce (6Bpr-e) 1. a) pýchám; pyšný,
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hrdý, zpupný, svévolný jsem. Sof. ἐνκενοῖς-
při věcech prázdných pýchám, hrdě se smě
Ί. Ἠόγ. εἴτιναπυνδάνοιτο υβρίζονταἀοτίἁα]
li se o někom, že svévolně si vede, že se pro
viňuje-. často att, svévole, rozpustilosti sedo
pouštím.i:(zpupně) vypínám se. Xen.(v. xe
Ao £.).—úPpícaezpyšněti ; zhrdnouti ; zpup
něti. b)) rozpustilý, prostopášný, hejřivý,
bujný jsem (vnáruživostech). Xen. oTav Op6
σιν, ᾧ μάλιστα ἔξεστινὑβοίζειν, τοῦτον σωφρο
voúvra—komu nejvíce volno býti prostopáš
ným, ten že mírnosti se oddává. B)o subi. zví
řat, Xen. okoních : čaxvew x0ůὑβρίζεινkousa
ti a bujněti. Hér, ὑβρίζοντες (1. φωνῇ) οἱὄνοι
ἐτάρασσοντὴν ἵππον ΡΗΙΗδἈήΚα]ίοςθ--2. s ace.
a) věci. «) df. vi zpupně, svévolně páchám
πόσο, Ἠό5. ἀδικήματα ἔςτινα ὑβρίσαι Ὀθπρτά
ví, křivdy proti někomu spáchati. úPotoavra
τάδε jeho, když tím se provinil. B) zpupně,
nádherně strojím, upravuju. Xen. pass. čv
στολῇ οὐδέν τι úPorouévyv oděvu ničím příliš
nádherném. v) osubi. zosbn,Hér. rá ποταμῷ
τοῦτο úfploavr: proudu, že se dopustil té
zpupnosti. b) s ace. 08. «) zpupně, svévolně
mám se kněkomu, opovrhuju někým,naklá
ἀάπι 5 πόκύπι, οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας
xpsov tak zpupně opovrhovati třebazpupný
mi. pýchám proti někomu. Dém. ὑμᾶς--. -
tupím, týrám (zpupně, svévolně) někoho.
úPploai— potupiti někoho. Sof. AwBaxighana
mi. i se dvojím ace., 90. Ἆτις τοιχῦτα τὴν
τεκοῦσαν ὕβρισεν Κἰοτάζ takovými zpupnost
mi svou rodičku Ροίρί]α. -- ρᾳ55. 90Η.πρός
τινος ὑβροίζεια někoho potupy, posměchu do
cházíš. Bur. Atóvucoc úuyv úBprodcíc—vámi
potupen byv. att. úBpilecbat úmó Tivogtupé
nu býti, potupy snášeti od někoho, διὸ τὸ
úBplodo: pro potupy snesené, B)týrám, trýz
ním někoho. Xen. T0ůg dodbevodvracobaúDpí
Čerslabé jakými mukami trýzní. červa-hrozně
trýzní, pass. oBůČóuevotojdě drobavety δύ
vavvautrýznění jsouce ani zemříti nemohou.

ὕβρις, %(« únég, superb-us, -ia) příliš
nost. 1.a) přepych ; pych; hrdost; zpupnosť.
Aischl. ὕβρεωςdrrowvazpupnosti pokuta. Sof.,
Eur. úBpu;váde zpupnost toto jest, Hér. č
uou ÚB.Xen. οὐχ ὕβρει ἀλλ᾽ ἀνάγκη λαμβάνο
uev TAšmivýčem nikoli ze svévole, ale z nut
nosti—. zr0AůúBpeecrv bylo daleko zpup
nosti, Dem. εἰςτοῦ” ὕβρεως ἐλήλυδε {ας ἆδ
leko v pychu, ve zpupnosti dospěl. b) «) roz
pustilosť ; prostopášnosť ; hejřivost; buj
nosť. Xen. op. cwopocůvy. Pl. pl. —Thúk,čg
Boty TpémELVprostopášnost obraceti. B)o
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zvířatech, Hér, Čmr0g úv0 VBptogčoBag čz τὸν
morapu.óvkůň z bujnosti skočiv do řeky—. 2.
a) act. hrdé, zpupné jednání; -ý čin, skutek;
πριρποςύ, 5ο, τήνδε δηλῶσαι ῦβρινtento zpup
ný čin vyjeviti, Eur, úBpercὑβρίζειν πραρπος/{
se odvažovati. Hér, v0Ď udyov ÚB. zpupné
jednání, zpupnost magova (v. i ὀλιγωρία).
Dém. %vůvu. ToúTovnynější zpupnost toho.
b) pass. zpupnosť, potupa snášená. Dém.
vedle aiocyúvy(dle někt. act. zpupnostťt. ne
přátel).

ὕβρισμα, τό (ὑβρίζω)α) zpupný skutek;
potupa, urážka (zpupná). Hér. úBplouara čv
τῷ λόγῳ potupy, urážky v řeči.Eur. žrowv
oPooyaTov pokuta za potupy spáchané. .úPBpo
μιάτινος Zpupnédovádění něčí, Xen. úfpiler
úppioux zpupně páchati zpupnosť. b) Eur.
úBplouaTváTivogpotupy činčné někomu.

ὑβριστής,οὔ,ὁ (ὑβρίζω)1. 9) zpupnělec;
zpupník; svévolník. Sof. aťbov— ohnivý,
prudký—. Xen. násilník. často j. adi. Hér.
φύσιν VBpioTaÍpovahou zpupní. Pl, rávu ÚB.
zcela—i comp. a sup. Hér., Xen. úBptoro
TE90G,—TÓTATOGZpupnější ; nejzpup-. b) «)
rozpustilec; prostopášník, j. adř.i v comp. a
sup. Xen. B) io zvířatech: bujný. Eur. ταῦ
ροι--. ΕΙ., Χθη. ἵππος. 2. ἱαρὶὃ; týral, PL. žer
tovně: posměvač; —váček; čtverák, ú. eč
čtverákjsi.

Ὕβ PLOTY,č,mýth.ř.v Kaukasu.Aischl.
ὑβριστικός 3. (úBptoT-2<)1. ke zpupnosti,

k rozpustilosti náchylný. Xen. rozpustilý;
prostopášný. yéAec. v0 ÚB,rozpustilost. 09
dčvB. nic rozpustilého, prostopášného.2.
posměvačný ; žertovný. Pl. adv. rávu— způ
sobem zcela žertovným-,

ὑβριστός 8. (VBplče)ve sm.pass. neob.;
ve sm. act. comp. a sup. v. ὑβριστής.

Tyevvéec dle Hér, národek v říši Pers.
v sousedství Kabaliův.

ὑγιαζω (8ιν. ὑγιαίνω) ππάτατυ]α, Ατβῦ.
vytaadýva: uzdraviti se,

dytalvw (dyrů-c)zdráv jsem ; zdraví mám.
1.a) tělesně. att., Xen. vedle icyúo. b) du
ševně. Hér. Tagopévacú. svými smysly, roz
umem zdráv jsem ; zdravého smyslu, rozumu
jsem. Pl., Dém. i pouhé úy. zdravé smysly
mám. 2. zdráv, zachovalý, zachovaný jsem.
Hér. τὸ ὑγιαῖνοντῆς Ἑλλάδος ὀλίγον πἀτατά
čásť Hellady (vlastehectvím) skromná.

ὑγίεια,ἰόπ. ὑγιείη, ἡ (ὑγιής)πάταπί,Ἠότ,,
att.— i pl. (mnohých os., . εὐεζία).Arst., sg.
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ὑγιεινόςὃ. (úyle-x) ku zdravípříslušný;
zdraví, zdravosti prospěšný; zdravotný ; zdra
vý. «) PI. T0dcdyuaTogúytevá těla zdravé čá
sti (op. νοσώδη). Χεη, ὑγιεινοτέρως, ὑγιεινό
τατα διάγεινse stálejším, s nejstále jším zdra
vím živu býti; zdravějšínejzdravější život trá
viti, 8) Xen. s£u—živobytí příslušnézdraví,
zdravé, (v. i voGepóc,vooypóg). Pl. epi T00
úytetvoůo zdravotě, v) yepia úy. místa zdra
votná, zdravá. Xen, —i substt. úytetvóTaTov
m. nejzdravější.

OVIYPÝS,jen v sup., v. násl.

dympóc 3. (dyt) plný zdraví; čerstvý
πάτανίπι. Ἠότ, ὑγιηρότατοι ἶ-ρέστατοι.

dyMS 2. (« (vig-eo, vig-or. —ace. sg.
ión. dyté«, alt. úytď) čerstvý ; zdravý. a) tě
lesně, Hér úyté« Tivatdmodékau,moricou zdra
vým učiniti, uzdraviti někoho. Pl., Xen. —ů
γιᾶ ποιεῖν,ποιῆσαι. Ῥ]. τὸ ὑγιὲς τοῦ σώματος
zdravosť, zdraví těla. b) často duševně. «)
Βττ. τὰς πρὶν φρένας οὐκ. εἶχες ὑγιεῖς dřívější
mysl neměl jsi zdravou. Fér. Aóyog00x Vy.
slovo nerozvážné (v. i BoúXeuua2.a). abt.
odděvytéz nic rozumného, pravdivého. Dém.
adv.— 3) poctivý ; dobrý. Sof. neut, (v. čAeů
Wepog 1. b—). PL αὐθενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι τὸ
Tapárav že docela v žádném ani zbla dobré
ho není.

úypalvw (dypó-c) vlhčím , vlažím. Xen.
ὕγρο-μελής 9. (-v.éXo;)měkko- ; hebko

údý. Xen, o mladých zajících.
dypóc 3. (« úv-idus, i-mor, hů-mor) 1.

a) plynný; tekutý. Sof. ú. feřdoa plynné
proudy (řeky, dle někt. chladivé pr.) Eur.
—xýu.aTa. —BÓTEVOcÚypovTa Zhroznu te
kutý nápoj. —PL zd 0. vodstvo (v. Báou £.).
b) mokrý; vlhký. Pl. čnpóv,dypóvsuehé-,
mokré. Xen. vyž—.i comp. —70 ú. vlhkost
v těle, 2. netuhý; měkký; hebký; ohebný.
Sof.dyxv rámě hebké(dle někt.chabnoucí).
Xen. oxéXy,κνήμη. -- τὰ γόνατα ὑγρῶς κάμ.
πτειν kolena hebce, hbitě ohýbati, vyvoTÉpeG
hbitěji.

ὑγρότης, ητος, ἡ (dypó-g) 1. vlhkost,
Xen, op. čnpórns. —10 vlhkosti v těle —2.
hebkosť; ohebnosť. Eur, obrat. švavri«.

ὑδαρής 9. (ὕδωρ) γοᾶπαίή a) Xen. odvoz
(svodou silně smíšené). b) obr, Arst. Lowog
pýxe dd, báje délkou vodnatá,

(KěZpvYs, ouc, 806, Peršan, 1. jeden ze
T spiklých proti Smerdiovi Nepravému —2.
syn 129, vojevůdce Xerxův.

ὕδωρ.)

ὑδάτιον, τό (ὕδωρ) γοδἱόκα; malá voda.
ὕδατος, ν. ὕδωρ.
ὑδατώδης9. (ὑδατο-ειδής,ὕδωρ) τοᾷδΡο

dobný ; málo umrzlý. Thúk.
Účtov, dle někt, úídtov,Tó (dc) prasátko,
ὕδρα, 4 (« vydra, Otter) hadice (vodní),

saň. Sof. Lerenská—. p. PL.«- Eur. na štítě
j. znak.

ddpaívw (= Vdep) a) polívám (vodou).
Bur. vi něco, — b) vylévám. Eur. vi šv vw
něco na něco.

Ὑδρέα, ión.-61,4, ostr. v Aig.moři,vých.
od Argolska (Hydra).

ὑδρεία, ἡ (ὑδρεύ-ω)ποᾶθπί, ἀοπάδοπvo
dy. Thůk paxpů z daleka.

ὑδρεῖον, 1όπ.ρῆιον, τό (ὑδρεξιον, ὑδρεύ-ω)
©vědro (k nošení vody). Hér.

ὑδρεύω (.ς Údep) vodu vážím ; vody na
bírám. Hér., Thúk. meď. —8i.

ὑδρήιον, V. ὑδρεῖον,
ὑδρηλόςδ.(.ν Účop)básn. vodný. Aischl,

λιβάδες.

ὑδρία, ἡ (ὕδωρ, 5ττ. ὑδρεῖον)ἀζούτ (na
vodu i na všeliké jné věci); Xen, nádoba
hlasovací (ku sbírání hlasů dávaných).

ὑδροποσία, ἡ (ὑδροπότ-ης)ΡΙᾷ τοᾶγ.Χεη.
ὑδροποτέω (ὑδροπότη-ς) τοᾶα ρί)/ἁτάπι,

Hér., Xen. prs.
ὕδρο-πότης, ου, ὁ (ὕδωρ, πο- Τ. πίνω)

piják vody ; vodu pijící. Xen,

ὕδρος, ὁ (51Υ. údpa) vodoš ; had vodní,
ὑδροφορέω [ὑδροφόρο-ς)τοᾶι nosím. Xen.
ὕδρο-φόρος9. (ὕδωρ,pépe) vodu nesou

cí. Hér., Xen. «i ú—panny, ženy. /
ὕδωρ, βοῃ. ὕδατος (z ὑδχρτ-ος, « unda,

voda, Wasser) voda. 1. a) «) dešťová ; déšť.
Hér. ὖσαιὕδατι λαβροτάτῳ že pršelo jen se
Jilo (v. i mvytyvopau 1. b, a—). Thúk., Xen,
ὕ. πολὺ ἐξ ojoavoů hojný déšť, liják—. Thúk.
i průtrž mračen. $) voda říční; řeka. Eur. —
Hér. (v. ovuBaiAo 2 c, «). i voda mořská.
Thúk, dApzupóv.b) voda živá, pitná. Eur. —
Hér. oravilovrec údáTov majíce nouzi 0 Vo
du. Thúk. úropíx Údarog nedostatek vody.
Xen. xoňvy údéoc O. pramen sladké vody.
Dém. ů. zivov. —2. a) «) voda v sutkách.
Dém. šv Tě ču. ú. v době určené řeči mé
(sutkami, v. xXsdúdox). $) ἐνὕδατι γράψειν
T: do vody napsati něco; do marné práce dáti
se. b) voda j. znamení potu. Hér. v. Boéyawl.
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Ὑέλη, ἡ, τ. Ἐλέα.
ὕελος, Πότ,, τ. ὕαλος1.
έτιος 8. (ὑετ-ός) dešťový; dešťonosný.

Ἠότ. ἀνέμωνὑετιώτατοι.
δετός, ὁ (ὄ-ω) ἀόδὲ. ΤΜήΙς.,Χοπ.
ὑῆς, πος]]. υγ] jásotu při slavno

stech ΒΡΙΟΡίΨΟΠ.8ΥΥ. σαβοϊ.

ὕνλος, ὁ, (--- ὕ-ω) Ρἰθεκοί(řeči). Pl.
ὑίδιον,τ. ὕδιον.
διδοῦς, οὔ, ὁ, synův syn; synáček; vnuk.
úrxóc 3. (ů-g) sviňský; prasečí. Xen,

neut. 56,
υἷός, ó (ep. iůjoc, « sy-n, Sohn. od km.

vlo- att. ac4. a V00. SG.ulóv, vié, zŤ.jné pády,
j. dat. pl. učořs.—obyč. tv. od km, vig-, sg.
gen, viéoc, dat. uleř; pl. nom., ace., voc. υἱεῖς,
66Π, υἱέων. -- ἀαῖ. υἱέσι; ἀπ. υἱέε, υἱέοιν. -
jón, dat, pl. i υἱοῖσι,ace. pl. iviéac) 1. syn.
trag., Hér., att. (častěji ó raig). —2. obr. Pl.
τοὺς λόγους αὐτοῦ λέγεσδαι οἵον υἱεῖςγνησίους
etvataby řeči jeho nazývány byly jako dít
kami jeho pravými.

ὕλα,ἁότ. --- ὕλη.
VAayLw, Tó (srv. násl.) štěkot. Eur. pl.
ÚAwyLÓc, ó (srv. předch. —iAdoce) ště

kání; hafání. Xen. sg.
ὑλᾶεις, ἀότ.--- ὑλήεις.
Ὑλαίη, ἡ, Ἰμθείπα,ἄϊθ Ἠότ, krajina les

natá vých. od ústí Borysthena nad sev. Pon
tem Eux.

OAUNTĚM(úXax- v úAáoce) štěkot prová
dím ; poštěkuju. 1.Xen.o psích. 2. Sof.o0s.
Torxůd"úAxxrTeřtak vztekle laje,

ὑλάσσω (πεο., εἴγ. ὕλαγμα, ὑλαγμός)
štěkám. srv. předch.

ὕλη, ἀοτ. ὕλα, ἡ (σύλη, συλΕη, srv.
Σχαπτή-, «ν silva) 4) «) stromovílesní. Hér.
(ν. γλοιός, δχσὺς, b). les. Eur, oxixpóxopoc.
—Bof., att. —3) křoví. Xen. vedle xxAuuoc.
b) plod, ovoce stromoví lesního. Hér. (v.čáe
1. a, «).— ©)«) dříví, buď stavební, n.j. to
pivo a jn. —i prkna. Hér. úXyvrepvýcag dří
ví ok. nakupiv, nahromodiv—. úAmvčrepóoy
gav prken na to nanosili. Thúk., Xen. —B)
roští. Xen. čmpxAetv ÚAmvnaházeti—.

ὄλγεις, ἀότ, ὑλάεις, εντος ὃ. (ὕλη) lesna
tý. ο, πρόβλημα.

Ὑλλεῖς, ión. -éez,km. Dór. v Sikyónsku,

"YAAoc1. mýth. syn Hérakleův a Déja
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nejřin, mnž.Iolin, otec Kleodajův. 2.Ť. v sev.
Lýdii, pravý přítokHerma, pozdější Ppúytos.

ὕλο-τόμος, ὁ (ὔλη,τέµ.-νω)ἀἴθγοδίόρος;
dřevoštěp. Sof. pl.

ὕλο-φορβός 9. (ὕλη, pooBý) Eur. leso
pasný; po lesích se pasoucí, Bóec.

BAWOYG2. (úXo-erdn6, dAy-) a) lesnatý.
Thúk. o ostr. —b) křovinatý.Xen. ra ódy
m. křovinatá.

Ὑμαίης, se, Peršan, Darejův zeťa voje
vůdce.

OLÉ,v. násl,

ὑμεῖς (půvd. km. done, att. gen. ὑμῶν,
4δΐ, ὑμῖν. 8οο. ὑμᾶς. -- 1όΠ.66η. ὑμέων, 809.
ὑμέας; ἀότ. ἀβῖ. ὕμμι, αοο. iúué, Sof. před
samohl. i duu) vy. v ostt. pádech 1. nereft.
vás £. Xen. Tig úuv někdo z vás. PL. (v.
πολλαπλάσιος{.). 19 ὄ]επθπι. ΤΙ. παρὰ τίνας
τοὺς ὑμᾶς; Κα Κἰθτύπιtěm vám? gen. poss.
bez attr. a bez appos.: váš. —2. refl., obyč.
8 αὐτός v témž pádě: sebe. (ke 2. os. pl.).
Xen. odT8ἄνδραςἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποῦα
νόντας οὔτε ζῶντας ἀπεβάλετε απὶ πιπζἥ πθ
spatřili jste ze svého vojska zemřelých ani
živých jste neztratili, Dém. ἣν ὑμῶν αὐτῶν
ἐθελήσετε vyevéchm budete-li chtíti svými
(pány) se státi-.

ὑμέναιος, ὁ (4ὑμήν,ένος, ὁ) básn. a) pí
seň svatební (odprůvodců nevěstiných zpí
vaná v průvodu na cestě dodomu ženichova).
Eur. úuevalovuéra s—.b)«) slavnost sva
tební, Eur. (v. δαίνυμι 1. ἃ,.-- εὐτρεπίζω 1.
a). P) sňatek; manželství. Sof.

OLEVALÓM(úuévato-c) píseň svatební pě
ju. Aisehl. impf.

ὕμέτερος 8. (ὑμεῖς)1. nerefl. váš (očle
nu v. při ču0g) a) trag., Hér., att. Xen. mept
τῆς ὑμετέρας σωτγρίας ὁἀγών ἔστιο vaši spá
su—.Pl. AyaboxXc 0 úu. Ag. váš (krajan).
TPÁTTE TOÚU. TOÚTOpracuju tu 0 váš pro
spěch. Xen. τὰ δὴ ὑμ.. τοιαῦτα γαξο.ἰ6ᾶτ τό
ci takto se mají. b)i ve sm. obi., Thúk. ai
ὑμ,ἐλπίδες παἀδ]θτο vás. 2. rel. (ke 2. 09.
pl.) svůj. (v praed. bez členu). Xen, odgúu.E
TÉpovEpaTĚ sivau jež za své poddané vyhla
šujete—. často s gen. ajráv. Lýs. mL.oTEVeTe
τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν ὀφθαλμοῖς ἀλνότι) ἴο
svým vlastním očím. Ὠόπι, εἰμὴ τὰ ὑμέτερ᾽

αὐτῶν πράττειν ὀδελήσῆτοnebudete-li chtítisvých vlastních prací $ihleděti—. v. i xouí
Čo 1.a.— c,B—.

ὑμήν, ν.ὑμέναιος,
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"Yumocóg, -TT6g, č, pohoří Att, jiho
vých, od Athén, směrem od sev.k jihu.

ὑμμ-, τ. ὑμεῖς. ,
ὑμνέω (ὕμνο-ς) 3) α) Ρό]α; ορότι/α.τινὰ

někoho. Eur. Apregiv. Pl., Xen. dgóv,θεούς,
{ 5ο ουΡί ὄμνος, Sof, οὔτε πώ µέ τις ὕμνος ὺμ.
vycevani mě kdy jaký zpěv opěval.pass. opě
vován jsem Aischl. ὑπό τινός τινι ο πόΚοΠο
něčím.Hér, rů πόλλὰ πάντα ὑμνέαται τδϊδίπι
dílem vůb. opěváni jsou. Xen. prs. B)velebím;
oslavuju. Thúk. ἃ τὴν πόλιν Ὀμνῆσα 0 Κα
zvelebení, k oslavě města jsem pronesl (j.
řečník). b) «) říkávám ; stále v ústech mám.
Pl. 4 dy mávrTecúu.vodce co už všichni říkají
(j. dle známé noty), v ústech mají. pass. Sol.
εἶπεπρός µε βαί’,ἀεὶ ὃ úuvoúueva promluvil
ke mně málo slov, ale vždy odříkávaných (dle
známé už noty). Eur. ráXa: úuvybév dávno
už rozhlášené, známé. 3) prohlašuju. PL. 6
πότε σοι vadra Vuvnrm když užtebou toto
prohlášeno.

Opvoc, ó (dle někt. « do-zívo) osnova
(písně) ; píseň, zpěv. Aischl. δυσκέλαδοςἘρι
výog0. —Sof, (v. úpvée, a, e). Eur. (v. ἀκοή
2. a), i nápěv, vedle aěaí(v. ἐξαυδάω).Ἄρ
Teutv TUV Ly.votatArtemidu velebě chvalo
zpěvy. — PL(v. προσπαίζω f.) Isok. Arst.
Úuvotxai čyxóvix chvalozpěvy (bohův a hé
róů) a velebení (písněmi, obzl. vítězů).

doo-xÓuLoc, ó (ůg-) bob sviňský. Xen.
blín.

ÚT- ve slž., v. jmó.

ὑπαγχκαλισμα, τό (ὑπ-αγκαλίζω, -ἀγ
44A-n) objetí náručím. Sof,

ὑπ-αγορεύω předříkávám, napovídám
(někomu něco, aby to napsal), Xen. pass.
prs“

úm-4yW 1. a) «) dolů vedu, přivádím.
viva někoho. obzl. poháním (k soudu, t. před
výše 5εᾶ{οί). Ἠότ, νοστήσαντα ὑπῆγον ὑπὸ
τοὺς ἐφόρους παντά{Ἰνβίπο 56 poháněli před
6{ΟΓΨ.θανάτου ὑπαγαγὼν ὑπὸτὸν δῆμιονΜ{λ
τιάδεα ἐδίωχε πα smrť pohnav před soud lidu
Miltiada stíhal, Xen, ὑπάγειν τινὰ Νανάτου
poháněti někoho na smrť, ohrdlo (k soudu).
Thúk, čzdíxyv úzdysv před právo, na soud
poháněti. pass. Hér. úmddiuxaorýpiovdexx
Jets do soudnice, k sondu pohnán byv. —f$)
přivádím ; vydávám, Hér. $edi σὲὑπήγχγον
ἐς ÚsdoagTag ču.ac— vydali do rukou mých.
med. podrobuju si; pod svou moc přivádím.Thúk,výv7óAvms.b)tamvedu;při-; za

ÚT-AMOLW.
i

vádím, «) Pl. dxoXovůstvT, ry ἂν ὑπ
úvy jíti za někým, kamkoli by vedl. B) lsti
vě, chytře zavádím. Hér, prs. Xen, T00groAe
µίους εἰςδυσχωρίαν φυγῇ ὑπαγαγεῖν πορϊά{θ]γ
na m. nepohodlné útěkem (strojeným ) za
vésti, vlákati. v) podvádím ; svádím. Dém.
Θηβαίους ὑπάγει τὴν Βοιωτίαν αὐτοῖς παρα
δούς--. pass. úmýyVers s—, podvedení byli
jste, c) sobi, věci. «) Dém. pass. eigTodd“
ὑπηγμένα πάντα τὰ πράγµ.χτα ὁρῶ, ὥστε δέ
dotma—tak daleko přivedeny všechny věci
vidím, že se obávám-—.B) Xen. i meď. ταῦτα
úmývero to chytře strojil, navlíkal, 2. a)
znenáhla, zvolna odvádím.Thúk.s obi. στρά
τευµα. ϐ) |. intr. «) zvolna, volným krokem
couvám, ustupuju. Hér. (v. ovtB05—).Thúk.
—ěgT0 dopaXéc na m. bezpečné. B) Xen. úr
άγειν i: zvolna postupovati. —©)s obi. věci.

znenáhla, tajně odnáším, odklizuju něco.
pass. Thůk. ὑπαγομένου αὐτοῖςχάτωῦὺεντοῦ
xwuaTog poněvadž tajně byl jim odnášen
zdola násyp.

OT-WYWYY,7 (dT-4yo) 1. při- ; prová
dění ; průvod, Xen. —2. couvání: ustupová
ní. Thúk. op. δίωξις.

ὑπαί, básn. — ὑπό.
ὑπ-αιδέομαι, Χεῃ. ὑπῃδεῖτοαὐτόνροπ

kud v uctivosti ho měl.

ὑπ-αίΌρειος(51ν. násl.), dle někt. u Sof.
neut. pl.: zajasna.

ὑπ-αίὃριος 9., básn. i 3. (srv. násl.) pod
širým nebem. Aischl,, Hér., att.: v. xotu%w-.

ὕπ-αιΌρος 9. (-αἰθήρ.-- srv. předch.)
pod širým nebem. Xen.ἐν ὑπαίδρῳ podširým
ΏΘΡΘΙΗ.δίχιτά, πράξεις.

ὕπ-αίδω pod-; spaluju. Sof. ὑπαίθων.

ὑπ-αινίσσομαι, -T70u.mzáhadně, tajně
narážím. Dém. τὶ na něco (slovem).

ὑπ-αιρέω, 1όμ. --- ὑφ-αιρέω.

ὑπ-αισχύνομαι (-aio (úvo 2.)trochu, po
někud se stydím. Pl. ví Tevx něčím někoho,
před někým.

ὑπ-αίτιος 9. -- 1. pod původem; odpo
vědný. Xen. Teviněkomu. 2. pod vinou; za
vinu dávaný, vytýkaný. Χεπ. πρόςτινός τινί
τι ὑπαίτιόν ἐστι 5 ἵπί.v očích něčích někomu
nějak za vinu se dává, že-.

ὑπ-αχούω a) «) po-; naslouchám ; slu
chu přeju. Xen. 00x ἐσχόλαζε τοῖςτοιούτοις
VTXZ0dstvneměl kdy takovým lidem sluchu
přáti, řeči takovýchlidí poslouchati. B)osubi.
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vrátných a p., PL. siobe ὑπακούεινῬοβ]οι
chával (u dveří); otvírával (dvéře). Xen.
OúTaxoúcac posluchač, hlídač (u dveří). b)
a) (poslouchaje) povoluju. Thúk, Ti něco;
v něčem. ojděv TodTov ÚTÝXOVOVNic, v ničem
z toho nepovolovali. oúděv—úmýxouoav nic
nepovolili. Xen, obvo úmÝxovcEVtom upo
slechl. i s gem. či ToúrTovμηδέν τις ὑπακούει
nedbá-li kdo toho nic. B) s dat, věci. Thůk.
ἡμᾶς τῷ ὑμετέρῳ ξυμφόρῳ ὑπακούεινπείθετε
nás přemlouváte, abychom (vašeho prospě
chu poslouchali,)vašemu prospěchu hověli,
vaším prospěchem se řídili.) poslouchám ;
poslušen jsem. giviněkoho; poddánjsem ně
Κοπα, Χεη, τῷ στρατηγῷ(τ. 1ἐθέλω 1.8, α,
Í. —ore 1. a, £.). Dém.— i bez dat., Hér. úr
ακούσαντες Uposlechše, Xen. ody úmýxovov
neposlouchali. —is gen. poddanýmjsem ně
koho, něčí. Hér. Δαρείου βασιλέοςοὐδαμὰ ὑπ
ἤκουσαν v poslušenství krále Dareja nijak
se nepoddali.

Ὑπακυρις,ιος, ὁ, ἀῑοHér.ř.vjiž. Skyth
sku, tekoucí vých. za Borysthenem a Panti
kapem podle ms. Karkinítidy do mořeEux.,
pozdějineznámá.

ὕπ-αλείφω Ρο-; παπιασπ]α.a) Pl. med.
—si, obi, oxpuaxov mast si mažu na podočí;
mastí natírám si podočí, b) Xen. voůgdpdaX
μιοὺςὑπαλειφόμενοςἀνδρεικέλῳ οδ],Ῥοᾷοδπᾶ
Πτα]ε 5] Η1ά]6πι. φᾳ58. τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπ
aAnAy.uévovcočinamazané, ličidlem natřené.

OT-AVA-VLYVWOKWpředčítám. Aischn.
a0r, předčísti.

úT-avaAíoxw znenáhla stravuju. Thúk.
τὰ χρήματα τοῦτο ὑπανήλωσε Ῥο]]αᾶ toto
znenáhla strávilo.

ὑπαναστατέον, ν. ὑπανίστημι Ť.
ὑπ-ανα- χωρέω znenáhla ustupuju.
"ÚTavic, 106, 0, ř. ve Skythsku, záp. od

Borysthena, vtékající s Borysthenem do
moře Eux. (Bog.).

ὑπ-αν-ίστημι, οῬγῦ.ηιοᾷ. intr. povstá
vám ; pozdvihuju se (na m.,z m.). Xen, úr
ανίσταται Arvác pozdvihne se, povstane za
jlc. úmavlorTavvatTie povstávají před někým.
θάχων, ἶἀπὸ Ὁ. ze sedadel. pass. Tolg vew
τέροις úmavxoTaTéovmladším povstati jest,

m-avTaw naproti vstříc přicházím. a)
přát., ΧεΠ. ὡς τάχιστα ὑπαντᾶν τὰς δεξιὰς
ἀνατείναντας aby co nejrychleji naproti v ᾖ
strety jim šli—. s dat, ἀναπηδήσας ὑπήντα τε
αὐτῷ xal šdečtodro vyskočiv spěchal jemu

P. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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vstříc. b) nepřát. Xen, T0ůgroAeyloug TETaY
uévovc úmavrěvrac— vstříc naproti postu
pující—.

úm-avrtaČe (srv. předch.) naproti,
vstříc vy-, přicházím. a) «) přát, Aischl. dr
avriaČe moudíubírej se vstříc synu svému!
Χθηῃ.ὑπαντιάζειν τὰς δεξιὰς ἀνατείναντας-- ϱ)
0 80Ρ1. ἨΘΟΒΡ.,Αἱβο]]. γλώσσης ῥόθος ὑπην
víxČejazyka hlahol naproti zazníval. b) se
tkávám se. «) v obcování mám, chovámse.
rivi k někomu. Xen,oi ču.otOoJAorioyupóTepot
šu.o0úmavriálovcí ot moji poddaní chovají
se ke mně, jakoby byli mocnější mne. —p)
nepřát., Hér. s ace, úryvriuČov Tův oTpavrův
utkávali bojem vojsko; postupovali naproti
vojsku. Xen. úmyvrluČevj oáAnyč útokem
postupovalšik-.

ὑπ-απειλέω πατάδχοτ Ἡτοπίπι,Χεη,

ὑπ-άπ-ειμι (-εἶμι) πποπάβ]α, ἰ]ηό οᾱ
cházím. Thúk. o vojínech.

ὑπ-άπτω, 1όπ.--- ὑφάπτω.
ÚTAP,Td (jen nom, a ace. sg.) zjev (sku

tečný) ; zjevení; vidění. Aischl. —PLúz. Te
xat ovap za bdění a snění,

úT-APALPYLÉVOG, ión., V. dp-ampém.

ὕπ-άργυρος 2. dole, vnitř stříbrem hoj
ný ; stříbrný, Xen. v.

ὑπ-αρπάζω, Ιόπ. --- ὑφαρπάζω,
OT-APYÝ, 1, počátek. Sof. ščúr— od ροῦ-.

ὕπ-αρχος, ὁ, podřízený.a) «) náměstek,
náměstník králův, vládní ; vladař náměstní.
Ἠότ. τῆς Αἰγύπτου ὕπ. ὑπὸ Καμβύσεω κατ
eorTewcZavladaře Eg. od Kambysa ustanoven
jsa. i o satrapách, úm. Zapdtov náměstek
král, (satrapa) v Sardech (t. satrapa Lýd
ský). B) správce satrapie; podsatrapa ; ná
městek satrapův. Xen. —b) podřízený vůdce
(vojska); podvůdce, Xen.

ÚT-ÁpYW 1. po-, začátek činím; po-;
začínám ; původ jsem. a) Hér. s gen. úr%p
čav dduxíns počátek bezpráví, křivdy, křiv
děníučinili. r0v oldaπρῶτον ὑπάρξανταdl
xwy čovav čeToůg "EAImvag o němž vím, že
první učinil počátek nepravých činů proti
Hellénům,s part. praed. šuě úmůpězvddixa
motdvrec mně začili bezpráví činíce; mně
napřed bezpráví učinili. Xen. —eůroty —do
břečině, i pouhé úx., Eurfůrňpče učinil po
čátek rozmluvy; začal mluviti.Thúk. (v.
πρότερος 1. --).ραςς. Ηότ. εἰχρὴ σταθμώσα
σῦαι τοῖσι ὑπαργμένοισι ěččxelvovmá-li se to

69
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posouditi z toho, co napřed už učiněno od
nich. Thůk. úgňoxTo δ) αὐτοῦ πρότερον 8ἱ6
začátek s tím učiněn už dříve. —b) v boji:
útok činím (napřed začínám boj).PL. op. du
vou.a.bráním se. —2. a) e) o subi. věci: za
čátkem, základem něcojest. Β!, τοῦτο ὑπ
úoxew to že jest základem. Dém. rův úrdo
χουσαν καὶοἰχείανταύτην původní, starou a
vlastní zemi, domovinu. i o příčině. Xen.
τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν úmapyóvrov Že ta
kové nám jsou příčiny ku přátelství—. 6) od
počátku, hotovo, po ruce něco jest. Xen, —
τὶ ὧν δεῖὑπάρχειν něco z toho, co má býti po
ruce, hotovo, připraveno. Pl. dwg úTdpyot
τὰ αὐτὰ ταῦτα στρωωνή aby tytéž věci byly
hotovy, upraveny za podestlání—. v part.
ΦΥ8., Ἠότ. κρησφύγετόν τι ὑπάρχον εἶναι 807
útočiště některé bylo po ruce. T0 ὑπάρχον
hotovost; jmění v hotovosti. Thúk. (v. dva

βρίπτω f.). ipl. —zř.008., Dém. ἐχδρὸς ὑπ
ἄρχων τῇ móheaodpůrcem už od prvopočátku,
odedávna jsa obci. v) skutečně, tu jest. obzl,
v part. prs. skutečný ; přítomný.Thůk. %
m. dxoAXucio—nezřízenosť, Dém. xp0g Tě «XA
λιστα τῶν ὑπαρχόντων podle nejslavnějších
z příkladů skutečných.del τι μεῖζοντῶν ὑπ
αρχόντων πράττειν vždy něco většího nad
přítomnévěcikonati. Thúk. rd TV del úT
αρχόντων 76 5{ά]όπο držení moci, panství.
Arst. (σ. σύνεγγυς). Χθη. ἔθαψαν ἐκ τῶν ὑπ.
pohřbili dle prostředků svých, dlé mož
nosti. Thúk. i Ἰπὰ, ὥσπεο ὑπῆοχε |. Ῥτάτό
možno bylo. ©) 00s. tu, přítomen jsem.
Thúk. čv παντὶ χωρίω, καὶᾧ μὴ ὑπάρχομεν
na každém m., ina kterém nejsme přítomni—.
Xen. χωρὶς τούτων οἱχίλιοι ὑπῆοχον Ἰτοτηό
těch bylo tam oněchtisíc (setníků). —b)z)
k ruce, ku pomoci jsem ; pomáhám ; prospí
vám ; přízniv jsem. Xen, [Iupůoxvig úRÝpxye
τῷ Κύρῳ-- Ροπιάλα]ᾶ--, σφίσινὑπάρχειν Ἀρ
vstougže jim příznivi, pomoeni jsou Argejo
Υό, Ὠόπι, ὡς ὑπαρχόντῶν Θηβαίων Φιλίπποα
že spojeni jsou Thébané s Fil-.i o subi. věči
úTŮpysTÍ Timprospívá něco někomu,něče
mu. Dém. učya velmi. —Xen. s inf. úrňove
τοῖςἄρχουσι Ὀεραπεύεσῦαι ὑπὸ τῶν ἀρχόμένων
prospěchem, výhodou bylopředstaveným,že
službami ctěni byli od podřízených. v pařt.
ἅτε καὶ τῆς φύσεως ÚTAPYOVCNSponěvadž i
příroda byla mu přízniva. Dém, χείρους τῶν
úmaoyóvTovhorší než osud (příznivý). $) ú%
ao TÍ TIMnaskytá se něco, dostává se ně
čeho někomu. Sof. τούτων τοῖσιν ἄγουσιν
ἁλαύμιαθ’ ὑπάρξει za to vůdcům pláče se do

»

1. ὄπ-ειμι.

φίωπε(τ. Ιεὐμάρεια{.). ΤΠύ]ς,ἡ ὑπάρχουσα ἀπό
τινος σωτηρία ochrana od někoho se nasky
tající. Dém. otov ὑπῆρξέ ποὺ’ ἡμῖν (ἡ Μακε
δονικἡδύναμις)j. se naskytla kdysi nám.PI,
s inf. (v. xaradýo —f.). —Dém. ἀνάξιονὑμῶν
καὶὑπαρχόντωντῇ FOAunehodno vás a dů
stojnosti příslušné vaší obci, 3. £7. přivozuju;
poskytuju; uděluju. s ace. něco. Sof, (v. xů
ρος 1. Ρ.). Ὠέπι, εὐεογεσίας ὑπάρξαι εἴς τινα
dobrodiní prokázati někomu, pass. T%Tap%
τῶν dev úmyvyuévamilosti od bohův u
dělené,

ὑπ-ασπίδιος 9. [-ἀσπίς)básn. podštítem;
podštítný. Sof. x06uogzbroj—(t. brnění; ho
línky kovové a p.).

ὑπ-ασπιστής, οὔ, ὁ (-ἀσπίς) Štítonoš (v
boji). Eur., Hér., Xen.

ὑπ-άσσω básn., dle někt. u Sof. ὑπάξας
διὰ δυρῶν υγταχῖν, οἀκταρὶν ἀγοαϊπηί(η, ἀπ
άξας). :

VTTATOG3. (úm-Ép. « SUM-MUS, SIV. ὑπέρ
T%v0:)obyč. básn, nejvyšší. Sof. poslední:
konečný. p.ópeovZ osudův.

c? 9 m Ce

ὕπ-αυλος ο, (-αὐλή) Φοΐ, σκηνῆςὑπαύλος:
v ohradě stanu (dlící).

ὑπ-άφρων, ονος 2. Π6Μ.ὑπαφρονέστεροι
hodně přihlouplí.

c , 9 «1 9υΥ o

Yrayatot, oi,dleHér. std. jm. Kiličanů.
ὕπεας, ατος, τό, Ἠότ, ἀλί, ὑπέατι šídlem.

ὑπ-έγγυος 9. (-ěyyún) se zárukou (pod
dávající se,) poddávaný, poddaný. Hér. v.
πλήν 1. --ἲ

ὑπ-εικάνω Sof., Pl. 0ůx Avὑπεικάθοιμι
nechtěl bych zcela ustoupiti, se poddati, guvi
někomu, něčemu. Á

ὑπειχτέον, ν. πάς].
ὑπ-είκω 1.4)α)ροαβ{πρα]1;poodst-. Xen,

"πολίταις ὁδῶν, »άχων, λόγων úmelxetvobča
nům zcesty, ze sedadel, vřečech ustupovati.
Aóycovúmeřceuv řečech poustoupiti, předek
dáti. -9) o subi. věci, Sof. o stromech, Xen.
Oam08;—.povolovati. —b) ustupuju; poyo

luju; poddávámse. Ti někomu.«) Šof. ú%
etxvéov třeba poddati se. Thúk. T0 u% úmeřzov
neustupnosť; nepovolnosť; nepoddanosť. —
ϱ) Εντ. γήραιμιηδὲνὑπείκων stáří, mdlobě sta
rosti nepoddávaje se. 2. popouštím. a) po-;
dovoluju. Sof. Tevis ace, o, inf, někomu po
voluju, aby někdo-—.b) slevuju. Hér. Ti T058
doyalou Aóyouněco s prvotní výminky.

1. ὕπ-ειμι (-siui) zvolna jdu, ustupuju.



9, ὕπ-ειμι.

ο, ὕπ-ειμι (-εἰμὶ)a) «) zpod jsem. Hér,
οὔτε ὕπεστι οἰκήματα ὑπὸ γῆν δηὶ{απ πθίδοι
komnaty pod zemí. Xen. xoyrig úmůvAdivy
základ zpod byl kamenný. 6) u. Hér, úx0 Toť
πι ἅρμασι ὑπῆσαν ἵπποι Ἡ ποπᾶ (ροά jhem)
zapřaženi byli koni, b) «) za základ, poho
bově,tu jsem. Ηόγ, τούτοισιβίος ἀρκέων ὑπῆν
těmživnosti dostatečné se dostávalo, Thúk.
ρήματα. -- B) pod tím, skryt, tajný jsem.
Χεῃ, μὴ καὶἐνέδρατις ὑπείη 07 snad záloha
tam (za tím)nebyla skryta—. v) vnitř. skryt
Ίβαπι. Φοῇ,ὕπεστί μοι Ψάρσος180, tkví ve mně
ἀἀτδτα, αἱθὨόπι, τοῖςζῶσι πᾶσιν Ὀπεστί τις
půóvocproti žijícím všem jest jakási (tajná)
závist.

ὑπ-εἴπον (jen a0r.) vypověděljsem (j. zá
klad k poznání). 8) α) Φοξ. οὐκ ἂν ἄιδρις ὑπ
είποις πἰ]ο]1]αϊκο ποζπα]οί νγροτδάδ]8 Ρ18.
9) napověděl jsem. Thúk, čvčoy na zač. —
Ór— že—, n. s inf, že—. ϱ) α) Ὡόπι. τοσοῦτον
úmemovjen tolik (ještě povědě,) dolože. p)
Pl, odTwcíReg úremety v takto asi vyložiti
něco (rozuměti něčemu).

ὑπ-είς, -εἴσα, a p. ión., v. úofnu:. — ale
παςο, ὑπ-εί-σας ν. ὑφέζω.

ὑπ-εχ-δραμεῖν, αογ. Ι. ὑπεκτρέχω.
ὑπ-εχ-δύομαι, Hér. aor. úmexdůctajně

vylez, vyklouznuv.
ὑπ-έχ-καυμα, τό (-καίω) podpal. Xen.

8) ἄσφαλτος. ϱ) 05, ἔρως,
ὑπ-έχ-χειμαι Ἱςαβοποτάηί ΥγΙοζὔ6Ώ,ᾱο

praven jsem. (srv. úmexridmu). obzl, ve vál
ce, Hér. réxva, γυναῖκες. -- ἵνα ὑπέξελειτο Ἡ
'EXévykde uschována zůstala—. io věci, ὡς
δέ σφιπάντα ὑπεξέκειτο ΚἀγζΡα]ςπι všechno
k uschování bylo odklizeno—.p. Thůk. ὅσα
ým. zůTÓL:vše, co uschováno tam leželo—.

úm-ex-mopiCm k uschování odvádím,od
vážím, Thúk. zatdac za γυναῖκαςἐς--.Πιοᾶ.
αἱ,ἨΠότ,ὑπεξεκομίσαντο πάντα Kuschování
odklidili si všechno své jmění. p. Xen.

ὑπ-εκ-πέµπω α)tajně, podtajívysýlám,
vypravuju. Thúk. va5glodi. b) podtají odná
ším, dopravuju. Sof. a0r. pass.

OT-EU-PÉMzpod vytékám ; znenáhla po
míjím, mizím. Pl, prs.

ὑπ-εχ-σῴζω (zpod)zachraňuju. Aischl,
TtiváTtvogněkoho z něčeho.

T-en-TÍVmpt stranou, pryč, tajně, k 0
chraně, k uschování odkládám, vypravuju.
obyč. meďd. —si. Sof, "Opéavny úrežédov Ore

ὑπ-εξ-αιρέω. 1091

sta pryč vypravila jsi. Hér. véxv«x.Thúk,
παῖδας (ν. ὅθεν, b.).is obi. věci. Hér, (v.cr2zú
δω 1. 8) ΧθΠ,χρήματα ὑπεκτίθεσθαι Ῥοάΐ{α]ί
odnášeti, uschovávati si peníze. zŤ. pass.
Ἠότ. ὑπεκτιθέμενοι ἔξω τῆς χώρας-- ΥΥΡΙΒ
vování, odváženi jsouce ven ze země-—,obyč.
ὑπέκκειμαν,

ὑπ-εχ-τρέπω znenáhla odvracím. Sof.
mivocóda od něčeho nohu, sebe. med. —Se.
PL. Teva od někoho; vyhýbám se někomu;
varuju se někoho.Sof. ojdév dv VrexToaT0Í
μην μ.Ἡ οὐ 5 inf, nikoho bych neopominul —sinf.ič,
| ÚT-EM-TpÉXWzpod ubíhám, unikám. Sof,
Eur., Hér. dmexdpausivτι uběhnouti, unik
noutiněčeho, něčemu. Eur. c 09 Ve0ůsὑπεκ
dpauoúuevo: jako by už měli uběhnouti bo
hům-.

ὑπ-εχκ-φέρω προᾶ οἀθλίτάπα, Ἠότ, ὑπεκ
φέρεινἡμέρης ὁδῷ ΡῖοᾶςἠΠογαβ cestou jedno
ho dne.

ὑπ-εχ-φεύγω προᾶ, pryč ubíhám. 805,
uběhnouti, úniknouti. Sof, —uklouznouti.
Pl. —vi uběhnouti, uniknouti něčeho, Sof. —
Thbůúk.o loděch,

OT-EK-YWpĚmpryč, zpět od-, ustupuju.
Hér.impf. o vojsku, —Pl. vedle peúyewv.

úrt-eAnÓvw, dle někt. u Xen. úmeXkouc
naproti popojev. —dle jn.: reAxoa—.

úm-evavTlóc 3. naproti předem. obyč.
protivný.Xen.oi úmev.protivníci nepřátelští.
Dém. zdů. ToVTovčecTivx protiva, opak toho
k někomu.sup. pl. Xen. zcela na odpor. rivi
někomu, ΄

ὑπ-εναντίωμα, τό, odpor (smyslem).
ὑπ-εν-δίδωμι ροπδΚκτάῬοτο]α]α, Ῥοβοι

štím (v ráznosti). Thúk. aor.

úm-eč-avW a) podtají, k ochraně vyvá
dím. meď. —si. Hér. aor. atdxc—. b) act.
zvolna couvám. 0 vojsku, Hér., Xen.

úm-eg-atpém 1. a) tajně vy-, odnímám.
Sof. adu. ὑπεξαιροῦσιτῶν κτανόντων Χτθγ,ži
γοῦςνύπι νταἈἅπι οἁπ{πιβ]{.Ὁ) οἀφίταϊτ]α ;
odklizuju. «) sobi. 05. med. —si; ze světa
sprovázím. Xen. —pass. Hér. τούτων ὑπεξ
αρχιρηµένων když tito budou odstranění.
Thůúk. ἐπιτήδειοι ὑπεξαιρεῦ ἤναι hodni, aby
byli odklizeni. 6) s oki, věci, Eur. ὄλβον δω
uáTov úmežehávbohatství rodiny promrhaje.
Thúk, úmečeAetyve 72 červáodkliditi něko
mu obtíže. 2. najevo vynáším (co bylo taj

693



1092 ὑπ-εξ-ακρίζω.

πο); Ργοπάδίπι, 996,τοὐπίκληρ' ὑπεξελεῖνκαθ’
oůrToůobvinění pronésti na sebe.

ὕπ-εξ-αχρίζω (-ἄκρα) Eur. zdola na
vrchol ženu. βοσχήµατα.

ὑπ-εξ-αν-άγομαι, Τπή]ς,ἡ ναῦςὑπεξαν
ἦγετο 1οᾷ podtají odjížděla (na širé moře).

ὑπ-έξ-ειμι (-εἶμι)z m. od-, ustupuju. a)
Ηότ. ὑπεξήισαν z m. ustupovali (op. črýtoav
na m. jejich nastupovali). $) zvolna ustu
puju, couvám. Hér, —b) Pl. mŮp,ytdv— Zm.
ustupuje.

ὑπ-εξ-ειρύω, 16π.--- ὑπεξερύω.
ὑπ-εξ-ελαύνω zpět odháním. pl. Hér.

stáda svá, vedle úmečtóvrec.

ὑπ-εξ-ελεῖν, 807, Εξὑπεξαιρέω.
ὑπ-εξ-ερύω, ἸόΠ.-ειρύω zpod vytahuju.

Ἠότ, τοῦτον ὑπεξείρυσαν toho (mrtvého) Vy
rvali (pod rukama nepřátel).

ὑπ-εξ-έρχομαι α) Ριγὃ οἀθρίτάπη56.Ἠότ.
Ῥχυδέων εἴλη ὑπεξῆλθε ἐς γῆν τὴν Μηδικήν
Skythů tlupa pryč odebrala se do—.b) tajně,
k ochraně své odebírám.se, odcházím, Hér.
ἐς Auoiooav úmečňAdovdo Am. utekli se.
Thúk. úmečeAHóvrecToúrovc ušedše těch—.

ὑπ-εξ-έχω Ί8Π40Υ.,Ἠότ, ὑπεξζέσχε,-έσχον
unikl, uprehl; -li še—do—; šč—ze—.

vTo-eE-loTyjju,jen med. intr. (s a0r. act,
-έστην) a) stranou ustupuju. rwwiněkomu.
Χθηῃ.ὑπεχστήσεται. -- ϱ) Πότ. ἐπὶτούτῳ ὁπ
εξίσταµαι τῆς ἀρχῆς 5 ἴοι výminkou ustu
puju od vlády—.

ὑπέρ (« super, úber) postp.drep. I. adu.
Φοῇ,8) ἀντιστὰς ὕπερ (4. ὑπὲρ τῆς γῆς) Ροβίᾶ
viv se na obranu vlasti. b) Eur. ů. uěvdyav
až přílišprudce, II. praep. nad ; přes. s gen.
a ace. —A. s gen. 1.o m.a)«)nad (sinstr.).
Φ0Μ,στὰςὑ. µελάὃρων εἴαπιν nad příbytky.
ὑ. ῥεέθρων π8ᾶ Ῥτοπάγ. Χθη, ὁ ἥλιος ὑ. ἡμῶν
πορευόµενος-- η8ὰ πάπή]--. ὑ. τῆς κώμης γήλο
pog nad dědinou—. () nahoře na (s loc.). Sof.
ů. máyou na strmině, ú. dihXópovméTpUcna
dvouvrché skále, y) nad (s ace.). Xen. yrre
víoxougů.yovárev suknice nad kolena, —přes,
Sof,mddvToc Táppovů, když skákal přespří
kopy. Xen. ἀχοντίζειν, τοξεύεινὑ. τῶν πρόσὃεν
metati kopí, šípy přes voje přední (na nepřá
tely). p. ů. Tv óTArráv. —b)o) nad, za (instr.).
Χεῃ.οἱ ὑ. Ἀερρονήσου Θρᾶκες Thrákové nad
Chersonésem.oi ©. οἱὑ. Ἑλλησπόντου (ἆ]ο
někt. EAXforovrov) oixodvreg—nadHellés
pontem—. Ἠότ, ὑ. τῆς ὀφρύος ταύτης ἔρημός

ς /
υπερ.

ἔστι Ἱ χώρη πα pahořinou touto pusta jest
Κτα]ίηα. Χεῃ. τὰ ὑ. τοῦ λόφου τί ἔστιν ἀξ]θ {8
pahrbkem (co znamenají,) jaký směr, účel
mají, $) dále nad, za (s instr.). Hér, oixmué
νους ὑ. δαλάσσης usazené dále za mořem
(416 --παρὰ Φάλασσαν Ῥοᾶ1θ πιοῖθ). -- 2. 8) α)
nad; (s instr.); k ochraně (něčí); pro; za
(s ace.). Hér. udyeobat 0, T0Ůvexpoůbojova
ti za mrtvolu (za vyrvání mrtvoly z rukou
nepřát.) ; p. Xen., též movety,r90x1vdvvedev ὑ.
mivog.—ku prospěchu—. Sof. πάντα τελεῖν ú.
τινος všechno konati pro někoho, pro něco,
ku prospěchu něčímu, něčeho. Aóy0gὑ. τινος
řeč pro někoho, k zastání, k obhájení někoho.
Pl. moXAARů.čuod elre— pro, za mne, ku pro
spěchu, k zastání mému. Xen. při Aéyav,
ámoXovečoda—; Dém. (v. ovoamnyče a, f.).
B) za (s ace.) ; místo (někoho) ; jménem (ně
čím). Sof, dmauvdů ὑ. Ἀτρειδῶν zapovídám
jménem Atreovců. ait, Atystv, dmoxpívecdat
. Tivogmluviti, odpovídati za někoho. b) «)
opříčině : nad (s instr.); pro; za (s ace.). Sof.
βραδυτῆτος ú. pro váhavostť.Pl. u) dyavaxvý
ὑ, ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος αΏ7 nebědoval
nade mnou, jako bych muky hrozné snášel.
P) o účelu, pro; o (s ace.). Xen. (v. mpovoée
2. a). Dém. isinf,ú. v0Ď u7 mabely κακῶς
ὑπὸ Φιλίππου ο ἴο,abychom nezakusili pří
koříodFil.—c)«)o(sace.). Aischl. ú. záv
Továvovo všechno zápas. B)o (sloc.) ; stra
ny ; codo- ; co se týče, Sof. dvěpos dd'hlou med
ea“ úmeo0 muži bídném vyptati se chcete,
ΡΙ, ἡδέως ἂν διαλεχδείην ὑ. τοῦ πράγματος
rád bych se pustil do rozmluvy 0události—.
Χθῃ, θάρρει ů. čxelvovdobré mysli buď strany
oněch! —B. s ace. 1. a) o m. nad (s ace.);

přes. Sof. ú. κλιτύν, πορὺμόνΡἵ68η ; přesbrod, průliv. Hér. ῥιπτέουσι ὑ. τὸν ὀόµιον 1ά
zejí nad, přes dům. b) očse: přes ; (s jného
stanoviska :) před(s instr.). Thúk. ú. ra My
dixá před válkami Pers.— 2. a) při pojmech
číselných. přes. Hér. opémv črecov Ú.τεσσε
půxovTa čvěpac z nich padlo přes 40 mužů,
ὑ. Ἡμισυ τοῦ στρατεύματος Ρΐος ρο]ονῖοί το]
ska. —οἱὑ, τὰ στρατεύσιµα ἔτη γεγονότες Κ{6
ŤÍ mají věk nad léta vojenská.of ú. verTapů
xovva črn kteří mají přes 40 let. —b) o pří
lišnosti ; o míře přílišné. Sof. ὑ. ἐλπίδα nad
očekávání, Thúk. ef 11 ú. Pův čxvTOŮ Eůotv

- dxoúotslyšel-li by něco nad svou vlastnípo
vahu. Xen, ú. žvůpaov opovňca nadlidské
smýšlení pojati. —III, ve slž. 1. a) nad. «)
η8ΠΟΥθ (ὑπέρ-Όυρος, ὑπερ-φαίνομιαι). β) πᾶ
horu ; vzhůru (úrep-aipw, -TÉMO).pře- ; vy



ὑπερ-άγαμαι.

(ύπερ-έχω). Ὦ) α) Ρϊΐ6-;:Ρἵ68 (ὑπερ-άλλομαι,
βαίνω, -ῥάλλω, -φέρω, -τείνω). β) πβᾶ; za
(ὑπερ-οιχέω, -όριος, -πόντιος). -- 9) α) 5Ποτᾶ;
shůry (ὑπερ-πέτομαι, -οράω). -- β) 5Ώοτα;
ρῖθᾶ (ὑπερ-τίδημι). 2. 9) πβά ; 78; ςοοἨταπό
(ὑπερ-μάχομαι, -αποῦνῄσχω, -ἀπολογέομαι,
srv. úmepotxée). Lb)pře-; příliš: nad míru;
náramně ; velmi (úTep-poovée,-movém, -KAyém,
“χαίρω, «Ἴδομαι, "ρεγέδης, -υἠκῆς, -θέξιος).

ὑπερ-άγαμαι, ΕΙ. ὑπεραγασθέντεςNad
míru oblíbivše si ho—.

úrep-ay www v přílišnéúzkosti jsem,
Pl. prs. Ot4 T1pro něco.

ὑπερ-αιμόω (-αἶμ-α)Χεῃ. τὸ σῶμα ὑπερ
αιμοῦν tělo příliš krevné jsouc—.

ὑπερ-αίρω 1. vzhůru zdvíhám ; pozdvi
huju. Pl. aor. TývxepaXývhlavu. 2. a) Xen,
o koních. Tetytx úrepatosiv zídky přeskako
ταῦ1,ϱ) γη]κάπι, Ὠόπι, τοσοῦθ’ ὑπερῆρας ῥώ
uy)xat TóAun; tak velice vynikl jsi silou a
odvahou?

úmÉp-aoYpoG 3. přeohyzdný; příliš 0
hyzdný, ošklivý. Xen.

úmep-ampém vzhůru povznáším. Hér.
pass, 8) τῆς οἰχίης ὑπεραιωρέεσθαι π8ὰ ἀ0
mem povznášeti se, viseti. b) výjotvyvoi úTEp
αιωρηθέντες Φαλήρου 5]οάπηίἀοταπὶνο Ι τγ-
šině Falérské—.

ὑπερ-ακρίζω (οΡ.Ἡ ἄχρις Υ1«Πο]είς,ἄκρα)
Ροντέν]. Χθῃ.ἐπὶτοῦ ἵππουτειχία ú.na ko
ni zídky přeskakuju.

VTTEP-ÁNPLOG2. (-ďxpx) hornatý, Hér.a)
v%ú. hornaté krajiny. (nad rovinou). b) oi ů.
v Attice: horalé ; horáci, obyv.v Diakrii, t.
v sev. Attice.

ὑπερ-αλγέω, a) přílišnou bolesť, žalosť
mám ; příliš se rmoutím. Sof. Tiv0gz něčeho;
pro něco. Hér. úrepxXyňoag Ti příliš zko
rmoucen byv něčím. b) Eur. ů. uý— s coni.
žalem trnu, (aby ne—,) že (č. s ind. fat.).

VTTEP-KAVÝG2. (-EXy0s)přebolestný. Sof.

omep-4AAopa přemrskuju, přesvihuju
se, vi přes něco; přeskakuju něco, Xen.

ὕπερ-ανα-τείνω vzhůrunatahuju,nasta
vuju. Xen. Tov TpaymAov—nad někoho.

Ynepávůms, ouc,Peršan, syn Dareja
kr., bratr Abrokomův, Xerxův.

vmép-avTÁ0G 2. příliš zaplavený, zava
lený. Eur. obr. fem. ovu.oopž pohromou za
valená, sevřená.
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ὑπερ-ἄνωρ, ορος, 2. (1όΠ.-Ἵνωρ,Τ. ἀνήρ)
Eur. přebujný ; příliš nadutý.

VTTEO-A7T0-ÚVÝGNWza někoho, za něco

umírám. smrť podstupuju. Pl. —Xen. πατρὸς
ὑπεραποῦὺανών 78 οἱεο Ἰοπιῖετ.

ὑπερ-απο-λογέομαι řečí zastávám se.
Tuvogněkoko, Hér., impf,,j. obhájce. Xen. fut.

ὕπερ-αρρωδ-, lÓn.,v. ὑπερ-ορρωδ--.
ὑπέρ-ᾶσυμος 9. (-ἆσθμ-α) ΡΙΠὅ πάή

chaný. Xen,
Όπερ-ασπάζομαι ταπάδίπι, zasypávám

láskou. vivě někoho, Xen.

ὑπερ-αυχέω, Τά], πρὸςτὰ ὑπεραυχοὔν
Ta proti řečempříliš ohlubným, nadutým-.
Srv. násl.

VTĚH-AVYOG2. (—« edy“, srv. předch.)
příliš chlubný, nadutý. Aisehl, úmépavy«slo
va nadutá. Soť. oi o. přílišní chlubiči ; hrdo
mluvcové. Xen. hrdomyslní.

c ,
ὕπερ-αχύῦομαι příliš soužím, mrzím se.

a) Sof. vovipříliš hněvám se na někoho, b)
Hér. úmepaydecdývaívim příliš zkormoucenu
býti něčím.

ὑπερ-βαίνω Ἱ, (5 8οΓ.-βῆναι) 1. a) pře
Κτοδτ]α. α) Βατ. δόµους ὑπερβαίνουσα ἆο do
mu (přespráh) vkročujíc, vstupujíc. B)Eur.
T Tety překročuju zdi. Thúk. úrepBřvatT%
T. Tv ToAcutev překročiti, přelézti zdi ne
přátel. Xen. o koni. veryla úmepBaivevzídky
přeskakovati. v) Hér. ὄρεαὑπερβαίνειν, --ρῆ

„vou přes hory přecházeti, přejíti. ©)odpovc—
přes hranice vyjíti; hranice zrušiti (a dále
je ustanoviti). is obi. nár, ὑπερβαίνῶντοὺς
προσεχέας pokračuje, zasahuje za vedlejší
οϱστ.-- ϱ) Πόγ. ὁ ποταμὸς ὑπερβαίνει ἐς τῆν
χώρην, ἐς τὰς ἀρούρας ἅ. Ρἵ6-, Υγ]όνά 59 ἆο
kraje, na pole. 2. a) přestupuju. Sof. vopoug
příkazy, zákony. i bez ace. úmepBacdopustě
se přestupku—. b) r) přecházím ; pomíjím ;
vynechávám. Dém, ὃ ὑπερβαίνουσιν ἑκόντες

| co,čeho pomíjejí zúmysla, schválně—. dx
XV Tig úmepBYTG Aóye vše, čeho by kdo po
minul slovem- B)o subi. věci.Dém.rů roay
vaTa úmeoBňcevauskutečnost pomine. —IL.
Xen. úmepBňonívi ční 11 přehoditi něco k ně
čemu, na něco.

ὑπερβαλλόντως (ὑπερβάλλω2.b, B).pří
lišně. Isok., op. μετρίως.

ὑπερ-βάλλω ρὶπά. ρζοἹασα]π. οϱγό.1.
a)«)předstihuju ; předháním. Sof, úmeoBaAety
předstihnouti (jízdou o závod) ; předhoniti.
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9) pře-, objíždím (plavbou)> Hér. úmepbaAeiv
MoXénvoplouti Maleu, v) přecházím. Aischl.
xoouoag vroholy. Xen. ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη
přecházeli (přes) hory. žxpov úmeobaAovpřes
στοὮ Ρἴοᾷθᾶ. ὁρῶσι τοὺς πολεμους ὑπερβάλ
λοντας χατὰ λόφουςτινὰς ἐκτοῦ ἐναντίου τ]ά{
nepřátely, ani táhnou přes návrší nějaká do
lů zpřímaproti nim. úepŘáXovat 006 Todg
Ορᾷκαςtáhli přes hory proti Thrákům.b) «)
Ῥϊδραβι/α. Τή]ς, τὸ ὃ)εὐώνυμοναὐτοῖςὑπερ
epeblýxe 70m vův čxpav ale křídlo levé jim
zasahovalo už za předhoří, p) Xen. úmepěBaXe
Tovypóvovpřekročil (míru času,) určitou do
bu ; zdržel se přes čas. c) o subi. neosb., Hér.
α) ὁ ποταπὸς ὑπερέβαλε τὰς ἀρούραςἵ. zapla
vila pole. B) oi λέβητες ἔζεσανκαὶὑπερέβαλον
kotly počaly vříti a přefékati. 2. a) «) přesti
huju; předst—; převyšuju; překonávám.
Xen. pevéde důpwv úmepbáXkav velikostí
darů překonávati. i s part. e)soyeráv Tia
úmepBaAAetvíc vivx dobrodiní prokazuje ně
komu překonává někdo někoho. neď. dyn.,
Hér. AupetovúreobaXécdou Dareja překonati
(válčením). —fut. την βασιλέοςδύναμιν krá
ΊογἩ πιος--, 908, φίλτροις τήνδ’ ὑπερβαλέσθαι
kouzly lásky tuto překonati, nad tuto vrehu
nabyti—. B) převyšuju ; předčím ; vynikám.
rivi něčím (dobrým n. zlým). i o subi. neosb.
ΡΙ. καλὸν ὑπερβάλλονκάλλιόν ἐστιν ŽrTot100
vý 7 opehsly 7 dupovépouckrásno převyšujíc
krásnější jest, buď si rozkoší n. užitkem n.
obojím. aioypov aloytiov ŽroL Amy 7 xzxá
úmepBaAXov.—i s gen., Thúk. 0 úrepbxAhov
aúTÓvco převyšuje ty činy; co jest nad ty
činy. πιεᾶ. ἄγη., Ηότ, ὑπερβάλλεσθαι τοῖσι
ἔργοισι(ηοάπϐ) vynikati svými činy. aosvň
statečností, rivě nad někoho. Xen,zX/Ďet 007
ὑπερβαλοίμεῦ' ἂν τοὺς πολεμίους množstvím
nevynikli bychom nad nepřátely, nepředčili
bychom svých nepřátel. b) «) nadsazuju (nad
míru). Hér. rpoéBave τοῖσιχρήµασι ὑπερράλ
Aovpostupoval v penězích nadsazuje, stále
více podávaje. Thúk. re vo6xd7%úTspbxA
Xov žádal tolik nadsazuje. B)mírů překro
čuju; přílišný jsem. obyč, o věci. Aišchl.
ὑπερβάλλει ἥδε cvyupopápřílišná jest tato po
Ἠχοππα, Βατ. ὑπερβάλλει τάδε, ei— přílišné
toto, jestliže—, Isok, ἡ ὑπερβάλλουσα κτῆσις
přílišné jmění. Dém. —$xbvu.x. —00s., Dém.
ὑπερβάλλουσιν dvolu překypují pošetilostí.
(úmepBxAXóvracv. zvl.), 3. meď. (přes čas)
odkládám si. Hér a) úmeobxAčoda:Týv ovu
poXývodložiti si půtku. ŽyojTode rvvdávov
ται úTEpdaAAouévovebudou-li o nich doslý

ὑπερ-γέλοιος.

οπα{ί, ὅθ οἆΚ]άδα]{,τά]ια]{--. (ορ. ἐπιχειρέειν).* ορ / >! X /
b) s part. ýv ὑπερβάλωνται ἐκείνηντην Ἡνέρην
ovy.BoXnvumzoteúuevot budou-li meškati ono
ho dne půtku nepodnikajíce—.

ὑπερβασία, ἡ (ὑπεοβατ-ός) básn., u Sof.
náklonnost ku přestupkům ; zpurnost.

ὑπερβατός 9.1 9. (ὑπερ-βα-ίνω)1. překro
čitelný. Thúk, meprrelyicux. — 2. místem
přeložený, přestavený.Pl. o slověů. detdet
vauza přestavené třeba uznati.

vrtep-BráCopsoupříliš, násilně přemáhám,
Thůk, subi. τὸ χακόν.

vTEPŘOA,, 1 (úrsp-B4X-Xw) 1. a) přejíti ;
přecházení; přechod. Xen.ἐν τῇ ὑ. τῶν ὀρέων
na, za přechodu přes hory-. b) m. přechodu;
přechodiště; průchod. Xen. Tv opémypřes
hry (v. deíde, med,).2. a) převýšení ; před
stižení ; překonání; převaha, Thúk. ú. στρα
mie větší síla vojska. —i: možnosť překona
ti někoho, Isok., Dém. ὥστε μηδενὶ ὑπερβο
Av AeXeřoboitak že nikomu není ponechána
možnost, aby je předstihl, překonal. b) a)
nadsazení; nadsazování; zvětšování, zveli
čování (obzl. řečnické). Isok., Arst, eddoxt

- wodoxrú.proslulá—, B) větší míra, hojnost;
nad- ; přebytek, Pl. (op. ἔλλειψις, ἔνδεια). v)
přílišná míra, hojnost; přílišnost. Sof.xx
úmeoBoXxvnad míru dobře. Eur. ú. ypyu%XToV
nesmírně mnoho peněz. Thúk, κκ’ ὑπερρο
Xnvdvere při přílišné statečnosti. Dém..
uovlac přílišné, vrch bláznovství. τοσαύτην
ú. moLoĎu.m,ore (tak přílišnou míru,) tolik
nad míru podávám, připouštím, že—.3. pře- ;
odložení; odklad, Hér. v08 zxx05ů—neštěstí.

ὑπερ-βόρευς 9. [-βορέα-ς)nadseverní; zá
severní. Hér, . čvdoerot —lidé(obývající za
sev, větrem, op. úmeovóviov).i m. pl. nár.
mýth.: Hyperboreové, Seveřané (snad ok.
sev Urála) v prostých mravech blaženěži
jící, u nichž Apollón obzl, prý ctěn byl. —i
56. Ἄβαρις ὁ Ὑπ.

ὑπερ-βριῦής 9. (-βρίδ-ω) Sof. přetěžký.
. ἄχὺος,

ὑπ-εργάζομαι 1. zpod vzdělávám. Xen.
TÓ G760wvsóv setbě nivu. 2. básn. a) podro
buju si. pass. prť. Eur. úmetoyaoumpor
v područí lásky jsem. b)službu konám,pass.
Ἡττ, νῶν πόλλ' ὑπείργασται φίλα ΤΙΣ008mno
hé prokázali jsme sobě milé služby.

úTtep-véAotoc 2. příliš směšný. Dém.
πρᾶγυκ.
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ὑπερ-γεμίζω příliš přeplňuju. Xen. ao0r.
pass.

ὑπέρ-δασυς, 80, 0, příliš obrostlý, chlu
patý. Xen. o muži,

ὑπερ-δείδωρυς, neob.)Aisehl., Sof, úmEp
ŠEdovxávevospříliš, hrozně bojím seo někoho,
Ηόν, ἐκπλαγείς τε καὶ--δείσας πᾶγαζθη975 8
hrozně se uleknuv-—.

oTtep-četicÍvw Hér. přílišný, hrozný
strach mám. Tvá z někoho.

ὑπέρ-δεινος 2, přílišhrozný.ότι. ποτ.
sg. příliš hrozná věc.

ὑπερ-δέξιος 9. α) Πογηί v pravo; výše
položený. Xen. rx. místa vyšší. éx τῶν Ψ.
βάλλοντες αὐτούς. b) velmi příznivý, poho
dlný, výhodný. Χθπ. χωρίον τη.

ὑπερ- διχέω (-d(xn)právně zastávám. Pl.
τοῦλόγου své řeči,

vmĚp-Šxoc 2, (-Šlxn)příliš spravedlivý;
sebe spravedlivější. Sof. neut.

VTTEP-Špaptsďv,aor. k úeornéy o.

ὕπερ-εἴδον, 807. Κ ὑπεροράω.
OTT-ερείδω podkládám, ΒΙ, τυέτι βάδρον

něčemuněco za podstavec, za podporu.
ὕπερ-εκ- εραπεύω přílišnouúslužno

stí ziskávám, vivů někoho. Aischn.aor.

ὑπερ--εκ- πλήσσω, -ττω ΡΗΗὅzarážím,
pass. a) Ὠόπι, οἱὑπερεκπεπληγμένοι Φίλιπ
πονpříliš zaražení,ohromeníFilipem. b)Xen.
ὑπερεξεπέπληκτοἐπ dr příliš žasl nad
ním; nemohl se mu dosti nadiviti.

ὕπερ- εχτήσω, V.ὑπέρκτόομαι.
VIE- έλαφροςϱ. příliš lebký, hbitý.

ὑπερ- ενεχἍ"ῆναι, ν. ὑπερφέρω.
ὑπερ-επ-αινξω příliš, nadmíru vychva

luju. Hér., Xen. —Pl. aor.

ὕπερ-επι-θμέω s přílišnouhorlivostí,
co nejvroucněji žádám. Xen, siní.

ὑπερ- έρχομαι, 807.ὑπερελθεῖντι přejíti
něco, Χεῃ, τὰς πηγάς.

ὑπερ--«εσυίω ΡἩΙΙδ jídám; přejídám se.
VTÉP-EVpředobře; velmi dobře.Xen.,Dém.
ὑπερ-ευδαιμονέω ρΠ{ΙΙ6blažen, stasten

jsem, Arst.
ὑπερ-εχδαίρω Sof.v přílišnénenávisti,

ošklivosti mám. Ti něco.

ὑπερ--£Yw půvd, vzhůru držím. obyč. 1.
a) u) vyčnívám; vynikám, τινὸς nad něco.
Eur. duu. úmeooy0v ÚrTvozoko vyčnělé nad
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okraj štítu. Thúk., Xen. vňg $xAaGomg,r08
ὕδατος ὑπερέχειν nad moře, nad vodu vyční
vati, vynikati, 1 bez gen., Hér. ἱστᾷτι ὑπὲρ
τῆς οἰχίης ὑπερέχον πολλόν εἰατί něco nad
dům velmi vysoko. rav ἀσταχύων ὑπερέχοντα
z klasůten, který vyniká (v. { καταδύω 9.
a—). Xen. “ ὑπερέχουσα/ πέτρα vyčnívající
οό]α, τὸ ὑπερέχονταἅπαντα(veškery části
(těla)vynikající (nad vůz, z vozu).Dém. čz
δὲν ἡ δάλαττα ἑὑπέρσχη když by už moře vy
niklo, vystoupilo (nad loď)—. P) Xen. ὑπερ
έχειν τῷ κέρατι τῶν πολεμίων vynikati, ζ8
sahovati křídlem (vojska) za nepřátely. b)
vůb. x) vynikám; předěím. PL 70 ueyéda
velikostí. Tevognad někoho. i o subi.věcí, PL.
λύπη ὑπερέχει (ὑπερβάλλει)τι trudem vyniká
něco. p) měrou pře-, dosahuju, stačím. Xen.
subi. Tě dó9xrwpři zkoušení hloubky.2. pře
vyšuju; překonávám“ τινὸ η. τὶ někoho, ně
co. Ti něčím. Aischl, ὄλβον τινὸς εὐτυχεῖ
πότμω blaho něčí šťastným osudem. Eur.
πάντας σωφροσύγ]. ἵο subi, věci, Pl. —Arst,
—pass. PL. úmóTivogúmeséyecda od někoho

převyšovánu, překonávánu býti. reviněčím,
Arst. VTEgEYÓUEvOvNEUL.

ὑπερ- ἤδομαι ρα5». ΡΗΙδ, πάταπιπό 56
těším, raduju. Hér,, Xen. s nom. part., Xen.

| --ὅτι--. Πέν. ὑπερησθῆναί τινι náramně, velmi zaradovati se něčemu.

ὑπέρ-γδυς, Xen. adv. úmeondse; velmi
rád: s náramnou ochotou.

ὑπερ-ήμερος 2. (-učpx 2.) přes dobu
určitou. Arst. z básn, 0 pannách. ὑ. γάμων
které překročily, promeškaly dobu sňatku.

c . ο

VTEP-ÝULOVE,€oc, Ó, nad; přes polovici;
více než polovice.Hér. pl. vv áorěv měšťa

nů. τῇ ὑ. Ἴσαν-- Κάαjich bylo nad polovici

ὑπερηφανία,Ἱ rep Pp 05 9.)Ρὶřílišnáokázalost, hrdost. P], g:vogněčí, Xen. Tp070u
povahy. Isok. zpupnost,

ὑπερή- φανος 9. (ὑπέρ, φαν;το φαίνομαι)
1. přílišný zjevem,a) příliš okázalý, mocný,
Aischl. aiyu žezlo (Diovo),b)výtečný ; zna
menitý ; podivu hodný. PI. copla vědomost,
věda. —neut. vi znamenitého něco. 2, příliš

hrdý, pyšný. Pl. zohírmg (vedle ὀγκώδης,
ěrxydys). —nadutý ; zpupný. Xen., Isok.i
adv. —Dém. Aóyo;— řeč—.

ὕπερδείν), před,samohl, básn. i úmepů“
(ὑπέρ) 1. svrchu ; shoty nahoře. Aischl, 0
ὀμμάτων nad zrakem. Xen. ©U. Ἴσχν πέτραι
shora, nad tím byly skúly, v%0. $sZoĎx. na
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věci hořejší (nebeské, které jsou nad námi)
dívati se. 2. výše (svoumocí, vlastností); nad
to, Eur.Ú. Úóybověyévevonad svízele povnesl
56,µόχθων οὐκἄλλος ὔ. ἢ 8 inf.zesvízelů není
Ἠοτᾶ{ ζά4πγ ποζ--. Δοᾷ, τοτὲ μὲν ἄπορα, τοτὲ
d' 0. někdy nepřekonatelně, někdy (i na to,)
nesnesitedlně,

ὑπερ-ὑνῄσχω, Ἐν. γῆς ὑπερθανεῖνza
vlasť zemříti.

ὑπερ-ὑρῴσκω ρϊροκακι]α.Ηότ,τινὰπὂ
ολο, --τὸ ἕρχοςὑπερθορεῖν.Dém. ze Sol. obr.
κακὸν ὑπὲρ ἕρχκος--ρῄοξ οΏταβα,

ὑπερ-ὑΌμος9. ρερι]ηγ. Χα. ἵπποι.

ὑπέρ-ὃυ ρος 2. (-θύρα) π8ᾶοἀτεϊπηί,Πότ,
neut. pl. vrehy bran, ν. σταὺµός.1. δ.

ὑπερ-ίπταμαι, Υ80Υ.Υ.ὑπερπέτομαι.

ὑπερ-ίστημι, jen med. intr. (Saor.act,
—écryv) a) stavím se nad—, Hér. T0 ὄνειρον
ὑπερστάν Tivocsen postaviv se nad někoho,
b) Sof. dmEpioTacdaíTivoczastávati se někoho.

ὑπερ-ίστωρ jen nom. sg. fem., Sof. pře
dobře vědoucí. Tevócněco.

ὑπερ-ίσχῦΌρος 2, přepevný. Xen. ἔρυμα.

ὑπερ-κάῦ-ημαι, Χεη. 8) ὑπερεκάῦηντο
ěri TÁVKxpovnad námi usadili se navrších.
ϱ) ὑπερχάῦηνται fuáv sedí nám na zádech ;
za zády námjsou (nepřátelé),

VTEP-XÁLVw(příliš) namáhám se, Eur.
τέχνων 78 dítky. móAcocza obec.

ὑπέρ-χειμαι τήδο Ἰοδΐπι,15οἷς,χώρα.--.

ὑπερ-κολακεύω ρἩΙίδ Πο]ιοίπι, Ῥόπι,
τινᾶ πέκοπιι.

ὑπέρ-κομπος 9. Αἱβδολ].a) příliš ehlub
ný, zpupný. δράσος. b) ořu.«přezpupný znak.
oxyaí odění příliš nádherné.

VTTÉP-MOTLOG2.(-xón-T0) básn, a) příliš
rázný, hbitý. Aischl. vez ráyelodi rychlo
stí. oóov—mrštné, kopí. b) příliš urážlivý,
rouhavý. 908, ἔπος,

ὑπερ-χτάομαι 5ο, παᾶ,Ρῖθςmíru zjed
πάτότη ἳ, πολύ τι κακῶν ὑπερεχτήσω π8ᾶπηί
ru hojnosťznamenitou strastí uvalila jsi na
sebe.

vTEp-MÓTTO nadhýbám se. PI, úmepxů
Úagnadehnuv se—,

úTÉp-Axp7tpoc 2. pře—,velejasný. Dém,
ὀλολύζεινὑπέρλαμπρον výskati velejasně,

ὕπερ-λαμπρύνομαι příliš stkvěleokazu
ju se; příliš se honosím. Xen.

ὑπεροπτικχός.

ὕπερ-λοπέω Ἠότ. ὑπερλυπεόμενος ΡΗΗ118,
hrozně se mrze, horše.

ὕπερ-μαχέω (-μάχη, βττ. πάε],) a) Sof.,
ἩΣ, πόλεως ὑ. 78 οΌεο bojuju. b) Sof. ú. ní

TivócvevtZastávám se něčím někoho proti ně
komu.

ὕπερ-μάχομαι (Ατγ. ρϊοᾶο],) 8ο6, {ᾳ4.
τάδ) ὡσπερεὶ τοὐμοῦ πατρὸς ὑπερμαχοῦμαι

| toto za něho, právě j. za vlastního otce pod
niknu bojem.

ὕπερ-μεγένης, 1όπ.-μεγανης 9.(--μέ
vstog) a) přílišné, ohromné velikosti; příliš,
ohromně, náramně veliký. Hér, Aboubalva
Ἠγ. --ὄφιες, χέρεα. -- Χθη,. μνῆμα mohyla. —
b) převeliký; přetěžký, náramně obtížný,
Xen. čpyov.

ὑπερ-μεὺύσχω όν, ρα58. ὑπερμεθυσ
Όῆναι ΡΤ{116,πα πιο] 56 ορ111.

ὑπερ-μήκης 9. (.μῆκος) a) příliš, ná
ramně dlouhý; předlouhý. Aisehl. póumos
dráhy. Hér. opexueyádei ú. hory prostran
ností náramné, b) Hér. vety ú. ruka (branná)
předlouhá, daleko sahající.

ὕπερ-νότιος 9. (--νότ-ος) zájižní, (t. za
jižním větrem obývající). Hér. ἄνδρωποι;
STV. ÚTEODODEOG.

ὑπέρ-ογχος 2. příliš rozsáhlý. a) Xen.
xvýumnaduřilé, napuchlé, naběhlé lýtko. b)

ém. důvauc—moc válečná (vojsko) přiliš
veliká,

úTep-o ném svrchu obývám. Hér. ruvos
nad někým. is acc, ὑπεροικέονταςτὸ Hay
yawov—nad nimi obývající ok. Pangaja,

ὑπέρ-οιχος 9. Ἠότ. οἱὑ. Ἀοτπί, παὰ πὶπιὶ
obyvatelé (sousední).

ὕπερ-οίσω, {πῇᾖ. ἴςὑπερφέρω.

ὑπεροπλία, %(VTÉpOTEA-06)básn. přílišná
pyšnosť; zpupnosť. Sof. χρυσοῦ καναχῆς ὑπερ
οπλίαις pyšně vypínajíce se chřestem zlata.

vTtÉp-OTTÁ0G2. (-órXo-v) básn,příliš pyš
ný; zpupný (zbraní, mocí). Sof. ὑπέροπλα
χερσὶνἩ λόγῳ πορεύεται zpupností ubírá se
svými skutky n.slovem—.(dle jn. úméporTx

.rouhavostí, cestou rouhavou, úm80-0T-,STV.
ὑπεροράω).

ὑπερόπτης, ου,ὁ (ὑπερ-οπ-, Υ.ὑπεροράω)
Ρροπτάαὸ.ΤΠπής, τῶν εἰωῦότων.

ὑπεροπτιχός ὃ. (ὑπερόπτ-ης)pohrdavý.
Isok. oi ú. pohrdálkové. Xen. adv. pohrdavě;
způsobem pohrdavým. vivo k někomu.



ὑπέροπτος.

ὑπέροπτος 2., v. ὑπέροπλος.
ὕπερ-οράω 1. shora pozoruju, vidím.

Ἠότ, ΡΙ5. τὴν $dAxocav moře. 2. s vysoka
hledím. Tevěn. vi na někoho, na něco. a) po
hrdám někým, něčím. úmepedetypohrdnouti—:
znevážiti si někoho, něčeho.Hér., att.—pass.
Pl. úmepopžšoda.pohrdánu býti od někoho.
ΤΠή]ς, ὑπερώφδη pohrdnut byl; pohrdání
došel. b) přehblížím; (nedbale, přes to pro
hlížím). Thúk. um Todgἐμοὺς λόγους ὑπερ
ιδεῖν nepřehlednouti mých řečí; povšim
nouti si—.

vTep-ÓpLoc2.i 3 nad, za hranicemi; za
hraniční ; přespolní, Thúůk. %úrevóptog Aoy0
Aa za hranicemi zaměstknání. % ὑπερορία
země, kraj zahraniční, přespolní. PL., Xen.,
Isok. —Xen. ra ú. pozemky, úroda přespolní
(op. čyyax). évTořsú. na místech, v krajích
přespolních,

VTTEp-OppWdÉMmΙόπ. -αρρ- příliš trnu,
strach mám. Hér, vý 'EXA40o Hel..

ÚTtEpog,6 (dmép) palice, tlouček (v mož
díři). Hér., v. Asxívo.

ὑπεροχή, ἡ (ὑπερέχω)výnikání; převy
šování; výtečnosť, Isok. πρὸςἁπάσαςτὰς ὑ.
ke všemu, co jest výtečného. —Arst.

Ὑπερόχη, mýth. pannaHyperborejská
s obětí Apollónovi doDelf vyslaná,

ὑὕπέροχος 9. (ὑπερέχω) υγπὶκα/{αί; nad
čitý ; výtečný, Hér. οἱὑ, τῶν ἀστῶν τγἰεξ
níci měšťanů. Sof. ú. Bíx ohromné siláctvo.
Aisehl. ArTAavrog ὑ. σθένος κραταιόν --ὂ
hromnásíla mohutná.

ὑπεροφία, Ἡ (ὑπερόπτ-ος. 817. ὑπερορόω
2.) a) pohrdání. Thůk. ἀμαδέστερον τῶν νό
ψιωνTS Ú. ne tak učeně, abychom zákony
pohrdali. b) pyšnosť. Isok,

ὑπερ-πάγης 9, (-πήγ-νυμι) příliš tuhý.
Xen. v0 úméprayec přílišný mráz.

ὕπερ-πανέω (πάθη) Βατ.ὑπερπαῦήσασα
útrapou přemožena byvši—.

ὑπερ-πεσεῖν, v. ὑπερπίπτω.
ὑπερ-πέτομαι básn. ve výši vznášímse,

přiletuju. Sof. aieroc dc úmeoémra j. orel ve
výši přiletěl.

VTEP-TY)ČKMpřeskakuju. Ken. prs.

ὑπέρ-πιλρος, ὁ,Αἱ5οΠΙ.τὸν πικοῶς ὑπέρ
muxpovtrpce přetrpkého,

VILEP-TÍLTAVM přeplňuju. obyč. pass.
8) Χθη, ὑπερπίμπλασῦαι přesycovati se. Sof.
úmeorAnodei: Lédy přemožen byv pitím. b)

ὑπέρτερος. 1097

obr., Sof. úmeorAnodývaí vivocdo syta naba
žiti se něčeho.

oTEp-mÉVwpříliš piju; přepíjím se. Xen.
ὑπερ-πίπτω nad, přes něcopadám. Hér.

ἣν ὑπερπέσῃ 7 vův4uéoy—přejde-li, uplyne-li
dnešní den.

ὑπερ-πληρόω přeplňuju. a)pass. —8e.
přesycuju se. Xen. b) přebytkem opatřuju.

VTÉP-TTÁDVTOG2, přehojný; přílišný.

ὑπέρ-πολυς 3.přemnohý. Xen. —Aischl,
τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν ΡΤΙΙὅ οἈγοπηπόπιποῦ
ství (lidu).

v7TEp-TTOVÉM1. přílišné namahání mám ;
příliš se namáhám. Xen. —Sof, medď. dyn.
τινὸς příliš namáhám, pachtím se pro ně
koho. 2. xaxá Tivogů. strasti něčí starost
livě snáším.

ὑπερ-πόντιος ϱ., 11.ὁ. (-πόντ-ος) básn.
přes moře. Sof. povvěžeÚ.

ὑπερ-σεμνῦνομαι (--σεμνύνω {.) příliš
vychloubám, honosím se. Xen.prs.

VTTĚD-00GOG2. pře- ; velemoudrý. Pl.

ὑπέρτατος 3. (úmép,Srv. ÚmaToca comp.
úměoTenoc)básn. a) nejvyšší; svrchovaný ;
nejvznešenější. Aischl. ἄνασσα. 908. σέβας
úcta—. b) nejvznešenější ; nejvzácnější. Sof.
xvTnudTovze statků.

ὑπερ-τείνω 1. a) přetahuju; přes, na
něco kladu. Hér. čúX«dřeva. b) Eur. ὑπερ
τεῖναι. α) ἀκτῆς ποντίας mó0x natáhnouti
přes břeh mořský nohu (s břehu vrhnouti se
do moře). 3) ysčož Tiog ruku ochrannou
(vztáhnouti nad někoho,) nadržeti, podati
někomu. — c) Xen. 0ůTa rohů úmepéTELvOvTO
xépag tak daleko (rozšiřovali křídlo své,)
přesahovali křídlem svým (přes křídlo
nepřát.). —2. (mír. přesahuju. a) do výšky
vynikám. Thúk. úměoT00 Tetyovgnad zed, b)
délkou. Xen.sig vd ččo na zevnitřek.

ὕπερ-τελής 9. (-τέλος) básn, přes,za cíl;
za cílem. Sof, s gen. ú. 4dAov čov za .cíbzá
pasů dospěl.

úmEp-TÉÁAmvzhůru vyrážím, vynikám.
Eur. oi úřepTElhavTecč%valac vyrostlí ze ze
πιό (7. σπαρτός). Ἠότ.ὁ ἥλιος ὑπερτείλας 8111
ce po východu ; od té doby, co vyšlo.

C 7

ὑπέρτερος ὃ. (ὑπέρ, 81Υ.ὑπέρτατος) 8)
vyšší ; mocnější. čybagy úmTĚpTEDOLnad pro
tivníky vítězní, vítězi. Sof. ččὑπερτέρας χερός
z mocnější ruky ; mocnější, vítěznou silou.
Eur. xaxoů odxéť %vWtrýzně už nepřeko



1098 ὑπερ-τίὃ'ημι.

nával. b) «) vyšší, větší měrou. Sof. χάρις ὑ.
rozkoš—. Ttv0gnad něco. 9) výbornější; lep
ší ; jistější. Sof, udyrewv únéprEpovnad věšt
ce lépe, jistěji. c) «) nad to; dále. Sof, odděv
otd úméprEpovNic nad to už nevím. B) j. adv.
ὑπέρτερον větší měrou, více, Aisehl. ge
ποιθώς.

omep-TÍĎY“ svrchu kladu. Hér. před
kládám. Ti něco (důvěrně), rivi někomu;
sděluju s někým něco. el v01 úmeperidex, TR
šy.eXhovmorcetv—kdybych ti byl předkládal,
co—; kdybych s tebou byl sděloval—. úrep
WelgTAAsyóu.evapředloživ zprávy, návrby—.
častěji med. předkládám na vědomí, na po
radu. TÍvi. něco někomu; sděluju se něčím
s někým. Hér. ivx, v0 vote moýoastv, úmeodE
onou úp.čvabych, co zamýšlím činiti, před
ložil vám na vědomí.

ὑπερ-τιμάω Sof. příliš otím ; ve zvláštní
úctěmám,zi někoho, prs.

ὑπερ-τρέχω předbíhám; předháním.
básn, 807, ὑπερδραμεῖν a) Sof. θεῶν νόμιμα
bohů zákony (předhoniti), překonati, zrušiti.
b)Eur. v ra Toddúmepdodumnabude-li vrchu
moc tohoto—.

ὑπ-έρυνρος 9, ἴνουλαrudý, červený;
ὄθιτοπανύ, ΤΙή1ς,cóu.x (exanthema typho
sum).

vrep-úbyAoc 2. převysoký; vysokán
ský. Xen, 099 hory—.

ὑπερ-φαίνομα, ἄορ. ρᾳ58. ΤΠήϊς,ὑπερ
εφάνησαν τοῦ λόφου οβ]ετ1]Η56 πᾶ vrchu pa
hrbku.

ὑπερ-φαλαγγέω (-φάλαγξ) Χοῃ, Ρΐθ
sahuju, obháním, zaskakuju řadami. ἑχατέ
ρωῦεν z obou βίταη, ὑπερφαλαγγῆσαι τοῦ
GTPXTEVU.ATOSpřesáhnouti, záskočiti řadami
vojsko (nepřát.).

ὕπερ-φανής 2. (—oxivoua)vysoko zjev
ný, patrný. Xen. op. Taretvóc.

ὑπερ-φέρω 1. a) přenáším ; přepravuju.
Thúk.s dvojím ace. úTepeveyxovrEcTOviGdudv |
τὰς vadg přepravivše přes úžinu zemskou
své lodi, fut. úrego(osv—,b) Xen. pass. pře
nášeti se ; přelítati, i aor. úmepeveydva Ta
ἄχυρα ὑπὲρ τὸν σἵτονἐς τὸ χενὸν τῆς ἅλω ΔΡΥ
přeletly plevy přes obilí (zrna) do—.2. před
stihuju ; předčím; vynikám. Xen. πολὺ ὑπ
speveyxelyxl xpavioTEĎcauvelice vyniknouti
a předěiti.Ti: něčím. Hér. yo x4Met καὶ
ἀρετῇ μέγα ὑπερφέρουσαΚτα]ίπαΚτάφοι ἅ
rodou velmi vynikající, i Ti v něčem. —Twv0g

ὑπερ-χαίρω.

vynikám nad někoho, nad něco, Sof., Hér.,
Thúk. —mvávi: mezi některými. Hér. [les
cév mezi P-, is ace, předstihuju, převy
Šuju někoho, něco. Aisehl., Isok.

ὑπέρ-φευ (.νού-ω,817. ὑπερ-φυῆς)πΘΒ]Ι.,
Aischl. ú. oooveřynad přirozenost smýšleti;
příliš vysokomyslným, hrdým býti. Eur. v.

τιμᾶν τι nad míru ceniti něco.
VTEp-peúyw útěkem unikám, zi něčeho.

Eur. ojy ὑπερφεύξεται,
ὑπερ-φιλέω příliš, náramně rád mám.
úmep-pofbéopau příliš obávám se. jen

prs. aimpf. Xen. —Aischl. dyav— až přes
příliš—.

ὑπέρ-φοβος příliš bázlivý.Xen.o koních.
vmep-popém přenášívám. Xen. τὶ ὑπέρ

vivogněco přes něco.

VTTEP-PPovétMa) přílišně, pyšně smýš
Jím, Hér. vevipřílišzakládám sina něčem;
pyšním se něčím. Hér. gAoúrw. b) pohrdám.
Tivogněkým, něčím ; málo si vážím někoho,
něčeho, PL. šm.rmdevuaTogsnahy— (op. $xv
vdČe). Eur. —dxi.óvov rouhám se bohům;
—i s ace. v nevážnosti mám někoho, něco ;
nevšímám si někoho, něčeho. Aischl., Thůk,

΄--τὸ ὣεραπεῦον —lichotnictva. pass. v ne
vážnosti jsem. Thůk. úzó Ttvogu někoho.

VTTÉP-PPWV,ov0, 2. (-opýv) a) předčící,
vynikající myslí, duchem. Thúk. Ἡ ξύνεσιςἐκ
τοῦ ὑ, schopnosť (pocházející) z hrdé před
nosti duševní—.b) vysokomyslný; zpupný.
Aisehl. λόγοι, σημ... Sof.PLneut., v. κράζω--.

ὑπερ-φυής9. (ύὑπερ-φύο-μαι)1. Ῥϊετοξί
lý; nadpřirozený; neobyčejný; náramný.
Ἠότ, λίθους ὑπερφυέας T0 péyadog balvany
neobyčejné svouvelikostí, 2. obr. neobyčej
ný: výtečný; náramný ; nesmírný. a) ve
sm. dobrém. Hér. ἔργονἔργασταίτοι ὑ. µέγε
dog čin učiněn, vykonán tebou neobyčejný
svou velikostí. ΡΙ. ὑπεοφυῶς ὡς ἀληθῆ λέγεις
až příliš pravdivé mluvíš. —přiyatos ; pře
náramně—. b) ve sm. nedobrém. a) přepodiv
ný. Pl. oyéTha Aéysg zatůmsopvř smělé a
neobyčejně podivné věci mluvíš. $) přehroz
ný. Hér. čovovčin.

ὑπερ-φύομαι (s a0r. a0t.—oJvou)zrůstem,
mocí přesahuju, převyšuju. Hér. úrepodvaí
mio. logů: převýšiti někoho silou.

ὑπερ-χαίρω přílišnou,náramnou radost
mám ; příliš, náramně se raduju. Ἠόσ, δώροις
z darů. Xen. 0. Lavůdvov—, že se učím ; s ná
ramnou radostí učím se.



ὑπερ-χλίω.

ὑπερ-χλίω, π, -χλιδάω. Sof. prs. pří
liš bujný, zpupný jsem.

ὑπ-έρχομαι 1. a) dolů se ubírám (pod
Πὸσο).Χθη. ὑπῆλθον ὑπὸ τὰ δένδρα Ροβΐοιι
pili, podešli pod stromy. b) znenáhla, zvolna
ubírám se, odcházím. Xen. ixavoyvὑπεληλυ
dévože dosti daleko už postoupilo (vojsko
odeházejíc), poodešlo—.2. a) a) podskakuju;
podvádím ; pře-; obelstívám. Sof. vivo ně
koho. Aúdpa u úmeAdovtajně mě podskoče,
přelstě-. 3) obcházím (lichotě, prose). Pl.
ὑπερχόμενος πάντας ἀνθρώπους podlízaje
všem lidem, v) předcházím si (úslužností,
úctou). Xen. Tac doydc úřady, představen
stvo.; uctivě se chovám, mám k-—.b) «) taj
ně, bázlivě ubíhám. Xen. T0ůgmoheuovs ne
přátelům ; bojím se nepřátel. 3) o subi. neos.
Sof, δεῖμ.α,φόβοςὑπέρχεταί, ὑπῆλθέτινα hrů
za, strach obchází, pojímá, obešel, pojal ně
koho. (v. i +091). $xdux— div—,Hér. ostxn—
mráz, hrůza—. Eur. otxT6g rivos lítost nad
něčím,

ὑπ-ερωτάω potutelně,podloudnětážuse.
ὑπ-εύθῦνος 9, (--εὔθυνα) a) účty, po

čtem povinný; odpovědný.Aischl, rivi něko
mu. Hér. ἀρχὶ-- vláda odpovědná,účtům po
drobená. Thúk. —Dém. %:v0;z něčeho, b) pod
daný. Dém., Aischn, Teviněkomu, něčemu;
na někom, na něčem závislý.

ὑπ-έχω |. a) (med. ΔΟΥ,ὑπεσχόνην γ.
Ρῖϊ ὑπισχνέομαι) Ῥοδάτζα]α ; προάπαβίατα]α.
Hér. úzécye zpod nastavil (k nalití). b)Dém.
τὴν χεῖραπροτείνας καὶὑποσχών τα υρῖοά
natáhnuv a podržev. 2. a) «) podkládám ;
Ροβάάτάπι, Χθη, ὑφέξειν τινὶ éxuTóv poddati
sebe někomu. (3) podávám ; po-; dovoluju.
Ρ]. ὑπόσχες Σωκράτει ἐξελέγξαι-- Ῥοτο] Θό
kratovi, aby věc svou dokázal-. v) Dém.
ἐπὶταῖς ἐλπίσιν ὑπέχειν Da naděje spoléhati.
ϱ) «) podstupuju; podnikám ; na se beru.
Θοῦ, οὐχ ὑφέξειντὴν δίκην nepodstoupiti, u
jíti trestu. Thúk, výv Tiw.molavúpěšev po
kutu podstoupiti. Xen.uivíxv úmécyevinu na
5οτ7αΙ. ΡΙ. οὐκ ἂν δικαίως τὴναἰτίαν ὑπέχοιμι
neuvalovala by se právem na mne vina. B)
podstupuju; dávám. Dém. δίκηνὑποσχεῖνΡο
kutu dáti. Xen. úméyet δίκην οἶχν καὶ γονεῖς
υἱοῖςzadosť, nápravu činiti j. i rodiče sy
πὔπι--, ΕΙ. λόγον τινὶ ὑπέχειν, ὑποσχεῖν οᾱ
Ρογξά πόΚοπια ἀάταί, ἀάδ. ὑπέχειν λόγον
TE ATOxplocmczastávati výklad odpovědi. y)
odhodlávám se, Pl. úmócyegelrwstvodhodlej
se říci.

ὑπ-ηρέτης. 109:

ὑπ-ήχοος 9. (-ἀκοή) poslušný; podda
ný. Tevogněkomu. Aischl., Hér, att. —zř
mii. Xen., —Thúk,τὸ ὑ. τῶν ξυμμάχων pod
danstvo spojencův.

ὑπ-ήνεμος 9. (-ἄνεμος) Ῥο τξίτα; Vzá
větří. Sof. o 0s.— Xen. 70 ú. strana po větru,
povětrná.

VTOYVÝTYS, oV, 6 (ň úR-/vy brada pučící,
spoucí se.) opýřený ; jinoch s bradou opýře
nou. Pl. z Hom.

ὑπηρεσία, ἡ (ὑπηρέτ-ης) 1. 8) veslařstvo
služebné. Thúk, b) lodnictvo; služebnictvo,
mužstvo lodní(jen ne če.Bára). Thůk., Isok.
—2. služba těžká ; vůb. služba prokazovaná.
Pl, r de, vote$zoie—bohu, bohům—.

ὑπηρέσιον, τό (ὑπηρέτ-ης) podkladek,
polštář veslařský. Thúk.

ὑπ- ηρετέω (ὑπηρέτη-ς, 801. ὑπηρέτησα)
půvd. služby veslařské konám, —obyč. a)
služby konám. o)j. služebník, otrok, Hér. —
Χεη,οἱ δοῦλοι ἄχοντες τοῖς δεσπόταις ὑπηρε
voůciv—službykonají; ve službě jsou. pass.
Πόν, χρὴ τό γε ἐμιὸνὑπηρετέεσῦχι ἐπιτηδέως
třeba, aby povinnost aspoň moje konána byla
ochotně, Xen. io ptácích lapených : vů vu
φέροντα ὑπηρετεῖν Ῥτοβρόδπό ε11ὔ8γ Ἰκοπαί,
9) vůb. i za πο]ποβθΏ,Χθη ὑπηρετήχει καὶἄλ
λα τοῖς ἐφόροιςτοιχῦτα αὔ νγοποα] služby i
jné eforům takové. úmypevýcewvwposloužiti
někomu. uuoboĎ Tim úmnosreřyza mzdu něko
mu sloužiti. b) =) po vůli jsem, Tiviněkomu,
něčemu. Hér. Té yonovypíe věštbě. Thúk,
οῦχ. ὑπηρέτησαν αὐτῷ πορονοιἰ11 Ίδπια. ΕΙ.
ĚVEZAKONUXTOVTuvÍTLŮ. pro peníze někomu
v něčem po vůli jsem. Xen. ů. Tořgdeořzod
dávám se, podřizuju se bohům. Hér, € póvov
úmyoevýcevku vraždě propůjčiti se. pass.
τὰ ἀπ᾿Ἰμέωνἐς ὑμέας ἐπιτηδέως ὑπηρετέεται
s naší strany na vaši stranu ochotně po vůli
se děje 5) ochotně opatřuju. view71 někomu
něco. Xen. aor.— opatřiti. c) pomocný jsem ;
pomáhám. «) Tui někomu, něčemu. Pl, (v.
διάνοια 1. a). vi v něčem. Sof. ra Xolo'úrype
vety v osttním pomáhati, přispívati. úmYosTÝ
Gx pomoci. 9) viviproti něčemu.Sof, Tý vóce
proti té nemoci-—,

ὑπηρέτημα, τό (ὑπηρετέ-ω)511708(pro
kázaná). Sof.; Pl, pl.

ὑπ-ηρέτης, ου, ὁκ[--ἐρέτης) Ρᾶτά. εἶι
žebný veslař. obyč. a) služebník, «) poddaný.
Αἱβο]]. θεῶν. 9ο, Φοίβου. ΒΙ. ὁ τῶν ἔνδεχαὑ.
služebník jedenáctipájsů, B) ve vojště : po
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boční služebník; pobočník ( vůdcův ). οἱ
reci rov . pobočníciok. něho. oiKůpou.ů.
(v. ragůc 1. a). b) vykonavatel, δη, κράτι
GTOLÚ. FAVTOGčpyou nejsohopnější vykona
vatelé každého díla. c) pomocník, Sof. og ú.
Jj.pom—. Xes. čyeovju. dg ú. maje nás za pom-—.
1βο]ς,πλοῦτος καχίας ὑ. bohactví, pomocník,
podporovatel špatnosti—.

ὑπηρετιχκός ὃ. [ὑπηρέτ-ης)půvd, služeb
nický veslařstvím. obyč. a) služebnický;
službě podřízenépříslušný, «) Xen, ragaué
νειν ἐν τοῖς ú. OmAorcještě, stále zůstávati
při zbrani podřízené,sprosté (i.jestluka p).
p)Xen. 0 ú. xéAmcvýzvědná rychloloď. b) služ
bou pomoený. Pl.% ixrpotgů. pečlivost léka
řům pomocná, potřebná. %deote ú. pečlivost
bohům-.

VTO-ÝCW,ión, fut, sl. úpbyuu.

ὑπ-ηχέω zpod zvučím, Pl. úgyyeďTuM
γυρόνTi, Šustí něco svištně k něčemu.

ὑπ-ίημι, ἰόπ. --- ὑφίημι,
VTO-ČAA© zpod vinu Sof. σοὶὃ' ὑπίλλουσιν

oróu« ale předtebou svírají, zamykají (stra
chem) ústa.

ὑπ-ίστημι, 1όπ,--- ὑφίστημι.
ὑπ-ισχνέομαι, ióů. ἰὑπ-ίσχομαι (Ίθι

prs, aimpf.; ostt. čs. odr- you%, a0r, ÚT
εσχόμ.ηνὤ) na se beru; podstupuju. a) a)
přislibuju. vi něco, Eur., att. —Xen, πολλὰ
úmoyveč mnoho přislibuješ. úmocyčoda: T0v
vucdóv přislíbiti mzdu. Hér. čri Aoye úní
σχοµαι5 výminkou přislibuju. často s ὑπ].
fut. —že—.Sof., Hér., att, —Xen. ὑπέσχετο
dcer —žedá. —©)nabízím (slibem). ri něco ;
nabízím se k něčemu. Pl. (v. uždyvu.«1. b).
sanf. prs. —motelyἄνδρας ἀγαθοὺς πολίτας
činiti muže dobrými občany. b) «) přiznávám
se; vyznávám (profiteor). Hér. oddeigúné
oyeToeidévaunikdo nevyznal,neujistil, ževí.
B)důvěřuju si. Hér, odre déxa avdoáaὑπί
σχοµαιοἷός τε εἶναιμάχεσθαι οὔτε δυοῖσι,πθ
důvěřuju si, že jsem s to, aniabych s desíti
muži se potýkal, ani se dvěma.

VT-LoVOLUL, v. předch.

ὑπνο-δότᾶς, ἄότ. «-- «δότης, ὁ (51Υ. δο
To) Aischl, spánkodárce ; -dárný ; uspáva
jící. vóu.ognápěv.

ὑπνομαχέω (-vudm)Xen.jen prs. spán
ku odporuju. :

ÚTVOC,ὁ (πθ συπ-νος, » SOp-0r, som-nus,
sup-ati. sp-áti, sp-ánek, sen ze sepn) 1.a)
spánek. trag., Hér,, att. (v, λαγχάνω 8, α).

c p
UTO.

b) spánek ; ospalost. Dém. —2. zosbn. “Y7
vog Spánek., Sof.

Ύπνος, v. předch. |
VTVOW(úmvo-c)uspávám. φᾳ55. Πέν. ὑπ

νωμ.νος πο spánku pohřížen.
ὑπνώσσω, -ττω (ὕπνο-ς) spánkem od

počívám, obr, klidný, v klidu jsem. Aischl.
subi. xéxp.

ὑπό, před 5απποΏ].ὑπ', Ρἷεὰ ostrým příd.

ὑφ', Ἰόπ. ὑπ, Ῥόβη. 1ὑπαί (j. 100.) (« sub.),
postp.úro. I. adv. zř.pod (něčím);spod.Hér.
Ὑέρρα : ὑ. δὲφαρετρεῶνες ἐκρέμαντο terče;
pod nimi pak toulce visely. IL praep, s.dat.,
gen.,aco, A. s dat. 1. a) pod. «) (č. s instr.).
Hér., Xen. ὑ. τῇ dxoomóM,-Au pod vyšehra
dem. Xen. ú. τοῖς dípoog pod sedadly, Pl, o.
τῷ οὐρανῷ pod nebem. G) (č. s instr. n. aco.).
Χθῃ. πεπτωχὼς ὑ. τῷ Κύρου ἵππῳ βραάπαν
pod Kýrovým koněm, pod Kýrova koně. ϱ) α)
(pod ;)do; u. Aischl, Gouaciy úrToζεύγνυσι do
vozu zapřáhne, Hér. (v. 2. úmeruua, 3). Xen.
ἵππους τοὺς ὑ, τοῖς ἅρμιασιν ὄντας Κοπὂ τντοτή
(zapřažené podjhem). 6) vnitř; ve (s loo.).
Sof. etogan—Alavd" 0. oxyvaiot zadržeti Ajan
ta ve stanech. ú. oréyy v příbytku. 2.a) pod
(s instr., o síle) Aischl. reAeúTaoav Ú.χερσίν
skonali pod rukama (v boji). Sof. v0v ú. GG
oůtcov xeoxuvá toho zahub (pod) svým paro
mem ! b) «) (o podřízenosti, poddanosti). Sof,
(v. Aópoc1. 4). Ἠότ. τὴν Ἑλλάδα ὑπἑωυτῷ
ποιήσασθαι Ηε]]αάιι 5ορόΡοάπιαπ!{1.p. Dém,
—Hér., Thúk., Xen. úmóvim ysvécdat pod ně
koho, pod moc něčí dostati se, přijíti: —efvat
pod někým, v moci něčí býti; někomu poddá
nu, podřízenu býti. Dém. T0ug čywo00g οὐκ
ἔστι λαβεῖν ὑ. τοῖς νόµοις πθρῖάία] πο]{θ Ῥο
jati pod zákony. 6)(ořízení, vedenía p.). Xen.
εἶχον οἱταξίαοχοι ὑφ᾽ἑαυτοῖς τὰς τάξεις κε
xocumuévagmělisetníci pod sebou (svým ří
zením, svou správou) setniny spořádány. Pl,
ὑ. matdoTpibyrexadedodou správou, vědením
tělocvikáře vzdělánu býti. v) (o oboru pří

| ΒΙαδπόπι). ΡΙ. αἱὑ. πάσαις ταῖς τέχναις ἔργα
otauvýkony z oboru všech umění—.B, s gen.
1. a) pod (s instr.) «) Aischl. (v. κεύθω {,).
BOf,TOUSÚ.ydovog nebožtíky pod zemí, Pl,ú.
τῆς πλατάνου Ρροᾶ--.P) (s instr, n. ace.). Sof.
raoov dud5ů. "XMidosbodni mě pod klíční ko
sti (v. xsúmTo 1. a). Pl. v.uxMm.—b) u; od.
Xen. Boůg 0. duděna vůl od vozu, (do vozu
zapřáhaný,) tažný. —c) Sof.; Xen, 4, oxórTov
podtají. —2. a) «) pod (s instr,); mocí ně
koho, něčeho; od; i pouhým instr, Sof, da
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vety ú7rOTivog zemříti, (pod) ranou něčí. Xen.
ἀποῦνῄσχειν, úmodavev— umírati, umříti,
padnouti někým, Hér. TeAsurňoa— skonati
nástrahou něčí. —úr aiyuž%e—od hrotu— (v.
Ι ἀπόλλυμι2. a). P) často při pass. od. Sof.
τῶν ὃ ὑπαί γένουςἐξημπόλημαι od rodu těch
zcela jsem zaprodán. Xen, úr6 Ttvogdvayxa
Čeoiou od někoho nucenubýti. y) vůb. o pří
čině, původu, podnětu, od; ze; i pouhým
instr. trag., att, úo fdovňc z rozkoše ; z ra
dosti; radostí, Eur. úropys z hněvu. 5of.
úmčXridov nadějemi—. PL, ὑ, ταύτης τῆς αἰ
Ttag z té příčiny, Hér. ὑ. ἀρετῆς καὶπροῦθυμί
Ὡς 70 statečnosti a ochotnosti, i opřekážce:
Ρο, Ἠότ, ὑ. τούτων οὐκ.εἶναιδιελθεἴντὸ προ
σωτέρωΡο ἰγίο že nelze popojíti ještě dále ku
předu. p. Thúk.při ččtévou(v. ičyXog 1.b, B).
b) «) (0 podřízenosti, ) Sof, dvoloerauúm"ὀρφα
νιστῶν μ.Ἡoíkov Živottráviti bude pod poruč
níky nevlídnými. 3) (oprostřednictví)skrze;
i pouhým instr., Hér. ú. xf0Vx0gmponyópeus
skrze hlasatele ohlašoval—. Thůk. eůyag
ξύμπαντες ὑ. κρυκος ἐποιοῦντο modlitby
všichni vespolek po hlasateli předříkávají
cím konali. y) fo okolnostech průvodných).
Hér.,Aischl. (v. udomě a, B.—rmoumý2. a.—b).
ἐστρατεύετο ὑ. συρίγγων τε καὶ αὐλοῦ Ῥοομοάᾶ
konal se za zvukůtrub a píšťal. Thúk. yooetv
ů. «dAnrdv kráčeti dle hudby pištců, Xen. Ψ.
adXyrpidov při hudbě piskaček, 9) (0 způso
bu) za (s gen.); se, Eur., Thúk. (v. edon
uog £., omovdý 1. a). —c) od; u. Xen. μᾶλλον
ὑπ ἄλλωναἰδοῦς τεύξειvětší uctivosti ujných
ἀο]άδᾶ (τ. { ἐπιμέλεια £.). —C, s ace. 1. a) «)
pod (s ace.) Aischl, , γῆν εἰςΤάρταρον Ροᾷ
zemi do T—.Xen. (v. úméoyopu 1. 8). ὑ. τὸν
opdaAXu.óvpod oko. 3) pod (s aco.); dolů do.
ΑΙΡΟΠ]. γῆς ὑ. ζόφονκάτω ἆἀο]ᾷ do temnoty
podzemské. —v) hluboko daleko do—. Sof.
παίσασ ὑφ Tap αὑτήν bodši, poranivši
sebe hluboko do srdce. gorrž úm dy,lxv
úAav bloudí daleko (do pustého lesa, ) po
pustém lese. b) «) pod (s ace.); až ku.
Sof. úr aůTNYčoyarny ovýXnyaž k samému
kraji sloupu (těsně ku kraji sloupu). Xen.
ἄγειν ὑπ' αὐτὰ τὰ τείχη vésti až pod samy
παϊ, ς 5απιΥπι Ζάεπι, ἐλάσαιὑ, τὴν σκοπήν do
jeti pod vrch hlídky. 3) pod (s ace, n. instr.).
Xen. ú. Aópov oTŤGaupod vrch, pod vrchem
po-, zastaviti, v) dole ku, u. Aischl. úo' ἅρμια
T fyxyov Čemovga k vozu přivedl, připřáhl
jsem koně, Hér. . vv dúpyvdole u dveří.0)
dole pod (s instr,). Thúk. ú. τὸ Πάγγαιον ᾧ
xyoav pod Pangajem—. Xen. čyταῖς ὑ. τὸ ὄρος
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χώμαις ν ἀδάϊπάο]ι ροᾷ Ἠοτοι 56Ργοβ/τα/{ο{οἩ
(τ.1 2. ὄπειμι8, α). Αίεοηπ. τῶν ὑ. τὸν ἥλιον
ἀνθρώπων1άΐ pod sluncem (na prostoru zem
ském) žijících. ©)«) o čse. za (s gen.) Hér.,
Thúk. ὑ, τὴν νόκτα za noci. Hér. ú. rov vyov
xavaxuévra Za (doby) vypálení chrámu. ú.
TovmóAcuovza války ; po válku. Isok. ú. τν
eiofvyv za (dobu) míru. Thúk, ú. rov oetonóv
za (dobu) zemětřesení, Ú.T0UgÚTOŮS Vpóvouve
za týchž dob. ϱ) o míře, Pl. při adi. úmó m
poněkud ; semtam, TaůT« —doepň, Tora. —
2.a)a)(o podřízenosti,poddanosti.) pods (instr,
n. ace.) at. ὑπό τινα γίγνεσθαι, γενέσῦαι ροᾷ
někoho, v moc něčí dostávati se, přicházeti,
dostati se, přijíti. i —eťvoupod někým, v moci
něčí býti; někomu poddaným býti. Hér. (%
v) Žvú. Puorhéx Oacuopópogbyla v podda
nosti králi poplatkem, Thúk. dočxvvov (pl.
ὑπὸ σφᾶς) ποιεῖσθαι 5ορό podmaňovati. i bez
verba, Xen. rav ὑ. βασιλέα βαρβάρωνρατρατῇ
Ἐτά] ῬοάάαπγοἩ, Χεη, οἱὑπ' αὐτὸν πάντες
všichni jemu poddaní, podřízení, B) (o0chra
πὄ) Πόγ, ὅκως ἔωσι ὑ. τὸν πεζὸν στρατόν aby
byli pod ochranou pozemského vojska, v) (0
okolnosti průvodné) Xen, ů. rov aůAdvorxAé
veodaí Timpři píšťale, za zvuků píšťaly—. b)
o) (soudně) Hér.,, att. dyew, úmaysw Tivě Ú.

ικαστήριον, οἥμον,ἐφόρους τός{ῖ, Ὠπά{1, Ῥο
háněti někoho k soudu, před soud (zde žalo
vaný stával níže. srv. úráye 1. a). P) Dém.
gig TOŮGÚTOyslox— na ty, kteří (právě pod
rukou přijdou,)se namanou—. III. ve slž. 1.
a) «) pod (2. ὕπ-ειμι, ὑπ-έχω, -αίΌριος,ὑπό
γαιος). β) Ῥοᾶ; ἀοἱ6; ἀο]ᾷ (ὑπό-χειμαι, ὑπο
τίδημι, ὑφ-ίστημι, ὑπ-ερείδω). v) pod ; dolů;
5; Ρο (ὑπ-έρχομαι, ὑφ-ίημι, -οράω, ὑπο-βλέ
ro). b) a) pod; zpod; zdola (úro-86w, úm
εργάζοµαι 1., -άργυρος). 7Π]ουΡί (ὑπο-στενάζω).β)2Ροᾶ; οἆ(ὑπο-λύω,-τέμνω,«φεύγω,ὑφ
έλκω). Υ)Ροᾶ ; Ρο; ζ8 (ὑπο-λαμβάνω).-- O)za,0(úTo-GTpÉCA,-oTP0gY).C)u)pod;před; při;
tam ; vy- (úm-4yo 1. a, —b, u, 6, α. -αντάω,
-avráČe). B)při; na [ὑπο-δέχομαι, «ισχνέοµαι).
v) zpod ; vzadu ; Ῥυὺ(ὑπο-λείπω,ὑπό-λοιπος.-
2. a) «) pod (0 poddanosti, podřízenosti. úro
ζόγιος,ὑπ-ηρετής, ὕπ-αρχος,ὑπ-άρχω 2.,-ακού
ωΒ, -Ἴχοος, -εύθυνος, ὑπο-τελής). β) Ροᾶ; Ῥο(ὑπό-σπονδος).ϱ)α)παρεα; Ρἱ6ά,na,za(do
Ἰγέομαι, ὑπ-άρχω 1.). β) Ρϊεᾶ; ΡΠ1;na (úT0
φέρω 9, -τείνω 2, ὑπ-αναγιγνώσκω,-αγορεύω,
-εἴπον, ὑπο-τίδηυι 9, «βΏᾶλλω£., -μιμνῄσκω).
veřejně (úmo-xypůcaw). ©)«) po; znenáhla;
zvolna (ὑπ-έρχομαι 1. b, 1. Úm-ew. úTe-ava
Moxo). B)po; při ; trodhu ; poněkud (dr-oudé
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ουχι, -αισχύνου.αι, -έρυΏρος,ὑπό-Ῥερμος, -χω
φος). Υ) Ροᾶ; tajně ; lestně ; chytře (úm-E9y0
ua 2, -ye 1. b, B, ο, β, 817. ὑπ-ερωτάω;
ὑπό-βλητος).

ὑπό-βαῦρον, τό, Ἱο]ευαᾶ]ο (dole u se
dadla). Xen. pl.

ὑπο-βαίνω sestupuju. Hér. Tecosoxx0vra
πόδας ὑποβαςτῆς ἑτέρης(40 stop sestoupiv;)
o 40 stop sniživ—.

ὑπο-βάλλω 1. ϱ) α) podhazuju; podvr
huju ; podkládám. Xen. úmdToůcmódac T pod
nohy něco. vů vs 71pod zemi, do země něco
kladu, sázím. úmobXyréxTý our v pod
hodititřebapodsazenici hlínu.) prostírám,
Xen. úzofboXeivprostříti, s obi. koberců. b)
x) podkládám.Eur. aor, ouov %Bpaylová rim
plece n. rámě něčemu podložiti, pod něco
nadstaviti. p) Hér, úmoBaXécdaudítě si pod
ložiti (cizí). 2. a)podvrhuju ; roztrušuju. 996,
med. vůbovs (V.xXémro 1.f.). b) napovídám,
vii někomu. vi něco. Pl., Xen., Isok. TovA0
vov. —Lýs. Tia někoho,

ὑπο-βαρβαρίζω poněkud cizácky, jazy
kem cizáckým mluvím. Pl, prs.

ὑπόβασις, 1 (úno-Pa-ívo) sestup. Xen. o
koni: sklánění, shýbání,

v7v0-iBaČe dolůvedu.Xen.meď.o koni:
shýbati se.

v7rO-PAÉTWa) shlídám ; podezřivě, ostře
hledím. vivě na někoho. Pl. dmoBXédovraíce
shlídati na tebe budou. aor. (v. rzvondov). b)
Pl.ů. eigěu.cvvovzkoumavým okem pohlížím
na sebe.

ὑποβλητέος, ν. ὑποβάλλω.

ὑπό-βλητος 2. (BaA-Aw)podvržený. Sof.
—Aóy0; potměšilá, neupřímná řeč. —orTóu.%
potměšilá ústa.

ὑποβολή, Ἡ (ὑποβάλ-λω) Ροᾶξ]αᾶ, Χεη,
napovědění ; napomenutí; návod.

ὑποβολιμαῖοςὃ. (ὑποβάλ-λω 517. βολή)
podvržený ; podstrčený. Hér. úroBokivuaix
děti podvržené: Dém. mase. sg. podvrženec.

ὑπο-βρέμω, Aisehl. zpod,temně hučím.
ὑυπόβρυχα, γ. ὑπόβρυχος.

ὑποβρύχιος ὃ. (ὑπόβρυχ-ος, 8ΥΥ.περιρρύ
410g)vírem potopený, uchvácený. Hér, —PL.
ve vzduchu: úchvatem hnaný.

VTÓ-PPVyoc2. (—« Svéze) za-, potope
ný (pod vodou). Hér. metapl. ace. sg. fem.
ὑπόῤρυχα.

ὑπο-δείχνυμι.
ς

ὑπόο-γαιος 9. (-γαϊκ. 161. Ξ- «γειος) Ροᾶ
ΠπθΙΩΠ{.ἨΠότ. ὀρύγματα, οἴκημα.

vTto-veAdw Pl. potutelně usmívám se.
VTO-YlyVopat, ión. -VÚvopou znenáhla

přibývám. Hér.

VTTÓ-VÁUVNOG2. modravý. Xen. ὄμματα-
zrakem, v očích.

ὑπο-γραμματεύς, Ee<, Ó, podřízený,
menší písař; písařík. Dém., Lýs.

ὑπο-γραμματεύω podřízenýmpísařem
jsem. Dém.—Lýs. aor. —stávám se.

ὑπο-γραφή, Ἡ, παπιαζάΠί(ᾳροά). Χεη. ὀφ
VaAudv ú. natírání podočí.

ὑπο-γράφω 1. zpodnaškrtuju. Pl. úzo
vodda vyxuuc načárkovatilinky, čárky (ku
psaní). 2. zpod píšu. Thúk. v στήλη ὑπέ
yoaÚavna sloup dole napsali, písmem vryli.

ὑπό-γυιος 1 -γυος 9. (γυῖο-ν)a) (pod)obra
tem ; na obratě; j. obrácenímraky ; čerstvý.
ččú. znáhla; z čerstva, Xen. při uerar4oce
σθαι, 18ο]ς,--γέγονε Ἡ παρασκευή. Ατῦ. χρί
cerg—rozsudky. b)brzký ; nový (čsem). Isok.
τὸ ὑπογυιότατον 78 nejnovější doby (op. vo
maAuóv). Arst. u% úrdyutot T o9yř ne brzy
po hněvu : nějakou dobu po hněvu.

ὑπό-γυος, v. předeh,
ὑπο-δεγς 9. {-- 1.δέ-ω, 815. ἐν-,ἐπιδεής)

poněkud nedostatečný. obyč. comp. ὑποδε
éGTE00<.a) nižší, sprostší (důstojnosti a.p).
Hér. oixím, πατήρ. Χθῃ. 0 08. Ρ]. -- ΓΕ].οἰχία
οὐδὲντῆς ἑτέρας úzo8- rodina v ničem sprost
ŠÍ než druhá, i Téyvy ouaxo“ šzelvns úmod.
umění o málo nižší než ono. b) «) Thúk. mocí
(nedostatečnější,) slabší; méně mocný.00s.
i věcech. č%vv úmod—Znedostatečnějších
prostředků ; se slabšími, menšími prostředky.
1 adv.— -Téocogméně dostatečně ; měrou slab
ší. ϱ) 1ςοῖς.οἱὑποδεέστερον πράττοντες méně
zámožní, Υ) Χθη. πολὺ ὑ. τίς τινός Ti. MNO
hem slabší někdo (nad) někoho něčím,

ὑπόδειγμα, τό (-δείκ-νυμι) παπηαδθη{;
poučení (naznačené). Xen.

ὑπο-δείδω prs. ηπθοῦ.,Φο08,ἀἱθ πδ]{. ὑπο
dečoníviva náhle zaleknouti, zhroziti se ně
koho.

ὑπο-δείχνυμι ἰ«δειχνύω. a) zespod, tro
chu, poněkud ukazuju. Hér. úmodékac0ABov
Ódeóc jen poněkud blaho ukázav bůh—. Xen.
prs. b) x) napřed, veřejně ukazuju; nazna
čuju (před očima jných), Hér. cy otvorvevézxc:
ÚRodéZuzd1dovyac přímorovné průkopy Kvy



ὑπο-δειμαίνω.

kopání naznačiv (král)—. 3) na ruku, k po
učení (ukazuju,)dávám, podávám; vykládám,
Χεῃ. πονηρῶς ὑποδειχνύειν τι δραἰπὸαΚαπονᾶ
ti, vykládati něco, Ατοῦ, 80),

ὑπο-δειμαίνω Ἠότ, strachem, poddávám
se. viva n. Ti někomu, nečemu.

ὑπο-δέχομαι, 10n.= ὑποδέχομαι.
S Z A ε /

ὑπο-δέμω, Ἠότ. αροᾶ βἰανίπι,ὑποδείμας
τὸν πρῶτον δόµον λίδου υγβίατόν spodní
vrstvu první z kamene-—.

ὑπο-δέξας jón., v. ὑποδείχνυμι. ale VTO
δέξασναι ν. ρἵήὑποδέχομαι.

ὑποδέξιος 3. (ὑποδέχ-ομαι) dostatečný,
prostranný ochraně. Hé?. Auéveg,

ὑπόδεσις, Ý[ὑποδέ-ω] obuv ; obuví, Xen.,
PLipl.

ὑπο-δέχομαι, Ἰόη.«δέκομαι. 1, a) «) pod
střechu, do domu, k sobě přijímám. Hér. sč
οἰχίοισι ὑποδεξάμενος ἔχω tebe do příbytku
svého přijav chovám, Thúk,, Isok. voůg ou
γάδας, ἱχέτας ὑποδέχεσδαι. i ve válce. Xen.
ὡς φίλιοναὐτὸν ὑποδέχεσθαι ΔΡΥΡο Ρά{δ]ακα
ho k sobě přijímali. Dém. IIvovatov T0dsúzo
dečanévouzz Pydňanů ty, kteří ho (Filipa)
přijali k sobě. B) Xen. %yvvý ὑποδεξαμένη
žena počavši.—b) o subi. neosb., Xen, várog
αὐτοὺςὑπεδέχετο úval je přijímal; do úvalu
vcházeli. 2. a) na se beru, «) vi něco. Hér.
(v. šdeXovrg). uvoluju se vněco, kněčemu;
přijímám něco. aor. uvoliti se; přijati, Hér.
—Xen. 7%vovpavnyízv. s inf, fut. zavazuju
se, že—. 3) přislibuju. Ti něco. Hér. ueyzAu
veliké dary. s inf. fut. že—.Hér., att.— v)
přiznávám se; přisvěděuju. Hér, 00x úredé
χετο ἀρρωδέων μἠ-- περϊἰππάτα]56, ζαρίτα!,
obávaje se, aby ne—. b) «) podstupuju (ne
přát). viva někoho; na odpor stavím se ně
komu. Thúk., Xen. i s οΡΙ, τὰ θηρία. -- Hér.
oi čydooi úmodečáuesvoíuv protivníci pola
pivše ho—. 6) Thúk. rxpa vváumv déyecdou
4Aýove proti mysli zacházeti s někýmpřá
telsky. c) zaujímám. Hér. o prostoře, v0 090g
την ἠῶ τῆς ὁδοῦάλασσα ὑποδέκεταιkrajinu
východní od cesty té mořezaujímá(pod se
bou drží).

ὑπο-δέω (-2. čée) podvazuju. s obi.obuvi.
medď.—si ; obouvám si. Xen. úrodýuaTx úTo
dodvra: obuví si obouvají; trepky si podva
Λη]. Ηότ, ἶ κοδόρνους ὑποδέεσθαι, ---δήσα
oba: skorně obouvati, obouti si. pass. Pl.
únodýu Ta Úmodedeuévogobuví maje obuto.
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Xen. pouhé ὑποδεδεμένος obut jsa. Thúk.
πόὸκ-- nohu maje obutu.

ὑπο-δήλωσις, ἡ, PL. (s příhanou v řeč
nictví) přidaný, vedlejší výklad.

ὑπόδημα, τό (úmočE-e)podvázané, obyč.
obuv, půvd. podšev (korková, řemínky na.
nozespodnípodvázaná,nízká n.ivysoká; pl.
opanky, trepky); střevíc (v. xoyrig, oavaá
λιον, ἐμβόάς, καρβατίνη. -- 81τ. Ἱ κόθορνος).
Hér. (v. ῥάπτω). Χθῃ. pl. ἀνδρεῖχ, γυναικεῖα,
ὑψηλά.-- Βἱ:π. ἶὑποδέω.

ὑπό-δικος 9. (-díxm)soudu poddaný,pří
slušný. Arstaneut. pl.

ὑποδοχή, Ἡ (úmodéyo-uou)1. a) «) přijatí
(pod střechu, do domu). Thúk. ἀνδροαπόδων
τῶν ἀφισταμιένωνοἰτοκδν ubíhajících. P) ho
stění ;po- ; uhostění; častování, Eur. pl. δό
U.covv domě svém. Hér. —T00orpaT00 vojska.
b) útočiště. Xen. pl. dapahécravou nejbez

„pečnější—. 2. a) přisvědčení; uznání. Dém.
b) (nepřát.)podstoupení. Thúk. 08 oToxT8
uovog vojska ; odporování vojsku.

ὑπο-δραμεῖν, 80Υ,Κὑποτρέχω.
ὑπό-δρομος 9. Ροάρόἕπύ. Ἐπι, πέτρος

ἴχνους ὑ, Κάπιοπ Κτοκα podrazný,
ὑπο-δύνω (Α1γ.úodýo) jen prs. aimpf.,

Ἠόγ. 1. κιθῶνας ὑποδύνειντοῖσιεἵμιασι5 πὅ
oblékati pod oděv(svrchní). 2. uvazuju se.
TVŽyspovímyve velitelství. rxůrvx v toto,

V700-000I. act. (prs. aimpf.)spouštím;
υτΏτι/]1. Χθπ. ἧττον ἂν ὑποδύοι ὁ ἵππος τὸν
ἀναβάτην πηόπὃ snadno by svrhoval kůň
jezdce. II. zeď. (s aor. act. -Gdva, prf. —8e
δῦκέναι) 1.zpod vnikám. a) shýbám se. Hér.
ὑποδύντες ὑπὸ τὴν ζεύγλην sehnuvše se pod
jho ; zapřáhše se do jha—.b) «) ΒΙ. ὑπέδυ τι
úTrÓTLNěco (vniklo,) se skrylo pod něco. úTo
dédvné TÍ Ti skryto jest, tají se něco v ně
ὄθπι, ϱ) 89Η,5 488, ἀλλά μοι ἔπη únédu ale mi
slova se vloudila, mě slova obloudila. 2. a)
podnikám ; podstupuju. Hér, góAeu.ovúno
ddvai—podniknouti, podstoupiti. s inf, aby—.
Xen. úmodůcova: móvov, xivěvvov—. ÚTOOVEL

διδάσκειν Tuhodláš učiti něčemu. b) se subi.
neosb., Xen. ἀρρωστία ὑποδύεται ποδαᾶϊτοβί
připadá,

ὑπο-ζάχορος (-δία-, διά-κορος, -κόρη)
Hér. 4— podkněžka.

ὑπο-ζεύγνυμι a) zpod zapřahám. Hér,
-ζεῦξαι 300gzapřáhnouti(k vozu) voly. b) Sof.
rd únelýynymóvov tuto podvoliljsem se
práci.
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ὑπο-ξύγιον, τό (-ζωγ-όν) podjařmeně;
obyč. soumar; mezek; osel. Hér., Xen. pl.
obzl. při vojsku ; vedle Úrr01, xaumdo.

ὑπο-ζώννυμι podpasuju;podkasuju.Hér.
ζειρὰς ὑπεζωμένοι Žcav haleny měli podka
sány, podpásány.

v7TÓ-Veppoc2, poněkud horký, horlivý,
prudký. Hér. comp. —rmoAéutoc.

ὑπό δεσις,ἡ (ὑπο-τί-θ]-μι) ροᾶε]αᾶ.ουγό.
obr. a) «) základ ; myšlénka, úmysl základ
ní. Pl. xarů τὴν ὑ. na svém základě; dle
svého úmyslu. oai xi ú. eiolv tvé jsou to zá
kladní myšlénky ; tys tak stanovil. Dém.
τῶν πράξεωναἱdpyai xxi ai. činů počátky
a základy. ) základní podmínka. Xen. vyv
ἐν φίλοις δικαιοτάτην ὑ. ὑποτιθδέναι: ἐὰν γαρ-,
podmínku mezipřátely nejspravedlivější(zá
kladem pokládám), předpokládám : jestliže
t, —; základ pojmu (v. čravávo £.). PL. čč ú.
dle zásady, podmínky předpokládané, b) hl.
věe, předmět; úkol. Ίςο]ς. ἔξω τῆς ὑ. λέγειν
mimoúkol mluviti. (v. i ἀποπλανάω). έπη.
τὴν Ú., περὶἾς βουλεύεσδε-- Β1.τδο, ο πίζ 5
radíte (j. o základu všeho),

ὑπο-νέω podbíhám.Xen.(alej. coni, aor.,
Y. ὑποτίθημι).

VTOVÝKY,Ἡ (ὑπο-τί-ὃη-μι) Ῥοά]οπα ;
obyč. obr. rada (na ruku) daná. Ἠότ, ἐποίεε
τὰς Ἀροίσου . činil, comu Kr. (naruku dal,)
poradil, v. iovy— {,

ὑποὺημοσύνη, Ἡ (ὑπουή-μων, ονος;ὑπο
τί-Όη-μι) παγεᾶεηί; πάτοᾶ; rada daná. Xen,
τινός něčí,

ὑπο-ορυβέω ἘΛή]ς,ὑπορυβῆσαίτι ἔςττι
vx začíti reptati něco na někoho.

ὑπο-ὑωπεύω podlízám lichotivě. Hér.
oúděvúToboreÚcac nic mu nezalichotě-,

vT-oLow, fut. K ὑποφέρω.

VTO-XUÝ-T)LOUjón, -xdr- a) dole, tajně
usadil, položil jsem se. Xen, ἐσήμαινοντοῖς
úmoxadyuévodvafBxlvev znamení dávali (v
úkrytu) číhajícím, aby vystupovali. Hér.
8 800 ἐν τῇ Βοιωτίῃ ὑποκατήμενοι τὸν βάρ
Papovv Bojótsku očekávajíce barbara—. b)
vůb. čekaje usadil jsem se. Hér, ἐν τῇ πόλι
VTOXATÝU.EVOG—Očekávaje.

ὕπο-χαν-ίζω tajně usazuju. Xen. medď.
--βθ. ὑπεκαδίζοντο ὑπαὐτῷ τῷ τείχει —pod
samou zdí.

ὑπο-χκαίω ἀο]ο (pod kotlem) zapaluju.

ὕπο-χόρισμα.

ὑπο-κάμπτω pod-; ohýbám.Xen. 0-, za
táčím (se). prs.

ὕπο-χατα-βαίνω a) zvolna sestupuju.
Xen. part. prs. a prf. ; aor., Thúk. čxTv TE
χῶν ὑποκατέβησαν πο ἱνταίvytáhli. b) Hér.
dále a dále postupuju. prs.

ὑπο-χατα-χκλίνω dolů skláním. Dém.
úmoxaTaxuvópuevo:podkloňujíce, poddávajíce
se; z malomyslnosti.

VTO-MÁTOneskl. Pl. poněkud níže T1v0g
než—. dedpo Ú.čuoů sem vpravo vedle mne,

ὑπό-χειμαι 1. α) Ροᾶ]οζῇ]jsem se; pod
ložen, podřízenjsem. ΕΙ. ἄρχεσῦαι καὶὑπο
κεῖσθαιτῷ ἄρχοντι Ῥοδάάπη ἃ podřízenu býti
vládci; pod vládou a svrchovaností vlád
covoubýti. b) Isok. úmoxeuévycvs EúPotag
AmdThyArmy xparodvrecnad Eubojí pro
stírající se podle Attiky vládnouce—. 2.
o subi, neosb. a) «) Thúk, oi θεμέλιοι παν
τοίων λίθων ὑπόχεινται ΤάΚ]αάγ το τᾶε]]]ᾶ
kých kamenů pod-, položeny jsou. p. Xen.—
ϱ) ἑκάστῳ τῶν ὀνομάτων ὑπόχειταί τις ἴδιος
οὐσίαv každém ze jmen pod-, založenajest
nějaká zvláštní podstata. Thúk. čAmigú. na
děje založena jest. b) úmoxerraím základem
položeno, ustanoveno, uznánojest něco, Hér.
ἐμοὶὑποκέεται, ὅτι-- τηπὸ základem, zásadou
1954,Ζθ--. ΡΙ. οὕτω τούτων ὑποχειμένων-- ἴδ]ς
toto když jest uznáno—.

ὑπο-κηρύσσω, -vre Pl. meď. σὺ dva
φανδὸν σεαυτὸν ὑποκηρυξάμενος εἰς πάντας
Toůg"EAAnvag—ty zjevně sebe ohlásiv ve
řejně přede všemi Hellény—. op. «roxpum
τόµενος.

Όπο-χῖνέω 1. Ροροπάπίπι; Ῥοράδάπι; po
noukám, Pl. viva někoho. 2. trochu hýbám
se. a) Xen, o zajíci. b) Hér. οὐδεμία πόλις ἂν
úmexivycežádná obec nebyla by se ani o ma
linko hnula, vzbouřila.

ὕπο-χλέπτω kradmo, podtají zbavuju.
Sof. pass. —zbavovánjsem, vi něčeho,

vrO-XvÍCm podražďuju. Xen. pass.
ὑπό-χοπος 9. poněkud unavený. Xen.
ὕπο-χκοριζομαι (-κόρι-ον ἀδγδάίκο, κόρ-η)

mazličkuje, zdrobňuje, hezounky nazývám.
Ῥόπι, τὰ τοιαὈὺ) ὑποχοριζόμενοι takových
slov hezounkých (pro věc špatnou) užíva
jíce. Arst. τὸ ὑποκορίζεσδαι zdrobňování
slov.

ὕπο-κόρισμα, τό (5ιν.νάβ].) zdrobnělé,
hezounké slůvko. Arst.



ὑποχορισμός.

ὑποχορισμός, Ó(ὑποκορίζομααι)zdrobňo
vání (slov). Arst,

ὑπο-κρητηρίδιον, τό (-κρατήρ) Ροᾶβί{ᾶ
vec měsidla (j. mísa veliká). Hér.

oTto-xpívopau (v podkladu tříbím, rozebí
rám) 1. a) výkladem (obzl. věštbou) odpo
vídám. Hér. ἡ Πυθίη ὑπεκρίναντο τοῖσι Λυ
dočat. též o subi. věštců, παάαδᾱ-- ταῦτα ὑπ
sxpivavro to dali za odpověd—.b) «) Thúk.
heslem odpovídám (ve válce). $) vůb. odpo
vídám. Hér. (att. droxpivouat). Ti něco. i
něčím. τάδε ὑπεχρίναντο τοῖσιἀγγέλοισι(Σ. i
sdrpócenog f.). 2. att. pod škraboškou odpo
vídám, mluvím. a) na divadle hraju. Dém.
τὸ δρᾶμα ὑποκρίνασθαι hru divadelní pro
vésti. AvreyóvyvroAAdxu úmoxéxprra:úlohu
Antigony často (na divadle) provedl (j. he
{θ0).ΑΓἴ,’ ὑποκρίνεσδαι τὰς τραγῳδίας Ῥτο
váděti tragódie (herecky na divadle). b) po
herecku (j. na divadle, ale mimo divadlo)
pronáším, si počínám. Dém., Arst. o řeč
nících.

ὑπόχρισις, Ἡ (ὑποκρί-νομαι) 1. Ἠότ, οᾱ
pověď.a) věštby.b) vůb. (att. ἀπόκρισις)τῶν
UVraxprmrěev. (V.1 čAcvdEpoc2. a—). 2. pro
nášení, umění herecké. Arst. iořečníkovi:
pronášeníživé (hlasem, posuňky),

ὑποχριτής, οὔ, ὁ (ὑποκρί-νομαι) Ίθτεο
divadelní. Xen. —Pl. govyrůg, ú.; p. Arst. —
Dém., Aisehn. i xeutxo0gὑ. (proti tragické
mu herci).

c , »
VTOMPITUMOG3. (srv. předeh, ἃ ὑποκρί

vouat) 1. divadelnický ; herecký. Arst. 1 Ψ.
umění herecké (hlasem, posuňky). rů ú. způ
soby herecké, hereckého umění. —2. v řeč
nietví: živý, rázný vpronášení. Arst.isup.
λέξις ἀγωνιστικὴ ἢ ὑποκριχικωτάτη mluva
nejráznější jest v řečnictví veřejném.

ὑπο-κρύπτω po- ; ukrývám. Xen. meď.
—si, jmění své; zatajuju—.

ÓTt0-MÚTTWpodkloňuju hlavu, se. Hér,
a0r. poddati, podrobiti se.

ὑπο-χώλιον, τό (-κῶλ-ον) 5ροᾶπ{část
(vrchního těla) ; kyčel, Xen.

OTO-xWEpoc2. při-; nahluchlý, Pl.,Arst.

ὕπο-λαμβάνω 1. 9) α) Ῥοδπίπιάπι, Ἠότ.
Ἀρίονα δελφῖνα ὑπολαβόντα ἐξενεῖκαι ΑΠΙΟΠ8Β
že delfín (podňav,) na hřbet vzav vynesl. Pl.
ὑπολαβεῖνviva (pod ruku vzíti;) podepříti
někoho (v chůzi). B) Xen. ὑπολαμβάνευἵπ

F. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský
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mov podnímati, zadržovati, zastavovati (na
chvíli) koně. b) «) podnímám; nenadále u
chvacuju, beru. Thúk. Ta órA« zbraň (od
jného složenou). Képxupav úmoAXuBovrecPla
Ker. nenadálevzavšemocí,zoo psílovza
mzdu větší tajně získati (jnému odlouditi)
někoho. B)uchvacuju; postihuju. Hér, ve
v.0g.—Aotóc (v. ámopépo 1. b, {.). κατελ
δόντα αὐτίκα ὑπέλαβε uxvímvodcognavrátiv
šího se ihned pojala, postihla šílená choro
ba. v) přikvačuju ; přiházím se, Hér. nervů
ταῦτα Ἡ ναυμ.αχίη úTOAXxBodca—potom lodní
bitva přihodivši se—.c) «) smyslem, roz
umem pojímám, postihuju, chápu; pocho
puju. Bur. úroAaBeřyčrog pochopiti slovo;
porozumětislovu, Pl. o)x opic ú. neprávě,

. nedobře pochopuju. ἴσωςτὸ χαλεπὸν κακὸν
ὑπολαμβάνουσι 5π8ᾶ 8ἱοπο »ἰόδκο” το επι.
zla pojímají. $) domýšlím, domnívám se. Pl.
dúmoAxu.Pavec čeho se domýšlíš. Dém. τὶre
ot T:vogněčeho o někom, ὑπείληφα ἀοπιγβ]11
jsem se, ri něčeho; mínění mám nějaké, —i
se dvojím ace., ToůgApyelougTaúTa úmEm
pws—o Argejských totéž mínění maje-—.1
pojímám ; pokládám; uznávám. Pl. Tí oúy
αἴτιονεἶναιὑ.; ο0 θᾶτ za příčinu toho mám
pokládati? — úc ᾠήδην τε καὶ ὑπέλαβον j.
jsem se domyslil a uznal. Dém. Tov «aúrov
τρόπον ἄν τις ὑπέλαβεν dcreo— týmž způso
bem by někdo byl o tom uznal, usoudil, prá
vějako—. eXvu TxÚTYveipývyv úoAau.Báva—
pokládá-li kdo toto za mír—. ToÚToVEčYÚpods
úmoXýLecdety za odpůrce pokládati, míti bu
dete. —i s 68Η. Ῥζαεᾶ. τῆς ὑμετέρας τύχης Ψ.
sinf. za věc štěstí vašeho pokládám, že—.
2. a) «) podjímám ; podstupuju (nepřát.).
τινὰ někoho. Thúk. vag vaůc úmoAaBovrec
proti loděm boj podnikše ; na lodi útokem
vrazivše. G)přijímám (přát.) Xen. ozoAaBov
τοὺς pevyovrac V ochranu přijav, vzav vy
hnance. i s obi. τδοί. Ἠότ. ὑπέλαβε τὸν λόγον
přijal návrh. y) o subi. neosb., Xen. dvoya
pla úmeAduBavevxůToúc(neschůdná m. přijí
mala je ;) na neschůdná m. přicházeli—. b)
pod-; přijímám. «) Aóyovřeč. obyč. bez Aóyov.
Ἠότ. ὑπολαβὼν ἔφη podjav, přejav řečpravil.
p. často att, při ečre, čAeže,PL. zoAXolzr
úměXabovmnozí skočili mu do řeči, rychle
mu odpověděli. Xen. peračů úmoXaBov- u
prostřed řeč (jeho) přerušiv—. (v. i xaí 1.).
B) namítám; námitky činím. Thúk. s inf.
οὐ χρεών εἶναι-- ἆθ παπί Ροΐϊεβί--. ΕΙ., Χεη.
ὑπολάβοιτις ἄν παπι/{{]ϱγ πόΚκἁο.s násl. řečí
přímou, n. dg— že—.Lýs.

10



1106 ὕπο-λάμπω.

ὑπο-λάμπω α) τοσο] svítím; zasvítá
τάπι, ΧΕΠ, ἥλιος εἴςτι slunce do—. b) Hér.
ἔχρ ὑπέλαμ.πε ]810 785Υ{ἱα]ο.

ὑπο-λείπω α) α) πἩβίατη]α; ῬοπθςΠά
vám. vi něco. obyč. meď.-—si. Hér. rpóBxru
τοσαῦτα ὑπολιπόμενοι (-λειπόμενοι) dobytka
tolik si ponechavše (ponechávajíce) —pass.
tam zůstávám. Hér. ὑπολειφθέντες ἴπι (τ
kraji tom) zůstavše—. ú. ovvéBahovtam (na
onom m.) zůstavše srazili se (bojem). B)
Thůk, μη ὑπολείπειν λόγον αὐτοῖς απἱ ji
stoty jim neponechávajíce. Ι8ο]ς,ὥστε µ.ηδέ
vx Aóyov úmoXAureřy—tak že žádné příležitosti
neponechali— s inf. —meď. Thúk. umě' čvὑ
μ.ῖναὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησῦε, wg a nepone
chejte v soběvýčitky viny, že—.pass. zůstá
τάπα; πούτάπι, ΒΙ. οὐδὲν ὑπολείπεται ἀλλἢ
s inf, nic nezbývá, než—. Dém.(v. ox%bucf.).
© pass. na živě zůstávám, Hér. úmeAstrovro
ἔξ ἀνδρῶν ἑζαχοσίωντρεῖςzůstávali na živě-.
úmoAepůcicna živě zůstav. Thůk. prs. —b)
α) zůstavuju; v zadu, za sebou nechávám
(v pochodu).pass. v zaduzůstávám. Thůk.,
Xen. $) pomíjím; vynechávám; vyjímám.
med. Ἠότ. ὑπολειπόμενοιμηδεμίαν τῶν νεῶν
nevyjímajíce ani jedinkéz lodí.pass. pomí
jím ; mizím. aor. pominouti. Sof. výš. v. 0
πότεᾶ--,

ς /
ὑπο-λογίζομαι a) v početpojímám,beru;

při tom počítám. Pl. góvovzpráce, b) za váž
né pokládám, mám, uznávám. Xen. o)děvT00
TwvúmEhovicavro nic z toho za vážné neu
znali. —všímám si. vi něčeho, Pl. u. úTo
λογιζόμενος τὸ ἀλγεινόν ποτξίπια|ο 5ἱbolesti.
xívěvvovnebezpečenství. i Dém. —Aisehn.
T0 pévebog T00 xivdůvovuv úvahu beru veli
kost nebezpečenství. c) při-; vyčítám. Dém,
vedle uvycixaxzely,

ὑπό-λογος a) adi. 2. v počet vzatý. Pl.
τίθευιαί τινί T4Ú,píšu někomu něco na vrub;
pokládám někomu něco za chybu, za zlé. ὑ.
τι motelodba.všímati si něčeho; ohlížeti se
na něco. —b) subst. ó při-; vyčítání; vý
čitka. Lýs. ojdéva Ú.mozetobní Tiví Tivos žád
né výčitky nečiniti někomuz něčeho.

VTÓ-AouvoG2. potom, ještě pozůstalý,
zbylý ; ostatní. Hér. 00s. očů. Thůk. Tigú.
súvouc.Lýs. čAníc.Dém. Ta ú. osttní věci. ví
oúvÚ.rAhv s inf. co tedy ještě zbývá než?

ὕπο-λοχαγός, ὁ, Χοη, Ρροᾶφοίπί]ς,1.πεν
τηκοντήρ.

VTO-AĎWzpod rozpojuju, odvazuju. a) Pl. |

ὑπο-μίγνυμι.

Tia zouvám někoho (trepky odvazuju ně
komu). Xen. jed. zouvám se. b) Thúk. Čeú
vy 0. spřežení, potahy od-, vypřahám.

omo-pLaAuniCopat, Xen. trochu, poně
kud měkce, mírně si počínám. part. prs. j.
č.adv.

ὑπό-μαργος 2. posedlý ztřeštěností;po-;
třeštěný. Hér. comp. poněkud-.

ὕπο-μείων, ovoc2. poněkud menší, nižší,
sprostší. Xen. pl. sprostší občané ve Spartě,
vedle meptotxou.

c /
Ὀπομενετξον τ. ὑπομένω9. 8,β {.-

ὑπο-μένω 1. a) «) tam trvám, zůstávám.
Ἠότ, τὸ ὑπομένονἐνἨπάρτῃ οο[1ο0δθπείτο) το
Spartě zůstává (ještě netáhnouc do boje).
Xen. čv gpa— v zemi. čv TG Tpóodev T0Ď
GTouTEVU.XTOG—V předním voji—. P) živ, na
živě zůstávám, Hér. vořot ojx úměuEsmveTU
véxva—nezůstaly na živě dítky. b) «) v zadu
zůstávám. Xen. v pochodu. $)zastavuju. Xen.
v pochodu. c) «) vyčkávám. rivx někoho;
čekám na někoho, Xen. cč ody úměuevovna
tebe nečekal jsem, Hér. μὴ ὑπομένεινΞέρξην
ěróvva nevyčkávati Xerxova příchodu ; ne
zůstávati, nevytrvávati do Xerxova přícho
du. P)přečkávám, Thúk. úméuevovTV čoprTÝv
přečkávali slavnost; trvali dokonce slavno
sti. v) οββ]. Πθ0ΡΡ.,ΕΙ. κακῶν, ὅσαἡμᾶς ὑπ
έμενενstrastí všech, které na nás čekaly, 2.
a) podnikám ; podstupuju. «) Tivx někoho;
odolávám někomu. Hér., att. — B)Ti něco.
Xen. užymy bitvu. 18οΚ. ἀγῶνας ὑπομεῖναι
úTĚJ TŮEyWpacZápasy podstoupiti za vlasť.
Dém. τὸν πόλεωον-- τάλχα. ΕΙ. ἶ αἰσχρόντι
hanebného něco. —na se beru, i s inf., Dém.
(v. πρεσβεύω 2. 8, α). --ἶ ϱ67 οΡ]., ΕΙ. ὑπο
μ.ένοντα χαρτερεῖνὅπου dečodhodlaně vytrvá
vati, kdekoli třeba, i pass. Thúk. mA%dog
νεῶν τοσοῦτον, ὅ τι οὐχ ὑπομενετέον αὐτοῖς
šariv množství lodí tak valné, že by nesmělo
podstoupeno býti odnich (bojem). v) podstu
puju; (vytrvale) snáším ; vydržuju. PL4A

nšóva bolest, Dém. úmouecívacToĎrTovydrže
to (během válečným). ipřireči. oposlucha
čích. —Isok, ovy úméusivav TREXp ἐκείνου
dopeže nesnesli darův od něho nabízených ;
hrdě zamítli dary—.is parť., Pl. οὐχ ὑπο
VÉVELAGEROVuLEVOG(NeVytrvává, nesnáší ma
je prospěch ;)nechce docházeti prospěchu. —
b) Sof. 0. viva vytrvávám při někom.s praed.
κηδεμώνj. opatrovník,

OTO-LČVVOLUzpod přiměšuju.Thúk. πέν.



ὑπο-μιμνῄσχω.

úmoulkuvrecXeocovýce tajně přiblíživše se,
přirazivše k Ch-.

ὑπο-μιμνῄσχω a) znova připomínám,
na paměť uvádím. Tin. vivůněco, někoho. Sof.
πάλιν παλαιὸν ἄλγημα ὑπέμινησαςορδΐ ΡΙθᾷθ
ὅ]οι Ρο]εβύ Ρροπιπξ! 181. Ἠδτ, ὑπομινῆσαι
ταῦτα připomenouti, připomněti toto. p. att.
— zř. s 06η., ΤΕή], τῶν ὀρχίων ὑπομιμνή
oxovTeg0 smlouvách připomínajíce ; smluv
zpomínajíce—. med. —si. Χθῃ, ὅπως τὰς τά
όεις ὑπομιμνῄσκοιντο aby své řady (svá m.
v řadách) si uváděli v paměť—.dep. pass.
zmiňuju se; zmínku činím. Aischl. s ace. a
σοΠ. τοσόνδε ὑπομνησὺῆναι περί τινος ἴο]]κα
slovy zmíniti se o někom. b) «).k paměti po
noukám, vzbuzuju. viva někoho, att. —úmo
v.vňoaíTia upamatovati někoho, se dvojím
ace. vw%T připomínám někomu něco. Isok.
i zůTov úTOLALUVÝCKEMÓG S part. sobě připo
mínati, že—. PI. i o subi. zosbn. 0 λόγος ὑπ
ἐμνησένµε, ὅτι-- řeč, rozprávka upamatovala
mě, že—. B)napomínám. Xen. τοῦ ὑπομιμνή
Gx0VT0cOetobouupamatovatele, napomínatele
potřebovati.

ὑπό-μγημα, τό (ὑπο-μι-μνή-σκω)8) α)
u- ; vzpomínka ; zmínka. att. Trvocněčeho. —
Χθη, φιλίας, πίστεως. ΕΙ. (ν. ὃησαυρίζω Í.).
9) památka, ]. Ῥοπιπίς, Ώόνη,τῆς τῶν προγό
vov dper?s—. b) při- ; napomenutí. Xen. obi.
při ypáýemv, povddvem.

ὑπόμγήησις, 4 (STV.předch.) a) u-; vzpo
mínka. Pl. (vedle μνήμη paměť). Thůk.,
Xen, Tivogněčeho. b) napomenutí, Thúk, T058
s inf, k tomu, aby-—.

ὑπ-όμνυμι Ἱς tomu přisáhám, Xen. úr
ovócacdo: v soudnictví Ath.: přísahou pl
nomocníků vyžádati si hojemství, lhůty
právní

ὑπομονή, 7 (úrouěvo) 1. vytrvání, pozů
stání tam, ve vlasti (při stěhováníjných.)
Arst., op. dxoXovdmci.7 2. snášení (násilí
a p.). Arst.

ὑπο-νείφω, Ψ. ὑπονίφω.
vTto-vípw, dle někt. -vsípo. Thůk,v 3. os.

sg. poněkud, dosti sněží. pass. %vůž úTow
pouévy noc dosti (osněžována,) šněžná—.

V7TO-V0ÉM1. a) pod tím pozoruju. Thúk.
úmovojoacbystře (napřed) spozorovav, u
hodnuv. b) podezření mám, obracím. Thúk.
ἐπὶτὸ Φοβερώτερον Na stránku hroznější. 2.
hádám ; tuším. vi něco; domýšlím se něčeho,
Εαν, -- Πότ. αὐτὰ ταῦτα Ῥτὰτδ toto tuším.

ὑπο-πίπτω. 1107

ὑπονοήσαντες 8 inf, domyslivše se, že—.Xen.
u%úmovoetyrec sind. nedomýšleti se, jako,
že by—. Pl. ὑπονοοῦντες προαρπάζειν-- po do
myslech jdouce napřed uchvacovati —

ὑπό-νοια, ἡ (-νό-ος, 81Υ.předch ). a) «)
podezření; domnění ; domněnka (podezřivá).
Thůk. úmóvotu Tóv ueAXióvrovdomněnky 0
budoucích věcech. B) Thúk. Tv ἔργωντὴν
ὑ. ἡ ἀλήθεια Bhábeadomnění (básníkovu)
o věcech skutečnost újmu učiní. b) podoben
ství; obraz. Eur. — Xen. úmovotac oúx črí
στανται.

VTTOVOLYJČOV,(úmóvop.o-c) neskl., Thůk,
podkopem podzemním.

ὑπό-νομος 2. (-véuo ) poddělaný; pod
kopaný. Thůk. óú. podzemní chodba. Xen.
pl. podkopy.

VTTO-VOOTÉMdolů vracím se, ustupuju.
Hér. okupách chrastí úrovoorTéeyopadávati;
ubývati. úTovooTÝGXVTOGTOUTOTUU.OŮ když
řeka, voda opadla (do svých mezí obyč.) p.
úmovevocTyxóTog.Thúk,aor. omoři. op. xara
χλύσαι

ὕπο-νυστάζω ροζ πιπ]α; podřimuju.Pl.
ὑπό-ξυλος 9. zpoddřevěný; jen svrchu

ozdobný, úpravný. Xen.
vTtO-EVpPÁMn. -ŠVpém zpod ostřihuju.

Ηότ. ΡΙ. τοὺς κροτάφους.
ὑπο-πάσσω podsypuju;podestírám.Hér.

únonacac podestřev-—.

VTÓTELTITOG2. (úmonéun-o) podtají, taj
ně vyslaný; nastražený. Xen.

ÚTO-TÉLTW«) podtají, tajně vysýlám.
Τπήχ. -- Χεπ. τινὰ πρός τινα někoho k něko
mu. 9) nastražuju, nastrkuju někoho. Xen.

ὑπό-πετρος 2. Hér. kamenitý půdou.
ὑπο-πίμπλημι zpod, znenáhla plním.

dep. pass. —se.a) PL.πώγωνος ὑποπιωπλά
u.evogna bradě vousatěje, vousy dostávaje. b)
Hér. rTéxvovúmorAnodýva: čsem mnohými
dítkami obdařenu býti.

ὑπο-πίμπρημιροά-; zapaluju. Hér; úzxo
pom pod-; zapáliti. i s obi. os,

OTTO-TTLVOpopíjím, Xen, impf. —prť. ὑπο
merTox©cpodnapilý; podnapiv se. PL, aor.
ὑποπιεῖν Ρροάπαρ]{156,

ὑπο-πίπτω 1. a) zpodpadám, upadám.
Xen. prs. 00s. b) Isok. úgoτῆν πόλιν ὑπο
πεσεὶνpod svrchovanost obce přijíti, se do
stati, 2. nepřát zpodvpadám, vrážím. Thúk.
ἔς τι 4ο něčeho.

τοῦ



1108 ὑπό-πλεος.

ὑπό-πλεος lón. — att. -mAsoc2. naplně
ný. Hér. čeíu.arToghrůzou podjatý.

ὑπο-πλησθῆναι, τ. ὑποπίμπλυρι.
ὑπο-πρῆσαι, . ὑποπίμπρημι.
ὑπόπτᾶς dór. — ὑπόπτης.
ὑπό-πτερος 2. opeřený; létavý. Sof. 0

ptáku : plachý, Hér. dpteg—křídlatí—.
ὑπ-οπτεύω (ὑπ-όπτη-ς, ΠΠρί.ὑπ-ώπτευ

ov©) 1. podezírám. a) «) zasmušile hledím,
Hér. dpétmvčov T0rpĎyyx úmamrevEvida vše
to jednání —, B) zpod, napřed prohledávám.
Thúk. obi. τὸ ἔργοντοῦ δικαιώματος podstatu
nároku právního.— b)«) v podezřenímám,be
ru. Tivě n. Ti někoho, něco. Sof. fut. —Thůk.
ὑπώπτευον ἀλλήλους-- 5609γθβρο]οζ.--6 ΙΠ1,
—že. Thúk., Xen. —úmomreůcou v podezření
vzíti. pass. v podezření(brán) jsem. Thůk.
ὑπωπτεύθῆσαν5 1πᾷ,v podezření (vzati byli,)
vešli, že—. 9) podezřivě obávám se. Tivď n. Ti
někoho, něčeho. att. —Hér. i vivů čgv. ně
koho co do něčeho. Hér., Xen. i s násl. um
s coni,, po vedl. čs, s opt. aby ne—; že snad
(č. s ind.). pass. Thúk. οὐκὀρθῶς ὑποπτεύ
sval T neprávem jest obava z něčeho. —γ)
v pochybnosti mám. Tiněco ; pochybuju oně
čem. Pl. ví xxi ú. co asi-v poch. mám 2.há
dám ; tuším. vi něco; domýšlím se něčeho.
Eur.,att. —Xen, úmamreve Tyv TEhevTývτοῦ
βίουtušil—. sinf, že—,Hér., att. ὑπώπτευσα-
domyslil jsem se; uhodl jsem—.

ὑπ-όπτης, 40. -τᾶς,ὁ (-ὅπ-ωπ-α)α) Ῥο
dezřivý: nedůvěrný. Sof. — Thůk. čg Tiva
k někomu. —B) Xen. o koni. plachý. (srv.
ὕποπτος).

ὕπο-πτήσσω sehuluju, skrčuju se.a) «)
Aisch). viva n, gi před někým, před něčím ;
zalekávám se někoho, něčeho. Xen., Aischn.
aor. zaleknouti se—. 3) lekavý, ostýchavý
jsem. Xen. prs. ρατῖ.-- ϱ) ὑ. τινὶpodřizuju se
někomu ; úctu vzdávám někomu.

ὕπ-οπτος (-ὅπ-ωπ-α,51. ὑφοράω)1.pass.
podezřený; podezřelý. Tivtněkomu. Bur.,att.
—Thúk. únómTOcdaxstobaí Timv podezření
býti někomu. čni TGfusrépy únómTEproto
že my v podezření jsme. τοῖςἛλλησιν ún
οπτον χαθειστήχει Hellépům na pováženou
bylo—. 2. act. podezřivý. Thúk. τῷ ὑπόπτῳ
wov podezřivou domněnkou o mne, VúTOTTES
AuufBavev, dmodéyccdaí T. S podezřením při
jímati něco. Xen. úmómTecčyetvTil podezři“
vým býti k někomu. Thúk. 70 ů. podezření;
podezírání.

= /ὕπο-στενάζω.

ὑπ-όροφος 9., Ροᾶ βἴἴοολα; v přístřeší,
Eur. při obi. ku xou.íČewv,

ὑπο-ρρέω 1. podtékám. obr. Dém. %úu.xp
τία κατὰ μικρὸν ὑπορρέουσα-- VÍNApo málu
tajně přibývajíc—. 2. Zr. podmílám.Dém.obr,
podkopávám.

ὑπ-ορύσσω podkopávám. Hér. τεῖχος.

ὑπο-σημαίνω znamením rozkazuju.
Thůk. τῇ σάλπιγγι σιωπὴ ὑπεσημάνθη ἴτοι
bou znamení dáno bylo k utišení.

ὑπο-σιγάω při tom mlčím. Aisehn,
ὕπο-σκελίζω (-σκέλ-ος)nohy podrážím.

míváněkomu. obr. podrážím někoho(v řeči),
d. xi dvaTpémopodrážím a povaluju (k ze
mi). —Dém.

vTO-oTAVÍCMa) soužím nouzí, nedostatkem.T:vogněčeho,Aischl.prf.pass.— b)
nuzně, nedostatečně konám, Sof.pass. ví ©
ἐστὶ χρείας Tod ÚTEGTAVOLÉVOV;A COjest
v potřebě této pronedbáno?

ὑπο-σπάω a) «) zpod táhnu, odtahuju.
Ἐ]. σκολύΌριατῶν µελλόντων καθιζήσεσθαι,
ϱ) Βατ, ὑποσπάσαιφυγῇ πόδα popohnouti kú
těku nohou, b) Xen. πιεᾷ. τὸν ἵππονὑποσπά
σασθαι Κοπὸ si (uzdou) popotáhnouti, popo
trhnouti, trochu vzpřímiti.

ὑπό-σπονδος 9. (-σπονδή)pod, se smlou
vou; smlouvou zaručený, u-, pojištěný ; po
smlouvě učiněné. Eur. — Hér. úzocmovoot

š6épyovrau odeberou se po učiněné smlouvě.
Ů. xaTřAde—navrátil se—. Thúk. pl. ve
smlouvě obsažení (op. komovdot). —T0ůcve
xpoůc Ú. dmédocav mrtvoly s příměřím ode
vzdali.

ὑπο-στάῦμη, ἢ, usedlina; sraženina;
kal dolní, Pl.

vmo-oTevÁáCEpodporuje držím. Aischl.

ὑπό-στεγος 2. (-στέγη) «) pod krovem,
střechou ; v příbytku. Sof. při eťvau.B) pod
krov, střechu. Sof. praed. k obi. při eidéye
σθαι. --βεβᾶσι δωµάτων ὑπόστεγοι γατουρ{]!
pod krov domu.

ὕπο-στέγω zpodukrývám, Xen.
ὕπο-στέλλω zpod vpravuju; stahuju,

meď. a) svinuju, stuluju se (z bázně). Dém.
ὑποστείλασθαι stuliti se; skrotnouti. ϐ) ύπο
στέλλεσθαί, -στείλασθαί τι zatajovati, zata
jiti, ututlati něco(z bázně). att.

ὑπο-σέενάζω zhloubi (srdce) povzdy
chuju. Sof. impf.



ὑπο-στένω.

V7tO-0TÉVWzhloubi stenám ; postenávám.
Sof. prs. part.

ὑπο-στόρνυμι (-στορέννυµι,-στρώννυμι)
podestírám. Xen. pass. —oTópvuobu.

ὑπο-στρατηγέω podvůdcejsem Xen.
rivi někomu (j. vůdci).

ὑπο-στράτηγος, Ó,podvůdce.Xen,
ὕπο-στρέφω 1. a) vzad točím; otáčím;

obracím. dep. pass. —se.Hér, o koních, prs.
—Xen, 0 08s.úmoorTpapévTec poobrátivše se.
b) act. intr. otáčím, obracím (se); otáčku,
obrat činím. Hér. vracím se. úméoTpEpovčeTY
Σχυνικήν. --ἐπὶ ζήτησιν τῶν ΓἹερσέωνΥΓ868Ι1
se -na hledanou Peršanů. Thúk., Xen, ὑπο
orpéhu. otočiti, obrátiti se, 2. obr. a) zpět
přivádím, Sof, o subi. zosbn. (v. čuuAAx1. a,
f.).— b) vykrucuju, vytáčím, vymýkám se
(v řeči něčemu). Xen. úroovpéhac mapa dóčav
aůToJ cieevvykroutiv semimo nadání jeho-.

ὑποστροφή, ἡ (ὑποστρέφω) 1. 8) οἑοῦθηί;
οἰάόκα, 9ο, ἐξ ὑ. Ῥο οιάδοῬ (Κο]θπι 5]οαρα
na závodišti). b) otočení,obrat naútěk. Hér.
vedledva pci. 2. Dém,čč ú. po změnění
úmyslu.

ὑπό-στρωμα, To,podstlané ;stelivo. Xen,
ὑπο-συρίξω poněkud, libě svištím, šu

stím.Aisehl.aidýprm.
ὑποσχέσθαι, ν, ὑπισχνέομοι.
ὑπόσχεσις, Ἡ (ὑποσχέ-σῦαι)Ρρονξά;

přislíbení ; slib (jejž někdo na se vzal) daný.
Hér., att.— PL.rův ú. drododvaí Timpřislíbe
ní splniti (splátkou) někomu,Thúk, %ú.4
éBmpřislíbení došlo cíle.

ὑπο-ταάμνω,ἴόη.--- ὑποτέμνω.

ὑπότασις, Ἡ (ὑποτείνω)Επ, πεδίωνὑπο
τάσεις τονίπ} pod pohořím ( Kithairónem
k Asópu) rozprostřené.

úTO-TEÍVW 1. podpínám ; podestírám ;
podkládám, Sof. 005,μεγάλας ὀδύναςὑποτείνει
r. veliké bolesti podněcuje, vzbuzuje něco.
9. a) předstírám ; předkládám. Pl. meď. rů
čumpoodév cor úmeTelvavopředešlé otázky své
ti předložil. b) slibem předkládám; připoví
dám ; přislibuju. Hér. s inf. prs. συνελευὺε
podv TI— pomoc při osvobozování něčeho.
Thůk. i s inf, fut. —že—.

ὑπο-τειχίζω zpod,níže (od m. některé
ho) zeď stavím. Thúk.

ὑποτείχισις, ἡ (ὑποτειγίζω) stavba zdi
dolní, nižší. Thúk.
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ὑποτείχισμα, ró (srv. předeh.)zeďdole,
níže vystavěna, Thúk.

úTtO-TEÁÉE(v poddanosti, v podřízenosti)
platím ; vyplácím. Hér, oópov,ἀξίην. Ρ. Χθη.,
Isok, —Thúk. i pouhé ú. daň platiti, zapra
vovati.

ὑπο-τελής 9. (-τέλος) poplatný. Thúk,
ἔχειν Tiva úmoTEXÝpópou míti někoho poplat
níkem daně,

ὕπο-τέμνω, Ἰόπ. -τάμνω 1. podtínám.
Χεη.οῦσ,ὑποτεμεῖν τὰς ἐλπίδας ΡοᾶάΜΗ, ππ18
řiti naděje. 2. πιο. Χθη. ν Ρο]1: ὑποτεμοῦν
ται ἡμᾶς παδζκοδ{πάς (ροοἩοάθιη). ὑπετέμνον
Toaúvóv—zaskakovali ho. Hér. úrorauéodat
τὸ ἀπὸ τῶν νεῶν Zaskočivše je od lodí.

ὑπο-τίδημι 1. a) podkládám; zpodkla
du. Xen. u stavby: do základu kladu, voug
φοίνικας.--ἶ 08181. Κοπότὰ σκέλη ὑποῦὺγσει--.
med.—si. Xen. pod obuv. b) obr. «) za základ
pokládám, stanovím, vi něco; předkládám.
PL. (v. úmódecic a, B), často meď. —si. Pl. č
šč dpyňe úmeridéueba— co od počátku zákla
dem jsme sičinili—, s inf, že- . Dém. Tyv dp
χην ὑποθέσθαι základ si položiti, ustanoviti
(poradě). pass. Pl. úmerédy ví Tiví Truzná
no bylo něco někomu, od někoho za něco, p)
med. ustanovuju, umiňuju si. Xen, —2. a)
podkládám. «)pod-,vydávám. Pl. rv dvyrv—
svou duši, Ώόπι, τὸν ἴδιον κίνδυνον ὑποθείς
vlastní nebezpečenství (podloživ), za to pod
niknuv. p)podněcuju ;vzbuzuju. Thúk., Xen.
čXmiOxcvivl naděje někomu. i osubi. zosbn.,
Thúk. čXrig—.2. meď. na srdce kladu (vrouc
ně). a) připomínám, Hér. vadrá Timúmodé
v.evocto někomu na srdce vloživ ; ktomu ně
koho napomenuv-. b) na ruku, za radudá
vám ; radím (horlivě). Tiví T. někomu něco,
Hér. sú dobré, dobře—.Pl.

ὑπο-τιμάω podoeňuju. Xen. meď. o ob
viněném u soudu Ath. —mudďaba, —Tu4ou
cdoeuznávati, uznati si menší pokutu (ná
vrhem).

ὕπο-τοπεύω, V.násl.
úTO-T0TÉM,dle někt. prs. i -roreVa (-70

T0-g, Srv. romáČe) a) pod tím tapám, hádám,
tuším ; domýšlímse. Thůk.; únororowu za
tušiti; domysliti se, s inf, že—,b) Hér. dep.
pass. únoToTYVÝVAtušení nabytí ; domysli
ti se. oúděv ú. ničeho ne-—.

ὑπό-τοπος 2. dle πδ]ς{,πι. ὕπ-οπτος,
ὕπο-τρέφω tajně chovám. Xen. med.

v sobě chovám. róAuav.
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ὑπο-τρέχω Ροάρ{Πάπι,.Χεῃ. ληστας ὑπο
δραμεῖνlupiče podskočiti, během pochytati.

VTO-TPÚÓVWnapřed ohryzuju. Xen.

OTTO-TÚTTTWdolů bodám.Xen. xovTó tyčí;
spouštím, pohrouzím tyč. xmAovyíe váhu
studniční. orxAnčzr. mísku do něčeho (k na
brání).

ὕπ-ουλος 9, (-οὐλή) pod jizvou; pod
puchlý; podebraný. obyč. obr. a) Sof. ϱ 08.
xAAAocxaxáv ú. krása ohavnostmi podpuch
lá. PI. vvymů. duše (vnitř) zjitřená, nakaže
ná. 76A—. b) potměšilý. Thúk. ajrTovouíz.
Dém. sipývy.

ὑπουργέω (ὑπουργό-ς) α) πάροπποσοπύ
jsem ; pomáhám ; přispívám pomocí. Tevině
komu. vi v něčem. Sof. —Isok. roig oíXor—.
FI., Hér. úrovovůcu přispěti. b) (úslužně)
a) prokazuju. Aischl. χάριν τινὶ libosť, vděk
někomu.Hér.i mass dvvi TV arů úTovo
vyuévov za služby jemu prokázané. $) vyko
návám. Thúk.

ὑπούργημα, τό (ὑπουργέ-ω)pomoc,služ
ba prokázaná. Hér., Xen.

ὑπουργία, Ἡ (ὑπουργ-ός) πάροπιοσποβί;
Ῥοπιος ἡβ]ιζπά, ΡοΗ,ἔπαινος τῆς ἐμῆς ὑ. οιΏγά
la pomoci úslužné mně. prokázané. Xen. ci
τῶν φιλούντων ú. služby od milnjících pro
kázané. >

ὑπουργός 2. (úmo-epyoc)nápomocný. Xen.
τί τινι πόρο nápomocno k něčemu.

vTtO-Dalvw 1. zpod, při tom, zatím je
vím, vy-, objevuju. Dém. uxodyv ὑποφῆναι
šXrmiduvvi malou, skromnou vyjeviti, okáza
ti naději někomu. dep. pass. —se.Xen. 4u«
τῷ ÝptÚmopatvouévazár. s jarem (znenáhla)
se objevujícím, Isok. cevnola—.2. act, mtr.
Xen. jp.épa, čes úmépouveden, zora (znenáhla)
se objevoval, -ala; rozednívalo se, Pl. jué
ρας TLú— poněkud se rozednívalo. Xen, čxp
ů. jaro se objevovalo.

ὑπό-φαυσις, Ἡ {-πι-φαύ-σκω) Ρτζρνίτ,
Hér. skromný otvor; skromná mezera. dtéx
πλοος Κ proplavení.

VTO-pEÍČOLOLna jevo dávám šetrnost
svou. Xen. part. prs,

ὑπο-φέρω 1. a) za někým nosím. Xen.
ὅπλα zbraň (j. sluha válečný). b) snáším;
vydržuju. Xen, úmeveyxetvτὸ καῦμα, ψῦχος
snésti parno, zimu. úmopépetvTAGueTAboAdc
snášeti změny.i s obi. 08., εἰταύτην ὑποίσω-
snesu-li, strpím-li tuto (ženu); vydržím-li

ὑπο-χωρέω.

s tou—. 2. a) pod-; přináším ; podněcuju;
vzbuzuju. Sof. čXrid. úmotoetv τινὸς naději
ohtíti v někoho vzbuditi. b) předstírám. Xen,
ToUc LŽvagměsíce (posvátné, kdy se neválčí),
omovŠě,ὑποφέρειν příměří předstírati, nabí
zeti. pass. σπονδὰς ἀδίχως ὑποφερομέναςΡἵ]
měříneprávem předstírané, nabízené.

ὑπο-φεύγω a) tajně ubíhám ; poubíhám.
Thůk., Xen.,impf. —b) ú. Ti snažím se unik
nouti něčeho, něčemu. Ταή]ς, τὸν πλοῦν.

úTO-pVovÉw poněkud závidím, závistiv
jsem. Xen, impí.

ὑποφορά, 7 (úmopépo 2.) předstírání,
Xen. Tv unvěv—měsíců (posvátných, kdy
se neválčí).

ὑπο-χαλῖνίδιος 8. (-χαλῖν-ός)Ροᾶαζᾶο.
Xen. %ú. poduzdí; dolní čásť uzdy.

úTO-VApoTóc 2. poněkud jiskrozraký.
Xen. duuarva v očích.

ὑπο-χάσκω poněkud rozevírám. Xen.
prs. o koni: hubu-.

ὑπό-χειρ, ὁ, Ἡ, pod rukou, mocí; pod
dán. Sof. fem.

ὑπο-χείριος 2.13.v područí; moci po
drobený, poddaný. Hér. úmoysttoug TivdgTrOt
ýsaodau podrobenými některé učiniti. i s obi.
země, obce. —Xen. juty ὑποχείριον ποιῆσαι
τὸ χωρίον πάπι v moc vpraviti, v naši moc
uvésti pevnost, Thúk., Xen. ú. čyetvTivpo
drobeným míti něhoho. Hér. —ragéšemyv pod
danosti udržeti—, ú. ylyveTat, šyéveTo,véyové
τινί τις ν ροάάαποςήdostává se, dostal se ně
komu někdo. i vi něco. Hér., Xen., io subi.
zvířat. —

ὑπο-χέω 1. podlévám ; podstírám. Hér.
φύλλων ὑποκεχυμένων ὑπὸ τοῖσι ποσί Ροηξ
vadž listí podestláno bylo pod nohama—. 2.
Hér. ámorím úmexéyuvó vim s inf, nedůvěra
rozložila, rozhostila se, rozhostěna byla v ně
kom, že-—.

ὕποχοςο. (úméye)poddaný, Aischl. vivo;
něčí,

ὑπο-χρίω pod- ; pomazuju. Xen. ὑποχρίε
σθαι τοὺς dodaAuoúc mazati, líčiti se pod
očima.

OTO- WpPÉMa) x) zvolna ustupuju; cou
vám. obzl. ve válce. Hér. ὑποχωρῆσαι τῆς χω
gongucouvnouti, ustoupiti ze země. Xen. prs.
τοῦ πεδίου Z roviny, z pole—..i bez gen, —
Thúk. s ace. ustupovati někomu, něčemu,
před někým—. mpóg 1 k něčemu. B) tajně
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ustupuju (ubíhaje soudu 8 Ρ.). Τ{ή1ς,παρα
Tivzk někomu. b) zvolna postupuju. Xen.oi
šupocdev (t. na pochodu).

ὑπό-φαμμος 9. προᾶρίᾷδΙ{γ.Χεπ. λίμνη.
Hér. vů úrovauuovémmzemě půdy píščitější
(než jná).

vTOLÍM, ión. -(m,(ÚmorT-0g) podezření.
1. pass. Hér. úmovínv eřyovpodezření měli
na sobě; v podezření byli. Pl. roXAácm čye
ὑποψίας καὶἀντιλαβάς πιποΏόπιά πόσοna sobě
pochybnosti a námitky (mnohéslabé stránky
k pochybnostem a k námitkám). Xen. pl.
věci podezřelé, 2. act. Thůk. ú. čgTevapode
zření naněkoho. Xen. čč , z podezření. dro
Úlav mavéyev —působiti.

ὑπτιάζω [ὕπτιο-ς)τταᾶ, znak nakloňuju.
pass. —se. 90. κάρα. ΧθΏ.ἑαυτὸνὑπτιαστέον
třeba sebe vzad nakloniti,

ὑπτίασμα, τό (ὑπτιάζω)Αἱβο]].ΡΙ. --χε
odivohybání (v lokti), lomení, spínání ruka
ma (prosebné),

ÚTETLOG3. (« ÚT-ó,sup-Inus) 1.a)nazad;
na Ζπαῖς, Φοξ, ΡΙἱ κλίνεσθαι, ἐχκυλίνδεσδαι,
ΡΙ. (τ. κατακλίνω-- {. ἀνατρέπω, 8,1.). Ἠότ.
κτῆνος V.dobytče (obětní) na hřbet obrácené
(ορ. ὁρθὸν ἑστεός). ἶ κολοσσὸς ὁ ὕ.κείμενος-
na znak ležící. b) «) převracovaný ; rozhou
paný. Aischl, (v. gnožef.). B)převrácený;
žpodem vzhůru. Sof, céAuarTa—.Xen. Gorsp
váuvaů - 2. plochý (j. hřbet).Hér. Alyurroc.

ὑπτιόω (ὕπτιο-ς) πα znak obracím ; pře
vracím. Aischl, pass. —Se.

ὑπωμοσία, Ἡ (ὑπομ.ο-7 ὑπ-όμνυμι) ΡΙίδαΏα
hojemná, na hojemství, na odklad (v Athé
nách: oznámení s přísahou ve sněmě pro
hlášené od občana, který návrhu podanému
od jného občanaj. nezákonnému na odporna
stoupil a navrhovatele k soudu poháněti za
mýšlel. Rokovánío návrhu takovém zasta
veno bylo aždo vyřízení žaloby (ypxpy rapu
vóu.ov); avšak navrhujícímu bylo volno za

„ tím, zanechati svého návrhu (xzTaBxMav),
nechtěl-li jeho hájiti před soudem). Dém.

ὑπωπιάζω (ὑπώπιο-ν) ἂο Χπγο(το ἰγάβ)
biju. Arst. prť. pass.

VTO-ÚTILOV,T6 (-8Y) podočí. Arst. boule
krvavá (na tváři).

ὑπ-ώρεια, jón. -WPEwi -WPÉM,7 (-0pos)
podhoří ; úpatí. Hér.

ὑπ-ώροφος 9. (-ὀροφή, Sv. ὑπ-όροφος)
básn. pod klenbou ; klenutý. Eur, uéhxĎoa.
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Ὕγρις, ιος, ὁ, ἄῑοἨότ. přítokř. Tanaida
(snad Donec, snad táž Ť. i Zúypus).

Υρία,ión. -(m,j, ms. vjihových. Italii
(Uria, vých. odTarenta).

Ypxávoc 3. Hyrkanský. oi'Y. Hyrka
nové, nár, Asijský původu nejistého přijiho
vých. mořiKaspickém n. Hyrkanském.

Ὑροιάδης Mardve vojsku Pers. za Ký
Ta,jemuž přispěl k dobytí Sard,

ὃς, gen. ὑός. --- σῦς,
ὑσγινο-βαφής (-βάπ-τω) ὄθττοσπιπαρι:

štěný, barvený ; červcový. Xen.

ὕσγίνον, τό(ἡ Úcynstrom červcový) šťá
va stromu červcového.

Yotaf, xi, m. Bojótské, vých. od Plataj,
pod Kithairónem.

ὕσ-πληξ, γος, Ἡ (»ν ὕσ-τατος,-πλήσσω)
šňůra, obruba odrážející (na závodišti, jež
spouštěna byla teprve. když závodníci na da
né znamení měli vyraziti). Pl.

Ὑσσέλδωμος, v. Πάρης 2.
Ὑστάνης, εος, Πότ. γ. Βάδρης9.
Ὑστάσπης, ov,lón.og,Peršan 1.v 6.stl.

Achaimenovec, syn Arsamův, otec Darejův
a Artafrenův. 2. v 5. stl, syn Darejův, bratr
Xerxův.

ÚoTATOG3. (sup. k dorepoc. ΟΡ.πρῶτος)
a) nejzazší ; nejposlednější; poslední. Xen.
ὕ. εἶναιπε]παπδίο] řadách, posledním býti.
V.čeeodau. b) o čse, poslední. Ὠόπι, τοὺς ὑ
GTATOVGčimóvTAGposlední řečníky (na sně
mě); ty, kteří poslední mluví. neut. att. ú
GrTxTovnaposledy. Pl.

VOTÉPU,ión. -91,1 (ÓoTepo-c)dolejší, niž
ší břicho ; materník ; děloha. Hér,

ὑστεραῖος a. (ὕστερο-ς Srv. προτεραῖος)
poslednějšímu příslušný ; řadouposlednější,
obyč. %ú. (fuépx) následující, druhý, příští
den ; zítřek. Hér., att. (v. dvaBxXAo 2. b, B,
ἥχω 1. Ὦ, α., ἤκω 1. 8, Τ., πάλιν 9. 8). Χεη.
τὴν ὑ. druhý den—,Dém. vý d' ú., dux Tř Ἱ
uépx příštího dne, hned na úsvitě—, Thúk.
μάχη %ú. bitva následující, druhá.

ὑστερέω (ὕστερο-ς, 815. προτερέω) 8)Ρο
zdější jsem ; pozdě přicházím ; opozďuju se.
Hér., att. daTepňao pozděpřijíti; opozditi se.
Thůúk. Tov někomu. —s gem. později přichá
zím, «) s gen. věci. Hér. úGTÉépycevJuévy uj
Tůs ovyzemévng přišli o jeden den (později)
po dni umluveném. Χθῃ. --τῆςμάχης Ἡμέρας
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mévre přišel pět dní po bitvě. —i: v něčem.
Dém. avrov úaTEpeďyTV čovov ve všech
činech opozdovatise. Thúk. v: MuroXvng
úorepýxe. u Mytilény, k zachránění Myti
lény opozdil se (dříve už), B)s gen. 08. ὑστε
přoat Tivogpozději přijíti než někdo. Xen. eig
AMaporovdoHaliarta. —b) zazší jsem ; újmu
mám. Dém, xoAAGvve věcech mnohých.

ὑστερίζω (ὕστερ-ος,srv. předch.) a) «)
pozdě přicházím ; opozďuju se. Thúk., Xen.
—0 dorTepiCevšoukal. —s gen. Dém. ὑστερι
odu.evdravTov Opozdíme se ve všem všudy;
zameškáme všechno všudy. Xen. čv Tim V
něčem. i s dat. vá) eidévou, TG mpáTTELOp0
zdovati se, z-, opozdilým býti dovídáním, jed
náním. β) s gen. os., Isok. úorTeploavrecTáv
PapPapov opozdivše se za barbary. v) o subi.
neosb. Xen. οὐδὲνὑστερίζει τί τινος nic neo
pozdďujese něco za něčím. b) vzadu jsem. vt
vogZa něčím ; vykročil jsem z něčeho, Isok.
τ. ἀχμή 1. ο, β. -

ὕστερος 3. (comp. beze zvl. pos. —fem.
—substt, úoTépu v. zvl! též sup. VoTaT0s.—
op. πρότερος)8)zazší; zadnější; posledněj
ší. adi.řec.někdy překládá se č.j.adv.:(více)
vzadu, pozadu. Φοῇ, ὑστέρας ἔχων πώλους
vzadu (za jným) drže koně, Xen. Vorepogrt
vogvzadu za někým. i: následující; druhý.
Xen. T0v ÚaTEpovAóxrovapáysiv xd TOVTpí
Tov Zai T0v TÉTGOTOVdruhou četu přiváděti
i třetí i čtvrtou, b) «) následující, pozdější
(čsem). Hér. %dovépy (dle někt. dorepam)
7 Mapdoviou čmorparním druhá Mardoniova
nepřátelská výprava, 74 dorémy'OXupymád
v následující Olymp—. Hér., att. Ú. χρόνος
pozdější doba. —uera TadTa potom. —při os.
adi. překládá se č.ij.adv., Xen, šrvyev ÚaTE
ροςπροσιών náhodou později přicházel. Pl.
VETEPOLÚVV ecav později za námi—. neuf.
Χθη. ἐσύστερον (ἔς ὕσ-) πᾶ pozdější dobu. i
fem. čč,doTépnaza pozdější doby. často a00.
neut. úcrepovj. adv. později is gen., Hér.
ἔτεσι κάρτα πολλοῖσι τούτων ο τε]πηῖ ΤΙΊΟΊΟ
let později toho, než toto, po tom. Thůk, č.
TS ukyms později po bitvě. is gen, os., Xen.
0) z0Aů čuoů ÚorTeoovne mnohem později za
mnou, po mně, —i úorepov %s inf., č. později
než—s ind., Thúk, —Vorepovi j. neskl. adi.,
Thúk, ot úorTEvovpozdější (občané, op. oi dp
xor). B)pozdní ; (už) pozdě. Thúk. Vorepov
1Adov,2x0v pozdě přišli. —2. a) r) zdlouha
vý; váhavý. Eur. roúc (v. λείπω 1. b. B). —
P) duševně. Thúk. τῇ γνώµη (τ. ἀκολουθδέω

ὑφειμένως.

f.). —b) «) méně mocný. Φοῇ, ἦθος γυναικὸς
ὕστερον povaha ženě podlehlá, poddaná. G)
méně vzácný. ΦοΙ, οὐδενὸς ÚGTEPO;VZÁCNĚJŠÍ,
přednější než kdokoli; v přednosti nikomu
nezadá, Thůk. oddevogVTEposVvéy vyni
kající nad jné svým rozumem.

doTEpo-piópoc 2. (-půsiho) Sof. v zá
Ρέα Ἠπρίοί, Ἐρινύες.

ὕσ-τριξ, ιχος, ὁ, 7, ježovec. Hér.
ὕφ-αιμος 9. (-αἶμα) παβὂΠΙΥkrví. Pl.
ὑφαίνω («„web-en. aor. ὕφηνα, 1πεᾶ. ὑφη

váuyv) tkám ; osnuju. a) o os., Hér., Pl.
δοἰµάτιον ὑφηνάμενοςοὔὅτ si utkav. b) pletu;
dělám. o včelách, pavoucích. Xen, —pass
xmyplaúpaivsva plásty se dělají.

ὑφ-αιρέω ion. úr-. a) zpodberu, ubírám 
a) Hér. meď. si, pro sebe. Tí Ttvog něco ně
čího, někomu. τὰ Πρωτεσίλεω χρήμ.ατα ἐξ
Ἐιλαιοῦντος ὑπελόμενος Prótesiláovo zboží
5 Β]α]ήπία Κταᾶπιο ϱἱγζ8Υ. τὰ ἀγάλμιατά τι
νος úmroupěcodatsochy něčí si odnášeti, jně 
komu odnímati. Dém. prf. B) Thúk. acť. do
αιρεῖν τινος τοὺς čvuudyoug odluzovati ně
komu, od někoho spojence. v) s pouhým
gen. Tůs úmodlac úpehety z podezření (něco
odebrati,) znenáhla upustiti. b) tajně odkli
zuju, se světa provázím. Hér, Zpépotoc ÚT
apatoypy.évoupo odklizení, zahlazeníSmerdia-.

ὕφ-άλος 2. (-8A-c)podmořský. Sof.

ὑφάντης, ou, 0 (doaívo) tkadlec. Pl.
ὑφαντιχός 3. (ὑφαίνω, srv. předch.) ve

tkaní, ve tkadlectví zběhlý. Pl. o 0s. sup. —
7 úpavrx“ umění tkadlecké.

ὑφαντός ὃ. (ὑφαίνω)tkaný; utkaný.Sof.,
. ἀμφίβληστρον-. protkávaný. Thúk. v.
λεῖος 1. £.

ὑφ-άπτω ión. úx-a) pod-;zapaluju. Hér.
úmůbav vyv dxpóroXuvpodpálili—, Thúk. vp
ŽrrTovpodpalovali—. b) obr. pod- ; rozněcu
ju. Xen.k lásce, pass. Bur. úpamveraVBora
μα τοπηξοι]θ 56--. ἀἱ6 πόΚ{. ἐφάπτεται.--.

ὑφ-αρπάζω ión. úw- a) podehvacuju;
tajně uchvacuju. Xen, Tv čdpav c00 úprp
mace—tajně uchvátil, zabral. b) Hér. úrxp
πάσας τὸν λόγον přetrhnuv, přerušiv řeč
(jnému). Pl. p. pouhé úpaoracac-.

ὕφασμα, Tó (doxívo) tkanina; oděv, Pl.
vo-ÉČm, prs. neosb. ; a0r. Hér, čvěpac ol

úmeloxcmuže naň v zálohu usadiv ; záke
níky mu nastrojiv, Ρ. ὑπείσαντες--.

ὑφειμένως,π. ὑφίημι£



ὑφ-εἴσα.

ὑφ-εἴσα, υ. ὑφέζω.
ὑφ-ελεῖν 80Υ. Κ ὑφ-αιρέω.
ὑφ-έλκω zpod vleku, odvlékám. Thůk.

ὑφεῖλκονπαρὰ σφᾶς τὸν χοῦν zpod odvlékali,
podbírajíce odnášeli na svou stranu hlínu.

ὑφ-έρπω básn. podlízám. Sof. úgeřore
πολύ vkrádalo se hluboko (slovo do srdce).

ὑφή, 1 (« úozivo) tkanina. Eur.

VO-YVÉOMALa) «) napřed ubírám se,jdu.
Sof, —Xen. s vojskem. p) cestu ukazuju.
Xen. Ta dmptx.b) z) návodem, poučováním
vedu. Pl., Xen. ó $có<.B)návodem podávám.
Χοη.ἃ οἱΦεοὶὑφήγηνται ὀγαθαὰεἴς τι Cobo
hové návodem dali, ukázali za dobré k ně
čemu—.v) příkladem předcházím (v jedná
ní). Thúk., Pl.

ὑφήγγσις, 7 (donyé-ou.) návod.Pl.
ὑφηγητήρ, 7006,d — násl. a) Sof. voy

VnTňpOcodčevácprůvodče žádného nemaje,

ὑφηγητήής, οὔ, ὁ (ὑφηγέ-ομιαι)8) Ῥτᾶτοᾶ
ce. Sof. ὡς dg. vivogjako by byl kdo mu prů
vodcem. b) návodce. Sofť.Opveu,ὧν ὑφηγητῶν
ptáci, dle jejichž návodu, věštby-—.

úo-yvloyoc, ó, podřízenývozataj; slu
ha vozatajův. Xen.

ὑφ-ιζάνω, Eur. dpiCavovxúxXou (podse
dávali,) schulovali se pod štíty.

Oo-(mLuión. Ú7t- 1. a) spouštím. medď.
—si (plachty lodní při plavbě). Sof. obr. šv
χακοῖς πλεῖν ὑφειυένος v bídách plouti spu
stiv si plachty, maje plachty spuštěny(£.
opatrně). b) podpouštím; w) Eur. meď. ua
oToieúpěcůar k prsům svým přiložiti (ne
mluvně). B)lajně navádím, nastrojuju. Sof.
úpsiguadyovnaved, nastrojiv černokněžníka.
medď. vluzuju, vkrádám se. Sof. ©5 ἔχιδνα
úpetuévy —vkradši se. 2. a) ) popouštím ;
ponechávám. Eur. cy. úpeto' dXyn0001tělo
(ponechavši bolestem,) pohrouživši v žalo
stech. 9) meď.ustupuju. Xen. TořeroAeulot
úpécdounepřátelům ustoupiti. v) Hér. Ódep
úmlerat T008Úvypoů voda pozbývá studenosti ;
vodě ubývá—. b) «) po-; připouštím ; postu
puju; povoluju ; přiznávám. Hér. oúděvúm
LěvTEGČy EL TOdiv ŠVÉAeTEničeho nepopou
štějíce, nepostupujíce—. s inf. Xen, úotévTec
τὴν χώραν OY Ἰμετέραν εἶναι ΡΥροιδἰδ]{ο8,
že—.meď. (—odsebe). Xen. TaĎra úpleodau
toto připouštěti, povolovati. PI. oddevi ὑφέ
σθαι 5 Ιπ{, nikomu nepřiznati, že—. B) act.

ὑφ-οράω. 11189

ή. Ῥο-; αροιδΜπι,τινὸς odněčeho. Hér.
ὑπεὶςὀργῆς upustiv od hněvu, ὑπήσειν ἀγνω
μιοσύνης--. i med. Xen. T00 péya opovetyúp
levrauodpřílišné bujnosti upouštějí (volo
vé). v) meď. popouštím; ulevuju; ochabu
ju. Xen. oů Tóvov úolero nepopouštěl odpra
cí úsilných ; neochaboval v pracích. i bez
gen., u%úpleodoauneochabovati. ei úpnoóuc
da: ochabneme-li (ve τά]ος). -- ὑφειμένως
ἔφηpokorně pravil,

Úp-LoTYJUión. úm-1. act. (s a0r.-EoTnou,
bez prf.) a) podstavuju ; ΡοάΚ]άάάπι, τί τινι
něco něčemu, pod něco. Hér. orTaupoůgúmí
στήσι Κο]γ Ροᾶβίατ{. χολοσσοὺς ὑποστήσαντες
Κο]οβΥ Ροά]οζϊνᾶόθ, Χεῃ, χλῶνας ὑφιστάναι
pruty podstavovati. b) «) naproti stavím.
Χθῃ, ὑποστῆσαι naproti postaviti. vivx ně
Κοπο. Ἠότ. ὑποστῆσας τοὺς δορυφόρουςΓ076
staviv k nim své kopinníky. $B)zastavuju.
Χεῃ, ὑποστήσαντες οἱστρατηγοί-- Ζ85ίατΙνἔθ
(vojsko). ©) Βοῇ, γνώµας ὑποστήσας σοφάς
zásady podloživ, vydav moudré—. 2. med.
r. naproti stavím si. Xen. Tov TpómovúTe
oTÝGATOTÝdAulovelz svou povahu postavil,
ukázal proti chlubnosti—. 3. meď. (s aor.
act. -éornv, bez prť.).a) zpodstavím, ssázím,
usazuju se.Hér, T00 yZAxxT0g T0 ÚTLOTÁVEVOV
mléka čásť dole, zpod se usazující. b) «) na
proti stavím se. úmooTřva na adpor se po
staviti. Aisehl. ῥεύματι owTáv proudu muž
stva. Ἠότ, ἐν τῷ πορὺμῷ v úžině mořské.
Thůk. Té vavrix— s lodstvem svým. ale
Gvu.popae úpísraoda: nehodám odporovati,
odolávati. často bez dat,, Xen. oToaTňvarT0A
uýcavreg k odporu odhodlavše se.čďy τις ὑφ
uoTvou stavěl-li by se kdo na odpor—. zŤ. 0
subi, neos, s ace. 05., Dém,úoloraTo d' odděv
aúrTovca neodporovalo jim nic. B)podstu puju.
Ti něco. Thúk. xivddvovc nebezpečenství.
Xen. úmoorTva:T7Ydoýv na se vzíti velitel.
ství. Hér. úmoorTávrTecTX mposrTelvsto odhod
lavše se k tomu, čeho požadoval. s inf. Xen.
ὑποστὰς ἐθελοντῆς πορεύεσθαι odhodlav se
dobrovolně tam se ubírati. v) pod- ; uvoluju
se. giv něco; slibuju něco. Hér., Xen.—i
bez ace., Thůk. ©crep úrécry j. právě při
slíbil. 4. prf. act. zpod stojím, postaven
jsem. Hér. oTaupoús TOUS ÚTEGTEÚTAGTOŤSL
ixplovo koly podstavené pod lešením.

ὑφ-οράω podezírám. Χ6π. τινὰ πέΚοΠο;
v podezření mám, beru někoho. meď., zhlí
dám ; křivě, kysele pohlížím. Xen. Tvé na
někoho. Dém. +i na něco.
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ὑφ-ορμίζω, Thúk, meď. úpopuíoxcůa
do přístavu zaměřiti.

Vp-VOpoc 2, (-Včrp) pod vodou. Thúk,
Ὀψ-το ο]ὔ, ὄψι,
ὑφ-αύχην, ενος, ὁ, ἡ, 8) υ7βοζό ὅή]ο.ΡΙ.

ἵππος. ϱ) vysokovrchý. Bur, dhary.

ὑφ-ήγορος 9. (—4y0p4-0ux)Aischl. vy
sokomluvný ; příliš honosný. yAcox, xop
πάσμ.ατα.

ὑφηλ-αυχενία, ἡ (--αὐχήν)vypínáníší
je. Xen. u koně.

VdyAó-xonpuvoc 2. vysoko, příliš sráz
ný. Aisehl. mérpaw,

VdmAóc 3. (= ὑπ-έρ, ὕψ-ι, ὕψ-ος, 51Ρ
erus)a) vysoký. Hér. yoon opervůxxi Ú.Ze
mě hornatá a vysoká, Xen. (v. xořAoc2.b.).
ὄρη ὑψηλότατα hory převysoké. neut. (v.
mávu 1. a—). Xen. ἀπὸ τοῦ ὑ. εἰς τὸ πρανές
shora dolů. pl. (v. čAXou.au).b) obr. Sof. ὑψη
Ax xoumeřys vysoka chlubiti se. Eur. érí
Tit. nad něčímzvýšený. Pl. véyvyÚ.umě
nÍ vznešené,

ὑφηλό-φρων, ονος9.(-φρήν) Υ75οΚοπι}
51πύ; Υ7πεξδεπΥ.Βατ. δυµός.

ὄφι, ve slž. před samohl. ὑψ- (.ν ὑπ-έρ,
srv. úÚyAóc)neskl. vysoko. sup. ÚdtoTog
3. básn. nejvyšší. a) Aischl. 0poc.Sof,πάγος.
b) «) Sof. Zevs. B) Aischl. κακῶν ὄὕψισταπο
strasti nejvyšší, nejvrchovatější.

ὑφί-βατος ο. básn. vysokonohý ; na vy
sokých nohách. Sof. τρίπους.

ὑφί-κερως 2. (-xépx-c) básn. vysokoro
Ἠγ. 99Η,ταῦρος.

údí-xopmoc 2. vysoko-; hrdochlubný.
Sol. adv.

φαεννός.

ὑφί-κρημνος 2. na srázném vrchu ; str
movrchý. Aischl. roNoyx.

ὑφίσπολις, č, Sof. vyvýšený, mocný obcí;
ve vznešené, mocné obci,

ὑφί-πους, 661. -ποδος, 99, νόμ.οιὑ. πά]κο
nové ve výši kráčející, poutníci nebeští.

ὑφί-πυργος 2. básn. s vysokými hrad
bami, věžemi; vysokověží. Sof. o ms.

ὕφιστος, τν.ὕψι.
ὑφόδεν (βιν. ὑψοῦ)s výše. Eur.,
ὄὕψος,v6 (srv. úbod, ὑψηλός) α) výše; výš

ka, Eur. —Thúk. 0. λαμβάνευν výše nabý
vati, dosahovati. Hér. ÚbogdvýmetvčgTi VÝŠ
kou dosahovati k něčemu, po něco. Xen. zv
ραμὶςτὸ ὕ. δύοrAédpov-- zvýši dvou set stop.
b) obr. výsost; vznešenosť, Eur. —pčéyavy
Sosťvznešená.

ὑφοῦ (61. ὕψι, ὕψος, ὑψηλός) ασ. (πα οὐ.
moů;) a) vevýši; vysoko. kur. ú. Νάσσων-
sedě. b) obr. «) Hér. ἐξαεῖραίτινα η. τι ὑ. ττ
výšiti, zvelebiti někoho (vysoko,) velmi. B)
Sof. ὁ. αἴρειδυμὸν ἄγαν λύπαισι (ΥΥβ8οΚου1Ρ
ná,) hluboce vzbuřuje svou mysl příliš zá
rmutky.

ὅω (επι, ὑσ-, 805,ὅσαι,Ρ58. úadýva s fut.
VGETAL,PIŮ. part. ve slž. úouévoc) ací. obyč.
ve 3. 0s. sg. Hér. 0 deg Va mii bůh deští
(sesýlá dešť)někomu. i pouhé Ďeprší ; deští,
i v part., dov (t. 0 We0g)0)x dveř pršeti ne
přestává. Xen. VovTocroAAG za deště hojné
ho. a0r. Hér. úcanVar (v. Údoo 1. a—)Sace.,
Ἠότ. ἑπτα ἐτέων οὐχ ὖε τὴν Θήρην Ρο βθάπη
let nedeštilo na Théru. nepršelo v Théře.
pass. 1 v úsTa:0AMyozeměvlažena, navště
vována jest řídkým deštěm, málo dešťů mí
vá v zemi málo pršívá. p. T%ywpíx. -Ucdyoxv
Oba ai Aiyórrx: deštěmnavštívenybyly-.

©D,

Φ, ὁ --- φἳ (φεῖ), τό, πθΕΚΙ. -- { (ΡΗ),
jedenadvacáté písmě v alfabétě. —Známka
čísl. a) o — 500. —b) „p — 500.000.

φαγέδαινα, Ž (« oxyeiv)vředovina; ra
Koviná. Arst, z Aischl.

φαγεῖν významem aor. k žodiw.

Φάγ ϱΏς, Ὠτος, Ἡ, tvrz Pierská, vých. od
ústí Strýmona.

φαένω (φαξ-, φάος)básn. jen part. φχέ
Wova) světlý. Sof. AXo<.— b) za světla, Sof.

τοῖα πάννυχα καὶ φχέθοντ᾽ úvecvévaČestaký
mi nářky po celé noci a za světla (za dne)
povzdychovaljsi,

Φαένων, οντοςπιή1. syn Héliův, jenž
nedobře řídě vůz sluneční, jemu od otce na
krátko svěřený, odDia hromem byl poražen;
vřelé slzy sester (Hélioven) jeho přílišně
oplakávajících proměněnyv jantar, Eur.

φαεινόςὃ., τ πάς].
φαεννός n. φαεινός ὃ. (φΦαβεσνος,φἀ-ος)

básn. světlý; jasný. Sof. úuéoa—. i sup.



φάνι.

φαεννότατος ΕΥ. Ρ08.aidýo. i o obloze, 0
ρανοῦπτυχαί.

φάδθι, ν. φημὶ.
DalXnec, oi, mýth. nár. plavecký, v bla

ženém pohodlí žijící na ostr. Scherii, dle
Thúk. na Kerkýře.

Daidpx, mýth. dcera kr. Krétského Mí
nóa, sestra Ariadnina, mnžk, Théseova, ma
cecha Hippolytova.

φαιδρός 8. (.ν φαί-νω) jasný; vyjasně
ný; veselý, Sof, zoócemov. Eur. ὄμμα οἷο
—.Xen. (0p. orTvyvóc, σκυθρωπός).. ἐπί τινι
nad něčím ; z něčeho. Dém.v. vydím. —adv.
vesele, Χεη, βιοτεύειν.

Daěpoc, AttičanMyrrhinůniský, horli
vý žák Sókratův.

φαιδρόω (φαιδρό-ς)vy- ; rozjasňuju ; roz
veseluju. Xen. oatdpodévra vy-; rozjasně
ného.

φαιδρύνω --- ox1doów.Xen. ar. pass.
Φαιδύμη Ῥειξαπζα τ 6. stl., dcera Ota

nova, mnžk. Smerdia nepravého, potom Da
rejova.
| Baičtvy, evog, ku konci 5. stl. urozený

Eliďan, ve válce odLakedaimoňanůza otro
ka prodán, od Kebéta vy koupen byv, stal se
horlivým žákem Sókratovým,

DadWvěuc n. Ďatdwvídyc, ov, žák Só
kratův, snad Théban.

Φαίνιππος, ν. Κοαλλίας1.

φαίνω {.ν φά-ος, on-vů. —fut. pavá, ión,
φανέω; a0r. čpnva, med. tr. čonváuyv, dep.
pass. šodvyv s fut. povýcouou, Ἰφανοῦμαι. -
pass. šoávdyv s fut. oxvdýcoua. i špavny,
oavcouat. —prf. tr, répaynu, intr. mépyva;
med. a pass. mépacux, 3. 08. 86. πέφανται,
inf, reoavdau, part. zeouopévog)1. act. a) sví
tím ; planu, Xen. 70AA«%πυρὰ φαίνοντα πιποΏό
ohně planoucí. b) na jevo dávám.) «) Sof. mi
poveď TLčis TOEG Něco vydá něco na světlo,
oaVÁ TOÚUOVVévogVyjevím, zjevně vyšetřím
svůj ρᾶνοά, τὸν φόνον φανεῖν δίκης ἐς ὁρθόν
vraždu (vykonanou) zjevně přivésti na jistý
důkaz způsobu věštěného(t.dokázati, žebyla
tak provedena, jak právě bylo věštěno). B)
vyjevuju (j. věštbou, znamením). Xen. Totg
Φῄνασι Ὀεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον Ρο
hům zjevitelům snův 1υγοᾶμ. φαίνειντὰ ἱερά
zjevovati znamení obětní. víxmvvítězství. též
šrBovAnv(strojený)úklad ; spiknutí. v)Hér.
oalvov sdvotav,Úpor najevo dávaje oddanosť,
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zpupnosť. c) «) vyjevuju ; oznamuju ; vypra
vuju. Sof., Hér. (v. oyuetov—f. 1. idůc—£.)
ěpave T0včóvTaAóyov„oznamoval skutečnou
pravdu. Xen. v T1gἔλλίπη τι τῶν νοµίμων,
oatvovci—obmeškal-li by kdoco ze zákonných
nařízení, oznamují—. pass. Sof. x Toučnos
mépavra. odněkoho slovo vyjeveno, pronese
no jest. dg pavév ye Toúm0;—jak proneseno
vskutku slovo—.—9) oznamuju; ohlašuju ;
nařizuju. Xen. oi čpogot T7Vφρουρὰνἔφαινον,
šoyvav—výpravu válečnou ohlašovali, naři
zovali, ohlásili, nařídili (ve Spartě), —d) α)
med. (s a0r.šonvávmv) na odiv, chlubně uka
zuju. Sof. rů Tóka pov ToťotvApyslotot Eřva
odau déAe luk můj —na odiv ukázati—., —3)
act., Sof. oavely Tim xexduara způsobiti—.
2. dep. pass. (s aor. šóávny, fut. oxavýcouam,
oavodum Sprf. act. répyva) a) x) najevo při
cházím ; jevím, ob-, vyjevuju se. PL πόὃεν
oxíveu 7 mexo'čxcívov ; odkud přicházíš ? zdaž
od něho ?—Sof. i prť.pass. (V. T odvuta 1.).
Hér. o snu: oavžvaí Tm zjeviti se někomu.
T0 TÉOAGTéPYvÉ TIMZnamení objevilo se ně
komu. $) objevuju, naskytuju se. Dém. τὸ
πεφηνέναι τινὰ ἡμῖν συμ.μιαχίαν 78 Π8ΘΚΥ{ο 96
nám- spojenstvo válečné-. v) na jevo vychá
zím. Dém. τοῖς ἐκ τοῦ λόγου Φφαινομένοιςπροσ
θέσῦθαι k tomu, co z řeči vychází na jevo,
svou mysl obrátiti. b) «) jevím, u-, okazuju
se. často s praed. adď?.n. part., trag., Hér.
att. —Sof. paveťxaxw ukážeš se špatnou. ce
ὡς AuumpóvarTovpavěvauty abys co nejstkvost
něji se objevil. rtopxv doxvy křivopřísež
ným se objevil. Avců cvy.BovAcucacpavá ob
jevím-li se j. dobrý rádce—.řec. part, někdy
vhod přeložiti č. j. verb. fint., Hér. (v. dru
meďy1. a—), někdy vhod užiti č. vazby act.
verba Ππί,, Ἠόν, τοῦτον εὖ ποιεῦντες φαίνεσὃε
tomu dobrodiní zjevně prokazujte ! —někdy
part. překládá se vtou : ζθ--. φανέονταιλέγου
Tecojdév ukáže se, že oni mluví na licho. —
řec. is gem. ceny (v. oddau.0: f.). —P) s inf.
(při ději i jen pomyšleném i skutečném) je
vím, vidím, zdám se (dle povahy n. podstaty ;
srv. doxée 1. a ©). trag., Hér., att. —Xen.
ἂν ὑμῖνφαίνωμαι ἀδικεῖν zdá-li se vám, že
křivdu činím, že křivdou vinen jsem-—.zna
mená-liinf děj skutečný,lze č,přeložiti ře
οΚό φαίνομαι slovem: patrno, a řec. part.
vtou: že. PI. (v. Aéyo f.). —ale jný sm. má
řec inf, vztahu, Xen. motog T1goxivet ἰδεῖν
jakým asi se jevíš na pohled. —někdy řecké
vToůrToj. subi. zastupuje předch. inf., Xen.
8 O dv μάλιστά τις οἴηθείη, ἀνάλκιδας τοὺς
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εὐνούχους γίγνεσδαι, οὐδὲτοῦτο ἐφαίνετο αὖ
TÓ—ani to nezdálo se mu (býti pravdou).

panekoc i pamneiAocč, otep; otýpka.
Ἠότ. φρυγάνων oázeko: otýpky chrastí. —
Thúk. úAygco.

pamóc, ó, čočka; čočovice; čečůvka.
Hér. pl.

paháyytov, T6 (páXxyE3.) pavoukje
dovatý. Xen., Pl.

φαλαγγοµαχέω (φάλαγξ, μάχη) Χοη.,
jen prs. v řadách pěchoty, proti řadám pě
choty bojuju.

φάλαγξ, ay yo, %,1. kmen (stromu po
raženému odťatý); kláda; břevno. Hér. pl.
ěĎévov.2. seřadění vojenské. a) «) šik pěcho
ty (tak, žev řadách mnoho vojínů postaveno
jest vedle sebe, málo za sebou). Xen. o. ruxvý,
--ὁπλιτῶν šik těžké pěchoty, —čxreřvaupá
Aayya %BadOvouroztáhnoutišik, řady (v prů
čelí)n.prohlvubiti (postranách, v.iššeXoca).
B) středníšik,řady. Xen. dmocnáv TAxépava
úno T7s o. odtrhovati křídla od—(ale ἐπὶφά
λαγγος ἄγειν, v. xéoac 2. b, B). —b) «) vojsko
(jakkoli seřaděné) na pochodu. Ken. šdloxev
áno Tňs o. stíhal, vzdaluje se od vojska, od
řad. 3) vojskov táboře, v ležení. Xen. u.xpov
TpotóvrEc ATO TÝje©. málo poposházejíce od
ležení—. 3. pavouk (dlouhonohý). Xen. pl.

oxA-uxpóc 3. (« oxX-óg3. lesklý, «
oa-0c) holohlavý ; lysý. Hér.

PRÁUMPOW,(pahaxpó-c) obyč. pass. ly
sám. Hér. prs.

φάλαρον, τό (.ν φαλ-ακρός) 186516οπάο
ρα, 8) 56. Αἱ56ΠΙ. βασιλείου τιάραςφ. -- ϱ) Ρ].
lesklý náhlavek, náhlavník ; —náhlavka(u
koně). Hér., Xen. — ale jnak. ep. —

Φαληρθύς, έως, ὁ (Φάληρο-ν)Εαἱέτε]ς.
obyv.: Faléřan ; ΡΙ. οἷς,Εα]ότα, Ἠότ. Φαλη
ρέων πεδίον.

Φαληρικός ὃ. (Φάληρ-ον) Μαἱότε]ογ.
Φάληρον, vó, vých.z třípřístavův Ath,
φαλλικός, ὃ. (φαλλ-ός]fallický. Arst. rů

o. písně f. (ku poctě Dionýsově).

oxuAAóc, ó, kyj končitý, jejž j. znamení
plodnosti přírodyv průvodu nosívali přislav
nostech Dionýsových. Hér,

φᾶμᾶ, Ῥ-, 46γ,ς φήμη,--.
Φαναγόρης, εω, Υ.᾿Ονήτης.
povepóc 3., básn. 1 9. (.ν φαίνω) 1. a)

zjevný; zřejmý; patrný; předočimajných,

φαντᾶζω.

τᾶδο]. α) ἴθο, αα1.ΡΥθκ]άά6,5ο ὅ,1]. αλν., 998,
φανερὰ ἦλθε α]ετηό ρῖϊδία, Χθι. δεῖ αὐτοῖς
paveooůcudg yevécůat třeba, abychom jim
(nepřátelům) náhle se objevili (na očipřišli).
ěvT©. na veřejnosti ; před očima všech, p.
Thúk. čr v0 o. —Hér., Xen. čx Tod o. bud:
z očí pryč. n. zjevným způsobein. —s násl.
ὅτι, Χθι. φανεροὶγιγνόµενοι, ὅτι τοῦ λαβεῖντι
ἕνεχα ποιοῦσι Πα 67ο γ}γοΠάπί ο πὶοἩ, Ζθ--,
častěji spart. praed., Hér. ἐπισπεύδωνPaVE«
005fv zjevno, patrno bylo, že poháněl; zjev
ně poháněl. Xen. ἀχθδεσθεὶς φανερὸς ἐγένετο
že se rozmrzel, patrným se stalo ; patrně se
ΤΟΖΠΙΥΖ6].-- φανερῶς zjevně; patrně. trag.,
Ἠότ., αἲῖ.-- β) Ὠόπι. φανερὰοὐσία zjevné, ne
movité jmění (j.dům, pole a p.).— b) zjevný;
188ηΥ.Ὀότη, ἡ παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαφ. γιγνο
μ.ένητῇ πόλει. -- εἰφανερὸνένοιτο τὸ μέλλον
συνοίσειντῇ πόλει--. 2. α){]6νη; 1Ιδίψ.ΤΛΙΕ,
οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανεροῖςani nyní nikoli na zá
kladějistých věcí. b) zjevný; vynikající, «)
ΤΠή]ς. πάντων φανερώτατοςἐγένετο πιθᾷὶτᾷθ
mi nejvíce vynikl (horlivostí). B)jasný ; zna«
menitý ; proslulý. Hér. ei oavypot čyévovro čv
τῇ EXA40 kdyby byli prosluli svými činy
v Helladě—. Xen. εἰς τὸ φ. χαταστῆσαί τινα
na m. slavné, ku slávě povznésti někoho.švy
πόλει τῇ μιεγίστῃτῶν φανερῶν V městě nej
znamenitějším ze slavných (měst).

φανερόω (pxveo0-g)dle někt. u Hér.šeox
νερώῦη ἐςτοὺς “Ἠλληνάς τινι znamenitým se
učinil přede všemi Hellény něčím.

$ávys, nrog, Halikarnássan v 6. stl.;
byv napřed ve službě Amásiově, utekTku
Kambysovi, jemuž byl radou k výpravě do
Egypta.

φᾶνός 3. (= φαεννός) 1. světlý; jasný.
j Xen.neut. ὡς φανότατον 90 nejjasnější. 2.

obr. jasný. a) veselý ; radostný. Aischl. eú
opocůvau. PL. blog —b) slavný. Pl. vedle A
λόγιμος (αἱεj. subst, v. násl. !).

oůvóc, dle někt. odvoz, Ó (srv. předch.
adi. —dle někt, m. orávoc, « něm, Spahn)
louč ; svítidlo; světlo, Xen.ú7r0 pavoů za svě
tla louči ; s loučí hořící.

Φανοτεύς,έως, Ó,1. ms.vevých.Fócku,
— Havorsůg. 2. mýth. vládce v ms. Fano
teu n. Panopeu, bratr Krísa vládnoucího
v Kríse, s nímž byl ve stálém nepřátelství,
strýc a nepřítel Strofiův ; Sof.

φαντᾶζω (φαντό-ς, φαίνω) zjevným či
πίπῃ, οϱ76. φᾳ55. Ρ18. 8 ἱπαπρί,8) ο]ετα]Ἡ 66.
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Eur.čv rpíBep.—Hér. rivi někomu (v boji, 1.
nepř.). —óvapov—sen zjevuje se. b) z Vy
soka, chlubně okazuju se; vyvyšuju, hono
sím se. Hér.

φαντασία, Ἡ (srv. předch.) zjevování.
obzl. namysli. Arst. a) pomyšlení; pomysl.
oTi—že—.obraz duševní ; (představa bez pod
staty ;)e. pEhhovrosxaxod—příštího zla (bez
příčiny podstatné očekávaného). Ἡ φ. ἐστὶν
alodycig Tu dodevýczobrazení (na mysli) jest
dojem jakýsi nedostatečný, mdlý. b) obraz
nost; obrazotvornost (i úmyslná v řeči,k od
vrácení jných od pravdy). i dílo obraznosti;
přelud. 790gTovdxpoaTývna posluchače.

άντασµα, TÓ(oavrále) zjev; úkaz.
ΑἱδοἉ]. (γ. ἐνύπνιος). ΡΙ. ψυχῶν σκιοειδῆ φ.
duší stínovité zjevy.

φάος, εος, ους, τό ἶφῶς, 70 (paFoc, m pa
édw, paliva,fav-illa, —trag. poz i půc ; at.
obyč.oůc, gen, okove)světlo. 1.a)«) sluneč
ní, denní. Aischl. op. vóč. Eur. κατὰ φάος
γύχτας τε 78 ἄπθ i noci. Xen. κατα φῶς 78
světla (denního). ἔτι φάουςὄντος]οῦίό σαοτό
ἴ]α,Ε],, Χθῃ, φῶς ἐγένετο den nastal; roze
dnilo se. $) Eur. světlo blesku (v. orypíČe
1.—). Xen. půz péyu čx Audgidety(ve snách).
v) světlo na zemi (proti Hádu) Aischl. ég
φάος,ἐς φῶς πέµπειν na světlo, na svět vysý
lati (z Háda). Sof. šv oder cívouna světě, mezi
živými, na živu býti. b) světlo ohně, lampy
a p., Xen. mp0 T0Ů GTPATEVLATOGPůC ŠTOLEL
před táborem oheň dával dělati. mívovotTp0g
o. roAu pijou při světle hojném. 2.a) světlo;
spása. Aischl. δώμασιν φάος domu spása.
Sof. 0 08. φάος ἐν ὁόμοις spása (poslední po
tomek)v domě. b) světlo; jevo; veřejnost.
90Η,(. ἀναπτύσσω{.). λέγεινeigočg mluviti
veřejně. rpóg Tiva před někým.

φάραγξ, αγγος, %(„forá-men, bobre) ro
klina ; rozpuklina; propasť. Aischl., att. —

Φαρανδάτης, soc,Peršan,syn Teaspiův,
vojevůdce Xerxův.

DapBardíTms vopócFarbaithitský kraj
Eg. vojenské třídy Kalasiriů ve střed. Deltě.

φάργνυµι, Ψ.φράσσω.
Φαρέες Hér.,jnde i Pupai, ai, ms. v sev,

záp. Peloponnésu, napřed Iónské, potom A
chajské, již. od Patrej,

PapĚTPU, ión. py,7 (- -pépo)toul; toulec.
PUPETPEV, vog, 0, Hér, — předch.
φαρμακεία, i (papuxxsú-o) léčení, ho

jení lékařské, Xen. —Pl. i pl.
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φαρμακεύς, έως, ὁ (φάρµακο-ν) 11851ἱὅ
Κάῑ; mamič; kouzelník. Sof. — Pl. o
Erótovi.

φαρμαχεύω (pxouxxeú-c)mastičkařím ;
kouzelnikuju. Ἠότ. φαρμακεύσαντεςταῦτα ἐς
τὸν ποταμιόν Ῥιογοάἱτδο kouzla ta do řeky—.

φαρμάκιον, τό (φάρμακ-ον)ΙόΚαῖς/ pro
středek, Pl. pl.

φάρµακον, τό (-ν φέρ-ω,far, far-Tna) 1.
a) bylina, buď hojivá, buď škodná, jedovatá,
šťáva bylin bud hojivá, buď jedovatá. «) lék,
Aischl. oxppaxou ἰάσιμοςΙό(Υ--. Χεη. τῶν φ.
τὰ ὀνόματα. ΗόΤ. κἀμνοντά τε καὶφ. πεπωχκό
τα jeho, když stonal a lék vypil. PL.,Xen.
φ. πιεῖν. β)184. Χεῃ, φάρρ.ακα μεμιγµένα. ΕΙ.
τὸ φ. ἔπιεν ἐντῷ δεσµωτηρίῳ jed vypil v ža
láři. Thúk. ἐλέχδη, ὡς φάρμακα ἐσρεβλήκοιεν
ἐςτὰ φρέατα,--ὖθ ΡΙΥ--. 1: ΡΙά 1981. φαρµά
χῷ ἀποῦθανεῖνὔ9]6άαπι, pitím jedu (byčí krve)
zemřel. Pl, (v. rpoopépe 1. b, B). — b)«)
masť. Pl. o. T0 Tpog OpdaAu.oúc —na oči. B)
šťáva barvicí; barva. Hér. (v. avůíČe £.). —
2. a) kouzlo. Sof. ©. caČev kouzlo uchová
vati. Hér, rorudra čye o. —b) vůb. prostře
dek (j. lék). Aisohl. o. vócou (t. čAmíg)pro
středek, lék choroby (duševní). Sof, o bití,
Eur. p. móvov(t. úvoc) úleva trampot. φ. σω
vmplac prostředek spásy. Pl. uvýums Te zal
Gogtacp. paměti a moudrosti prostředek (t.
písmo). úrouvýcem—.

φαρµακο-ποσία, ἡ (-πότ-ος) Ρίά jedu ;
závrat (z otrávení). Xen.

φαρμάσσω, -ττω (papuax-ov 2.).okou
zluju; kouzly, čáry klamu.riva někoho. Hér.
aor., ΡΙ, γεᾶ]ο γοητεύειν, κατεπάδειν.

ΦαρναξάὃΌρης, εω,Peršan, vůdce Indů
ve vojsku Kýrově, syn Artabatův.

Φαρνάκης, εος, v. Ἀρτάβαζος9.
Φαρνασπης, ee, Peršan Achaimenovec

v 6. stl., otec Otanův a Kassandanin, tchán
Kýrův, děd Kambysův.

Dapvoúymg (ace, -cx)urozený Peršan za
Xerxa.

přpoc, půápog,T6(—pépo) 1.a) roucho;
obyč. veliké, ženské, zř. mužské, Aisebl,
Βατ. -- Πότ, ἐξυφῆναι φ. µέγα (5. περιβάλλω
1.a,).b) roucho; rouška. Eur. pápexxat
mAóxawot.—2. plachta. Sof. pl. -στρωτά.

©Dápos, j, ostrůvek u nejzápadnějšího
ústí Níla (blízko něhož pozdějibylo ms. Ae
ξάνδρεια).
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Φθάρσᾶλος, , krajina a ms. Thess., vji
hu Thessaliétidy. Eur. γῆ--.

φάρσος, τό, Ἐτβ; díl; část. Ἠότ, φάρσεα
τῆς πόλιος ὄάςίῖ πιδρία (ρατίεθ).

φάρυγ6, υγγος, ἡ, πζ. ὁ (.ν φάρ-αγζ) hl
tan ; jícen. Thúk,oáoyvavov,Tó,obyč.básn.zabiják; te
sák; mečík; meč. v. Bázro 1. a, f.

Φάσήηλις,ιδος, %,pom. ms. Dór. v jiho
vých. Lycku Asijském.

Daotdvoc 3. (Pae-c) Fásijský ; ok. Ť.
Fásida. pl. oobyv.Fásijané 1.(sg. j. pták: ba
žant). 2. u Xen. ok. horního Araxa.

Důote, 1Šog,ión. 106,Ó,ř. Asijská, 1. v ze
mi Kolchů. tekoucí dojihových. Ponta Bux.
(Fas), od někt. pokládán za hranici mezi A
sil a Evrópou. 2. u Xen. i horní Araxes 2. —

φάσχω (py-ui. —fut. oňce, a0r. ἔφησα)
1. a) říkávám ; říkám; tvrdím; povídám;
vypravuju. «) Sof. ὡς ἔφασκενj. říkal, poví
dal. často s imf. (v. čvvéme—),jehož někde
třeba si domysliti. Hér. špnoe čvToťetAóyotot
Xéyovpovědělve svých zprávách vypravuje,
7θ--. Χθῃ. οἱἀρτοκόποι φάσκοντες εἶναιkteří
povídali, že ]δοι ΡεζαἩ, ΡΙ. φάσκωντὴν ἀλή
Jev Oroxetvtvrdě, že pravdy vyhledává—.
i žaluje říkám ; naříkám; obviňuju. s inf.
Thúk. —Xen. Zevopůvrog κατηγόρησαν φά
σχοντες παίεσῦαι ὑπ αὐτοῦ πα Χοποίόπ{α ζ8
Jovali naříkajíce, že je bije. B)chlubně říkám.
Xen. φόσκων κάλλιον αὐτῶν ποιήσεινΤχα]θ,
že slušněji než oni to ἀοτοᾶθ. τῷ φάσχοντι
στρατηγεϊν µε πεπαιδευχέναι οἩ]πίοίπια 96
řečí, že umění vojevodskému mě naučil. b)
o)říkám ; přisvěděuju ; přiznávám. Sof. oýce
s inf, přiznám— (v. µετέχω Ὦ--). Ὠόνη. πάν
Twv old"OTLprcávrov y Avač by všichni ji- |
stojistě přisvěděili—. 3) připovídám ; slibu
ju. s inf, fut., Thůk. —Dém. vě vv Augt
πολιν φάσκειν παραδώσειν Ρϊροτίἁάπίπι, 78
Amf. odevzdá. —o©. nepřipovídám ; odepí
rám; říkám, že ne—. Hér. —2. vykládám
(smysl své řeči). Pl. čáv Ty 4XXyvdvEůoYs
vyložíš-li nějak jinak nyní své mínění.

φάσμα, τό (φαίνω) 1. a) zjevéní; zjev.
Aischl. pl. voxríporva. Sof. —óveipov.b) «)
zjev ; podoba ; postava (osoby zemřelé, náhle
zjevené). Hér. (v. eiO-eo).PL. yvvatxóg mnžky
nebožky. 9)neobyčejná, podivná postava(sku
tečná); obluda. Sof. ταύρου. -- Ὦ) zjev ; zna
mení. Hér. (v. zpopxívo f.). Eur. o znaku
lodním eůoyuov o. blahověstné—.2. zjev ; ú

φαῦλος.

Καπ.Ἠότ, διά πάντων φασμάτων ἄξια θωμά
σαι μάλιστα 18τᾶθο]μúkazů (přírodních) po
divu hodno nejvíce.

Φάσων, ωνος, Ath. za čsu Sókratova,
syn Apollodórův, bratr Hippokrata 4.

φατίζω (p%Tu)a) pověstí hlásám. «) Sof.
pass. vd oxTóu.svov j. se vůbec hlásá ; dle
pořekadla. 3) do hlasu dávám ; veřejně hlá
sám ; vyhlašuju Sof. οὐδὲν ἀναύδατον φχτί
cau. úv nic za věc neslýchauou, nemožnou
nevyhlásil bych. Hér. čpXT16xvAcrso καὶτὸ
číxowovčospevyhlásili, jakož i spravedlnost
žádala.b)Eur. oxriox vývratd4 vi vyhlá
siti, zasnoubiti svou dceru někomu.ass.
ἐμὴ φατισθεῖσα Za Mou nevěstu vyhlášena
byvši.

φάτις, 7, 1. (pa- ve oxivo) zjev. Sof, δέρ
Χομαι φάτιν KPoxoTOVZŤÍMzjev nevýslovný.
2. (pa- ve yu) a)básn. a) výrok. Aischl, (v.
εὐχκταῖος{.) 51ο1ο; řeč. Sof. (v. βαρύς 2.8, α).
xaxav Apysiov o. zlou řeč, zlý porok Argej
ských (odArg. pocházející). i název. (V.προσ-΄
oovée). B) věst; zvěst; zpráva. Sofť.ndeřav,
xax7v o. pěpew.—v) věšť; věštní výrok; věšt
ba. Sof. Atos o. Eur. vo8 dzod % o. bohův
výrok ; —věštba. —i věštcova. Sof. (4r0oTe
ρέω-- £.).—dr olověv o. od ptactva věšť. b)
básn. a ión. pověst ; hlas (obecný). Sof.(v.
ἐπίδημος, ἐπέρχομαι 2. 8, Ύ,χρατέω-- {.). ὥσ
περ Υ 4 9.j. právě jde pověst. Hér. xavé
βαλον φάτιν, ὡς vrhli do hlasu, roztrousili
pověsť že—, G T00gδήμους φ. ἀπίκετο, ὡς -ᾱο
dědin dostala se Ροτδεῖ, ζθ--, ἔχει τις φάτιν
s inf. má někdo pověsť, jde o někom pověsť
ζθ--. ἶἔχειφάτις TivU ÚTTÓTEVwYrozhlašuje po
věsťněkoho pocházející od některých ; udr
žuje se pověsť o někom mezi některými.

φάτνη, Ἱ(ὔπαῦνη, ν πατ-έομιαι)Kory
to; žlab. Eur., att.

parvplu, j, Aisehn. = φρατρία.
φαυλίζω (φαῦλ-ος) snižuju. Ti% něko

ho; pohrdám někým. Xen. prs.
PádiAoc vůdce lodiKrotónské předbit

vou u Salamíny, slavný zápasník

padkoc 3.12. - Ιφλαῦροςὃ. (αφλαυλος.
— básn. a ión. obyč. pAaUpog, att. oba tv.
obyč. ; ale adv. častěji, u Thúk. vždy oAxů
95) 1. a) chatrný ; Špatný. «) Xen. iuxrmrov.

"Thúk. donidec, nasaoxevý. B)Xen. avrix xal
mOTATX paVAóTaATA—nejšpatnější, Hér. yo
on 0)x čAdocOvoůděplavporécy— aniž chatr
nější, špatnější. b)špatný ; zlý. «) Sof, xAúery



φαυλότης.

pXxdpxslyšeti zlá, hanebná, potupná slova;
tupenu býti. Hér. pAxupug dxoúzv pověsti
zlé, špatné býti ; pověsť zlou míti. Xen. u.vy
σ9ναι πρός τινα φλαῦρόντι περί τινα Ππαίη{
se před někým slovem nějakým zlým, utr
havým o někom. β) Πότ, ἔχει τις φλαύρως πηά
se někdo, jest někómu zle, špatně (o nemoc
πόπα). ΤΩή]ς, οἱπολιορκούμενοι φλαύρωςεἶχον
úmostx— obléhaným zle se vedlo nedostat
kem—.io nezdaru, neštěstí, Ἠότ, φλαύρως
πρήξας τῷ στόλῳ Špatně, zle pochodiv s vý
pravou. c) «) špatný; lichý ; daremný. Sof.
oXudočr uudečodou lichá, daremná slova
mluviti. Hér, pabku em.pépevliché záminky
vytýkati, předstírati. B) o os. Xen. oi oaškot
—,oi rouoato: lidé daremní, nepořádní, ne
bedliví—, hodní, pořádní, bedliví. 2. a) «) sla
bý (silou, statečností, mocí). Eur. ox0Xotu
„eoda: slabí v boji. Hér, 0) pavhTEpog odTE
Taha odTETA moXéuucnikoli slabší ani ve
válečných ani v osttních věcech. yoyaTvÍ—,
oAxvpóTeporstateční—. slabší, špatnější (v
boji). Dém. padhov oxivecda: slabým (mocí)
jeviti se. $) slabý ; nečetný. Thůk. φαῦλος
(fem !) oTpaTix —vojsko. B)slabý ; neschop
ný; nezběhlý ; neobratný. Pl. zúAmrůg,xZT
ἤγορος. --φαῦλοίτινες πθορταίΠ{]Κ61. φχυ
λότεροςδιχλεχ ὃναι πιόπὸ 1ΡόΠ]Ψν τοσιη]α
τὸ. Πότ. φλαύρως ἔχειν τὴν τέχνην οα[γηό,
trochu rozuměti umění, Thůk. τό τε φαῦλον
καὶτὸ μέσον καὶ τὸ πάνυ AxorBéczkušenost
i chatrná i prostřední i zcela důkladná. v)
Eur. xai copotg xai T07goxvkou i moudrým
i hloupým. —(v. ičvvoče 1. £.). b) «) chatr
ný; nepatrný ; malicherný. Ηότ, ἐς φλαῦρον
na malichernost (v. úmooxýmre £f.). Pl. oú
φαὈλόν ἐστιν S Inf. není nepatrné. —Xen. 00%
ἐδόχει oxdkov elvaenezdálo se býti věcí ne
patrnou. B)snadný; lehký. Eur. ajra oab
Xog pése to lehce snášej ! Xen. oxůXov, 4
zrAodvčovovsnadná, prostá věc. v) prostý;
sprostný; sprostičký. Xen. pxVAogzávu at
δεύειν vevů prostě zcela—.

φαυλότης, Ἴητος,A(px0AX-og)1.chatrnost;
nuzota. Isok, pl. při os. pl. — 2. prostota;
prostnost. Xen. a) «) vs oroAře chatrnost,
prostota oděvu. —AymotAdovprostota Agési
láova (v oděvu a p.). - B) -Bowu%reov-pokrmů,
b) mysli. ču7 ©.

φέγγος, νό (9 φἀ-ος) záře; světlo. a)
μασ. Ἠλίου, ἀελίου 81π66, b) Xen. o. m1čv
vuxrí světlo nějaké v noci. obzl. o světle mě
síčním.

φέρ-ασπις. 1119

Devdíuc, ov,Ath. v 5. stl., nejslavnější
sochař Rec., jenž za Periklea řídil i nejzna
menitější stavby v Athénách.

Φειδιππίδης, dle někt,ĎArrntěyc, ov,
ión. ee. obecný hlasatel a rychlý posel Ath.
v 5. stl., původ pocty Pánovy v Athénách.

φειδίτιον n. ptě-, i ptAlttov, 76. a) pl. rů
©. ve Spartě: společné večeře (jichž občan
každý od svého roku dvacátého mimo svůj
dům se účastnil, přispívaje z jmění svého-;
bývaly obyč. velmi skrovny, jen přislavno
stech úpravnější). Arst, v citátu íron. čx4Ae
τὰ καπηλεῖατὰ Ἀττικὰ φιδίτια παπύνο] Κτδ
my „Attické společné hostiny.“ b) sg. Xen.,
T0 oiAírtov společné večeřadlo ; -ná jídárna.

φείδοµαι (αοτ. ἐφεισάμην) šetřím; uše
třuju. a) «) Sof. φείσασθαι βίου ušetřiti ži
vota (jného). s gen. os., zvířete. Šetřím (u
chraňuje). Aisehl., Hér,, Dém. aor. i prs. —
i v namáhání, Xen. oděv φειδόμ.ενοςτῶν ἵπ
rovnic nešetře koní. B)sgen, věci. Hér. pel
deo Tv vedv šetři svých lodí! Xen, oů ypy
uárov šesídeTo —jmění, peněz—. b) vzdalu
ju, zdržnju se. Xen. xivdvvovocíoaoba: ne
bezpečenství vzdáliti, zdržeti se; v nebezp.
se ušetřiti. s inf. uh oeidov, elT1čyeu, 0104
Gxetvnešetři- v poučování; neopomíjej (ze še
trnosti) poučovati!

φειδώ, οὓς,1 (psldo-ux) šetření. Thúk.

pedwAóc 3. i 2. (peče) skrovný. Pl.
neut.

φέλλιον, τό, ρίδδϊπα, Χοη. pl.

φενακίζω (φέναξ)šibalím; šálím; šidím;
obluzuju (obyč. politicky). Dém. osvaxtoat
viva oblouditi někoho. vrty οὐ πεφενάχικεν
koho by nebyl už obloudil (t. Filip). osvaxt
ζειν éxvrTóvobluzovati sebe. i pass. při subi.
πόλις,

φεναλισµός, ὁ (φενακίζω) οδά]επί; οὐ
louzení; šalba. Dém. pl.

φέναξ, αχος,ὁ, šibal (v. dvě předch.)
©$eveóc, j, ms. v sev. vých, Arkadii,
gev(-w) básn. verb. def., aor. v. mépvov,

SIV. φόνος.

Ďepaí, zi, ms.vjihových. Thessalii, sev.
záp. od Pagas.

Φεραῖος ὃ. (Φέραι) Εογβ]τύ. Φεραῖοι Ἐε
řané.

pép-AOTUG,os, 0,1, Štítonosný. Aischl.
v. σόγη.





1120 φέρβω.

pépĎw básn. krmím ; pasu. Eur, s obi.
Bora. pass. Sof. úp' av čpspBóvmyz nichž
jsem se živil—.

oépe, půvd. impt. prs. sl. pépo, asi od
konce 6.stl. slůvko pobadacípředjnýmimpt,
n. coni. kterékoli os.: nuže; nu (srv. dys).
Sof. pe sirě dý vo. nuže řekni už mi—.Hér,
E. 4xoúce nuže slyšeti chei—, Pl, o. 01 id0
μιεν--,- κοινησκεψώμεῦα-ππζο {εάγ τἰππιθ--,
společněuvažme-.

pep-EyyVo6 2. (-šyyúm)dávající záruku,
rukojemství ; dostatečný mocí, silou. a) 00s.
Aisehl. p. mpoorárau —ochráncové, s inf.
mvAávmpooTaTetyo. brány obhajovati mo
cen ; s to, aby brány obhajoval. p. Hér.— Sof.
τί κελεύεις ὧν ἐγὼ φ.; σο Κάζεδ z věcí těch,
s které já jsem, ku kterým síla mástačí?
Thúk, mp0gvů deuvá,ra dýmepúmécTY,pepey
VVÁTATOGčEAVY,proti nebezpečenstvím, jak
mile je podstoupil, velmi statečným se ob
jevil. b) o věci. Hér. Muhv p. Oixodam TA
véxgpřístav dostatečný, aby zachránil lodi.

DepenpárTng, ouc,Ath. básník staršíko
módie v 2 polv. 5. stl.

Depevdármg Pers. vojevůdce za Xerxa,
syn Megabazův.

oepÉ-otmocó,domonosič.Hér.o Skythech,
kteří plstěné stany své na vozích si přepra
vovali z m. na m.

©$epeTim, mnžk. Kyrénskéhokr. Batta
III*., matka Arkesiláa I[IIbo,

oěptoToc 3. (sup. k géprepo<) obyč. ve
voc,sg. nejmilejší; Aischl. o. dvač,—vládce.
Sof. p. Oeomoráv z panovníků. —Pl, v roz
mluvě © ©. můj rozmilý !

φερνή, 1 (pép-o) přínos ; věno (nevěstou
přinesené, 1otroci, u král, nevěsty i žezlo).
Eur.ipl., p. Hér. —Xen. gťovyvT. věnem
něco—.

Φερσέφασσα,ἴαρ, --- Περσεφόνη.
Deposvóvů, P].z Pind. — předch.
φέρτερος, 3. (« φέρω, STV.φέρτιστος. —

smyslem comp. k dyadór) básn. prudší;
mocnější. Aischl, ratox φέρτερονπατρός SY
na mocnějšího nad otce.

oépw (« fero, fer-tilis, for-s, for-tuna,
beru, bří-mě.—bar ve frucht-bar, ge-báren,
-pépeV. zvl!— jen prs. a impf,— k tomu fut.
olce, med. οἴσομαι; 89Υ,ἤνεγκον, Ροζ4ξ111η
νεγχα,ππθᾶ, ἐνεγκόμην; ΡΥ{.ἐνήνοχα, πιεᾶ, 8
Ρ888. ἐνήνεγμαι. 80Υ.Ρ885. ἠνέχθην 5{π0. ἔνε

. beru ; dostávám., Sof.

φέρω.

χὑήσομαι ἶ οἴσομαι πο β]ὔ.-- Ίο, ἴγ.: 807,
obzl. ve slž, ἤνεικα, inf, i oloou ; častěji med,
Ἠνεικάμην; 80Η.Ρ888. Το 51ὔ.--Ἠνείχθην, part,
švetydele; prf. pass, ve slž. čvýveyua) 1. be
ru; nesu. a) «) Sof. ysociv gépet xówv ruka
ma bere, nese prsť. yeootvT1 pépev v rukou
něco nésti, čr"©Auotgviva na ramenou někoho.
Χεη. ἐπὶτῆς κεφαλῆς τι πο Ἠ]αγδ πόσο. νῦῦ.
oopriov, otvov,GAprra— břímě, víno, mouku
nésti. Ópépeovnesoucí ; posel.— i: mám (na
sobě) Eur. dXaudvOu.ux pépwv (voc.) slepý
zrak mající; slepče zrakem |!—4yvagyetoac
αἵματος φέρειν ΡΤΟΒΊΥruce krve míti. med.
beru, nesu si, s sebou, Xen. (op. xxrTaAmety).
—ořroveigdpav bráti si pokrm na hon.pass.
Doť.o nemocném : pépeTaL nesen jest; nese
se. B) vezu. meď. Hér. zoAXmvpopBův peo6
uevo. hojnou potravu si, s sebou vezouce.
dep. pass. betu, ženu, hrnu se. Sof.roťyds
pépou.c; kam na zemi, do které končiny (zem
οκό) αρίγώπι609 Χθῃ. χχτὰ τῶν πετρῶνφερό
μ.ενοι 86 ϱΚαὶ Υ(Μοο56. { 00Γ. οὐχ, οἶσδὅποι
γῆς οὐδ᾽ὅποι γνώμης φέρηπετίὅ, Καπι πα βτξ
tě (tělem) ani kam v mysli se děješ. Hér.
φερόμιενοιἐσέπιπτον ἐς τοὺς-- ζθ 0166 56 Πᾶ
bíhali, vráželi na—. Xen. (v.dpovoyToc). —
i o subi, Πθο8Ε.,Χθῃ. τὰ ἅρμιατα ἐφέροντο διὰ
τῶν πολεμίων κενὰ Ἠνιόχων νοᾷγ hrnuly se
řadami nepřát., zbaveny jsouce vozatajů.
τὰ βέλη ἐφέρετο,λόγχαι, τοξεύμ.ατα,πλεῖστοι
ὃ) ἐχ τῶν χειρῶν λίθοι střely letěly, t. kopí,
šípy, přemnohé pak z ruky kameny.— o ka
menechi: valiti se (v.vatu —£f.).—oloevat
Ta čyvpa lítati budou plevy. o subi. néosb.
fxe TLpepouevovpřichází něco úprkem, letmo.Xen.TayaAera.—b)«)beru;nesu; od
náším (lupem). Aischl. gvuBoXeťpépov pé
povrínaráží loupící na loupícího. Hér., att.
φέρειν καὶἄγειν (v. ďye 1. b, x) s obi. věcí,
krajin i os., Thúk. čpepovAXXAougodírali,
olupovali sebe vespolek. Hér. čpepóvTe xal
vyovToůzAtytvýrvacobírali a plenili (plenem
odváděli) Aigiňany. Xen. —voůgΘηβαίους. B)

eťovméně—. docházím

něčeho. κέρδος zisku. ydpiv díků. Xen. uo
9ὸν φέρειν mzdu bráti, dostávati. δαρεικὸνἕ
Χχστοςοἴσει τοῦ μηνός ἀπ]κάΐ (πιπάοα) každý
dostane měsíčně. medď,.beru, odnáším si; do
stávám (pro sebe) ; dostává se mi. Ti něče
πο, Ἠότ, ἴδια xépdeu παρὰ τοῦ 1]έρσεω οἴσε
σθαι že vlastních, zvláštních prospěchův
od Péršana se jim dostane, Hér. ἠνείκατο
παρὰ Ἐγεσταίων, τὰ οὐθεὶςἄλλος ἀοβδί8]ο56
mu od Egest., čeho nikomu jnému. Aischl,



φέρω.

οἴσεσθαι ὀάχκρυπρός τινος ἄο]1α ἠτρπό 8127
οἆ πόΚοπο.ΕΙ. ἀθλον, τιμὰς φέρεσῦαι οᾶπι
Dny,pooty docházeti, vivocza něco. Hér. pepó
W.EvoG0) TÁ OEÚTEpUPapR Paorhér nedrže dru
hého m. (t.drže prvním.)u kr.—též: získá
γόπη. 908, (σ. εὐσέβεια £.). i: moc, vážnost
mám. Hér,rAčov úu.émyčpspóu.cda větší moc
než vy měli jsme. —©)«) nesu ;do—; přiná
ším; podávám, Sof. otoemvχ stou podati ruku.
Xen. dečidepépeu Til sliby přinášeti něko
mu. Dém. Toůg čvsyxóvTas TAGÚTOGyĚGEKLY,
kteří donesli dané sliby. Sof. ěm.ovoAadgné
pet, Isok. čveyxeivpříkazy nésti, přinésti.
part. pépov přiŽxo a p.i :se, s instr. subst.,
Aisehl, —Sof. τίν’ χεις μ.ῦθονπατρὶ φέρουσα;
(jakou zprávu nesouc,) s jakou zprávou otci
přicházíš ? ἠκω φέρων ὄνησινἀστοῖς Ρϊ]ο]ιά
zím blaho přinášeje měšťanům. —Aóyovugεἰς
WTApépe mávrov řeči k sluchu všech při
Πάδί, -- 19 Ρταθᾶ,, Χθη, ἵππους, ἄνδρας φέρον
τες δῶρα Κοπὂ,πιπζθ γεᾶοιοθ {8 dary.— i se
subi. zosb. pépe τί τι přináší, působí něco
něco; dodává něco něčeho, Sof. νίκην, κράτος,
αἰσχύνην, βλάβην (τ. 1κόσμος 9. Ὦ, α). ΕΙ. ὅ
λεῦρον, -- ᾶεῃ, ὃ σοὶτιμὴνοἴσει což tobě česý
přinese, oti dodá. —meď. —siHér. oůx čA4
χιστον ἐξ Αἰγύπτου Ἰνείκαντο hodně mnoho
peněz z Eg. si ΡΤἱΠ6β8]1,τὸν Ἠνείκαντο γλώσσης
χαρακτῆρα který ráz jazyka si přinesli—. i
dym., Sof. čvsyxoů přines!— ;) nesu; dá
vám ; platím (opak ku b, 9). Thúk. uodov,
φόρονφέρεινmzdu, daň dávati, čx rdv idlov
—zvlastního jmění, Xen. iréXog. d) «) nesu;
dávám ; vydávám. Hér. i vň gépe: xapróv
země vydává plod.Xen. -xpuboc, TUpoÚc,CDxA
ap.—ibezobi. Hér. 7 v? cptěespe- jim úrodu
dávala. Xen. ἄμπελοι--. B)nesu (v sobě); ob
sahuju. Hér. T0 mav ἡμῖν τοῦ πολέμου φέ
pouat oůvěegkonec války nám lodi nesou. (j.
válka se skončí, to závisí na loděch). oů čo
λων ἀγὼν ὁ τὸ πᾶν φέρων ἐστὶ ἡμῖν není to
lodní boj, na čemž visí naše spása. ——doTeg
καὶτὸ δίκαιον čeepe právě j. i spravedlnost
(v sobě nesla, obsahovala,) žádala. v) Xen.
ταῦτα φέρειτι εἴςτι το přispívá něčím (ně
jak) k něčemu. e) «) přináším ; prokazuju.
Sof. (τ. ἐπίηρα). χάριν rivi pépov vděk (čině),
zavděčuje se někomu. p) ukazuju; navr
huju. Dém. čveyxetýTivayopyyóvnavrhnouti
někoho za správce díla vlasteneckého. —
šveydet; navržen byv. 2.a)«) unáším; pu
dím; strhuju. Aischl. mý Tí ce δορίµαργος
ra oeoéTo af nijak tě bojelačnývztek ne
unáší ! —pass. Eur. nýdots KAhacφερόμεῦα

P. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský.
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bajemi bludně unášeni, zmítáni jsme. 90.
(τ. ἔξω 1. α,β).-- Χεπ., Pl. πρόςτι φέρεσδαι,
ἐνεχὺῆναι k něčemu hnánu, puzenu, strho
vánu-—,pohnánu, strženu býti. B)act. tmér.,
1Η. 901, πῶλοι βίᾳ pépovaivhřebci s prudko
stí ženou se. Hér, pévouox ἐνέβαλενηί že
nouc se vrazila do lodi—. v) pass. pépervaí
Ti wg nese se, jde něco nějak; vede, daří
se něčemu nějak. Sof. or dy νόµ.οικαλῶς
oéporvro—ani by řádům, zákonům dobře se
nevedlo, nedařilo—. Xen. eů gevovévní TS
γεωργίας-- ἀοθῖθ-]1 (149 rolnictví,) daří se
rolnictví—. καχῶς φέρεταίτι 719daří se ně
čemu, revt něčím, i o subi. 05., Thůk. xxAůg
pepóuevog dvno TO zad" čxvvóv muž, byť se
mu dobře dařilo ve věcech osobních. —rAet

στα τῶν τότε εὖ φερόµ.ενοςἐν στρατηγίαις 7
tehdejších mužů nejvíce zdaru, štěstí maje
v řízení válečnickém—. Xen. eůospecda: ra
ou T:wdobré jméno, dobrou pověsť míti u ně
ΚοΠο.πονηρῶς ἐντῇ στρατιξ-- ὄραίποι pověst
míti ve vojště.—b) nesu ; snáším. «) sace.,
Sof. rýuaTa, Tdyac—pohromy, osudy—.Hér.
TNV LeykAnv čveřnouújmu, ztrátu velikou
snésti, Eur. čveyxetvdhyndovac vytrpěti bo
lesti.— s adv. (v. Boouc9. a, B. —xodeoc1. b,
α. -- ῥάδιος 2, a., χαλεπός). -- ἵ 8 ρατῖ., Hér,
Χάρταβαρέωςἤνεικεidov-(velmi těžce snesl)
velmi se rozmrzel, spatřiv—. Pl. óxdteogpé
ρειςἡμᾶς droXetzrovs lehkou myslí nás opou
štíš. ΤπύΚ.1 δυμ.ῷ, ὀργῇ φέρειντι s hněvem,
s vášnivostí snášeti něco. $) Xen. i rivi n.
ἐπί τινι χαλεπῶς, βαρέωςφέρεινπδδίπι, ΡἩ πδὅ
čem, z něčeho mrzeti se, mrzutým býti.
Thúk. i gevogpro něco —©)«) vedu; směřu-
ju. Hér. + 000gφέρειἔς τι cesta vede, smě
řuje do—,črí 1 ku—: p. Xen.—io větru, Bo
ρέαςἔξω ro00[Tóvrovsigryv EXAd0x pépevítr
severní ven z Ponta do Hellady žene—. B)o
subi, m., ΚΓα]6.Ηότ, τὴν ἐπὶθάλασσαν φέρου
Gavydoyy k moři směřující, se prostírající
81η]. τὰ κατύπερθε ἐςτὴν µεσόγαιαν φέροντα
horní části ku středozemí směřující—. i ční
τινος. ὁ κόλποςὁ ἐπὶΓΠαγασέωνφέρων-- Κ Γ8
Ρ8βάπι.-- ἶπρὸς νότον-- k jihu—. v) Hér. 6;
aioyúvyv pépa k hanbě směřuje; hanebno
jest. (v. i veřxocf,). d) «) Hér. 70 µαντήιον,
χρηστήριον ἐς τι Π.ἔς τινα φέρον γόδίρα K ně
čemu, k někomu se vztahující.ém du.póTEpu
φέρειk obojímuprospěchu se vztahuje Tv
Ἡ γνώμη ἔφερεovuBdAAev—mysl klonila se ku
srážce (bitvy. —v. i vóogb). ἡ τοῦ δήμου γνώ
µ.η φέρει, (ogS opt, mínění lidu Klonila se k
tomu, že—, s inf, aby—. Thúk. ční 70 xúTOai
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vvěu.m čpepovk témuž úsudku klonila se mí
nění.— B) čr.o subi. os.: vztahuju. PL. dýAov,
šp OTLdv pépys TOÚvou.xobjevuj, k čemuasi
vztahuješ to slovo.

Depůcn. -pdc(ace. Pegův, -úv)kr. Eg. ve
14. stl., syn Sesóstridův (Menefta).

©EŮneskl, výkřik žalu: žel; ach. Aischl.,
Sof, i ped ped. —Eur. peů dežid ycíp ach, pra
vice ta! i s gen., též č., Sof., Xen. o. T05 dv
Opócžel, škoda toho muže!

φεύγω (Ε1Υ.ovyň. » fug-io, běh, běž-ím,
biege. —aor. čovyov; fut. peúkouou i psvkoů
μαι; Ρ1{. mépevy«) 1. a) 00s. běžím; ubí
hám ; utíkám ; prchám. «) Sof.pobe— stra
chem-. Hér. šrpóyaČe osúyov utíkal běže.
peysoxov T7p0sTR Oocxutíkávali (po každé
utíkali) k horám. s ace. cesty, směru. ry
παρὰ θάλασσαν ἔφευγον οθ8ἱΟἳ, 8ΠΙ6ΤΘΙΗῬο
dle moře utíkali. špsvyov T0 Tep0gBopémčsTV
čonv.ovubíhali směrem k severu do pouště.

PL, Xen. peúyev, φυγεῖνἀπό τινος ubíhati, u
běhnouti odněkoho, odněčeho.Xen. mi Zo
dev do Sárd. -ůmóTwo před někým. Hér.
ὑπὸ τῶν Σκυθέων -- πεφευγώς ΠΡΙΟΛΠΊΥ.--i
Ρο1041, Χ6Μ. ἔφευγε ταῖς ναυσὶνκαὶ χαταφεύ
ve εἰςΜυτιλήνην αὈ{ίπα] πα ]οᾷδομ α uběhl
ochranou do Myt—. B) o. τινὰ n. T: ubíhám,
utíkám, unikám někoho, něčeho; —někomu,
něčemu. trag., Hér., att. —Sof. ovysty Tiva
„úpa uběhnouti někomu ze země. v) obr.,
Φ06,αὐτὸν ἐκ κακῶν πεφευγέναι(ζ6,) Ιὰγζ βότη
z pohrom unikl, vyvázl. p. Hér.— s ace., PL.
τὴν μὲν ἡδονὴν διώχετε, τὴν δὲλύπην φεύγετε
po rozkoši se ženete, zármutku pakubíháte,
se vyhýbáte. Xen, T0 xaralumely adr (τὰ
dyada) osvyouecvopustiti je se hrozíme. též
s inf. bezčlenu, Sof. osúyzg eigοἴκουςμολεῖν
varuješ se domůjíti, špevye vů eidévasvyhý
bal se, zapíral, Ζθπονί, ΕΙ. ξυγγενέσθαι µοι
χαὶ διδάξαι ἔφυγες καὶ οὐχ Ἰδέλησας ἂ0 10Ί
mluvy dáti se se mnou a poučiti mě jsi za
mítl a odepřel.básn. i s gen. Sof. doxotu. dv
τῆς νόσου πεφευγέναι ΠΙΠ6ΙὮΥοΒ, že z nemo- .
ci unikl, vyvázl jsem. ©)i sace. os., Xen.
roůrTovosuxrěov toho třeba varovati se. —b)
zř. o subi neosb. oeúyet T ubíhá něco. Xen.
T0pedyov co ubíhá. —2. a) «) naútěku, ve
vyhnanství jsem, vyhnán, vypověděn (ze ze
mě) jsem. ovyetčyuprchnouti; na vyhnanství
jíti ; ve vyhnanství utéci. úzo Tivogpřed ně
kým; dovy.hnanství odeslánu býti odněkoho,
Hér., Xen. úzd roů dýuov (v. i Auxevou.ós).
οἱpzúyovrec vyhnanci, Hér, peúyemwčs TR EAEx |

φημὶ.

vyhnanství do bařin. 8) i s'ace., Xen. φοβού
μενοι, μἩ φύγωσι πατρίδα οὐάτα]{οςϱθ, 807j.
vyhnanci neopustili vlasti, aby nebyli vy
hnáni z vlasti. b) att. v soudnictví: pohnán
jsem. Pl. žoeĎetxg úmóTivog z bezbožnosti od
někoho. Aischn. rxpxavóu.ovZjednání nezá
ΚοπηΨΟΠ.Ρ]. γραφὴν φυγεῖνžalobou pohnánu
býti (vlastně: žaloběuběhnouti; v Athénách
t. každý, kdo byl soudně žalován, směl ze
zeměodejíti, dokud pře jehonebyla rozsou
zena). díxag ovyely žalobami (soukromými)
pohnánu býti.oi δίκην pejvovTeckteří trestu
ubíhají. Dém, 6 dtoxov, 6 φεύγων, οἱ δικά
ζοντες Ῥοπάπδ]{οί, poháněný, soudící; žalob
ník, žalovaný, soudcové, Hér, peúysv Ty ai
vímvprchati pro vinu.

φευχτέον,ν. φεύγω1. a.ὃ.
PEVYXTÓC3. (peúy-e) uvarovatelný. Sof.

oj o. neuvarovatelný; jehož nelze zniknouti,
dyysha. —Arst. oevxra věci hodné uvaro
vání, jichž třeba se varovati, op. αἱρετά.

φεῦξις, ἡ (psúy-w) Sof. uběhnutí; znik
nutí. "Ada Hádovi.

φεφαλόω (ὁ φέψαλο-ςčmoud) Aischl.
pebaAodřva vyčmuzenu býti.

Dyysůc, 6oc, dle Hér. mýth. Tegejan,
otec Ašropa 1P9,dědEchemův. (dle jn. na
zýván Kyoes).

ovjyóc, 1 (« fagus, Buche, buk) dub. Sof.
ἢ παλαιὰ φ. v Dódóně.

φήμη, ἁότ. φᾶμᾶ (py-ui, « famag báje)
1. a) x) zjevení; znamení ; slovo vyjevené:;
výrok, Sof, $eo0 výrok boha, 700 některého.
o. uavrixxí výroky věštecké. Hér. τοῦ ὀνεί
pOV*) E. SDU zjevení, proroctví. mp0g TXÚTYY
Tv ©.podle toho proroctví, Xen. pl. hesla,
slova věštčí (vedle oteovot). 9) hlas; zvuk,
Sof. Hev. —Adyovo. zvuk slov, b) «) věst;
zvěst; zpráva. Φοῇ,(τ, προπέµπω 2. a, B).
Hér.— p) hlas v lidu, obecný; pověsť. Pl.
σοῦ τοσαύτη φΦ.τε καὶλόγος ο tobě tak hlučná
pověsť a řeč. (v. ἰ κατασχεδάννυμι). ΤΛίΕ.,
Aischn. 2. j. bohyně Dgux Věsť, dle Sof.
dcera Elpidina.

Φήμη, ν. φήμη£
OY (px- ve paczu, oxíva,« fa-ri,fa

bula, fa-teor, ba-ju, bá-je, bá-seň. —jen prs. a
impf. —fut. a a0r. pýce, čpnsx v. při o4
Gxw.—prs. ind. enkl., kromě 2. os, 56. φῆς. -
impf. čenv © —med, att. ooyu.svog,trag. a ión,
kromě ind. prs.ijné ἐτ., |. φάσθαι, ἰπιρί, ἐφά
unv G —osttní čsy doplňují se jnými verby



φημ».

p. významu. j. aor. ečrov, fut. ἐρῶ, Ρ11,εἴρηχκα
G —ale čoyvij.aor., též prs. mimoind.) 1..a)
a) jevím, vyjevuju (míněním svým); dím;
pravím. s inf, že—. Sof. povéx σέ φ. τἀνδρὸς
xvsečyvrahem ty že toho muže právě jsi, dím.
Hér. doxéetvčen s inf, fut, mínění, zdání své
vyjevoval, že—. meď. Aisehl. δίεµαι ὃ ἀν
Tl« oaoda: a ostýchám se tobě v tvář vyjevo
vati mínění své. Hér. šheče oduevoc— řekl
vykládaje (mínění své)—. $) pravím; poví
dám ; vypravuju. s inf. že—. čompravil ; ve
ce. —č. překládá se řecké φασὶΠ. ἔφασαν
slovem: prý, a inf, řec. j. verb. fint., 908,
φασὶν αὐτὸν αἰτεῖν Σἀ86 Ρ1Υγ.Χεη. ἄλλους δέ
τινας ἔφασανλέγειν, ὡς- πί πἔΚ{6ἵίργ Ῥοτ{
dali, že—.někdy tak i přisg. šoy-, Xen, vaů
τῃ τῇ γνώρη ἔφη καὶτοὺς ἄλλουςπροσθέσὃαι
k tomu mínění (pravil, že—)prý i osttní se
přidali —i bez vazby závislé, Xen. og oyat
Krysíxe, j. praví, vypravuje Kt. —.iv další
řeči též os., Hér. špy Atyov pravil ve své řeči
(kromějných slov i to—), buď sinf., n. jen
j. vložka. i čpacav Aéyovrec—. tak i: čen,
Χθη, ἀλλ, ἔφη,ὑμεῖςτούτοις ἀποκρίνασῦε πεῦ,
vece, vy těm odpovězte—, zř. s gem. Sof. T00
Zaotyvývou TÍ Oýc; Obratrovi co díš? b) «)
pravím; tvrdím; vyznávám. Xen.g špy)'ůTOg
j. pravil sám. ueTanéhev col čenoda že litu
ješ, pravil, vyznávaljsi, Pl. Ops, dg čyo
onu: správně, j. já tvrdím. Hér. meď., 0 so
bě pravím. sval vicže jsem někým; vydávám
se za někoho. ) říkám ano; přisvěděuju, Sof.
(τσ.ἀπόφημι). ΕΙ. ταῦταεἴ σοι δοκεῖἔτι ὥσπερ
τότε, φἀδιto zdá-li se ti jestě jako právě
tehdy, přisvědě ! — na ot. v odpovědi oyu4:
ano; přisvěděuju. čom,špacav přisvědčoval;
-li. —oů o. pravím ne. Γ]. Ίρετο, εἰαἰσθάνοι
To: 6 8"oůx čoy—on pak pravil, že ne—. Sof, oů
φησ' ἐάσεινpraví, že nenechá— někdy pře
kládá se řec. inf. č. j. verb. fint. α φημὶ j.
vta vedlejší se podřizuje. Pl. Tévac, περὶἃς
οὗ φῆς τὴν ῥητορικὴνεἶναι απιόπ{, Κα Ἐνετύπη,
j. pravíš, řečnictví se nevztahuje—.i medď.,
Hér. oů φαμένων τῶν Ἀδθηναίων ἀποδώσειν
když se zdráhali Ath. vydati—. p. i Χεη, -
v) s inf. fut. 1: připovídám ; slibuju. Hér.
pdgúytée TorGEwuv připovídaje, že ji uzdra
ví. Xen. vou νεχροὺςἀπήτει;οἱ δὲἔφασανἀπο
Oocew-—oni pak slíbili vydati.— ve sm. ne
příznivém i: hrozím. Xen. zxxvaoyicew Tac
TÓAucčpacav že roztlukou bránu, hrozili. 9)
pravím ; kážu. sinf. aby—. Xen. 4 oi μάγοι
špuoav Tořzdeořz ἐξελεῖν οὐ ΑΡΥ bohům vy
brali, magové kázali. —2. pravím; mním;
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myslím. Sof.rc ons; j. to myslíš ? Xen. ὡς
ἐγώ φ. ]. já pravím, myslím.

φηµίζω (ony.-n) básn. a) připovídám;
zaslibuju, Eur. oyutoauzaslibiti (j. nevěstu).
b) Dém., Aischn. z Hésioda: pýumv onutěo
hlas rozhlásiti.

oÝjvat a p. . φαίΐνω.

obav (« koř.bu, orwa-,© spě-ju,spě-ch,
spu-te. —km. oba, oby. —att. fut. půdy
σοµιαι, ΔΟΥ,ἔφῦασα, lón. častěji čeůyv (dle
ἔστην), οοπ]. φθῶ, φὺῆς ©, inf. půřvou, part.
oůác. —prť. později čodaxx. —dle někt. i
fut. odace i att.) spěchám ; pospíchám ;
předbíhám; předeházím ; předstihuju. 1. aj)
α) Χεπ. φδάσαντες εἰςróXuvpředběhše, dříve
dorazivše doms. půdoo BovXouévypředběh
nouti chtějíc. Hér. s gem. 08. οὐκ ἄλλος
φθὰς ἐμοῦ κατήγορος ἔσται περῖθᾶε]άθ πιπθ
jný j. žalobník. obyč. s ace. os. někoho ; ča
sto s part. příslušným ksubi., při čemž č.
vhod dle sm. překládati oůůvo j. adv. : dří
πο, παρίεᾶ 8 Ρ., Ηότ, βουλόμενοι φδῆναι τοὺς
Ἀθηναίους ἀπικόμενοιἐς v0 doru (chtíce pře
dejíti Athéňany dostanouce se, dorazíce do
bl. ms. ; chtíce dřívenež Athéňané dostati se
dohl, ms.Thúk.—Xen.oůávovat ἐπὶτῷ ἄχρῳ
γενόμενοι τοὺς πολεμίους ἀἴῑτο Πᾶ vrchu se
ootli, na vrch se dostali, než nepřátelé. B)i
při jném ději. Hér. půáoac o Adnvalov dy
Ίελος τὸν Λακεδαιμονίων ἀμείβετο Ρἴεάεδεά
poslanec Ath. poslance Lak. odpovídal. —i
s inf., obzl. s mpiv,Xen. oůdoat BovAóuevor
mpivradety předejíti chtějíce dříve, než by
utrpěli něco—.s part., Xen. ὃςἂν φὺἄνη τοὺς
píhove edsoverův kdo by předeházel přátely
jim dobře čině; kdo by napřed, dříve přáte
lům dobrodiníprokazoval. p. Isok. rv m6
Xv—. —i bezděky, Pl. 85 Av oůdoy TEAevTY
ag roiv s inf, kterýkoli napřed skonal dří
ve než-. i part. oůávov, oůdcag při verb.
fint. předcházeje ; předešed ; předejda ; na
před. —i oůdvev T: spěchati, pospíchati v
něčem (op. úorepiCerv). —y) s ace. zosbu.
Hér. šoůnouv τὸν χειμῶνα ἀνασπάσοντεςτὰς
vé«c předešli bouři vytáhše lodi na břeh. —
b) se subi zosb. «) Thúk. vše, vaůc—.B) Xen.
πορευόυενον αὐτὸν φδάνει Ἰμέρα γενοµένη (Π8
pochodu ho předešel den nastav ;) na pocho
du ještě ho zastihlo svítání, šodaosv čoTéo«
vsvou.évypiv s inf. napřed večer nastal už
dříve než—, 2. odx ἂν oůdvotuu (j. by to bylo
v 06.: zdaž bych nespěchal, si nepospíchal?
—bez ot :) spěchal, pospíchal bych si; ho
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nem, ihned začnu. Pl.— i s part. oůx dv oba
vou Aéyov, mepaivov honem mluv, to prová
děj! chutě, s chutí začni mluviti, prováděti!
Hér. odx ἂν φθάνοιτε τὴν ταχίστην ὀπίσωἀπ
αλλασσόμενοι honem cestou nejrychlejší
zpět odtud se kliďte ! —Xen. p. při dxoXov
WodvTEc.

φὺέγγομαι a) zvukem, hlasem vydá
vám. «) hlásám. Aischl. —Sof. ola ovévys
Tx jaké chlouby hlásá ; j. se chlubí! ei xi
praoůévye zdavhodná slova hlásáš, mluvíš.
Eur. půtyčacdau Móyovc,dp4epromluviti slo
va; vysloviti, vyhlásiti kletby. Hér. čodéy
čao črmocvydal, pronesl jsi slovo. —ale Pl.
čr půéyysodu, didupduBovev epech, di
thyrambech mluviti. ueřČov—hlasitěji mlu
viti. Xen. odévěxoda buď: vzkřiknouti; za
výsknouti (j. před bitvou) ; n.; promluviti.
Thúk. (v. πολυειδής). Ἡότ. τὸ φδεγἸόμενον
hluk (rozléhající se). B) Ἠότ. φδέγξασθαιο
koni: zařehtati. Xen. odévysoda 0 orlu:
zvučeti; skřečeti, b) o subi. zosb. «) Xen.
βροντὴδεξιὰ ἐφθέγξατο hrom vpravo zahu
čel. p) Xen. odimryč—polnice zavzněla, vze
zvučela. TO χέρας ἐφθέγγετο roh zazníval
(znamením). Pl. o kovu: zvučeti ; zvuky vy
dávati.

φὺέγμα, τό (φδέγγ-ομαι) zvuk, hlas
(vydaný). trag.— Sof, i výskot, jásot (Bak
chovský). pl.— sg. i: mluva. obi. k di04
ἔασδαι,

oůelo, póg,O1. veš. Hér. —2. šách ; šiš
ka (jedlová, v násl.).

φΨειροτραγ έω (ο ποοΡ.φῦειρο-τράγο-ς,
φδείρ 2. -- -Tpayeiv)Hér. šáchy, šišky (jed
lové) hrýzám, jídám.

odelow (fut, půspa, ión. -ρέω; 805,
ἔφνῦειρα prť. ve slž. ἔφθαρχα 1ἔφθορα; Ρ888.
prf. ἔφθαρμαι; 80Γ.ἐφδάρην; {πδ. φθαρήσο
μαι 1φὈεροῦμαι, ἸόΠ.«ρέομαι) ταδίπι; Καζίπι;
hubím. a) α) sobi. neživt. Xen. aldetv καὶ
odelpev Tývydpav páliti a hubiti zemi. pass.
5οΜ.ὑπὲρ γῆςὧδ ἀκάρπως ἐφθαρμένης 78 16
mi takto bez úrody zhubené, B) s obi. živt.
ΑΊΒΟΒΙ.στρατὸν φθεῖραιvojsko zahubiti. Sof.
prs. —pass. i hynu. Aischl. špůuouévotza
hynulí. στρατοῦ φθαρέντος Κάγζ.vojsko za
hubeno bylo, zahynulo. aor. Hér. (v. oúv1.
a, B). Sof. fut. φδερεῖσθαι (σ. πότµος ὂ.,-
ἴ6ὔ: κ ήτασα ρΥ]ολάπίπι, Αἱβοβ]. ἐκνεῶν φῦα
ρέντες z lodí (ztroskotaných) vyhozeni byv
ἄθ--, Επσ, ναυτίλοι ἐφδαρμένοι Ρ]γοἱ z lodí
ztroskotaných. —potírán, seslabován jsem.

DŮTWTYS.

Thúk, voce ἐφδάραται AdyvařoLnemocí po
třeni, seslabeni jsou. —d70 moXéu.ouἐφθδά
pycav. —b) hubím ; mařím ; na zmar přivá
dím. Thúk. rů oixečavlastní jmění. Xen.oi
κοντὸν ἑαυτοῦ dům svůj vlastní, vd cum,
τὴν ψυχήν. 96Ε,τοὺς δεῶν νόμους ΠάΚοπγὈοῦ
ské rušiti,—.ραδς. Τά. φδερεῖσθαιαὐτῶν
τὰ πράγματα ὅ9 πᾶ zmar přijdou, újmu vez
moujejich věci. Arst. moATelu—. τ. ἐπιτεί
vo 2. 8, β. -

φὺερσι-γενής 2. (φδείρω, γένος)Αἱ5οΠΙ.
rodohubný. ᾿Ἠνρινύες.

φὺ"ῆναι, τ. φδάνω.
Φδία, ἡ, α) πιβ. βἱᾶ, παᾶ Βροτο]θίθπη Υ

již. Thessalii, otčina Achilleova. Bur. —b)
krajina ok, ms, toho (později kraj Ainiánův
a záp. Fthiótis). Xen.

AůrnT-, ión.,v. PRor-,
φὈίμενος,τ. φδίω.

Ὁ. φθινάς, άδος, Ἡ (φδίνω) Ράβπ. 1. pass.
hynoucí. Sof. vš. —2. act. hubící, užírající
(zvolna) ; hubivý. Sof. vócog—choroby.

φὈίνασμα, τό (φθινάς) Ἠγπαδ; πηίπθηί,
Aisochl.pl. o zapadáníslunce.

φὺιν-όπωρον, τό (-ὀπώρα) ΚοΠΘΟᾖθβ6
πό; podzimek. Hér., att. —

φὺίνω 1. act. jen prs., onýr: míjím; mi
zím ; hynu.a) «) Sof.bn odívovoamládí mí
Ι6/{ο{, φθίνει ἰσχὺς γῆς, σώματος Πι]Σ{518 π9
mě, těla—. 07 motou tvůj osud mizí, přestá
vá. odívovra VécpaT ἐξαιροῦσινἤδη božské
výroky (,jako by už mijely, neplatny byly)
jako neplatné užzamítají, B)iatt. odíveτι
ubývá něco, něčeho. Pl. op, adčávera. —io0
se, umvocpůivovroc (V. 2. ufv— £).— b) «)
hynu. Šof. róXAgodivovcá Ti obec hynoucí
něčím. io0s. p)ehřadnu. Hér, Au šodive—.
2. Úr. act, (jen aor. a ve slž. ifut. ἔφδισα, φὺί
ce, od km. edu) zahubiti. Sof. obloxg, φὺίσον
o subi. boha. — aor. meď. bezpř. s význ,
pass., Aisehl. mp0 φίλου čodico odbratra
zahuben jsi byl. Sof. vócor čoůrvo nemoce
mi zhynul. (6) oůíuevoc zhynulý ; zahynu
lý. Aischl., Hér. or. —i Xen. nebožtík,

φὺίσις, ἡ (φθί-νω) a) úbytí; souchotiny,
Hér. $) ubývání. PL., οΡ. αὔξησις,

odiTóc 3. (obí-vo 2.) trag. zhynulý;
zesnulý. Aischl. i padlý,

φῦίω, ν. φθίνω 9. .
Φυιώτης, Ιόπ.1 -ήτης, ὁ (51τ.πά»].)Ε{Πί

ótan, Fthiótský. Hér., Thúk. Ayawotoi ©,



Φυτῶτις.

(t. v již. Thessalsku, sev. pod pohořím
Othryjským.

Φυτῶτις, ἰόπ. -ῆτις, ίδος, (srv. předch.
— v. Pix) Fthijská; Fthiótská. Hér.
vý krajina Fth., Thůk. 3 ©. Fthiótsko, v
již. Thessalii, na sev., z částiina jih pohoří
Othryjského.

φογγή, dór. -y4, %(půóyyo-c)a) zvuk;
hlas. Sof., Eur. —b) šustot (j. kroku). Sof.

φνόγγος, ὁ (půéyyo-uou, srv. předch.)
zvuk; hlas. a) lidský, Sof, rivog něčí. pl.
yóov o. nářků zvuky. —Aisehl. EA 400g©.
Hellénská mluva. ϱ) Sof., Eur. odpvídbov—
zvuk-. b) hukot. Eur. $aAacays. Sof. ohro
mui: rachot.

oiovepóc 3. (pdové-o) závistivý : nepří
znivý. Sof., Hér, v0 detov, o de0g— Pl. podo
νερῶςἔχειν Tepógviva závistivě míti se k ně
komu.

φὺονέω (φθόνο-ς) a) závistiv, nepřízniv
jsem; závidím; nepřeju. Soťf.,Hér. obovýcas
ze závisti. v0 obovetyta závist. Arst, T0 oů.
oudiov ai oxúkov záviděníjest věc Špatná
a vlastnost lidí špatných (srv. ČnAóo).odo
vá Tie závidím někomu. Xen, T:vogněčeho.
oú o. nezávidím ; přeju ; dopřávám-—.s part.
v dat. Hér. dgodovéc τοι εὐ πρήσσοντιjenž
ti závidí (že jsi šťastný,) štěstí, zdaru. Xen.
i TovioT1.—někomu, že—. zř. sdat, věci: Xen.

τοῖς ἀγαθδοῖς T0ů Žpyovroc půovýcev chtíti
prospěchům vládeovým záviděti.— n. s pou
-hým gen. věci, Hér. 00 edrvy čemodovéovat
šťastného zdaru závidějí. ©. s ace. c. inf, zá
vidím, aby—. oů $.—nezávidím, přeju, aby—.
Doť.—Hér. šobóvycav— nedopřáli, aby—. oi
odovodyreczávistníci. Dém, xpeírro vv 00
ξαν τῶν φθονούντων κατέλιπον slávu zane
chali povznesenou nad (veškeru) závist. —
pass.docházím závisti; jsem kzávisti. Xen.
vedle δαυμάζεσθαι. --διὰ σοφίαν φὺονηδείς
pro moudrost přišed v závist, uvaliv na sebe
závist—. —b) ve sm. mírnějším. «) bráním.
ΑΙ56Ώ].οὔτοιφ. σοιδαιμόνων mu. γένοςvěru
nebráním, nezabraňuju ti bohů vzývati rod.
9) odepírám, s neg. neodepírám ; dopřávám.
ΒΙ. µη φὺόνει µοι ἀποχκρίνασῦδαιτοῦτο Ππθοᾶθ
pírej mi odpovědi na to ! μή µοι φδονήσης τοῦ
uadýuavog dopřejmi toho poučení!

půovy cte, %(půové-o b, P). Sof. odepře
nÍ. Tevogněčeho.

φόνος, ὁ, a) závist; nepřízeň, Hér. —
Xen. odóvov λύπην τινὰ ἐξηύρισκεν ὄντα ἐπὶ

φιλανΝρωπεύομαι. 1125

ταῖς τῶν φίλων εὐπραξίαις o závisti nalézal,
že zármutek jakýsi jest ze zdařilých pro
spěchů přátel. Dém., Arst. (srv. ČřAog).ΕΙ.
odovocTivocbuď: závist něčí; n.: někomu.
κατὰ φνόνον τόν τινος λέγειν πθ σόγ]εί! Ἱςπδ
komumluviti, Tbúk.is gen. příčiny,půóvo
T0Ůmepisivauze závisti, že by zachovánibyli.
b)odepření. Pl. p. oddeigXéyewvmilerád povím.

φὺορα, ión. «ρἡ, Ἡ (φδείρω, 81Υ.φὈόρος)
a) «) rušení; zanikání, Pl. yéveotgxai p. vzni
kání a zanikání. $) zkáza, záhuba (buď na
stávající n. nastalá). Sof. yévouc©., Hér. (v.
Όεήλατος {.). Χθη. ἐν τῇ φ.τῶν δεσποτῶν
v hrdelním nebezpečenství pánů. b) hubení;
ztráta. Thúk, avůporov lidstva.

φνόρος, ὁ (819. φθορά) a) zkáza ; zatra
cení; zhouba. Aischl. čgoůópovna zatracení.
Thúk, hynutí (morem).οὐδενὶxócu. pustým
nepořádkem, b) PL. duševně. ©, T1gxal OAe
Wpogzkáza jakási a záhuba.

φιαλη, Ἡ, miska, a) číše (k pití, kmokré
oběti a p.) svypuklinou uprostřed dna. Hér.
σπένδων ἐκ χρυσέης φιάλῆς--. Χθῃ., ΕΙ. --με

άλη. Χθῃ. ἐκ χρυσῶν πίνειν φιαλῶν. -- ἄργυ
od—.b) k ukládání peněz. Hér., v. úrorýrTu.

Φιγαλεύς, έως, 6, Figalejan; pocháze
jící z ms. zvaného %PryxAéx n. -Ma v jiho
záp. Arkadii.

φῖδίτια, ν. φειδίτιον 3).
Got- ve slž před samohl, — pfAo-c.
DiAxypog, Eretrijan na zač, 5. stl., syn

Kyneův, jenž s Euforbemzradil Hretrii Per
šanům. /

plÁ-ádeApoc 2. bratro-; sestromilovný.
Sof. o. dáxova slzy lásky sesterské. Xen,
masc. laskavý bratr.

otA-adývatoc 2. milovný Athéňanů.
Dém. sup. nejhorlivější přítel Athéňanů,

oA-alnaToc 2. (-alua) básn, krvemi
lovný ; krvolačný.

DiAooc dle podání Hér. syn Ajanta Sa
lamíňana ; usadiv prý se v Attice, stabse
původem rodu, z něhož pocházel Miltiades.

plA-níTLoG2. (-airlx 2.) rád obviňující;
utrhavý ; hanlivý. Xen., Isok.

φίλ-ανδρος 9. (-ἀνήρ)a)mužechtivý. PL.
γυναῖκες.b) přátelský, příznivý mužům,ob
čanům, Aischl, rédov půda vlastenecká.

φιλανρωπεύομαι (φιλάνβρωπο-ς)νΠᾶ
ně se mám, chovám. Dém. πρός τινα k něko
mu. prs.



1126 φιλανυὺρωπία.

φιλανὺρωπία, Ἡ (φιλάνθρωπ-ος)8) τ]{ά
nost; lidomilnosť; vlídná úslužnosť. Xen.
iR Tv o. svou vlídnou úslužností. Pl. úzo
Tep. pro svou lidomilnosť.Aisehn. —b)sku
tek lidomilný,vlastenský, Dém,Aúce«iy
UXÁWTOV ZK TOLKÚTAGCKANag ©.

φιλ-άνΌρωπος 2. a) vlídný. «) lidu pří
znivý ; lidomilný. Aischl. Tpór0<—povaha,
PL dev prhavůponrórvavocz bohů nejpřízni
vější, nejlaskavější lidem. Xen. ÚvyřvprAxv
ÚporóraToc duchem, myslí nejvlídnější (op.
μισάνθρωπος). Ὠόπι, πρᾷοι καὶφ. Ἰαβκατί
lidomilní. Isok. adv. 3) ověci. Dém. šmsroXý
list vlídný, přivětivý. —b) vlídnosti, lido
milnosti příslušný, «) lidu prospěšný. Xen.
τέχνη, γεωργία zaměstknání, orba. —vlaste
necký. Dém. AXóyo«řeči. 3) Arst. lidskosti
příslušný. neut. vedle šAsewvov,

φιλ-ἄνωρ, ορος 9. (515. φίλανδρος)
Aischl, oddaný, věnovaný muži.

φιλ-απεχὺ ήμων, ονος9. (-ἀπεχὃἠς)τόᾶ
odporující; hašteřivý. Isok., Lýs.

φιλ-απόδημος 9. (srv. ámodnuém) rád
na cestách ; chtivý cest. Xen,

φιλ-άργυρος 2. chtivý peněz, zisku;
penězochtivý. Sof., Pl. —Xen. i sup.

olA-apyoc 2, (-šoyů) vlády chtivý. Pl.
olA-avÁoc 2, básn. píšťal, zpěvu milov=

ný. Soť. Moůcuu.

olA-avToc 2. sebe milovný; sobecký,
Φιλαων, v. Pacov.
φιλ-έλλην, ηνος, 0, Hellénomil; Řeko

mil. Hér. —μᾶλλον φ. horlivější—. Xen., Isok,
OLÁ-ETUTIUVJTÝG,00, O, rád kárající, hu

bující; kárálek. [sok,

OLÁ-EPAOTÝC,00,6, vášnivý milovník. Pl.

φιλεραστία, 7, (srv. předch.) vášnivá
zamilovanosť. Pl.

ptA-epyla, 4 (-špy-ov)pracovitost, Xen,

φιλεταιρία, Ἡ (φιλέταιρ-ος) ΙάβΚαἹςἅτι
hům, ku přátelům. Xen., Arst.

prÁ-ÉTaLpoc, č, milovný druhů, přátel;
věrný v družstvu, v přátelstvu. Xen. Tpóroc.
—Thúk. úvěpíx. —Arst.

oiA-evrpamsklu záliba ve vtipkářství,
vešprýmech. Arst.

oiÁém (pího-s) 1. miluju ; rád mám. a) a)
obyč. přátelsky. Sof. orXňoníviva pojati lá
sku k někomu (v. ἐχδαίρω--). Βατ, πᾶς τις
zůTOVTOĎ TÉRac uďAAhovodAeř každičký sebe

φιλία.

τίορ ποῦ ΡΗζπί]ο πι]π]θ. Χεη, ἀγαῦοὺς φιλεῖν
οὐδὲνἧττον ἐχυτοῦ 7 ἀοῦτό πι]α]θ πο πιόπό
πθῦ βεβο. Ε], ἀγαπᾶν καὶ φιλεῖν τάὰ viděti a
rád míti. Arst. op. ptoetv. —Dém.i politicky:
rád míti. o subi, řečníků s obi. občanův. —i
s obi. věci, Eur. Aécyac hovory. —pass. Xen.
οὐδένχ χοίνωὑπὸ πλειόνωνπεφιλῆσθαιδοιάίπη,
že nikdo hojnější lásky u lidu nedošel—. B)
zř. o lásce milostné. Hér, šeshésro (yvvý) úmo
T00 dvodz milována byla od muže. b) líbám
(přátelsky, též v oddanosti). Sof., Xen. yépa,
xeřox prez ruku políbiti. Hér, dAXýAous
φιλέουσι τοῖσι στόµ.ασι sebe vespolek (líbají
ústy) hubičkami líbají, hnbičkují. sg. TG
orTóuavi—.att, tak i pouhé otety, olhňanulí
bati; políbiti, (v. ἀσπάζομαι1.8, α).-- ᾷᾷ58.
Χοῃ.φιλεῖσθαι, φιληθΊναι, 2. 5 onf., jenž se
č. překládáij. verb. fint, a řeckéo Xslo
vem: rád. a) o subi. os., Aischl. etAsťatydy
rád mlčí, Sof. šratveřy 0) orXé chválím ne
rád. Hér. oihče Odedg xoXoderv—rád bůh po
ráží—. b) o subi. neosb., pši němž φιλεῖ Ρΐ9
kládá se č. i: obyč., Βοᾷ, φιλεῖτοῦτο μῆ-- 8
inf, (rádo), obyč. to ne—.Hér. ola prhée γίνε
σθκχιἐνπολέμῳ jak seto rádo obyč. děje ve
válce. (v.ireřox 1. b, «). iati.— u Thúk.
subi. eo vyložen násl, inf-em. órs9 other
μβγάλα στρατόπεδα, ἀσαφῶς ἐκπλήγνυσθαι
co právě (miluje veliké tábory,) bývá ve
vel. táb., že t.—.

Φιλέων, π, -λάων, gen. -ovos, na zač.5.
stl. Salamíňan Kyperský, syn Chersiův,
bratr kr. Gorga, přítel Peršanův.

φίλη, ν. φίλος.
φιληκοΐα, 9 (pAfxoF-og) ochotné, bedli

vé poslouchání. Isok. Tv Aóyav.

φιλ-ήκοος 2. (-4xoFý) všímavý slu
chem ; zvědavý. Pl.

φίλημα, τό (φιλέ-ω 1. b,) políbení; hu
bička. Eur., Xen.

φιλ-νιος 9. (-ἠνία)Aischl. povolnýotě
Ž1, Ἀπᾶδ, ἵπποι.

Φίλης, so, Hér. . Ῥοΐϊκος.

φιλία, Ἰόπ.-ίη, ἡ (φίλ-ος, 517. φίλιος) a)
přátelství; příznivost; přízeň. 1pl, Eur. (v.
úvaxíovaucu).Hér. sg. —att, i pl., Xen. u
λίαι τινῶν TepógTivag přátelství některých
s některými. úuevéox o. vaše přátelství.
aleio.% cy, čuň— s tebou, se mnou. Pl.o.Bevxaidvůporovpřátelstvíbohůva li
dí (vespolek). b) obliba; přízeň. Pl. v. ex

/
αναιρέω f. —



φιλικός.

φιλικός ὃ (φίλ-ος, 817. φίλιος) Ρϊά{ε]
ství příslušný; přátelský—. Xen. ©. čpy«
přátelské skutky. roAAX o. čaxbov— mno
hých přátelství, služeb přát. zakusil jsem.
φιλικὸν oúděv— přátelského nic—. Tx ©. i
svazky přát. —ptuxwdrTaTovÚvyňs dog nej
příznivější povaha duše. orAtx©<přátelsky.
PL.(v. čáxea— £.).

φίλιος ὃ. 1 2. (φίλ-ος, 815. φιλικός. -
subst. ptAía v. zvl!) 1. básn. milený ; roz
milý. Sof. yevédAa. 2. přátelský. a) «) Hér.
TÓXusprAtorTémyobec více přátelská, PL.oi pí
Aoi—, ot roXéuro. přátelé—, nepřátelé. i v
praed., Xen. ὡς φίλιοναὐτὸν ὑποδέχεσδαι aby
ho j. přítele (po přátelsku) přijímali. —
attr. při or άτευμα, opoúptov.—Thúk.o. ἐπί
mAovepřátelské loďstvo pomocné (ku pomo
oi připlulé). att, orhíx %vapo země j. přá
telská. i pouhé o. přátelská země, kraji
πα. -- Ὠόπι. ὅπως παρὰ πᾶσαν φιλίαν κομ.ισ
dcera: aby podle samé země přát. dopra
veno bylo. Xen. neut. oíha—, goAéux jed
nání přát. —, nepřát. 9) přát.; smířlivý;
smírný. Hér. Aóyot slova; yvěum smýšle
ní. b) Zeů<o. Z. ochránce přátelství, i pou
hé o., v přísaze. 7905 otAlou při bohu přátel
ství (t. Diovi). Pl.

gorův.
φιλιππίζω (Pluxr-0s) filipuju;na stra

ně Filipově, při Filipovi jsem. Ὠόπι, φιλιπ
rtoau přidati se k Filipovi.

GolA-ureTt0G,0, j, milovný koní ; koněrad ;
ořemil. Eur. fem. ©.Aualev ořemilka Am. —
Pl. olXurror milovníci koní. Xen, sup. 56:

ΥΟΝΥΟ

nejhorlivější milovník koní.

DíAmroc I. Mak. 1. F. I. kr. v 7. a6.
stl., syn Argajův,otecAěropa3" —2.nej
mladší syn kr. Alexandra Ib, bratr kr. Per
dikky IIb. a Alkety 2bo, —3, F. II. kr. (r.
300.—336.), syn nejmladší Amynty IIb,
bratr Perdikky III, otecAlexandra11110
Vel.),proslulý svou úskočností vychytralou,
pravzor politikářů pronevěřilých.— II. Kro
tóňan ku konci 6. stl , syn Bútakidův, vítěz
Olympijský, dobrodruh Sparťana Dóriea,
muž z Hellénů souvěkých nejkrásnější, po
smrti ctěn zvl. v Segestě ("Eyesrx).

©AtoToc, dle Hér. mýth. Ath. ku konci
11. stl., syn Pasikleův, jenž s Neileem za
ložil novou osadu Iónskou v Milétě.

OLAB-Vpoc. 1121

φιλίτιον, ν.φειδίτιον {.
Φίλιτις, ιος, Ἡ. Φιλιτίων, ωνος (Π. Φίλι

στις, Φιλιστίων),ἀἱθ Hér. pastýř ok. r. 2000.,
dle něhož pojmenovány některé pyramidy v
dolním Egyptě (to pokládáno za temnou
vzpomínku nadvlády kruté Filistínských,
zvaných Hyksos).

φιλο-γᾶὺής 9. (-γηδέ-ω) Αἴδολ].τα
dostný.

olAó-vapoc 2. Eur. chtivý sňatku.
olAo-yéAotoc 2. milovný posměchů,žer

tů. Arst.

φιλο-γέλως, ωτος,ὁ, πι]οτηί]ς βιπίοπ.
Arst. —eluirád se směju.

φιλογεωργία, ἡ (φιλογέωργ-ος) Ζ411ρ8τ
rolnictví, v orbě. Xen.

φιλο-γέωργος, ὁ, milovný, milovník
rolnictví, orby. Xen. i sup. nejhorlivější—.

OLÁOVUVLVATÉM(orhoyvuvacTý-c) rád,
náruživě provozuju tělocvik (hrubší), zápas
nictví,

φιλο-γυµναστής, οὔ,ὁ, milovník tělocvi
ku (hrubšího), zápasnictví; horlivý tělo
cvikář, zápasník. Pl.

φιλογυμναστία, Ἡ (Φιλογυμναστ-ς) zá
libá v tělocviku, v zápasnictví. Pl.

oLAo-vÚvatmec, oi, ženochtiví; ženomil
ci, Pl.

φιλο-δέσποτος 9, (-δεσπότη-ς) milovný
pána; oddaný pánu. Hér. Ρ]. ἀνδράποδα.

φιλοδικέω (Φιλό-διχο-ς2., δίκη) milov
ný soudů, příjsem; libuju si v soudech, ve
přích.

φιλοδοξέω (φιλόδοξο-ς) Ῥαδΐπι, ἀγολίίπι
po 5]άτδ, Ατδἰ, ἐπί ττινι7 πᾷδθΏο.

φιλό-δοξος 9. (-d68«) slávy chtivý, dy
chtivý. Arst. meotT1v něčem.

orAo-dwpoc2.— 1. štědrý v darech, v da
rování. Xen. —Pl. s gen, ©.eduevslac štědrý
dárce přízně,2. Dém, zodyu« o. skutek hoj
né štědrosti.

φιλό-ζφος 9. (-Číjo-v,ale srv. násl.) mi
lovný živočichů, tvorů; laskavý tvorům.Xen.

φιλό-ζωος 9, (-ζωή, 8ἱ6srv. předch.) ži
vota milovný; rádžijící, Arst.

φιλό-νεος 2. boha milovný ; pobožný.
otAoWypia, 1 (prhódnp-oc)záliba v honbě,
prAó-Vpog 2. (-4ýpx) milovný honby.

Xen. i sup. nejhorlivější milovník honbý.
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φιλό-Όυτος 2. (-4-w) Aisehl. štědrých,
hojných obětí.

oLA-0txo03j10c, 6,milovný stavby domů ;
rád stavějící domy. Xen.

φιλ-οικτίρµων, ονος9. (-οἰκτίρ-ω)Ἡ1ο
stivý; útrpný. Eur, καρδία.

φιλ-οίχτιστος9. (-οἴκτ-ος) Sof. κάρτα
φιλοίκτιστον ἴτοτ το]πιῖ παϊ/Κατύ.

φιλοινίᾶ, ión. -(m, % (pfXotv-0c)pijáctví
(vína). Hér.

gíA-otvoc 2, milovný vína; oddaný vínu.
Pl., Arst.

φιλοκαλέω (prhóxaXo-c)milovný krásy
jsem ; libuju si v kráse, Thúk.

φιλό-καλος 2. milovný,milovníkkrásy.
a) «) milovný nádhery ; nádherný. Xen. B)
περὶὅπλα ve zbroji krásy, čistoty milovný.
Χεη. -- 150. τὰ περὶτὴν ἐσθῖῆταφιλόκαλος,
MA um xaAAomoarýc ve věcech šatstva-—.
b) «) milovný slušnosti ; etižádostivý. Xen.
comp. —šyTořexivdovotcctižádostivější v ne
bezpečenstvích. 3) milovný krásy nebeské,
duševní. Pl. vedle prX0copoc.

φιλοχέρδεια, Ἡ (φιλοκερδής)ziskuchti
vosť; zištnosť, Xen.

PÁCNEPĎÉM(prhoxepoý-c) zisku chtivý,
zištný jsem. Xen. šx Tivoc—Zněčehozisku
vyhledávám, se domáhám.

pLAo-nepon)c 2. (16oĎoe)chtivý, žádosti
vý zisku ; zištný. Xen.

φιλο-κηδεμών, ονος,ὁ, ochotněpečlivý ;
ochotný ochránce, Xen.

otAo-nívodvoc 2. milovný nebezpečen
ství; odvážlivý ; neohrožený, Xen.i sup. φ.
v velmisiliboval v odvážlivosti, —Dém.

PlAo-nÓAuš, axoc,6,příznivý, náchylný
lichotníkům, pl. Arst.

DiAonpáTyg, :ouc,Attičan Hagnůúntský,
T. 346. pův. míru mezi Atb.a Filipem Mak.,
úhlavní nepřítel Démosthenův.

AAonTýTYg, ou, rek Dan., syn Pojan
tův, vůdce Danaů zjiž. Thess. ve výpr. Trj.,
jenž lukem svým od Héraklea zděděným
přispěl k dobytí Troje.

OrAó-xvyesc,ol (-xúov) milovní, milovní
ci psů. PL,

φιλο-χυνηγέτης, ου,ὁ, horlivý lovec.
Φιλόχυπροςτ 6. stl. kr. v sev.záp. Ky

pru, jenž na radu Solónovu založil ms. Soly
(ZoóXor),otec Aristokyprův.

φιλονϊκέω.

φιλο-κύων, V. Φιλόκυνες.
Φιλοχύων, jen nom., udatný jonák

Spart., jenž padl.v bitvě Platajské.
©DAóAGocmudřec Pythagorovec za Só

krata, Krotóňan n. Tarentan, jenž i v Thé
bách bydlil.

otAó-Aoyoc a) milovný řečí, rozmluv,
výkladů. Pl. op. ucóXoyos. — b) milovný
věd. Arst.

otAo-Aoldopoc 2, milovný lání, hanění;
rád lající, hanějící. Dém.

φιλο-μαῦὺής 9. (--μαὺ- Υμανδάνω) πι
lovný, milovník učení; horlivý, pilný v uče
ní. Pl.; Isok,; Xen, 15 6εΠ., 81Ρ. τοξικῆς φι
λομαθέστατονεἶναι καὶμελετηρότατον ππηδη{
střeleckému že se učil s nejhorlivější sna
hou a přičinlivostí,

φιλό-μαχος 9. (-μάχη) ΑἰδοΒΙ.ομϊνγ,
žádostivý boje ; bojovný.

AAouýAG,15, mýth. dcera kr. Att. Pan
díona 189, ν, Ἴτυς.

φιλό-μουσος 9. (-Μοῦσα) πα]ονπύ ΜήΡ,
umění, obzl. zpěvu ; Můsomil. Pl., Xen.

φιλό-μωμος9. πῄ]ονηγ παπόμί,Κάτώπί;
rád hanějící, kárající. Pl. z básn.

φιλονειχέω (φιλό-νεικο-ς) 1. svárlivý,
haštěřivý jsem; urputně se svářím, haště
Ťím, hádám. Pl. zi oněco. Dém. τοῦ dopvfety
xat orhoveety (dle někt. orhovexely) d4roaT4v
Teg hlukův a svárlivosti zanechajíce. T0 ©.
(dle někt. orhovezeřy)megi ToúTov svárlivost
o ty věci. 2. urputně, fevnivě, horlivě usi
luju, se snažím (dle někt. lépe orhovezéu,v.
tam). Thúk. ra ysioe orhovex7ca: urputně
horších věcí se uchopiti. orhovemxávusilov
nou snahou, PL. mp0gTuprhovevzetyk něčemu
horlivě směřovati. póg Tia proti někomu.

φιλονειχία, i (oíhóvex-0) 1. svárlivost,
Thúk. (v. vínu: £., čxmturAmva—£.). Dém. —
2, řevnivé, horlivé úsilí, zápasení; řevni
vosť (urputná). PI. vedle odovog, čydbpa,Xen.
(dle někt. Ιόρθ φιλονικία, v. tam !),

otAó-vetmoc 2. 1. svárlivý ; urputný. Pl.
περί τινος ἔχειν φιλονείχως v něčem počínati
si urputně, 2. řevnivý; horlivý (dle někt;
1όρθ φιλόνικος).

phoviném (prhówxo-c)1. svárlivý jsem.
Dém.(lépe snad orXovetxém).2. řevnivě, hor
livě usiluju, se snažím, se přičiňuju (dle
ηζΚἰ, φιλονεικέω). Χθ6Π.αὐτὸν πάνυ φιλονική
GEtv,OW Soni, že se velmi horlivě přičiní,



φιλονϊχία.

Δ0Υ--. ΕΙ. Φιληνικεῖν µοι δοχκεῖςτὸ ἐμὲεἶναι
τὸν ἀποχοινόμενον Ζ44 5ο, ὅο Πογ]νό ας 111]οὗ
0 to, že na tom si zakládáš, abych já byl od
povídajícím. Τβο]. περὶκαλλίστων ἐφιλονίκη
oav o věci nejvznešenější s horlivostí v zá
pas vešli,

φιλονῖχία, 7 (plhóux-oc) žádost předno
sti, vítězství. 1. svárlivosť; svár urputný.
Ῥόπι, (5παᾶ Ἱέροφιλονεικία 1.) τινὸς πρός τινα
něčí sněkým. 2. řevnivé, horlivé úsilí, zápa
sení; řevnivosť. Xen. Tepí Tivog v něčem.
Isok, περί T1—oněco. πρός τινα s někým.ale
Xen.i:% mp0gTáuŘ špyx o. horlivost k ná
sledování mých skutků. orivxlav Tv u
βάλλειν. --ἶ ΡΙ. φιλινικίας ἐμποιεῖν 5ΠΑΒΥἴοθτ
nivé, horlivé vnukati (dle někt. i v tom význ.
psáno φιλονειχία).

olAó-vxoc 2. (-víxn) chtivý přednosti,
vítězství, 1. svárlivý. Pl. (snad lépe oróvet
κος 1.). —2. řevnivý; horlivý; žádostivý
vítězství, přednosti, cti; cti žádostivý.Xen,
—Isok. 790; ravra— ve všem—. Arst. oi ©.
toužící po vítězství. Xen. v0 ©. řevnivost.
84Υ. φιλονίχωςἔχειν πρὸς ἀλλήλους Τθβρο]οῖ
řevnivými býti, o přednosťnsilovati. s násl.
inf.: aby— (dle někt, i v tom význ. psáno
φιλόνεικος).

otAd-Ševoc 2. milovný hostí; hostinný;
hostimil. Isok. adv. způsobem hostinným.,

φιλο-πάτωρ, ορος,ὁ, Ἡ (-πατήρ)π]ογηύ
otce; otcomil. Xen. ; Eur. fem. otcomilka.

oiAÓ-TAovTOc2. chtivý bohatství ; obo
haoující.Eur. žuAu.

otAo-móAeptoc 2, milovný války; boje
chtivý. Xen,

φιλό-πολις, swg2. milovný obce,vlasti;
mase, vlastimil; vlastenec. att. —Aischl.
φιλοπόλεις ο ΡοζίοἩ vlastimilové ; ochránci
vlasti,

φιλοπονέω (φιλόπονο-ς)pracovitý jsem ;
horlivě, úsilně pracuju. Xen., Isok. —Arst.
γηεᾶ. μᾶλλον φ. περί τινος ἔντινι Ρεα]1νδ]] ζ8
městknávám se něčím v něčem.

φιλοπονία, j (owómov-oc) horlivé za
městknávání, Isok. περί v. něčím,

φιλό-πονος 2. 1. a) milovný práce, na
mahání,trampot; pracovitý; přičinlivý.Sof.,.
att.-Xen,megtTtvocv něčempřičinlivý.-isup.
—oů o. čar. nechce se mu do práce. b) vy
trvalý. Xen. comp. čvxtvddvou, 2. vymáha
jící práce, úsilí; plný práce. Xen. 0 orXoro
vaTaATOGFÓAcu.0gta přeobtížná válka.

φιλό-σῖτος. 1129

φιλοποσία, Ἡ (φιλοπότ 9) pijáctví ; opil
ství. PL., Xen.

φιλο-πότης,ου, ὁ, (-πο- Υπίνω) milov
ník nápoje, pití; piják ; pijan. Hér,

φιλοπρᾶγμοσύνη, ἡ (φιλοπράγμω-ν)
horlivá pracovitosť, přičinlivosť, podnika
vosť. Dém.

φιλο-πρᾶγμων, ovoc2. (—SIV.πράγμ.-α,
v. předch.) horlivě pracovitý.

φιλοπροσηγορία, ἡ (φιλοπροσήγορ-ος)
vlídnosť (v pozdravování). Isok.

φιλο-προσήγορος 9. πι] ν Ῥοπᾶτατο
vání; vlídný. Isok. TG Tpóre svým cho
váním.

φιλ-όρτυξ, vyog, Ó, milovník křepelek.

φίλος 8. (51Υ. φιλέ-ω. -- του, 5µ. θάρη,
φίλος. -- comp. 0075. μᾶλλον φίλος, 2ἵ. φιλώ
τερος, φίλτερος, ἀἱθπόΚί,{ φιλαίτερος. -- 81Ρ.
φίλτατος, Ἡ Soť. nejisté ofAoroc) 1. milý.
a) 00s.) vii někomu. PL. i ofArarTogroz
milý. subst. masce. přítel (milovaný, ale i
milující). Eur. © oíXocmůj příteli (mně mi
1Ψ.ΡΙ. ὦ φίλε, --Χεη. προσκαλῶν τοὺς φ. Ρῖ]
volávaje své přátely. —i vedle yovete,raTpig
(op. ἐχὈρός, πολέμιος). 18ο]ς. (ορ. ἀπεχ ὃής).
Ατβῦ. φίλος ἐστὶνὁ φιλῶν καὶ ἀντιφιλούμενος.
φίλη milá ; přítelkyně, Xen. rig orAwTépxně
která milejší (přítelkyně). B)přítel; příbuzný
(inemilovaný). Aischl. bratr. (v. půívo—£.).
901,Ρ].10 ]6ά4πό08. πρὸς τοὺς φίλους στείχοντα
τῶν ἐχδρῶν xaxá že našim milým (bratrovi
padlému) blíží se pohromy od protivníků
(-níka). b) «) milý; libý; příjemný, Soť.,
Hér. wfXovčari s inf. milo, libo jest, č. buď
též sinf., n.: aby—.Pl. oíXovoddévmilo není

nie. Teviněkomu. B)milý; drahý ; vzácný.
Χθη. τὰ φίλτατα co jest nejmilejší (1ο 08. ]
o věcech). PL., v. xuBevo. —2. a) «) milost
ný; příznivý. rivi někomu. subst. masce.
přítel (náchylný, někdy i nemilovaný). Sof.
φέλονἐσθλὸν ἐκβαλεῖν--. Χθῃ, πολλοῦ ἄξιος φ.,
ᾧ ἂν φ. Ἱ.-- Α:Α4, φίλον εἶναιτὸν συνηδόµενον
τοῖς ἀγαθοῖς καὶ συναλγοῦντα τοῖς λυπηροῖς.
Xen. φίλτατος dv Λακεδαιμονίοις maje nej
důvěrnější přátelství s Lak. —i neut., Hér.
olha mii motésoda: zavděčovati se někomu;
přátelsky nakládati s někým. B) Xen. Baci
λεὺς εἰ βούλοιτο φ. γενέσθαι Kr. chtěl-li by
v přátelství vejíti (po boji). — b) oddaný.
Xen. gíXrepóg vim oddanější—.

otA0-otToc, 6, chtivý obilí ; shánějící se
po obilí, Xen, šuropor.
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φιλο-σχώμμων, ονος,ὁ (-σχῶμμ-α) mi
lovník šprýmů, žertův. Hér.

φιλοσοφέω (φιλόσοφο-ς) a) «) milovný,
milovník zkušenosti, moudrosti jsem; po
zkušenosti, moudrosti dychtím ; v moudrosti
5ἱΠρυ]α. Ἠότ. φιλοσοφέωνγῆν πολλὴνἐπελή
λυῦδαςΡο 2Κιδεποβίϊ ἀγολίδ, παπιό πιποΠο ]5ί
prošel. mudretvím obírám, zabývám se, často
PL. —i prf. ol πεφιλοσο,ηκότες ὀρθῶς ΚἰεἩ
vytrvali v mudrotví pravém, %T08orhocogý
σαντος ἀθόλως ψυγή ἀπδο πιιάτορ πρϊπιηδό
moudrosti oddaného. orAocopodyvů UEδεῖνζην
že mudretvím obíraje se žíti mám. p. Xen.
-Φᾷ55. ΤΝ].φιλοσοφητέον ὡμολογήσαμεν ζθ
třeba mudrotvím se obírati, o tom shodli jsme
se. B)vědami obírám se. Isok.i: řečnictvím
vědecky se obírám. b) vyzkoumávám; zkou
maje, rozmýšleje poznávám. Xen. vjy Toůro
πεφιλοσόφηκα nyní toto zkoumaje poznal
jsem, Lýs. τοιοῦτόν τι Ὠτεῖν καὶ «ιλοσοφεῖν,
oreg sind. fut. takového něcovyzkoumávati
a vymýšleti, j. by—.Isok, oxometvxxi oto
gogety TOdTovTO0vA0yovuvažovati a vymýšleti
tu řeč-.

φιλοσοφία, ἡ (φιλόσοφ-ος) att. «) touha
po zkušenosti, moudrosti ; libomudrotví; obí
vání, zaměstknávání se mudrctvím. často
ΕΙ. (. κτῆσις 1.8, β). σοῦτὴν φ. ἄγαμαι ἰγό
mu libomudretví obdivujuse. Xen. ajrovoyo
T7s©. samoukové v mudrotví. 6) láska k vě
dám ; zaměstknání vědecké. Isok. %repi,roůg
λόγους φ. vědecké zaměstknání řečmi, řeč
nické. i pouhé o. řečnictví vědecké.

φιλό-σοφος,ὁ, att. a) a) milovný, milov
ník moudrosti ; v moudrosti si libující ; mou
drostí, mudrctvím se obírající, zaměstknáva
jící; mudřec (horlivý) ; libomudřec. často
Ρ]. τῷ ὄντι φ. skutečně milovník moudrosti
(v. i yvýotoc). vedle grXóxaXos.Xen, pl. vedle
cogtorat. B) milovný věd; vědám oddaný.
Isok. vý bvy duší—.b) mudrák. «) hloubá
lek (o věcech nevhodných). Xen. oroc6ó0m
šotag, Wvexvioxe.B)chytrák mudrácký(kte
rý pravdu v nepravdu zaměňovati umí umě
ním chytráckým). Xen., srv. cooLorýc.

otAó-oTovoc, Aischl. s prudkým ste
notem,

φιλοστοργία, ἡ (φιλόστοργ-ος)ΡἩὑα]ποςθ.

φιλό-στοργος 2. (-ovépye) přítulný lá
skou. Xen,

φιλο-στρατιώτής,ου, ὁ,ΡΗ{αἱ τοπ ;
přílišný vojínomil. Xen.

φιλό-τῖμος.

φιλο-σώματος 9. (-σῶμα) παΠ]οτηγ,πηῖ
lovník těla, Pl.

φιλοτᾶσιος, ν. φιλοτήσιος.
φιλό-τεχνος 2. a) milovný dítek. Eur. —

b) Hér. p. vd dyotovchtivé, milovné mláďat
zvíře to.

φιλοτεχνέω (Φιλό-τεχνο-ς2. -τέχνη) ΠΟΙ
livý v řemesle, v umění jsem ; horlivě ře
meslo provozuju ; řemeslně pracuju. Pl.

φιλότης, ητος, ἡ (φίλο-ς. 517. φιλία) 1.
přátelství; laskavost; láska. Aisehl. Boo
váv ku smrtelníkům. Sof. oAórymz lásky.
Hér, xav' ἠλικίην τε κχὶ o. dle věku idle přá
telství (společného), 2. přátelství (nabíze
η6). 908,φιλότητ’ἀπῶσαι-- οἁπηποπ.

φιλοτήσιος, ἀότ. -τάσιος ὃ. 1 9. (φιλότης)
1. přátelský ; milostný. Sof, dtarra. obcování.
2. φιλοτησίας προπίνειν η zdar, na zdraví
připíjeti. Dém.

φιλοτϊμέομαι (odórimo-c) obyč. dep.
pass. —att. a) x) ctižádostivě si vedu, po
čínám. Xen. ormhomiunibivrTe,ÓTi—ve otižá
dosti uraženi byvše-, rozhorlivše se, že—.
PL φιλοτικούµενοι 77905AAAAoveotižádostivě
si vedouce mezi sebou. p. Arst. —$) 70906Ti
ze ctižádosti oddávám se něčemu. Aischn.
πρὸς τὰ κοινά. Χθηπ.ἔν τινι φιλοτιμ.ηδείς τ Πὂ
čem svou česť založiv. i s inf. za čest si po
kládám, buď sinf.,n. abych-—.Pl. —Xen.
a0r. za česť si položiti, horlivě se 0 to zasa
diti, aby —.Isok. črí Timovoriu.ctodat, oto
mundňvu na základěněčeho nabývati, na
byti horlivosti (k následování). b) Xen. <1Ao
Tiwoúu.evógTi horlivě (j. o závod) konaje něco.

φιλοτιμία, ión. -(n, 1 (prhóruu-oc)a) oti
žádostivost; ctižádosť. «) ve sm. dobrém, Pl.
či Toře'maXotspři činech krásných. Xen a%
Tv 0.— B) ve sm. zlém, Eur. c. δεινὸνκακόν,

| --κακίστη δαιμόνων. --Βτότοἰποβὲ; hrdost.
Hér, 9. xvňu«x oxxóv— poklad neblahý. v)
hrdosť; hrdá, vznešená sláva, obzl. u Dém.
čest hrdá. div6 Tuvogz πόζελο, ἔχει τίτινι 91

"λοτιμίαν πιά, přináší něco někomu česť. —
ὑπὲρ Φφιλοτιμίαςza vznešenou slávu. —b) «)
Ťevnivosť; horlivost (ctižádostivá). Xen. rá
σινφ-ίαν ἐνέβαλλενreg s opt. všem horli
vosť vnukal, aby—.i vedle m.bvuta. B) hor
livá štědrost. Dém. τινὸς πρές τινα πδδί Κ πό
komu.

φιλό-τιμος 2. (-mu%)a) «) ctižádostivý.
att. —Xen. i sup. —©. mí vim při něčem. B)
vypínavý; hrdý. Pl, čmicootx z moudrosti.



φιλό-φιλος.

v) vznešený slávou.; slavný. Thúk. 70 o.
sláva (vznešená). b) řevnivý, horlivý (ze
οΜἱζάάοβ!).Χ6Π. φιλοτίμωςἔχειν πρὸς τὸ 5 1Π1,
horlivě se míti k tomu, aby—; horlivě vyna
snažovati se, aby -. Isok. —rp0gdAXýXouget
y.o0vřevnivě počínali si k sobě vespolek.

oiAó-ptAoc 2. přátelský přátelům, Arst.
φιλοφρονέομαι (φιλόφρων) ἄθρ. πιεᾶ. |

pass. 1.4) «)laskavě, přátelsky nakládám.
viva s někým. Hér. impf. —Xen. orXoooovoú
uevog přátelsky. 8) pozdravuju přátelsky.
Tiva někoho. Xen. 4Mflovg čšorkoopovýcav
T0—. b) laskavě prokazuju, projevuju. Trevi
někomu. «i něco. Xen, prs. a0r. meď. —1T0t
αὔτα διαλεχθέντες καὶ φιλοφρονηθέντεςο {8
kových věcech důvěrně a přátelsky si po
hovořivše—. oronpovoúu.evog na důkaz přá
telství— ; z přátelství—. 2. orhovpoveřodau
veseliti, radovati se. Xen. o duši.

φιλοφροσύνη,ἢος) 1.]α5ατοςί;
příznivost; přátelství, Hér. oX09900VvygT0Ď
TATPOgelvexa Z přátelství k otei—. Xen. —2.
veselá mysl; veselosť. Xen. v čystoo 1. £.—

GELA0-EptWv,ovoc 2. (-9%v) milé mysli;
milostný; laskavý ; přátelský. Aischl., Eur.
γυναῖχες, φιλόφρονἀλλήλαις γένος-- Ρϊά{δ]ςΚό
sobě vespolek plémě. --ΦιλοφρόνωςΙα5ατό ;
přátelsky. Sof. —Xen, w. šyewvπρὸς ἀλλήλους
přátelsky se míti k sobě vespolek. o. GXéretv
906 T:vx laskavě hleděti na někoho. T%Ou
µατα OLÁOOPOVEGTÉOO:čYOVGLZrakem laska
věji pohlížejí.

φιλό-χορος 9. Ῥάβη.πι]]οτηύrejů, plesů,
ἰαποῦ, ΑΙ5οβ]. Πάν. Εαν. κιδάρα-- ἀταζ]α
plesů.

φιλοχρηματία, (oLhoj pýu.xT-05)žádo
stivosť peněz; penězochtivosť. Arst.

otAo-ypůjaToc 2. (-ypžux) milovný,
žádostivý, chtivý peněz, jmění; penězochti
vý. Pl., Xen. comp. — Isok. Φιλοχρημάτως
Šysv po penězích, po jmění dychtiti.

oLÁd-XPT)STOG2. milovný hodných věcí;
poctivý ; počestný, Xen.

φιλοχωρέω (φιλό-χωρο-ς2., —ydpa)mi
lovný krajiny, zemějsem ; v krajině, v zemi
rád obývám. Hér. prs.

otAó-doyoc 2. milovný tupení; rád tu
pící; tupivý. Eur. — Pl. o. civu libuju si
v tupení.

PAOLBYÉM(orhóbvy0-c) dušičky, života
milovný jsem ; na životě Ipím. PL. 0) Φιλοψυ
„vréov nesmí se na životě Ipěti.
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φιλοφῦχία, ἴόπ.-ίη, ἡ (φιλόψυγ-ος)láska
k životu, k živobytí; strach smrti. Hér., Pl,

φιλό-φῦχος 9. (-ψυγή}πι]ονπύ dušičky,
života; na životě Ipějící. Eur.

φίλτατος, Φίλτερος,Τ. Φίλος.
φίλτρον, τό (φίλ-ος) laskavec; Kouzlo,

prostředek lásky. Sof., Eur., Xen. —i vůb.
kouzlo, Eur.

φιλύρα, Ἰόπ.-ρη,Ἡ, lípa; i lýčí lípové, Hér.
tnóc, ó, svěradlo. Aisch], stranice v u

didle, v. συρίζω 1. b.
Divetdvs, ov, Fineovec, u Sof. ν, Φινεύς,
Dřvele, (806, ἡ (Φινεύ-ς) Βατ. Φινεῖδες

axrvxí Fineovské břehy, u Thr, Bospora —=
Κυάνεοι.

Ďtivsůc, 6os, mýth. kr. a věštec v Thr.
Salmydéssu, (syn Agénorův n. Foinfkův,)

"mnž. Boreovny Kleopatry; pojav druhou
mnžku Idaju, dčeru Dardanovu, jejím návo
dem Kleopatru uvěznil ve tmavém sklepení
a oba syny její (Piveťdxc,t. Pléxippa a Pan
díona) dal oslepiti, začež trápen byl od
Harpyjí.

φϊτύω (1Π, φυτύ-ω, © PŮM, STV. oVTEVV)
plodím. Aischl., Sof. aor, ot TůGa. —

φλαῦρος, σ. φαῦλος.
φλαυρουργός (pAaupo- Fegyog, -ἔργο-ν)

Sof. špatný, prtácký řemeslník,

PAEVÉVY(phéy-o) básn. - tras. dnýr. φλε
γέθωνα) 9ο{.ο5)1Π6Ι.λαμπρᾷ στεροπᾶ-- 85
ným žárem plápolající. 9) Eur. v přirov. o
muži: zářící ; třpytící se.

φλέγμα, τό (φλέγ-ω) 9) Ράβπ.Ρ]απιοῃ:
žár. dle někt. u Sof. —b) zánět; u Hér.slíz,
jež pocházejíc prý z hlavy, pokládána za pů
vod zánětů v těle vůb.

Φλέγρα, ión.-p,%, mýth. jm. několika
krajin za std. sopečných, j. u Hér. krajiny
Pallény.

oAsy W(fulg-eo, -ur, ful-men, flag-ro, flam
ma, —a0r. ἔφλεξα, Ρᾶ55. Τθ 51ὔ. ἐφλέχθδην)
1. čr. obyč.básn. a) pálím, Aischl, o slunci,
io Diovi. zupi oXéčovohněm spal! r" dorídog
διὰ χερὸς βέλοςφλέγων na štítě (j. znak) v ru
ce blesk rozžehuje. b) obr. «) rozpaluju ; roz
něcuju. Sof. Xrav ojpavízv paéyov zlo až k ne
besům vzdymuje (j. plamen), pass. —Se.i
ῬΙ. ἐφλεγόμιην καὶ οὐκέτ᾽ ἐμιακυτοῦἣν rozpalo
τα] ]56πι 56 α ιαΠΕΡΥΙ 15επι οτὔ]. -- ϱ) (1.
oheň pálím ;) mučím. Sof. Ἄρης φλέγει µε
Ares (mor) mučí, hubí mě. meď. is ace.,
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Sof. dyav ohéyeodaí vupříliš mučiti, rmoutiti
se něčím, z něčeho. 2. mtr. básn. a) plaju;
planu ; svítím. Sof. φέγγος φλέγεινaby světlo
(sluneční) svítilo. dAovpam)phéye blesk sví
tí, šlehá (plamenem). Aischl. odpavosúT
ἄστροις nebe pod hvězdami plane. —Auurag
plaje pochodeň. Sof.Baxyov eXAxodvaphé

ovra medxxBakchos aby se přiblížil (svítě
smolnicí,) s plamenem smolnice. —b) obr.
Aischl, duyde dvdoslypléyov mysl mužností
planouc. —rpiv Aóyougphéyewvdříve než zprá
vy budou se rozněcovati,

φλέφ, εβός, 7 (= plo-1óg)žíla, a) v těle.
Sof., Hér., Xen. b) kovu v zemi. Xen. dpyv
ῥίτιδος.

DAXot0c3. (Pod) Fliúntský,mase.i
Fliúnťan. —4 P, i Fliúntsko.

Φλιοῦς, oUyT0c,Ó,ms. samostatné i s oko
lím v sev. Peloponnésu, jihozáp. od Korin
tha, s obyvatelstvem napřed Ión., potom
Dór., s ústavou po nejdelší dobu oligarch. —

φλογίζω (φλόξ) Ῥάδπ. α) ΡΙΑπΙ6ΠΘΊΩἑτά
vím, žhu ; spaluju. Sof. vivě někoho. b) med.
Sof. "AXo5 oXoyiČóuevog Sluncepán plápo
lající.

okoytoTác 3. (ployiče) Sof. plamenem
strávený ; spálený. o mrtvole.

φλογωπός 9. (φλογώψ) Αἱβοβ].a)-pla
menný ; ohnivý. neut. —b) obr. světlý ; zřej
mý. praed. ve věštbě.

φλόγωσις, 1) (od πθοῦ. φλογό-ω. --ϕλόξ) |
zapálení ; zápal ; zánět. Thúk. ὀφὺδαλμῶν.

φλογώψ, ὥπος, ὁ, ἡ {51ν.ΡῖεάςἩ.) Αἱβο]].
ἀντολαὶφ. τΥοΏοάΡ]άρο]αν.

φλόϊνοςὃ. (φλό-ος) sítěný ; ze sítí. Hér.
ἐαῦγς.

φλοιός, ὁ (.ν Φλόος) kůra, Hér. δενδρέ
ov. — Xen. r08 čúXov. — lýko; lýčí. Hér.
φιλόρυς.

φλοῖσβος, ὁ (v φλοι-ός. φλύ-ω) hukot;
jekot. Aischl. góvrTou.

φλόξ, ογός, Ἡ (Φλέγ-ω) 1. a) plamen;
plápol. «) světlo sluneční.trag. (v. éXoco 1.
a, «). P) blesku—. Aisohl,, Eur. —v) ohně
vůb. Thúk. dříví hořícího. Xen. (v. šyeípo 1.
f.). b) «) plamen obětní. Sof. umolovo. kýt
obětních plamen. — Eur. oběť zápalná (v.
dúo 2. a—).P) pochodeň. Eur. (v. rupcděng,
dvéye 1, a, «).2. plamen zla; zlo vzmáha
jící se (j. plamen), Sof. ©. mýu.evog pl. stra
sti, zhouby.

φορέω.

φλόος, εἰ. φλοῦς, ὁ (.ν φλύ-ω, Φλοι-ός)
sítí. Hér.

'φλυᾶρέω Ίόπ, -ηρέω (Φλυαρό-ς) a) slin
tám ; (]αοπάπι; Ῥ]ορκάπι, (51Υ. ληρέω). Πότ.
πολλά πΙποΛο. Χθη. -- ΕΙ. φλυαρεῖς ἔχων tla
cháš stále. v. i oAuxplx, —b) (j. dítě slintavé)
pohrávám si; trety, marné hračky provo
zuju. Xen.

φλυᾶρία, Ἡ (φλυαο-ός) a) slintot; tla
chot; pleskot; třesky plesky. Xen. —Pl.
Φλυαρίαν φλυαρεῖν tlachy tlachati; třesky
plesky pleskati. b) trety ; malichernosť. Pl.
dvyrý— smrtelná. x0AA ©.mnohá—, i pl.

φλυᾶρός,ὁ (.ν φλύ-ω)slinta. v. předch.
ΦλυἨβ-, ἰόπ.--- φλυᾶρ-.
pAónTAVU, 7 (pXý-o) puchýř. Thúk.
PABw (« fluo) prýskám ; bujím. Aischl.

chvástám, chlubím se. uavnv ohůca marně
vychlubiti se. ypžuuarva φλύοντα nápis
chlubný.

φοβερός 3. (φοβέ-ω) strašlivý ; strašný;
strachu nahánějící; hrozný. Tivl někomu.
trag. — Hér. yomorňpum věštby—., att. —
Thúk. 70 xowvácpofBeoóvhrůza společná, —
s dmf. Aisohl. ooBepolidetystrašní na pohled.
—č. někdy vhod vazba neosb., Dém. ooBepog

. προσπολεμῆσαι 5Ίταξδπο, hrozno proti němu
začíti válku. —is násl, u%s coni.,n. po vedl.
čse. sopt., Xen. µάλα φοβεροὶσαν μὴ ποιή
cetev—velmi obávati se jich bylo, aby neu
činili—. 2. strašlivý ; bázlivý ; bojácný. Sof.

/ , ’ 2

“φρην-- ΠΥ5Ι. ΤΠή]ς, ἐννυκτὶ φοβερώτεροι ὄντες
v noci větší strach majíce—.Xen., op. oopa
λεώτεροι.

φοβερότης, τος, Ἡ (Φοβερό-ς)5ἰταδ]]
vosť. Arst

pobém (+6Bo-c)1. plaším, a) zaplašuju;
zaháním. Thúk., Xen, copbřox:zaplašiti, za
hnati. roůg moAeuoug, 70 ovpavevua. Thúk.
i ooBýoavrec ἔτρεψαντοὺς Ἀθηναίους τοὔβ]8
šivše, obrátili na útěk—. Xen. ἵ αἱκάμίηλοι
ἐφόβουν τοὺς Úewouc—plašili—, pass. Hér.
οἷαἐνὀλίγῳ χώρῳ πεφοβημένοι jsouce , na
malé prostoře rozplašeni. b) straším ; děsím,
viva někoho; strachu naháním, dodávámně
komu. (op. dupoúvo). —trag., Hér., att. —i
se subi. zosbn., Sof. čro; slovo. Eur. oůu«
zvěst, Thůk. výec—.ooPřňoa:za- ; postrašiti ;
poděsiti; uhroziti. Dém. i úrěo Tv pLeAhóv
Ttov TOŮSŽAROusoofbeřyo věci budoucí osttním
strachu naháněti. pass. fut. udhov φοβή
covvauvíce zastrašení budou. Thúk. 004107



poby.

vai, zepoBřňodaíTim zastrašenu býti něčím,
—2. dep. puss. a) «) strach mám; strachem
se chvěju. Sof. 77906T1n. elgv. strany něče
ho; co se týče něčeho. strachuju, bojím, le
Κάπι 5ο. Πότ., ΤΠύχ., φοβηὺἨναι ἀμφίτινι, πε
ρί τινι zaleknouti se oněkoho, o něco. Xen.
ooBetodou mepívivog strach míti o někoho, o
ηξοο. π. τῶν τέκνων,τῆς πόλεως8Ρ.-- ΤΗΕ.
T0oobeřodatstrachování se; strach, stra
chy (v. χαταπλήσσω 1. 8) πεφοβημένοι 78
lekše se; ve strachu vězíce.Xen, reoofnué
vog ustrašeně; se strachem. Pl. i s ace.
vnitřním αἰσχροὺς vóbovs popeioda: haneb
nými strachy strachovati se. —3) φοβοῦμαί
mivxn. T.strachuju, bojím, Jekám se někoho,
něčeho. Aischl. unčšv ooBnbc ničeho se ne
zalekni, nelekej! Ἠότ, μηδὲ τοῦτο Φφοβέο
ani toho se neboj! často att., Xen, oi dovAelav
καὶ δεσμ.ὸν φοβούμενοι 1ὰό Ῥο]ίοί 96 poroby a
vazby.p. τιµωρίανἰτθεία. φοβοῦνται--αἰδοῦν
vai viva bojí, ostýchají se někoho, —S u S
coni., po vedl. čs. is opt. aby ne—. Thúk.
φοβούμενοι τοὺς Ἀθηνοίους, μη σφίσιν ἐπέλ
)ωσι bojí se Ath., aby na ně nevpadli, že na
ně vpadnou. PL. (v. προαπόλλυμι). Χθη, φο
Beřron,un —rády bojí se, aby— neutrpěl. —
též somf. ič. Xen. φοβοίμην ἂν τῷ ἡγεμ.όνι
črecdo: bál bych se za průvodcemjíti. oeBý
oeva. dowstv báti se bude křivditi. —po impt.
i g s ind. fut.: že—. Xen. μὴ φοβοῦ, μ.Ἡ φο
βεῖσθε, ὡς--. ΡΙ{, repodByua. i: obávám se. Ti
něčeho. Thůk. —b) strach, starost mám;
strachem starám se. Dém. úmépTivog0 něko
ho, o něco, —i s ore u% s coni., po vedl.
čseisopt.: jak by ne—; aby ne—.Thůk,,
Pl., Xen.

φόβη, ἄότ, -βᾶ, ἡ, básn. 1. a)kštice; dlou
hé vlasy. Soť.δεῖμ’ὑπῆλθε xpx70gobav stra
chem zježila se mu na hlavě kštice.i pl. bo
ovpůyov Xmougo. kadeřavých vlasů (dlou
hých) konečky. —b) hříva. Eur, dyo0g. —2.
listí, Sof.o. din redi400c listí lesa na plá
ni. Eur. i davuvov o. křoví—,

φόβημα, τό (φοβέ-ω) 898. postrašení;
postrach. Ttvogněčeho, něčemu.

pobyToG 3. (ooBé-w) Sof. na postrach;
hrozný.

φόβος, ὁ (5 6Ρ. Φέβο-μαιplaším se, srv.
oobém. « bebe, boj-ím se, bá-zeň) 1. poplach.
a) útěk (z boje). Hér. ἐντούτῳ τῷ γινομιένῳ ©.
při tomto útěku povstávajícím—. b) zmatek,
ΤΠή]ς,ἐς φ. καταστάντων διαφθείρονται πολ
λοί když do zmatku (v boji) přišli, mnozí z
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nich zahynuli., 2. a) strach (op. wapo0g).«)
ve válce. Hér, οἱστρατιῶταιἐς φ. κατιστέατο
na vojíny přicházel strach, Hér., Xen. ©.sve
πεπτώκεε, ἐμπίπτει τινὶ 5ἴτασοὮῬχίραάΙ, Ρἵ]
padá na někoho. Xen. 0 dd Tv goAeulovo.
strach z nepřátel (jdoucí). ó čx TuvogelgTtva
©. strach z někoho, na někoho. og rďewvdv
Ὀρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαι ἐπ᾽
zúrTovabycelému světu postrachem zahnal
chuť k výpravě proti němu. Thúk, dei dd
φόβου εἰσὶμή s coni. stále ve strachu vězí,
aby ne—. 3) vůb. strach; leknutí; bázeň.
trag. (v. duúacu £., dvamérovatÍ., čxAVo1.
a. £., rpobamua 1.£.). Sof. ©. TpócTivocstrach
před někým, z někoho. Eur. TdpBog,©. u s
coni, hrůza, strach, aby ne—. Hér. (v. déoc
in.). často att. (v. χαταπλήσσω 8, ἐκπλήσσω
1.b.,2.a, a,b). i pl., Sof. póBovgAčyev o
hrůzách mluviti. Xen. (v. rpocáyo £.)poBovg
mii čubáAev strachy někomu naháněti, na
někoho pouštěti (i při subi. duší nebožtíků).
—b) «) házeň (ve sm. chvalném). Xen. καὶ
φ. καὶ νόμ.ος ἱκανὸς χωλύειν ἶῬάπεῦ i zákon—.
p) příčina, podnět strachu, bázně; obava.
Bur. ©.ei mele obava jest, zda přemluvím.
Xen. oů ©. ui) Gčdydyw čmiv0 s inf. netřeba
se báti, že bych tebe přivedla k tomu, abys-.

φοιβάς, άδος, 1 (PořBo-c)nadšená, Eur.
μ.οῦσα.

Φοιρεῖος δ., Ἰόπ. Φοιῤήιος 1 9. (Φοῖ
βο-ς) Βοΐρονεἰκ/; Εοϊρᾷτ. Έτν. Φ, λατρεῖαι
služby Foibovi zasvěcené. Hér, P.ipóv Foi
bova svatyně.

φοίβη, ν.φοῖβος.
Dolby 1. títánka, dcera Úranova a Ga

jina. 2. mýth. dcera Tyndareova a Lédina,
sestra Klytaimnéstřina a Helenina, Eur.

Φοιβήιος, ν. Φοιβεῖος.
φδιβό-λαμπτος, ὁ (Φοῖβο-ς,λαμβ-άνω)

Hér. Foibem jatý, nadšený.

φοῖῤος 3. (srv. násl., dle někt. « oaF-oc)
básn. světlý. Aischl. —oXóž,

DotBoc, č (srv. předeh.) Světlý; Jas
ný; Jasoň., příjmě Apollónovo.

φοινίχειος, γ. φοινιχήιος.

φοινίχεος, αἲν.φοινῖκοῦς 8. (φοίνιξ 1.)
nachový; δατ]αίονγ; ὄθιτοοτύ. Ηότ, εἶμα.
(v.paxog). Xen, yrvav. —brunatný ; tmavo
červený. Ἠότ, προμαχεών.

Φοινίκη, ἡ (1. Φοίνιξ 1.) Εοϊπίοκο, ρῖί
moří Maloasijské u vých. moře střdního,
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jihových. od ostr. Kypra, sev, odPalaistíny.
v. i IaAuorivy b. —

φοινῖκήιος, ΔΜ0.φοινίχειος ὃ. (Φοίνιξ 2.)
palmový. Hér. a ) ἐσθῆς o. oděv (z kůry
palmové). b) očvogvíno.

Φοινῖχγιος, αἲί, Φοινίκειος ὃ. (Φοινίκη)
Εο]πίοΚύ. Ἠότ. τ. γαῦλος--πάθος οβπᾶΕοϊπί
čanů. —ypauuara Foinícká písmena, dle
Hér. od Kadma do Recka donesená.

Doviumóc 3.(1. Poluč 1., srv. předeh.)
Foiníčanský ; Foinícký.

φοινῖχίς, ίδος, ἡ (φοίνιξ 1. -- ειν. φοινί
χεος) παομοτά; δατ]αίοτά. Χεῃπ, στολή. -- |,
subst. nachovina ; nachové šatstvo; nacho
vá barva, v. dvdte.

φοινῖκιστής, οὔ, ὁ (Φοινικίς)Χθη.φ. βασί
Aetognachovník král,, t. správce král., jenž
nositi směl roucha nachová.

φοινῖχο-δάκτυλος 9. (poluě 1.—)nacho
prstý. básn. u Arst. v. šovtpo-0-, s příhanou.

φοινικό-λοφος 9. (φοῖνιξ1. --) πᾶο[ος]ο
cholý. Eur.

φοινῖχκοῦς 3., v. φοϊνίχεος.
φοίνῖς, ἴχος,1. ὁ, ράξεπ.παοἩ; δατ]αῖ; Ώατγα

nachová, šarlatová. Eur, —2. %,6a) palma.
Hér., Xen. ΡΙ. οἱχαρποφόροι, Ηότ. αἱβαλανη
φόροι. --- οἱἔρσενες. -- i o dřevě. Xen. ooíwxog
αἱΦύραι πεποιηµέναι z palmy—. b) daktyl;
datle. oivocoorvíxeovvíno palmové (zdatlí;
ale dle někt. víno ze šťávy stromů palmo
vých, od něhož prý se rozeznává οἶνοςἐκ τῆς
βαλάνου πεποιηµένος τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος).-
9. ó fojníka, nástroj strunný (buď od sl. pot
věž2. nazvaný, poněvadž z části zhotovován
byl z palmy, buď od $Polwé, poněvadž snad
původ svůj měl u Foiníčauů). Hér. τοῖσιφοί
νιξιοἱ πχεες foinikám postranice ohnuté. 4,
ὁ, báječný pták Eg., posvátný: ohniváč;
samolet ; phoenix, Hér. dovc, ἑρός.

1. Potvič, ixog 1. Foiníčan. obyč. pl.
CDoivtxegnár. km. Semitského, příbuznýŽi
dům, od std. obývající v úzském pomoří Ma
loasijském, sev. od Palaistíny (v. Porvíxm),
odkud do nejdalších zemí provozoval rozsá
hlý obchod, zakládaje mnohé osady na m.
vhodných, proslulý jsa svou zištnou chytro
stí. —2. věrný pěstoun a průvodce Achil
leův, syn Amyntora v Helladě Thess., od
kud utekl hněvivému otcido Fthie k Péleovi,
otci Achilleovu.

9. Φοίνιξ, ἴκος, 0, říčka v Málidě, záp.
od Thermopyl. :

φοίτήσις.

φοίνιος 3.12. {- Φόν-ος,SIV.φόνιος)Ράρη,
a) «) vražedný ; vraždou zkrvácený, krvavý.
Sof. χείρ, ἶΒατ, Ἂρης. B) krvavý ; sinrtný.
Sof. (v. πληγή 1. b, a%Xoc£.). Aischl. ueXau
παγὲς αἶνια©. černossedlá Krev z vraždy. —
b) krvavý (barvou). Sof, aux.

Dolvoou, j (1. Polné 1.) Foiníckáj.
subst. Foiníčanka.

φοινίσσω (φοίνι-ος)básn. a) zkrvavuju;
krví barvím, zbrocuju, Hér. or. otu.xT1oowví
červkrví zbrotiti. pass. Sof. porty: věra
φοινιχθείς Ὀἱόςπι πᾶ zádech skrvácen byy. b)
červením.Eur. -rap aicyúva -lícestudem.

φοιταλέος δ. 1 Ἀ. (Φοιτά-ω, 81Υ. πάς].
básn. těkavý. Aischl, k těkání pohánějící;
k běhu pobadací. xévrp« ostny.

φοιτάς; άδος (Φοιτά-ω) 1. 4 a) těkavá,
Bur. pl. o Bakchantkách φ. εἰςὄρος 4ο hor.
b) Sof. ©. vócogzběsilá nemoc, 2. Eur. i neuť.
OorTaOLTTTEJOUGS rozechvěným perutím.

φοιτάω (φοΡ--ι-ταω,dle někt. « pů-o) 1.
a) chodím ; chodívám. «) ΗόΓ.ἔςτι, ἐπί τι ἆο
něčeho, na něco, k něčemu. čg Te moAéuous
xaL ěGdyoxg povvéovreg do bojův ina lovy
chodíce. ao% viva k někomu, Xen. mpógTiva
k někomu. att. eig vů OtdaonaAeřxφοιτᾶν ἄο
školy choditi. Ῥ. εἰςτοῦ διδασκάλου, εἰςτῶν
διδασχάλων φ. -- Χεη,εἰς οὐδενὸς διδασκάλου
πώποτε φοιτήσας πῖ]καγk žádnému učiteli na
učenou nechodiv. Ῥ]. παρὰ τοῦτον φοιτᾶν Ἰς
ἴοτηι οΠοά1Μ1ἄο ἄκοιγ. (τοᾶ]ο διδάσκειν πδ1{1
i pouhé φοιτᾶν: učiti se;-do školy choditi.
Dém. —Xen, špolrov čri Tac důpas docházeli
na dvůr král, —i s part. fut., Hér. (v. o7w
ole). B)básn. bloudím; těkám. Sof. vorrž
ὑπἀγρίαν ὕλαν ἀνά τ᾽ἄντρα καὶπέτρας Ρ]οι
dí daleko do pustého lesa—. Eur. —0Xu
vag—.b) e) io subi, jných živočichů, Eur,
τοὺς ὑπὲρ κάρα φοιτῶντας ὄρνεις πα Ἠ]ασοα
poletující—, ϱ) ο εαδὶ,πο21τῖ,Ηότ, στος, χασ
αἵτερος, ÚAexvpov—dochází, se dováží. Xen.
ddsy Ózava daAaurrav ařrog oovrž odkud zá
mořské obilí sedováží. v) odůchodech, Hér.
μέταλλον, ἐκτοῦ τάλαντου ἀργυρίουἈλεξάν
δρῳ ἡμέρης ἑκάστῆς ἐφοίτα doly, z nichž hřiv
na stříbra Alexandrovi každého dne dochá
zela. —2. obr. a) běsním ; třeštím ; vztekám
se, Sof. (v. u.oviác). Eur. —b) o nemoci, Sof.
dčečxoorrž prudce napadá,

φοίτησις, 1 (porrá-e) chození; dochá
zení. Xen. pl. mi Tagdůpac doprošování (u
dveří vládcových).



φοιτητής.

φοιτητής, οῦ, ὁ (Φοιτά-ω) οποάίοί ἄο ὅκο
ly ; žák. Pl.

φοῖτος,ὁ, (515. Φοιτά-ω 0.) ΑἱδοΠΙ.ρᾶς;
ντε: ὄ{]οποςί,γ. κομπάζω.

povátm (vový) vraždy, krve se mi chce,
Sof. vóo<.—part. prs. krvežíznivý. v. du.ot
χαΐνω.

ονεύς, έως, ὁ (φεν-, 51Υ. Φονη, Φόνος) 8)
zabiják; zbojník; vrah; vražedník. trag.,
Hér., att. givogněčí. b) původ zavraždění, za
bití. vtvog někoho (žalobou a p.) Lýs.

φονεύω (povev-c) vrahem jsem. Sof. Tíg
φονεύει;(ΣΤ. κεῖμαι1. A, Υ). φονεύω τινὰ 7αΡί
jím, vraždím někoho. trag., Hér., att. čpó
νευον ΖαΡ11611.Ἠότ. τοὺςἱκέτας. Χθι. ἀνθρώ
πους, ἵππους.

pový), ἣς, Ἡ (j. adi. fem. v. oovóc. —srv.
oóvoc) zabíjení; vraždění, Sof, čvoovaig re
mrTěTAve vraždě vespolné padlého. Hér. šv:
ἐντῆσι φονῆσιčóvrac ještě v zabíjení zaměst
knané-.

φονικός ὃ. (Φόν-ος) vražedlný. a) ku
vraždění náchylný ; vraždy chtivý ; krve ží
znivý. PI. —Thúk. sup. —b) vraždě přísluš
ný ; vraždy se týkající. Isok, —Dém.čv 00
νικοῖςγέγραπταινόμ.οις Υhrdelních zákonech,
v hrdelním právu napsáno jest.

oóvLoc 3. i 2. (póv-og, srv. předch.) básn,
1. a) vraždivý ; vražedlný. «) 00s. Aischl.,
Eur. δράκων(5. λεύσσωa). Sof, Aidac, Eur.
Ἄρης,Ὑίγας. β) ο γξο]. Ρο, πέλεκυς.(Τ. νεφέ
Anf.). b)a) vražedlný; vraždě příslušný;
krevný ; hrdelní. Eur. (v. zegavýpiov). Al
xm—mstitelka (vraždy ). P) aiua— Krev z
vraždy—. Eur. i αἵματος λοιρὰ Φονία oběť
krve (vraždou prolité,) zvraždy. 2. a) krva
vý; zkrvácený. Eur, xožrx ©. hlavu—. b)
krvavý; ukrutný. Eur. dyex—žaly-—.

Goovó-puT0c2. krvotoký; -proudý.Aischl.
φόνος, ὁ (φεν- υ πέ-φν-ον, 815. φονή, φονός)

1. a) «) zabití; zavraždění; vražda. Sof. δη
µόλευστος. Eur. malčov zavraždění dítek, i
pl. o vraždě jedné os. k vytčení příprav u
krutných. Sof. (v. čyxzAée b). —β) vraždě
ní v bitvě a p.; prolévání, prolití krve; po
τάζκα Κιναγά, Ἠόγ. φ. Ἑλληνικὸς μέγιστος kr- ᾿
vavá porážka Hellénská největší—. Thúk.
πλεῖστος --πθ]τα]πδ]δί. Χθηπ. πολὺς ἀνδρῶν
o. valné vraždění, nbíjení mužův. i —trrov
—b) zabíjení za oběť: oběť zabitná, krvavá.
Επτ. βούτᾶς φ. (τ. αὔξω a, B). 2. básn, a)
vražda; krev vraždy ; i krev obětní,trag. (v.
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ταύρειος, µιχίνω, μυδάω). b)vražda; zavraž
děné ; zabité. Aischl. ©.Booráv mužstvo zabi
té ;ale 1: krev zavražděných. Sof, v. dpvetoc.

φονός a. (srv. oóvog)Sof, vraždivý ; vra
žedný. pl. fem, v.orže 1. a) (ale subst.
oovy v. zvl!)

φορα, ἡ (φέρω, 81ν Φόρος)1. a) «) nese
ní; vynesení. Sof. vyn. ku spálení na hra
Π{01.φορᾶς τοι φὈόνησις οὐ γενήσεται περιᾶς
11οἀερΐαπα ἄοριατα πα Ἠταπ]οἱ,-- ϐ) nesení;
pohybování; běh, 4 Těv žaTewv o. běh, obí
hání hvězd. —b) při-; donášení; dodávání;
placení. Xen. Oxou.av(v. du.chée f. srv. λεί
re —f.). Thůk. póp0govouácty Tv ypnud
Tov 7 ©. berní nazván byl poplatek peněžní.
2. a) vedení; daření; zdar. (ve sm. přízni
vém i nepříznivém). Dém. φ.τις πραγμάτων
vahený zlý, nezdárný běh jakýsi příhod, vě
cí. Arst. ©. čv vole yéveciv dvopův zdárnost
v rodech lidských. b) sebrané; zběř. Dém.
o. προδοτῶν χαὶ δωροδόκων sběř zrádcův a
darebův úplatných.

PopÁĎTY (0094) neskl. nesením, Sof, ho
nem ; kvapem.

φορρά, ἀόγξξ φορβή.
φορβάς, άδος. Ἡ, ὁ (ζορβή) básn. 1. živ

ný; žírný. Sof. yačx, —2. pastevný; na past
vě, Eur. o kobyle,

φορβειά, 7 (poobů)Xen. ohlávka (koňská
při krmení),

φορβή, 1 (vépbe) potrava; pokrm.a) Sof.
ěrů oopbřs pro potravu (v. i dvýo a, B). Hér.
mAnodévrec popBňc xi očvovpřeplnivše se
pokrmem a vínem. —io zásoběpotravy. 70A
X ©. hojná potrava. oúdšv črí popPřs — b) i
o mrtvole. ὄρνισιo,

φορξω (φόρο-ς, φέρω) 1. 8) α) Ὀτάνόπι;
nosím; nosívám. Soť. čodýuava, στολάς,
σκἤπτρον. Ηόγ. ἐσθῆτα, τιᾶρας, ἀσπίδας. Ῥ.
90. στολήν, γέρρον.-- ΕΙ. ἀναβολᾶς φοροῦσιν
pláštíky nosívají. pass. iu.%Ttovpopoúy.evov
šat dokud se nosí. $) mívám. Hér. icyupag,
dodevénc povéstv TAGneoxhdg pevny, slaby
mívati hlavy, lebky. o zvířatech (V.7AxTúg
—£).y) duševně. Sof. dog šv adr φορεῖν
smýšlení v sobě mívati. b) brávám ; dostá
vám. Sof.$perrňpx výživu. c) při- ; donáší
vám. Hér. dyyeMacposelství. 2. a) drže ne
su (rukama). Sof,s obi. chorého. b)odnáším.
Sof.pass. «) 00s. smýkánu býti (v. odoac).
β) κόνις ὃ ὄνω oopeřrouprach tu vzhůru
se vznáší,

vd



1136 φόρημα.

φόρηµα, τό (φορέ-ω) nošené; nošení;
břemeno ; břímě. «) Βο(,-- Χθη, τὸ τῶν ὅπλων
©, nošení zbraně. ϱ) ἀπδοσπδ. Χθη. οἷονφ. ὁ
pofBogjaké břímě strach!

φορητός 8.1 2. (φορέ-ω)básn. snášený;
snesitelný. ov ©.nesnesitelný.Φορχίδες,αἱ(Φόρκ-υς)τ.1 ραῖαο.

Φόρχυς, úvoc,n. Pópxog titán, bůh Pon
tův a Gajin, v. Εραϊα 2.

φορμηδόν (φορμό-ς) neskl. spletením;
křížem. Thúk, vidévo, klásti. še BaAAetvna
hazovati.

poputonog, 6 (popu.-óc)košíček, Pl.
poppóc, ó(« oép-w)1.a) nůše (pletená) ;

koš, Hér. oopyu.oiψάμμιου πλήρεες ἐσεφορέοντο
nůše —donášely se. b) pletenina; rohožka,
Hér., Arst. —2. měřice (j. míra obilní, asi
μιέδιμνος). 119.

©óppnoc Ath. n zač, 5. stl., náčelník
lodi válečné.

φόρος, ὁ (φέρω « ber-ně. — srv. násl.
popóg)berně; poplatek berní, peněžní; dů
chod obeení, král., (odobčanův i poddaných).
Hér., att. v. oopá 1. bi —ěníraEu, dvéham.

popóc 2. (vépe, srv. předeh. φόρος)
nosný ; prospěšný ; příznivý. Xen. zvedu«.

φορτΏγέω (φορτηγό-ς) náklad, zbožído
vážím. Hér. prs. rAotor—.

φορτηγικός ὃ. (φορτηγ-ός)Κἀορτανοτά
ní nákladu,zboží ; nákladní ;obchodní,Thúk.
Xen. rAotov.

φορτ-ηγός 9. (φόρτ-ος, ἄγω, 811. dvě
předch.) náklad, zboží dopravující.

φορτικός, ὃ. (φόρτ-ος) a) obtížný ; odpor
ný. PL. ἐρῶ ὑμῖν φορτικὰ μέν, ἀληδῆ dé řeknu
vám věci odporné sice, ale pravdivé, εἰςτοι
αὕτα ἄγεις φ. καὶ δημηγορικά do takových
úskoků přivádíš odporných a řečnicky na
strojených. b)«) hrubý; sprostý ; sprostá
ού. Ῥ]. δίαιτα φορτικωτέρα živobytí spro
5{6]δί, 1βοΚ. φορτικῶς λέγειν, πολιτεύεσδαι
sprostě mluviti, sprostácky veřejnoučinnost
prováděti,Dém,poprixdvxoiča déc sprosté
a odporné.Arst. vu ai frTovo. nápodobení
méně hrubé. B) sprostý ; všední ; otřepaný.
PL.70 p. ožyua otřepaný kousek. v) nemo
torný; neobratný ; nevhodný. Pl. čporyux.
1 60ΠΙΡ.φορτικώτερόν τι ἐρήσομαι οἰάσζτ Ῥο
někud hloupou podám.

φορτικότης, voe; Ἡ (φορτικό-ςϐ) 5Ρ10stota ; hlouposť, Ars

Φραόρτης.

φορτίου, τό (φόρτ-ος)a)náklad, obzl. lod
ní; zboží (obchodní). Ηότ.ΡΙ. Αἰγύπτια, Ἀσ
σύρια.-- ἐξελέσθαι τὰ φ. υγ ὔαί, vyložiti si
zboží (z korábu na prodej. Τ. { κερδαίνω--. b)
břímě, Xen. ©.φέρειν ---Πόςεϊ. --ἐν µεγάλοις ©.
Budilev s velikými břemeny. — i o kořisti.

φόρτος, ὁ (.ν ép-w) 1. břímě; náklad
(obzl. lodní) ; zboží (obchodní). obyč. sg. (srv.
φορτίον Υ Ρ].). 9ος. -- Ἠόν, (τ. διατίθηµι1.
c, «).— 2. Eur. ©.xaxáv spousta nehod.

φράγµα, τό (Φραγ- Υφράσσω) οἨταᾶα;
taras. Hér., v. zpodidou f.

opaYy[Óóc,ó (srv. předch.) a) u-; zacpá
ní. Sof. ©. čaTí vivog možno zacpati něco, b)
ohrazení; ohrada, Hér., v. zapepůo.

φράγνυμι, γ. φράσσω.
φραδή, Ἡ (φραὸ- το φράζω) oznámení;

rada. Eur. pl. /

φράδµων, ονος, ὁ (Φραδ- ve φράζω Ý)
ostražitý ; epatrný. Hér. or.

φραζω (km. ppad-, fut. φράσω,80. ἔφρα
σα; j. dep. pass. s a0r. čppaodyv, ve slž.i
čopaodumy,prf. réppxoy.x) 1. acť. a) «) uka
zuju ; oznamuju. Hér. vý xyexpipodle s násl.
inf, rukou ukazovati, aby—.čgoa.ceTůvATpx
rov ukázal, oznámil stezku. Xen. ód0vφράζειν
cestu oznamovati (slovem). Aischl, coi TAG
vnvoozce tobě pouť tvou bludnou oznámím.
φράσον 071811 | Φ80Ε.φοάζε δευτέρῳ λόγῳ οπΠ8
πια] ἀθ]δί Υθῦ{1Ἠότ, φράσαντες οὐδὲν τοῖσι
dyyéhoro: neoznámivše ničeho—. s obi. os.,
Soť. 7 Tóvěe opálec zda na toho ukazuješ,
o tom mluvíš? —pass. Xen. τὰ φραζοµενα καὶ
δεικνύµενα Go se oznamuje a ukazuje. —G)
oznamuju ; kážu. Xen, Tolgἄλλοις ταὐτὰ ἔφρα
cev osttním totéž oznámil, nakázal. s inf..
aby—. b) «) povídám; hlásám; pronáším.
Hér. oůx čyw oodGasT. nemohu pověděti ně
co. att. (v. oixeřoc£.). Dém. φράσαι, πόθεν-
pověděti, ohlásiti, odkud— (v. i govvuu 1.
a, 9). B) svádím ; navádím ; nastrojuju. Sof.
Óopáoxg návodce; strůjce. 2. dep. pass., zŤ.
med. a) «) znamenám; pozoruju. Hér. φρασ
WEvTEcTOĎTOZpozorovavše to. s ace. part.

praed, poaodeic «Ἑέρξην δακρύσαντα Zpozoro
vav Xerxa, jak zaslzel—. —áveXopmevov-j. si
zdvihl—. 6) na pozoru, na očích mám. Hér.
or. poxacacůní vi ostříci se něčeho. b) roz-,
uvažuju, rozmýšlím si. S0f. 790g TXŮTAEp
ζου μὴ5 οοπ, pročež buď rozvážná, abys ne—.
p. siní,

Φραόρτης, ου, ión. eo, Méd, 1. v 8. stl.,



φρᾶσσω.

οἵθςΚγ,Γό]οκα. 2. ἴσν.Ετ, σπα] Ἐταοτία 139,
syn Déjokův, otec Kyaxarův.

opádow, Tre, ve slž. i odpyvuvu(km.
φρακ, opzyI φαργ- ν [9Γο-10,berg-e, Burg.
—fut. φράζω; 8οΥ. ἔφραζα básn. i čoxoču;
med. ἐφραξάμην,ἐφαρξάμην, prf. med. a pass.
népoxyuau) 1. a)epu ; srážím ;těsně stlačuju.
Ηότ. φράξαντες τὰ yépou těsně složivše své
terče ; ohradu učinivše ze svých terčů (před
sebou, složivše je v řadách stojatých). b) u
pevňuju (za hradbu). meď. —si.Hér. šopá
αντο τὸ τεῖχος upevnili si ohradu, Thúk.
περί τι φράξασθκι οἷς.něčeho náspy, tarasy
učiniti, zaříditi si. ὡς ἄμεινονοραξαμένωνpo
něvadž t. lépe ohradami se opatřili. 2. a) «)
hradím; ohrazuju. vi něco.veviněčím. Aischl,
φάρξαντες δέριας órAoro. ohradivše svá těla
zbraněmi. zeď. —si. Hér. opačánevo: vhy d
κρόπολιν θύρῃσί τε καὶ čVXorsrohradivše, za
tarasivše si vyšehrad prkny akladami.pass.
1 dxpónoke py© šěnoauTo —trnímoplocen,
ohrazen Ὀπ]. ΒΤΓ, πέφρακται λαὸς ἅρμασιν
ohrazen jest lid vozy. Hér, ep0g πεφραγµέ
voueproti zataraseným už—.3) bráním ; chrá
ním ; obranou, ochranou opatřuju ; obraňuju;
ochraňuju, Aisohl. meď. odpěmuzóXMou0
branou si opatři ms.! πύλας ἐφαρξάμεδα
προστάταις ὑτάπγ opatřili jsme ochránci. —
zahrazuju; zatarasuju ; zamezuju. Hér. op4
GasTv dóv zameziti cestu, Thúk. voůg ča
r)ovg vjezdy (loděm). pass. Hér. o dyxav
τοῦ Νείλου Φρασσόμενος dvě mělyŠTogrameno
Níla zahrazováno jsouc každého roku (tak že
každého roku zahrazení jemu bylo opravo
váno). Xen. 70901meooxyu.évo.průchody za
cpány, zataraseny (ale rozd. od 2. a, «!).

φραστήρ, Ἶρος,ὁ (ωράζω)Χεῃ.ϐ) απο
ταΐο]; οσπαπιογα{ο]. ὁδῶν, ὑδάτων, χιλοῦ--.
ϱ) πἀνοᾶςθ; τάᾶςσθ.τινὸς τ ηἔδεπι,

Dparayobúvy), Peršanka, dcera Artano
va, mnžk. kr. Dareja, matka Abrokomova
a Hyperanthova.

φρᾶτήρ, Ὄρος, Ι ορᾶτωρ, ορος,ὁ (fráter,
bratr, Bruder) příbuzný ; člen příbuzenstva,
bratrstva. srv. πάς],

ppětpa, ión. opýron, 4 (srv. oguvůp)
bratř ; bratrstvo, a) oddíl kmene národního.
Hér. yévog,opýTp1 kmen —,rod, bratrstvo. b)
v Attice i ODUTPÍMn, cavpla, třetina fýly,
zahrnujíc v sobě 30 rodů, yévy (tedy jnak
než va); v pozdější době ovšem jen spolky
občanské.

P. Lepař, Nehoměérovský slovník řeckočeský

φρήν. 1193

φρᾶτρία π. φατρία, ἡ -- φράτρα, Ὁ. -
Aischl.

opůTpLOG3. (poxTp-«) bratrstvu, příbu
zenstvu příslušný. Pl. Zeůgo., Ἀθηναίη φοα
Tptxa—ochránce bratrstva.

φρᾶτῶρ,ορος, ὁἕ- φρατήρ.1.
φρέαρ,ἅτος, τό (φρεΒ-« Bru-nnen) a)

studně ; studnice. Hér., att. b) nádržka ; ci
sterna. Thúk. pl., vedle xpvau.

φρεᾶτίνα, 7 (vpéxp)nádržka. Xen.
Ὄρεν-ἤρης 9. (ppýv dp— V dpapísna)

rozumem opatřený. Hér. oů o. rozumu zba
vený ; nerozumný ; nesmyslný.

φρενο-βλαβής 9. (ppýv,—)v hlavu ura
žený ; měchem udeřený. Hér.

opevódev, v. opův 2. b, P.

φρενο-μανής 9. (φρήν, µαν- Υ μαίνομιαι)
básn, myslí šílený. Sof. vocečyopevouavěc
chorým býti šíleností, —dle někt. —posvou.0
pec —duchomorností,

opevo-jLóptWe, v. předch.

opevo-TAnv“s (srv. násl.) Aischl. -ux
νία šílenosť smyslů zbavující,

φρενό-πλγλτος 9. (φρήν,πλήσσω)Δ5ο]1.
na mysli poražený; zšílený,

opevám (ppýv) k rozumu přivádím. zw8
někoho; rozumu dodávám někomu.trag. rivi
něčím. Xen. šopévovAévov K rozumu přivá
děl mluvě (toto). Tiv%eg T. rozumně, mou
dře naváděl někoho k něčemu.

φρεν-ώλης 9. (φρήν, ὄλ-λυμι) νάδηί za
slepený. Aischl,

opĚw jen ve slž.: pouštím. srv. eic-, čx-G.

φρήν, ενός,2 (častěji pl. než sg.) 1. a)brá
nice (diaphragma). Aischl, sg. Υθᾷ]6καρδία
(v. λακτίζω. £.). Sof,pl. vedle f7xp. b) srdce.
Aischl. pl. (v. rómTo 1, b, 3). —2. srdce (j.
tělesné sídloveškeré činnosti duševní, veške
rého života). a) j. sídlo citů, vášní. srdce;
mysl (v. rodém a—,eloewu 1. £., κηλητήριος).
Aisehl.éx opevóg ze srdce. čxoofdeiv Opévac
zastrašovati mysl. Sof. εὔνουςἩ ©.příchyl
no—.b) z) mysl; duch. Eur. xabxpRo, jasná
mysl. Aischl.(v, δυσπαραίτητος).59. νοῦς--,
ovéveg rozvaha—, mysl. Hér. «dčouévo TG
σώματι συναύξονται καὶ αἱ φ. 5ο VZrůstem,
vzmáháním těla spolu vzmáhá se i mysl,
duch. — P) mysl; smysly; rozum. Aischl.
(v. ἄλοξ, οἰχκκοστροφέω). 908, φρενόθεν ze
ΦΙη7Ε]ἄ(ν, ἀριστερός {. -- ΡΙ. τ. ἐπήβολος--,
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1138 φρήτρη.

ἀφίστημι4. {.). Ἠ6τ. φρενὶλαβόντεςτὸν λόγον
myslí pojavše, pochopivše řeč (v. i ἀνῆκω 8).
. / ο». x / 3 "a νο

1Ὠόπι, βελτίω νοῦν καὶ Φρένας ἐνθεῖναι Ἱερᾶί
rozum a smysly vštípiti. v) mysl; úmysl.
Sof., Eur., V. ovuzaplovau, uLovou.dy06.

φβήτρη,ν. φράτρα.
OPlMY,7 (< oploce ) a) mráz na těle;

hrůza. Sof., Eur. —Πότ, φρίκης αὐτὸν ὑπελ
doúonc hrůza když ho obešla. —ΡΙ. ἐκ τῆς ©.
po hrůze—. b) Xen. © mp0; 70 deřov úcta
(s hrůzou.) posvátná k božstvu.

φρϊχώδης 9. (φρικο-ειδής,φρίκη--) πιΤᾶ
zivý; (až mráz jde po těle); hrozný. Bur.
Boóuog.—neutr, ace. způsobem hrozným.

Φρικωνίς, ίδος, 4, v. Kóun 1.

φριμάσσομαι soptě, bujně se vzpínám.
Hér. opyuáčaobau o koni, vzepiati se bujně—.

Φρίξαιπ. φριξαί,αἳ, : ἡ Dpíkums, v sev.
vých. Trifýlii na levém břehu Alfeja, odMi
nyjů založené,

Φρίξος, mýth. os., syn Athamantův a
Nefelin, bratr Hellin, jenž návodemsvéma
cechy Inoje maje býti obětován (v. Aagoúori
og), z vlasti své, z Orchomena Bojótského,
uprchl na beranu zlatorouném odNefely mu
zjednaném ; přišed do Kolchidy, berana Diovi
obětoval a zlaté rouno jeho Areovi Kpoctě
v háji zavěsil; obdržev za mnžku dceru kr.
Ajéta měl syna Kytissóra,

φρίσσω, -ττω (ορίκ-η. -- 80Σ. ἔφρῖξα,
prů. méppixa)1. básn. strmím; trčím; vy“
ὁπίτάπι Ἠπτ. λόχον πυχναῖσιν ἀσπίσιν πεφρι
xórTavoj stěsněnými štíty vyčnělý.— 2.a)
trnu (mrazem) ; hrozím, chvěju se. Aischl.,
Sof. opřěouzhroziti se; ztrnouti. i s ace. 70
σὸν φρίσσω στόμα tvého hrozím se slova.i
Dém.s part. 4xoúov Tivogslyše o něčem. b)
vůb.chvějuse. Sof,špotěčar zachvívámse
rozkoší.

φρουμί- Ξξ προοιμι--.

φρονέω (-φρεν-το φρήν) 1. 8) οἱ, cítím.
čyav příliš (op. doxetv2. mysliti, tušiti). b)
u) rozum mám ; při smyslech, při rozumu
jsem. Sof. (T0) opoveřyrozumným býti. ἐντῷ
φρονεῖνμ.ηδὲν AdtoToc Blogv nedospělosti roz
umu nejsladší život. opovetyčorxevpřirozumu
býti se zdá. opovodvrá-vv ho, kdyby byl při
rozumu—. p. Eur., att. —Xen. μηδὁτιοῦν
opovoUvraclidi nemající ani špetky rozumu. .
Sof. Aéyšivooovodvroc mluviti rozumně, φρο
výoz rozumu nabyti (v. šyvíyvoum 1. b, B).

φρονέω.

s) opovázdravýrozum mám(ale srv.i2.!).
Sof. opóvnoov sú nabuď zdravého rozumu!
Dém.oi ců goovodvreclidé zdravých smyslů,
zdravého rozumu; —zcela rozumní, Xen. ©g
moAéovopovodyrac že více mají rozumu. Bof,
κακῶς φρονεῖνslabého, matného rozumubýti.
Βττ. φρονοῦσικάκιον Ἑλλήνων πολύ ΠΙΠΟΊΘΠΙ
π6γοσαπιηἔ]ὅ{Ίδοι ποῦ Ἡο]]έπῖ. Πέτ, ἐπὶτο
σοῦτό ye ©. tolik aspoň rozumu mám-. B)
(smysly, rozumem) pozoruju, poznávám. ri
něco. —Sof. čp.evov lépe (v. *po. 1.—).—znám,
vím něco; rozumím něčemu. Sof. 4 u ©.,0Ů
Od Aéyevuáryv čeho neznám, o tom nerad
mluvím na prázdno. i še" oig 4%©. při čem, 0
čem nemám vědomí—. Pl. (op. οἴομαι). γ) U-;
rozvažuju; rozvážný jsem. Sof. opóva uva
žuj; na paměti měj! (v.ixaAóg 2. b, B). —Ve
Nůoac poovýcaz Te s dobrou vůlí a rozvahou.
— ©)«) na mysli mám. Hér. *AAa—jné věci.
τὴν ἀληθείηνρταται. ΤΙήΚ. τὰ ἄριστα φ. nej
lepší úmysly mám. —ob-; zamýšlím, Xen.
ddixóv m1elevivx nespravedlivého něco proti
někomu. s inf, τοξεύειν οὐκ.šepóvovy stříleti
nezamýšleli. Thúk. —) o subi. neosb. Toůro
φρονεῖὑμῶν ἡ ἀγωγή to zamýšlí, tam směřu
je, ten účel má přivedení, předvolání vaše.
v) míním ; pokládám. Ἠότ. τὰ τυγχάνω φρο
véovca Řpiova čevi Goprávě pokládám za nej
prospěšnější k—.2.a)«) myslím ; smýšlím.
Aischl, eů opovetvdobře, příznivě smýšleti
(ale srv. 1. b, r). Sof. eů col opovýcuc z do
brého, příznivého úmyslu k tobě. upa ©po
večvbláhově smýšleti, Eur. rAxyta o. neu pří
mně—. Hér. vů ἁμείνω φρονέων περὶτὴν Ἑιλ
Aád« lépe smýšleti o Helladu. Dém. čoor
TAÝTŮTOVTOLGOpovoůci všichni, kteří s nimi
stejně smýšlejí, totéž smýšlení mají, —3)
Aisehl. od xav' ἄνθρωπον φρονεῖνΠΘΡΙΗΥὅ]θί
Ῥο Πάρζα, Ρ. Φοἵ,ἶ οὗ σμικρὸν ϕ, Πεπιά]ο ο 80
bě smýšleti. Eur. odx čAxocovA psogopováv
nesmýšleje méně hrdě než Ares. i att. často
uéva ©. hrdě smýšlím ; hrdou mysl mám;
vypínám se. črí Tiwna něčem zakládám si.
Xen. péya opovýcm hrdosti nabyti; zhrd
nouti. peřČovopovety(v. uéyac 2. a, $). Eur.
μεῖζον αὐτὸν ἢ (ήβας φρονεῖνἄθ Ῥο τδίδί πιο
ci než po Thébách se vypíná. ΕΙ. οἳµέγιστον
opovobvrecnejdomýšlivější ;nejpyšnější.Xen.
ὑπὲρ ἄνθρωπον φρονῆσαιk nelidské hrdosti
56 υγ ΡΠΟΠΏ{1,--μετριώτερον-- (7. µέτριος-- Τ.).
b) T%Tivogopoveřyněčí smýšlení míti ; něčí
ho smýšlení býti; při něčí straně býti; při
někom státi. Sof. ra oa—(v. ců 1.a,y). Hér.
—Xen. (v. Aouxeduuunóvo<—).Dém. aor. 76
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φρόνημα.

ΓΠελοποννησίουςτἀκείνου φρονῆσαι επι, ἄθ ὮΥ
Peloponnésané k jeho straně přistoupili.

φρόνημα, τό (φρονέ-ω)1. a) «) smýšle
ní; mysl. Aisehl. Atdg o. —Sof. (v. γνώμη
1. b, v). často pl. (v. xparnpó£.). Hér. pb)
mysl; duch. Hér. IToXvxpareoc.b) «) úmysl;
τῇ]θ. 998, οὐδενὸςφρόνημαδείσασα. β)τγδ]ότ
Κα. Ὠόπι. (τ. νεᾶνικός-- ἓ.). 9. 8) α) smýšlení,
obzl. zmužilé ; mysl důvěrná, mužná, zmuži
lá ; zmužilost, att. (v. dýyvo 2. a, douAóo-Ť).
ΧΘΠ.ἰέναι ἐπὶτὸν ἀγῶνα σὺν φρονήματι µεί
Cow—s myslí důvěrnější, zmužilejší. 3)smý
šlení hrdé; mysl hrdá; hrdosť, Aisohl. (v.
πλέος £.). att. —Thúk. ἐν o. ovrec s inf. fut.
v hrdosti domýšlejíce se, že—. b) smýšlení
věrné ; věrnost, Sof. ΡΙ., Υ. ἔμπεδος-- ἔ,

Φρονηματίας, ὁ (ppóvyv.«2.) vědomím
hrdý. Xen. srí Ti z něčeho.

GopóvY)otc, Ἡ (Φρονέ-ω, 511. φρόνημα) 1.
a) «) rozumnost; moudrosť. Xen. Ἡ τοῦ 9εοῦ
o. božstva rozum. PL., Arst. j. cnosť. B)po
znání. Pl. ©., copix poznání, vědomost. y)
rozvaha. PI. μετὰ φρονήσεως--.ϱ) ἀπιγβ]. 904,
φρόνησιν ἔχειν--. 2. Βπιγδ]θηί, 50Η,λῴων.

Φρονίµη na zač. 7. stl, dcera kr. Krét
ského Etearcha, návodem své macechy od
otce zavržena, od Themisóna zachráněná,
mnžk. Théřana Polymnésta, dle někt. matka
Batta, prvního kr. Kyrénského.

φρόνιµος 9. (Φρόν-ις, φρήν) a) o) s roz
umem ; při rozumu. Sof, vův©. nyní jsa—. B)
rozumný; moudrý. Pl. Ρ]. (ορ. ἄφρονες).
Xen. τεᾷ]θ σώφρων, μέτριος. --οὐ πάνυ φ. πθ
příliš rozumný. Pl. opoviyu.©TEpagTEoi TZŮTU
rozumnější v tomto. Xen. u%MorTa©. mepí
Ttvogn.ejvíce roz. v něčem. Pl. opovíu.ocAoyt
Čóuevog s rozumnou rozvahou. T φρονίµως
ἔχειν τοζαπιποβί,-- 908, 1 φρονιμώτατοι οἰωνοί
velerozumní ptáci (t. čápové). b) Xen. o. Aó
yo rozumné řeči. Sof. ἄποροι Šrí oooviua ne
schopni ku zdravým myšlénkám.

Φρονούντωςγ. φρονέω 1. b, a.
φροντίζω (opovríc) 1. a) na mysli, na

paměti mám. Φο8, φροντίζεῦ’ ὡς τούτοις τε
καὶ AAO uxyoúuevo. mějte na mysli, žei
s těmi i s jnými budete zápasiti. Hér, T4 Tu
Ýp.éons opovriCe co kdo za dne má na mysli.
b) po-; pře- ; rozmýšlím ; rozvažuju ; zkou
mám, Aischl. vedle gamTaiva. —Xen. T006
opovrilovrac TA vowůdva muže o takových
věcech přemýšlející, hloubající, též: περί
Tivo<0 něčem.i s gen., Γ], Φροντίσαιτῆς πρὸς

(OPOVTLOTYC. 1139

τοὺς δικαστὰς dmoloviagpomysliti na obranu
před soudci. s násl. ot., Xen. opovriCovot, τί
ποτε τοῦτ' čoTípřemýšlejí, co asi to jest. —
2. a) (starostlivě, pečlivě) pře-, rozmýšlim.
s násl. ot. s ind. fut., Hér. čepóvriCe oTew
Tpómellépoacdvametcepřemýšlel, kterým asi
způsobem Peršany by přemluvil—.ὅκως μ.Ἱ-
j. by ne—;aby ne—.po vedl. čse i ora: s opt.,
Χοη,ἱκανὸς φροντίζεινἣν, ὅπως ἔχοι ἡ στρα
Ti%TAčrýde« způsobilýbyl přemýšleti,j.
by mělo vojsko zásobu potravy—. b) «) sta
TOSť,péči mám ; starám se; pečuju ; dbám.
Xen. čopóvriCovstarost měli. u%opóvriCene
měj starosti. Hér., att, περί τινος ο πέκοπο,
o něco. att. i úmÉpTivog. —též Tivog někoho,
o někoho dbáti, se starati. Xen. deoůgdvůpa
TeovTLopovrilerv že bohové o lidi něco, nějak
dbají, Dém. σφόδρατινὸς φροντίσαι horlivě ně
čeho se ujati, oněcose zasaditi. i pass, Xen.
Φροντιζόµενος,μ. τιπάῦη οραἰτοτάπ]δα({8
rostlivě), aby něčeho neutrpěl. Pl. o) opov
T1oTÉ0vTivi—netřeba starati se, dbáti něko
mu- (v. vígb—).B)o subi. zosbn., Hér. okra
jině αὐχμ.οῦ φροντίζουσα oúdév sucha neobá
vajíc se nic.

φροντίς, (80, ň (epův) 1. a) «) důmysl;
rozum. Sof. (v. 4Awotuoc £., ἔγχος). (3)mysl.
Sof. (v. εὔφημιος L., ὁδός 9. 8, οἰκέω 1. Ὁ.β).
Eur. vé« ©. mladá—, Hér. dg δέ µοι ἐν φρον
τίδι šyévero—j. tu mi na mysl přišlo— (ale
srv.i2.f.!).— b) «) myšlénka; pomyšlení.
Φ01,-- Ἠότ. φ. περὶ τῆς βασιληίης-- π8 krá
lovství. Eur. záměr (v. συµπεραίνω 1. b). —
B)pře-; rozmýšlení; uvažování. Sof. ro Tu
opovrídoc čAdy; (kam, ku kterému cíli v roz
mýšlení má sedojíti?) na čem se máme u
stanoviti? (v, išmloraoi; 2). Hér. ví vivaἐνέ
βησε ἐς opovriča, ei s opt. něco někoho při
vedlo ku přemýšlení, zdaž by—(v. i ἐμβαί
vo £.). Aisehl, porada (v. xsdvóc).Dém. roz
mysl (v. BovAř2.a).— 2. přemýšlení sta
rostlivé, pečlivé; starost; pečlivosť. trag.
(τ. ἀρύσσω,ἄγε, ἐντροπή,µέρος 1. 8, γ). Ηό.
oů ©. Ttvenedbá(toho) někdo. ἐνφροντίδιεἶναι
περί τινος το starosti býti o někoho. Xen. 0
στρατὸς ἐν φροντίδι ἐγένετο γο]θζο το 5{8ίο
sti, ve strachu se octlo (ale srv. 1. a, B!).
opovrídu mapéyev starost působiti, dělati.
τ. 1 2. µέτειμι b—.

φροντιστής, č (ppovríČe)myslitel ; zkou
matel. Xen. mudrálek (op. dopóvrioTogne
moudrý). o. Tv odpavlev zkoumatel nebe
ských věcí; hloubálek o neb. věcech. Pl.

Va“
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i saco. TAueTéMox©. Ověcech nadzemských
mudrálek, hloubálek.

φροντιστικός 3. (opovriČe) rozmyslný.
Xen. adv, starostlivě, pečlivě.

φροῦδοςὃ. 1 9. (πρό,ὁδός.ο}. ποπ. 56.
a pl.a gen.sg.,ineut.) básn.a) už nacestě;
který už na cestu se vydal; odešlý ; pryč.
Sof. ©. čaT:v GTpaT0godtáhlo už vojsko. opoů
Oot OrdxovTecvydali se stíhajíce—. ἐγγελῶσα
φροῦδος υγβπη{τα]ίο 59 οἀεδ]α, πάλιν Φρούδη
zpět odešla. Eur. ©. ἐκ vxoů ovůcíc pryč
z chrámu odkvapil. b) o zosbn, Eur. dpxcv
φρούδηπίστις ta tam přísah víra. 09000%rá
dezašlo, zahynulo to. Sof, opoddu τἀπειλή
wara zanikly vyhrůžky. opoúdouT05 77x00
minulého zla—. 2. obr. 00s., Eur. εἰςτοῦτο
opobdác elu Tedgpo tom ženu se s veškerou
snahou.

φρουρά, ión. -pý, 7 (Srv. opovpó-z) 1. a)
«) zírání ; pozorování. Sof. ou.u.xT0g©. zraku
pozorování ; zrak pozorný. ϱ) hlídání ; stře
žení; stráž. Aischl. (v. oyée f.). Xen. zai
φρουρᾶς καὶστρατείας ἕνεκα 1Ρο 5ἰτάζ (osobní)
i pro službu vojenskou. —b) (pass.) stráž;
vězení. Ῥ]. ὡς ἔν τινι ὠρουρᾷ ἐσμμενοἱἄνθρω
ro. že v jakémsi vězení(t. v těle) jsme my—.
2. a)stráž. r) Ἠότ, ἀπολύειντινὰ ορουρῆςSpro
šťovati, střídáním zbavovati někoho stráže.
B)posádka. Hér. Xfov o. Chijských stráž.
Iepoéev o. Peršanů posádka (τ. καθίστηµι
4. a, Ď, srv. čyxadiovyuu). att. —Xen. xara
λιπεῖν úpoupác, —opovody melýv zanechati—.
b) ve Spartě : vojskovypravené ; výpravavá
lečná. v. oxíve 1. c, B.

Φρουρ-ἄρχης, V. opoÚpa9y05.

φρουραρχία, ἡ (ορούραρχ-ος)velitelství
posádky. Xen.

φρούρ-αρχος, ἄῑθπδ]κ{,φρουρ-άρχῆς,ου,
ὁ (Φρουρ-ός,ἄρχω) ντοΏπή,τδ]Ι{ε] ο,τάζ6, po
sádky, pevnosti. Xen.

φρουρξω (osovpó-c) 1. a) hlídám ; střehu,
Sof. oooupýcova' Omagu s coni, chtic hlída
ti, na stráži býti, aby ne—. s aco., Aisehl,
φρουρῄσειςπέτραν hlídati budeš skály. Sof.
žu.etvovopovpřoníviva lepším strážcem státi
56 πόΚοπιη,1 ἐπί-τινος καιρῷ Opovpětyk něčí
mu prospěchu strážcem býti, j. strážce při
hlížeti. b) α) hlídám ; opatruju. častopass.
Sof. úx ἀνδρῶν αρουρεῖταιπόλις-- ορᾶἰτοτάπα
jest obec.Πότ, Ἡ ΦάλασσαὑπἈδηναίων Φρου
osouévy— hlídáno jsouc. Xen. oo0uooúuesvov
ἔχειν τινὰ (5ἱτάζ{)hlídaného míti někoho. p)

Φρύγιος.

90Η,Φρουρῆσαι χρέος οραΏχ181από dílo; zastati
úkolsvůj.—?2.a)x)strážeem vojenskýmjsem ;
j. vojín na stráži jsem. Hér. zxoď Mu.vnv
podle jezera. s ace. střehu něčeho. Xen.
πύλας φρουροῦμεν bran střežeme. —opovoř
Gaí T. pod svou stráž obdržeti něce. — pl.
stráží, posádkou býti. Hér. švEAcgxvrivy.
--τοὺς Αἰγυπτίους τρία ἔτεα φρουρήσαντας
Egypťany, když tři léta pobyli posádkou-—.
Xen.oi opoupoUvrTegvojínové v posádkách. G)
posádkou hlídám, obsazuju. o subi. obce, pa
novníka, vojevůdce, Xen. —Isok. Tas zv
ἄλλων ἀκροπόλεις φρουρεῖν.-- b) Thúk.io
subi. lodi: na stráži býti, státi. švΝαυπά
Ἅτῳ, περὶΝαύπακτον.

φρούρημα, τό (opoupě-m)básn. a) hlída
né. Sof. BouxóAwvoodskotáků hlídaný skot.
b) Aischl.o os. záštita,

φρουρικός 3. (ppovpó<)stráži, posádcepří
siušný. Thúk. 70 ZXAAo©. ostní mužstvo
posádky.

φρούριον, τό (ῷρουρ-ός) a) stráž ; posád
ka. Xen. pl.— b)ohrada, ohrazení (za stráž).
Thúk. (v. zapaupéma, v). att. tvrz; tvrzka,
Thúk. (čyxarTomxodouče).pevnost. Xen, ἐχυ
póv. (V. τειχίζω, χατασχευάζο 9. b). obzl.
pevnosť s posádkou. Thůk., Xen,

φρουρίς,ίδος, 7 (ppoup-ós, srv. předeh.)
strážní, hlídací loď. Thůk., Xen.

φρουρός, ὁ (πρὀ, ὁρά-ω, 81. Φρουρά)Π]1
dač ; strážný. Xen. (v. šotoryu 2). obyč.pl.,
att. posádka (vojenská). Xen. opovýdovouc
τε καὶφρουροὺς εἰςἄκρας ἀποπέμπεμ.

ρύαγμα, τό (φρυάσσοµαι{ν]κάη){κάπί ».
frkot, Aischl., Sof.pl, irixx koní,Xen. sg.

φρῦγανισμός, ὁ (φρῦγανίζοµιαι τοζᾶί εδί
rám, —ogúyav-ov) sbírání, snášení roždí,
roští. Thúk.

φρῦγανον, τό( ogdyo) rozha suchá. obyč.
pl. roždí ; roští; chrastí, Hér,, Thúk., Xen.

Φρυγία, 4, v. Φρύγιος (816τὰ Φρρύγιαπῃ,
Att. na hranicích Bojótských, Thúk.).

Φρύγιος 3. ($Doýí)Fryžský. 1 Povylu,
ión. -(m,Fryžsko ; Frygie v Malé Asii, dvojí:
1. a) Malá, Menší Fr., u Xen. nazývána i ὦρ.
Ἡ πρὸς Ἑλλησπόντῳ Ἡ. περὶἨλλήσποντον n.
παο᾽ ᾿Βιλλήσποντον,t. od Hellésponta a Pro
pontidy k Lýdii, v rozličných dobách z roz
ličnými hranicemi, s Mýsií i bez Mýsie. b)
za doby vlády Perské νομιὸς Φρύγιος π. ὁ ἐν
Δασκυλείῳ kraj Fryžský, Daskylejský, od
Lýdie na sev.ina vých. až k řečeHalyu a
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ku Kilíkii. 2. Pp. %ueyaXy Veliká, již. od
Bíthýnie, záp. odMýsie a Lýdie k Lykáonii,
Pisidii a Lykii, s nestálými hranicemi ;v do
bách nejstarších i Lýdie počítána ku Frygii
(v. Poýč). u Sof. nazvána Nioba ze Sipyla
Lýdského: Φρυγία Žéva Fryžská cizinka,
krajanka.

opVYtOTÍ(Dpůy-og) neskl. fryžsky ; po
způsobu Fryžském(t. bujně,náruživě). Pl.

φρύγω n. Φρύσσω, -ττω (» fTIgo)pra
žím, Thúk. %epouvuévas xorddg pražený
ječmen.

φρυχτός3. (ppúy-e)napražený; zapálený;
Ó©. znamení ohněm dávané, ohnivé; obzl.
o příchodunepřátel, obyč.pl. Thúk. č;A
vag oouxrTolfpovro roXéurodo Athén dávána
ohnivá znamení zdvíhaná o příchodu nepřá
tel. —ale i na oklamanou: gapavřoyov drv0
τοῦ τείχους φρυκτοὺς πολλούς vedle, zár.
vztyčovali ze zdí ohnivých znamení mnoho.

POVATWPÉM(ppuxTapo-s) na stráži ohněm
znamení dávám, Thúk, pass. úr0 výxTaaů
τοῖς ἐφρυκτωρήθησαν νῆες προσπλέουσαι na
noc jim stráží ohnivá znamení dána by
la, že lodi—.

φρυκτωρία, 4 (oouxTwp-6%)ohňový da
lekověst (ze stráže). Thúk.

φρυχτ-ωρός, ὁ (Φρυχτ-ός, ὥρα) Ἠμάαὅ,
strážný k oznamování ohněm ; strážný ohňo
věst (v dáli opříchodu vojska, obzl. nepřát.),
Thúk.pl.

Φρῦνιχος Ath. básník trag. ok, r. 500.,
předchůdce Aischylův.

Φρύνων, ωνος, V.Ἀτταγῖνος.
Φρονώνδας, ου,pověstný zlosyn Att.
Φρύς, vyós, Ó, Fryg. obyč, pl. Ppůveg,

četný nár. v Malé Asii, příbuzný Lýdům,
Mýsům a Kárům, snad nejstdávnější obyva
telé v Malé Asii (původněprý dle Hér. used
lý v Thrácku, kde měl jm. Botyeg,odkud prý
se vystěhoval do Asie), za std. ve všech ze
mích od mořeAig. až k řece Halyu ; protoi
obyvatelé Lýdie nazýváni ©., obzl,pak Tro
jané, j. u Soť.; Eur. Povydy 760Xg— Troja.
—Std. králové jejich nazývali se střídavě
Mídx; a Vogdixc. — samostatnosti své po
zbyli v říšiLýdské, poKroisoviv říšiPerské;
jm. jejich zůstalo v krajině Malé a Veliké
Frygie a v názvu : vovu.dgPoúy1os (v. Ppvy103).
Xen. Ppůyes du.póreco.Frygovéobojí (t. v Ma
lé a Veliké Frygii). —Rekům byli v nená
visti.

φυλακή. 1141

φρύσσω, v. φρύγω.
PVYADEÚW(pyyás) za vypověděnce,Za

psance prohlašuju ; ze zeměvypovídám. Xen.
—a0r. vypověděti— ; vyobcovati,

φυγαδιχός 3. (vyd) vyhnanecký; vy
hnancivlastní. Thůk, roobvy.íxsnaha.Isok,
π]λάνοι,

φυγ-αἴχμης, ἀότ. -μᾶς, ὁ(ουγ-εῖν,αἰχμ.ή]
Aischl. jen. nom. sg. ubíhající, prehající
z boje; bojeplachý.

PVYÁE,dčox, 6, 4 (ovy) 1. a) ubíbající.
v praed. na útěk. Sof, rov půTa pvyZůx Tpó
δρομον χινῆσαι το]ίπα na útěk pryč úprkem
po-, zahnati. b) zběh ; zběhlík; úskok, Xen.
29 duv odvás. 2. uprchlý ;uprchlík (zdo
mova, ze země). Sof. (v. droževóou.m). b) ča
sto: vyhnanee; vyobcovaný; psanec. fem.
vyhnaná. v praed. ve vyhnanství. i s gen.,
Eur. uš čXxúve ovyádu vůzmě vyhání pryč
ze země. Sof, vůs ovyddxg čaréubacdou ze
země své j. psance vyhnati (některé). Xen.
πάσης τῆς χώρας --π τεᾶκετό πεπιό, Τηή],
φυγάδες τῆς ἑχυτῶν αριοΏ]{οἱ(7οῦοοποπῇ)
ze své vlasti. Dém.70)5Poxčov o. vyhnan
ce Fóčanův.

φυγγάνω (φεύγω) Ὀάκπ. 16η pre. a) uni
kám. Aischl. οβί, δεσμά. b) Sof. oů Ti us ovy
vyavenikterak mi neuniká, nevycházíz pa
měti (něco).

φυγεῖν, ν. φεύγω.
φυγή, Ἡ (φυγεῖν)1. ϱ) útěk, obl, z boje.

Aischl. čxoou.oc (v. i aloe 2. a—). att.— b)
a) uniknutí; vybavení. Soť.νόσωνovyzí vyba
vení z nemocí; léčiva nemocí. G)PI. osúyav
ovyň T0 V7oag utíkaje útěkem před stářím.
2.a) útěk (zdomova,ze země) ; vyhnanství;
vyobcování. Hér. (v. če 44AXu—£.). Eur. ov
γαῖςζημιοῦν τινο vyhnanstvím trestati ně
koho. p. att. (v. i ru% 1. b, cvu.osůya). b)
vyhnanstvo; vyhnané, vyobcované občan
stvo, Thůk. úzo Ttvosod někoho. Xen. xx1
άγειν τὴν o. zpět uváděti, povolávati vy
hnanstvo.

DóY žena Att, velikosti obrovské za doby
Peisistratovcův.

PVÁRNÝ, j (srv. půXač, ovhdaco, ve
význ. i 00094) 1. a) «) stráž; ostraha;
střežení. Hér. ovyyváum Tormegl čuč ouka
xv šysiv odpuštění hodno ti, že o mne 0
strahu, péči máš, že mnev ostraze máš(peč
livé, abych nepřišel k úrazu ). IleXoxóvvy
σον, 1σὺμὸν šyew čv©. —míti v ostraze, V 0
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chraně,(ale srv. i b). Ὠόπι, πρὸςφυλακὴν καὶ
σωτηρίαν na ostrahu (ochranu) a spásu. B)
pozor; pozornost; opatrnost. Hér. dete %
σαν ἐνovAaxo. hrozně měli se na pozoru.
Thúk, διὰ φυλακῆς-- (τ. ἔχω £.). Xen. mpog
otXoveo. proti přátelům opatrnost. y) opa
ᾷοπ]. Χθη,ἐν τούτοις ἰσχυρᾶς φ. ποιοῦνται Ἡ
tom mocná opatření si činí, om čovivἄλλη

.τοιαύτη, οἵα-- 5 1Π4,πθπί jného opatření
(strážného) takového, jako aby—.Dém. ovAu
κἩν εἰπεῖνορβίχοπί vysloviti, navrhnouti. —
b) stráž ; vazba. Hér. rov dyvékhovra sixov
ěv©.posla mělive stráži, pod dohlídkou.(ale
srv. a, «). Thúk. š' ©ovAazý77 uerplx Ty
oňcovrat za kterou výminkou vazbou mírnou
střeženi budou. 2. a) «) stráž; obrana (vo
jenská); tehrana. Thúk., Xen. vs móXees
obce, Arst. vů ypac obrana země. B)stráž;
hlídka. Xen. ἐνταῖς φρουραῖςφυλακῶν ἔπιμε
Xefodauv posádkách ostráže starati se. v)
doba stráže noční ; ponůcka (u Rekův obyč.
noc dělila se na 3 ponůcky, u Římanů na
4 vigiliae). Xen. áuoi rv TEAeuratav©.ok.
poslední (£. třetí) ponůcky. —b) «) o m.,
Χεῃ. ἐλδεῖν mpoc TAZo. přijíti na stráže. —
TO TÝ ©.—odstráže. B) často 0 08, stráž;
posádka. Hér. ouXaxai κατέστασαν ἐνἜλλε
φαντίνη stráže postaveny, posádky vloženy
byly—. att.—Xen. ouXxxdgxadoTávat, xATa
στήσασθαι stráže postavovati, si postaviti.
—réubu —vyslati, —Arst, T0 TA7dogT7s ©.
počet obrany (zemské),

PŮÁRNOG, n, puXaxóc, 6, ἰόπ. --- φύλαξ.

©ĎúAxxoc, u Hér. 1. mýth. héros Delf
ský. 2. Samian na zač. 5. stl., syn Histiaja
8ho,přítel Peršanův.

«φυλακτέον, τν.φυλάσσω.

φυλακτήριον, τό (φυλακ- Τθ φυλάσσω).
a) strážnice ; m. strážní. Hér., att. -- b) 0
brana ; ochrana. Dém. xosvov©.

φυλακτικός 8. (φυλάσσω) a) schopný
ku střežení, k uschování, k uchránění; T:v0g
něčeho; schránlivý v něčem Xen., Arst.
i neut. sohopnosť strážná ; schránlivost. b)
opatrný, Xen. Ttvogv něčem. v0 mavu ©. pří
lišná opatrnost,

φύλαξ, αχος,ὁ, πϊ. Ἡ, lón. 10 φύλαχος
(51Υ.φυλακή, το γήζη, ὶφρουρός) 1. strážce ;
strážný. a) k ochraně. trag., Hér., att. Tivog
něčí ; někoho. —fem. (v. xadioryu: 3. a, B).
b) u zajatého. Xen. τινὸς φύλακας καταλιπεῖν
nad někým, při někomstrážných ponechati.

φυλασσω.

9. ο τοδΚη. ΡΙ. 8) Ὠόπῃ. φοβεροὶφύλακες τῆς
olxelucstrašní strážcové vlasti své. b)x) stráž;
posádka. Xen. ixavot dostatečná. B) Aóyot©.
čety záložní,

φὈλαρχέω (φύλαρχο-ςϐ) v Attice: set
níkem jízdy jsem ; setnině jezdeckévelím,
Χθῃ. φυλαρχῆσαιsetníkem jízdy se státi. srv.
ἱππαρχέω.

PBÁRPYLU,7 (vůXapy-oc) dle někt. u Hér,
ΡΙ. δέκα φ. deset úřadů vrchních v kmenech
národních ; desatero županství.

φῦλ-αρχος,ὁ (φυλ-ή-)a) vrehnílidu (v
kmeni národním ; v Attice půvd. byli čtyři,
od dob Kleisthenových deset); župan. Hér.
—b) vrehní jezdecký ; setník jízdy. V Atti
ce bývalo jich deset, t. z každé fýly jeden,
volený sněmem. srv. ἵππαρχος. 1ή5., Ὠόπι.

φυλάσσω, -ττω (51ν. φύλαξ, φυλακ-ή,
ve význ. i opoúpém,Typém) 1. act. a) α) stře
hu; hlídám. Xen. ovAxxadsovAdT'rTEwNa strá
žích stříci; na hlídkách hlídati. ovAdrrTEv
ἐπὶπύλαις na stráži býti u brány. ol ovAkT
rovreg strážníci; hlídači, ouAax7pvAkrrE TL
stráž střeže něčeho. pass. s fut. meď., Sof.
ouAkčerat oTÍBochlídána bude stezka, Xen.
ἡ Υἢ ὑπὸ τῶν φρουρούντων-- πθπιό οὰ βἰτάζπί
kův. B)střehu ; chráním. Trvďn. vi někoho,
něčeho. io subi, bohů, Aischl. zóJuvovAača:
města ochrániti. Xen. ixo.volTag AxpomóAeg
ovAdvretvdostateční, abyvyšehradů střehli.
Ρ. τὴν ἄχραν, Ἠότ. τῆσι (νηυσὶ) τὴν ἑωυπῶν

čovAxocovtěmi své vlasti střehli. podaφυλάξθιν ο-; uchrániti. att. ouA4TTELVτινα
ámcoTtvogchrániti někoho odněčeho. —pass.
stráž, ochranu mám. Xen. πεφυλαγμένως pod
ochranou (ale srv.i2.c, «). v) ostříhám;
opatruju. Aisehl. (v. ročyog 1. b), Soť. ce
ζειν καὶφυλάσσειντὰ τόξα uschovávati a 0
Ραΐτοταῦί]η]ς. Χεῃ. τὴν δεκάτην διέλαβον φυ
Aúvrev desátek rozebrali k opatrování, Dém,
ῥᾷονφυλάττεινκτήσασθαι 5πάἄθ jest opa
trovati, zachovávati, než dobyti. ©)opatření
činím. Sof. aor. s násl. inf. (v. doxče f.). b)
α) střehu, hlídám (j. zajatého, obklíčeného).
Hér. drixopévnypůAacae když přišla, střehl
jí. Xen, aor., fut. : strážern.. obklíčiti někoho
(j. za oblehání). B) Dém. ive stránce poli
ΠοΚό φυλάττειν ἐμὲ καὶ τηρεῖν ἐκέλευε, ὅπως
un—s ind. fut. napomínal, abyste mne bed
livě střehli, abych ne—. c) «) zachovávám.
Sof. vóvov T um s inf. pravidla, aby ne-—.
Eur. ovyývmlčení. 9) chovám. Sof. oxaoců
vyvhovím bláhovosti. pass. ro.p%TivLÓpůóvoz
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φυλάσσεται při něčem závist se chová, drží. —
d) «) pozoruju (bedlivě). Eur. —u%s ind,
zdaž ne—.©. μ.Ἡ 5 coni, —aby ne—. Xen. ©. Ti
vď pozoruju někoho (číhaje). ΒΙ. ἐφύλαττον
aůTOvsi S pt. pozorovali ho, zda snad—. 3)
vyčíhávám ; υγδκάνάπι, Πότ. φυλάξαιτὴν 1
μιέρην, την κυρίηντῶν Ἡμερέων υγόκαί ἆθη,
ustanovený ze dní. p. doyv dobu—.Thúk. (v.
ἡσυχάζω 8, α.). Ὠόπι. τοὺς ἐτησίας--. 1 8 οβ].
08., Πότ, φυλάξασα «Ἑέρξην βασιλήιον δεῖπνον
rpovidénevovvyčkavši, až Xerx. král. hosti
nu dával—. 2. meď. a) α) střehu, chráním,
hájím se. Xen, ohrazuju se (v boji). οὕτως
ἐφυλάττοντο ἰαίς 56 ohrazovali. —T0ůgἀντι
πάλους πεφυλαγμένους-- ἄθ ῬτοίϊτπίοΙ 56 0-΄
hradili, ohrazené, pevné m. mají. 5) ostří
hám, opatruju, zachovávám (si,) v sobě. Sof.
(v. áveXs 1. a, P.). b) «) vvstříhám se. Teva
n. τὶ někoho, něčeho. Aischl, ovXášaodau 71
va vystříci se někoho ; vyhnouti se někomu.
B) Xen. ovAzTTEGLOudm 6 Tivoc vystříhati se
od něčeho (ze šetrnosti, j. xxoroů nešlapati
po obilí). — ©)«) na pozoru se mám. τινὰ Ἡ.
Ti někoho, něčeho se chráním. Xen. rd dmpt«,
Πήά]ς, πόλιν ὀξέως φυλάξασδαι proti obci
horlivě se ochrániti, i pass. Aischl. (v. ret
ρα 1. 8, α). Χθ6Π.ὡς οἷοντε μάλιστα πεφυλαγ
µένως s opatrností co možná největší (ale
srv.i 1. a, ). καὶμάλιστα φυλακτέον00nej
více třeba na pozoru se míti. —92edď.s násl.
u%s inf, chráním, vystříhám se, abych ne—.
n. ič. inf., ale bez neg, —Hér. ὅχως τις φυ
λάσσηται μὴ ὑπάρχειν ἔργαἀτάσθαλα ποιέων
aby se každý vystříhal začínati—.att.i: ©g
u, ÓoTEu%s inf.: tak, aby ne—. též μὴ 8
com., po vedl. čse is opí. aby ne—.Aischl.,
att.; Xen. ióreg u% s coni., Sof. i s part.
ἤδη τηλόδεν τοὺς Ἀτρείδαςεἰσορῶν ρυλάξομαι
už zdaleka pohledů na Atreovce chrániti se
budu. 9) obávám se. Hér. radrx 01 vuAa.ccó
u.evoctoho tedy obávaje se—. Xen. ojděv ou
Aarróuevot u S coni, nic se neobávajíce, že
—(s ind. fut. bez neg.).

φὈλέτής, ου, ὁ (φυλή) kmenovec ; občan
z téhož kmene, z též fýly (v Attice). krajan,
soused župní. v. dyu.órmg1.£.—Xen., Isok.pl.

PBÁM,ἡ (φῦλο-ν, φύ-ω) 1. 8) kmen, tří
da národu, národní (za stdávna v říších pa
triarchálně zařízených čásť celého národu,
složená z bratrstev a rodů (τ. φράτρα, Ὑένος
1. b.). Peršané dle Xen. rozděleni byli na
12 kmenův. ObceHellénské std. mívaly Dór
ské po 3, Jónské po4 fýlách, ač ne vždy. —
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b) «) kmen, třída národní (ve sm. politickém;
v Attice půvd. byly 4 fýly; r.510. Klei
sthenem rozmnoženy dle ústavy démokra
tické bez rozdílu příbuzenstva na 10,jež si
ce std. jm. ovAaípodržely, ale byly : kraje,
župy k pořizováníobecních potřeb společ
ných (srv. Asrrovpyt«)a majících po 10 (po
zdějiipovíce) démech,okresích n. dědinách
(v. důu.oc)Hér., att. 3) sbor vojenský dle fýl;
v Attice obzl. oddíl jízdy (v. oúAapyogb) ale
1 voj pěší. Thúk. p. uíx Tv drTArráv.—i v ob
cích jných, Thúk, —2. vůb. druh, Xen. κατὰ
φυλὰς διακρίνομεντὰ ἔπιπλα ἆἱοἁταλῆ--, ϱ.
ὅπλων, ὀργάνων8 Ρ.

φυλλάς, ἆδος, Ἡ (Φύλλο-ν) α) Ηβίοτί:
stromovílistnaté, Sof,veueví«o. ku svatyni
příslušné— ; posvátné—. i 4Bar0g. —b) listí
(nanesené), Sof., Hér.

Φυλλίς, ίδος,Ἡ, krajina Thr. sev. vých.
pod Pangajem ke Strýmonu.

φύλλον,τό (.« odkov,oý-o) lupen, list
(bylin) sg. Sof. voduvov, p. Pl. —obyč. pl.
lupeny; listí, obzl. stromů. Eur., Hér,

pvAAoppošm (-600-6)listy, listí shazu
ju, tratím ; listů pozbývám. Xen.

φὈλοχρινέω(οᾷ πθοβ.,φυλο-κρινή-ς,φῦλονν,
xpiv-e) příbuzenství, druhy zkoumám. Thúk.
prs. opt.

φῦλον, τό (51ν. φυλή, φύλλον. -- ουγῦ.
nom. a ace. sg. a pl. a gen. pl.) a) «) rod;
plémě(j. třída živočišstva vůb.). Sof. ©.0p
vídov rod ptactva. Xen. rí o. KAXo7 dvůpa
zo.; který rodjný, které plémějné než lidé ?
B) u lidí: národ; kmen. Aisehl. xeAzivov©.
černý nár. —Xen. i rocaĎra ©., Ocatolik ná
rodů, kolik—. Zúpot ©. ráumoXu —nár. pře
četný. —Xen. i T0 čpoev©. mužský rod; -ké
pokolení, b) «) třída, druh v národě, Xen. —
P) i ve vojenství: sbor; oddíl. Xen, Tav oTpx
TioTLZV GŮXov (dle někt. ovAčv od ovAn).
v) ve smýšlení : druh. roúrov odAov.

φύλοπις, 1004,Ἡ, básn. vřava; půtka. Sof.
SVár ; Spor.

oůpLU,T0 (pů-o) narostlina; vřed. Hér.
φύξιμος 2. (φύξι-ς, ep. = φεῦξις)básn.

k útěku schópný. Sof. s ace. σὲφ. οὐδείς ἴο
bě uběhnouti, uniknouti nedovedenikdo.

odpÁáma) promáčím. Aisehl. vův dóvý
zemi krví vražednou. b) směšuju; hnětu;
zadělávám. Hér. 0 orařetěsto hnětu. p. Xen.
-Thůk. pass. obvozatčAinímZorra repupa
uéva chleby vínem a olejem zadělané.
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φύρδην (Φύρ-ω) ΠΘΦΚΙ.το βπηόβ]οί; Τθ
směs ; davem. Aischl., Xen.

Půpw 1. máčím; skvrním. Xen. pass.
vů aiuam πεφυρµένη země krví zmočena,
zbrocena jsouc—. 2. a) mísím ; směšuju.
Aisehl. —einřravra maně všechno; matu
všechno páté přes deváté. Pl. meď. buď:
směšuju, matu si. Ti něco; n.: směšuju Se,
pl. o subi. os. myšlením, σοφισταὶκαὶῥῆτο
ρες. b) zmateně skládám, vymýšlím. Pl.
ἄλλοντρόπον1ηπρᾶςοῦ.

φῦσα, j (« půsu-la) «) dymadlo; měch
(ἀγπιαοί).Ἠότ. τοῦχαλκέος.Τίς, -- ) na
ἀγπιάπί(τ 1516).Χεπ. φύσηςυεστοί.

φΌσάω (οὔσα) 1. 8) α) foukám ; dýmám.
Bur. xóyAoveovcův na mušle (trubkovité)
troubě. Hér., Thúk, foukám (do něčeho.) 6)
nafukuju ; nadymujů. vi něco. Dém. (v. yvá
dog 1. b,). pass. Hér. oXéhezovoduevažíly
jsouce nafukovány. Xen, zoóBaTu dmodapév
τα καὶ φυσηθέντα Ovce staženy a nafou
kány byvše—. i0 lidech : οἱ ἄπονοι πεφυση
v.évoLdvaowivovvaulidé leniví nadutými, na
puchlými se objevují. b) chrlím; vychrlu
ju. Sof. ziu.« krev. i cúoryyss ovoci uékav
uévogtepny vychrlují černou krev. 2. a)fou
kám (pýchou); nafukuju, nadýmám se. Eur.
devá hrozně, Xen. pass. dyzopévo ušv čm
Ὑένει, πεφυσηµένω ὃἐπὶ Ovváu.coba zpyšněli
jsouce rodem a naduti mocí—,b) Sof. soptím.
aiua vraždou.

φύσημα, TÓ (ova%-w) a) «) výdech;
vzdech. Eur. (v. dvínu: 1.a, p.). Xen. 0 Ko
ních supání; supot, vedle opůxyua. —B)na
dýmání. Eur. móvrtov ©. mořské vzdutí:
vzbouření. b) chrlení, Eur. uócyo, uwékavog
oiuxTas ovoýuxva kravice (za oběťzabíjené),
černé krve chrlidla.

φσγτήρ, Žpoc,O(ovoá-e) fukač, Hér. j.
nástroj: fukadlo; fukačka,

φσιάω ( vvako ) básn. silně dýchám ;
chroptím. Sof.prs.

φυσί-ζοος 2. (00-w, Com)básn. životo
plodný ; -dárný ; živný. Hér. or, ačx.

ovotxóc 3. (půc-g) příroděpříslušný.a)
při-; vrozený. Xen. neut. b) přírodovědecký.
Arst. neut.

φυσιο-λόγος 9. (Φύσι-ς,λέγω) Ρϊτοᾶι
zpytující. 0 o. přírodozpytec. Arst.

PŮSLE, 7 (pů-eo) 1. příroda; přirozenost;
přirozená povaha, vlastnost, a) zemí i věcí

φυτεύω.

v přírodě. Hér. Αἰγύπτου φ. τῆς χώρης Ἡ
gypta povaha zemská. b)lidí, «) vnější. Soť.,
Ἠόν. (τ. Ὀνητός--, ἐγγίγνομαι1. 8, ϱ). 1: Ρ0
doba těla. Sof. oůoiv τίν᾿ ἔτυχε οράζε ῬρᾶοῦΥ
jaké nabyl, oznamuj ! —i: tělesná způsobi
lost, síla (v. iców—).dvdpogo. mužská pova
ha (silná, proti slabší ženské). B) (duševní
vrozená) povaha, často oucer,oÚcivpovahou.
Aischl., 90Η,(σ. ἀκμαῖος,ἄσπλαγχνος). 81.
διάφοροι φύσεις Boorěv různy jsou povahy
smrtelníků. Thúk, %úvůpomelxo. lidská po
vaha, náklonnost, PL.oúciv—,idéavpovahou-,
postavou-. vtipnost; vtip. Sof, T1Auxóoderýv
φ. tak nedospělý vtipem. Pl. (v. čvauAXog).
Τλή]. ἄνοια παρὰ Οὖσινδοκοῦσα εἶναι neroz
umnosť (proti přirozené povaze,) nepřiroze
nou zdající se býti. Xen. aidyxdai o. dobré
povahy, vlohy—. 2.a) příroda; «) moc pří
rodní (j. původ povahy tělesné i duševní
tvorstvu). Thúk. (v. úrásye 2. b, u, f.). PL
οὐ Φύσειεἶναιnebyti, nepocházeti od přírody

„ (op. διδακτόν). Χθη, λαμβάνειν παρὰ τῆς φ.
dostávati od přírody (op. Ladety zao ἄλλου).
ϱ) přirozený řád, pořádek (i j. pud sobecký).
Pl., op. vóu.ogzákon. b) běh přirozený ; po
dobnosť(přirozená, dle obyč. běhu pravdivá).

| Hér. xs oúow čye; s ace. c. inf, (jakým
způsobem má to podobnost do sebe, aby—? )
jak přirozeným způsobem možno, aby—? —
Ῥέπι, οὔτ΄ εὔλογον οὔτ᾽ ἔχονἐστὶ φύσιν τοῦτό
vs ani po rozumu ani po přírodě toto aspoň
není— ; ani rozumno ani přirozeno—. —3. a)
«) rod; narození. Sof. oůce. PucíXea rodem
královna. —ve4Ts90grodem mladší. ἐκ πατρὸς
ταὐτοῦ oúotv ZOtce téhož rodem. 6) původ.
τινὸς něčí. Isok. b) «) rod; pokolení. Sof.
iva o. hrozný rod. Xen. váv YyAsávo. rod
ženských. 9) iojných živočiších. Sof, góv
Tou sivxAíxo. mořského vodstva zároda, plé
mě(t.ryby).

φυταάλµιος 8. (φυτό-ς, 0ý-e) básn. pří
rodní, Sof, od narození.

OVTEČU,1 (ovrev-w) sázení; sadba, Xen.
δένδρων. --ΥθᾷΙ6 σπόρος.

φύτευμα,τό (ουτεύ-ω)rostlina, Sof,
φυτευτήριον, τό (Φφυτεύ-ω) ΒΑΊ8Πἱ06;

pří- ; přesada. Ken.

φυτεύω (φυτό-ν) 1. a) «) sázím. s obi.
stromů. Xen. ovvsjox., ovredozv zasaditi.
čkalav. —pass. Za-, vysazovánu býti. prť.,
a0r. vysázenu býti. Hér., Xen. (v. 4Acos a).
9) stromovím po-, vysazuju. Thůk. γῆν
zemi. pass. Xen. vň mepurevuévy země
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stromovím posázená (op. oróptu.o;). Dém.
země lesnatá. v) osívám ; vzdělávám. Xen.
med. dypov ovTeúoaodAt pole si osíti, vzdě
lati. pass. Hér. yž meovrevuévyzemě, role
vzdělaná. b) =) plodím. Hér., ΕΙ. φυτεῦ
oxí viva zploditi někoho. 0 ovTeVGU;otec.
Sof, pl. rodiče. B) plodím ; působím ; stro
jím. Ti něco; původ jsem něčeho, 0 subi. os.,
Ῥο, []Ἱαλλὰςoureve zu% P. původemjest
pohromy, seslala pohromu. Pl. φυτεύειν
mal omslosivA0yousvštěpovati a zasívati řeči.
ÓovTEVoacvŠtěpovatel. —i o subi, zosb., Sof,
ὕβοις φυτθύει τύραννον Zpupnosť rodí násilW;ného vládce.

/ 1 ’ 9 9

φυτὸν;, τό (οὐύ-ω) a) bylina; rostlina;
obzl. sazenice ; stromek sázený. Pl. Tv ©.e +
αἱῥίζαι.-- Χθῃ. (τ. βλαστάνω 1. α, -τίθημι
1. Ὁ, Υ. -- ὑποβάλλω 1. ἃ. -- «ὀρύσσω 1.). ϱ)
básn. tvor. Eur. tvorstvo,

φυτο-σπόρος, ὁ (-σπείρω) 9ο0/.Ρ]οᾶ Ίο] ;
otec.

φυτουργός, ó(ovTo-Fesyo:)zahradnický.
Sof. obr.o. arů vlastní otec.

obw (« fu-i, fo-re, fě-tus, -oundus; -nus,
bý-ti, bi-n. —)1. act. (s fut. obce, a0r, šod
co., bez prf.). a) x) plodím; rodím. obzl. o
subi. země. Hér. oúetyχαρπὀν, ἄνδρας ploditi,
vydávati ovoce, muže. Xen. vedle Toépet. —
ὶὅσα ὥραι φύουσι οοΚο]1ὅφγ τοῦπ{ plodí. io
δη]. Ῥομα, ΕΤ. την ἄμπελον φύει ῥροτοῖς
révu ἀάτά---.Ρο[,ὅσα ἀδελφὰ ἔφυσενἀνθρώποις
Odsóg kolik údů po dvou lidem dal, stvořil
bůh. B)přírodou, přirozeností vydávám, mám,
dostávám. Xen. στρώματα, οὐχ ὅσα πρόβατα
oús— nikoli cojich ovce vydávají. Hér. xépe«
gůsv rohy dostávati. —vAdcoxv οὐκ ἔφυσε
jazyku se mu nedostalo; jazyk mu nevy
rostl. i osubi. os., Aisehl, ožoxa 1Bůozvpůe
tělo bujaré (bujně rostlé) má, ovetvπώγωνα
uévav dostávati na bradě vousy dlouhé. v)
na jevo vydávám, vynáším, Sof. 6 χρόνος--.
b) o) plodím. Sof. vyova<oůca. rozence, po
tomky zploditi. Ooúcas rodič ; otec. pl. rodi
če. B) s obi. věci. Sof. TO πόνους φῦσαι 80
bě strasti zploditi, c) «) vštěpuju. Sof. $eot
φύουσιν ἀνθρώποις ogévac— smysly, rozum.
p) o subi. člověka, Sof. oůox: oočvac nabyti
rozumu. po% Bíxvnásilím. Hér. (v. dóča.£.).
—2. medď. (s aor. act. šoUv, bez prf.) rodím
se. a) o plodech zemských druhu všelikého.
růsti; vzcházeti. Hér., Xen. jóda—, σἵτος
(v. αὐτόματος 8,0. - καλός--f.) τὰ ἐκτῆς γῆς,
ἓν ΥἨφυόυενα Coze země, v zemi roste ; rost
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liny zemské (v. λεαίνω 1. b., δικπνέω). φῦναι
vyrůsti; vzrůsti. Hér, dumehog.Xen. Ta ov
v4. —b) «) osubi.živt. roditi se; pocházeti.
Sof. u%půvot nenaroditi se. x γυναικὸς φῦναι
7 ἄθηγ, πᾶ-, 710411156, ἀπό τινος-- ο někoho
pojíti, původ vzíti. Aisehl. omopáigčx τῆσδε
oůceTa, Ze semene, z kmene toho narodí se,
vzejde, Xen. čšouTečv T aúvý uv narodili
jste se v též zemi j. my. Sof. yvvý)šeus ženou
zrozením jsi. B) vzrůstám; vzmáhám se.
Ὠόπι, Φίλιππος κατὰ πάντων ἐφύετο-- Ρτοῦϊ
všem, nade všechny se vzmáhal. i o zosbn.,
Xen. odev 6 mAodTospůsra: odkud bohatství
se vzmáhá. o 0s. i sinf. Sof. šovv— vzmohl
jsem se k tomu, abych—; dovedl jsem, ič.
s inf. — ©) «) povstávám ; nastávám. 5oí.
dot porot; čpu uó00gvšem smrtelníkům
povstala, usouzena byla smrť. 3) stávám se.
Sof, s adi. praed. šovv dux avogdodv-- stala
jsem se neschopnou jednati—. 3. prf. ací.
(πέφῦκα) a) «) o subi. stromu a p. géovxe
vy; vzrostl; vrostl; vy-, vrostlý jest. Xen.
ὑπὸ τῶν πεφυκότων δένδρων od vrostlých
(v zemi) stromů (nehybných). Φοίνικεςτο
σοῦτοι τὸ μ.ῆκος πεφυκότες Ρ8ΙΠΙΥ v takové
délce (výšce) vyrostlé. 6) Hér. Tag Totyac
εἰκατὰ φύσινἔχει πεφυκυίας vlasy zdali podle
přirozené podoby má rostlé. b) o subi. živt.
«) zplozen, z-, narozen jsem; Z-, narodil
jsem se. Aischl. 0 AXopýcov 0) mémuxé
πω Κάο úlevu připraví, ještě se nenarodil.
—rodem jsem ; pocházím. Sof. dvyr0ů TaTp0g
od smrtelného otce (v. i rportu%e 2. b, «,
vový 1. £.). Xen, zarv90g Baoihémg mepuxévu
odotce krále pocházeti. $) odpřírody jsem;
přirozeností, povahoujsem; přirozenou vlast
nosť mám. Sof. čuotóg Timr. podobný něko
mu povahou jsem. Χθπ. ἀνδρώπῳ πεφυκότι
člověku svou přirozeností. BuotAeůg doxete
φύσειπεφυχέναι králem zdáš se přirozeností
své povahy býti. eůrepuxog velmi nadaný,
vv bvynv duševně. 7p0gm k něčemu. často
méouxxs inf., přirozenou povahu, vlastnost
mám, že. —někdy inf, řecký č. se překládá
ij. verb. fint. a répuxa: svou povahou. 90,
οἱἄνθρωποι χαίρειν πεφύχκασ οὐχὶ τοῖς αὐτοῖς
del lidé svou povahou „netěší se vždy věcem
týmž. iatt. —též: schopný, způsobilý jsem.
Ῥόπι, ἐστὲ γὰρ οὐκ αὐτοὶ πλεονεκτῆσαι καὶ
κατασχεῖν ἀρχἣν εὖ πεφυκότες πθςίο ζ8]1516
způsobilí, abyste sami si větší moei dobyli
a udrželi panství—. c) o subi. věci. α) πέφυκέ
τινί τι přirozenojest někomu něco. Xen. rů
ἵπποιςπεφυχότα jdéx vlastnosti koním při
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rozené příjemné, xxi dů 700g TG mepuxévat
τοῦτο ἐδόχει µοι elvat i příjemným zdálo se
mi to býti nad to, že mi bylo přirozeno, Arst.
reoVxóTAc přirozeným způsobem (op. me
mAaouévac). B) měpuxé T1něco svou povahou
jest, se stalo. Φοῇ,πάντα ταῦὺ' 2604 Axfeiv
ἐμοὶπέφυχκετῆς ἐμῆς σωτηρίας γᾶθοΏπο ἴοπιό
ně důležito k vybrání jest mi než mé zachrá
nění. T0 mŮůpTÉpuxe TOLOĎTOVoheň svou po
vahou jest takový. Tómov čyETEXKAMGTUTE
φυκότα πρὸς TodTOkraj máte výborně pří
hodný k tomu. Dém. τὰ πράγματα πολλάκις
ody odToTěpuxevskutky často (nestaly se,)
nedopadly tak. —rohů pčšovméouxe S a00, C.
inf, mnohem snazší věcjest (svou povahou),
ΔρΥ--.1. πάντων μέἐγιστόνσεκαὶπ:ῶτον κα
χῶν πέφυχεν-- απο]τδίδίπι a nejpřednějším
zlem ze všech jest, jestliže—,

Φώκαια, ión. Dwxaly, 4, pom.ms,Ión
ské v sev. záp. Lýdii.

Φωκαιεύς, έως, ὁ (Φώκαια)Fókajan.
Φωκεύς, έως, ὁ, Fóčan, obyv. Fócka '

(Φωκίς). Βόδαπόbyli Helléni kmenez větší
části Ajolského.

PONY, », tuleň ; nerpice. Hér. pl.
Dwumóc 3. (Pex-cús) Fócký. Dém.©.

moAeuoc—válka, svatá, za Filipa Mak. proti
Fóčanům r. 356—3406.

Φωχές, 1806,1 (Pox-eů)Fócko, zeměFόο
ká vestřd. Řecku, záp. odBojótska, s poho
římParnásským a hl. ms. Delfy,

φωνασχξω (φων-ασκός.φων-ή--)hlas ovi-:
ὅίπι (ν ἀεκ]απιδοί); ονἰδίπι 5ο v pronášení
slov, ve výmluvnosti, v deklamaci. Dém.
a0r., prf. act.

φωνασχία, j (srv. předch.) vycvičení
hlasu ; cvik v pronášeníslov, ve výmluvno
sti, v deklamaci, Dém.

owvém, (cový) a) a) hlas mám, Hér. pw
νέων µέγιστον ἀνθρώπων πια]ε hlas nejsilněj
ší na světě. 9) hlásám ; mluvím. vi něco trag.
(ν. ἄπυστος, εὔφημος). Ἡότ.φωνῆσαι promlu= .
viti, i Xen. — i: ohlašuju; oznamuju. Sof.
BAxoTagrodokmen, o rodokmenu. v) volám
(hlasem). Sof, s dat. boha: ku—.i Alavra ©.
Ajanta volám.— b) Aischl. o subi. znaku:

X

X, X = 10 (1eď), 76, neskl. — ch, dva- |
cáté druhé písmě v alfabétě. —Známka čísl.
a) 4 — 600. —b) Υ -- 600.000.

Χαβρίας.

χρυσοῖςφωνεὶγράμμασω zlatými hlásá pí
smeny-.

ooVÝ, j(» Oy-ui. Ve význ. STV.oVÓVY0s)
a) «) hlas, zvuk (živočichů vůb.) Sof. ©ovňy
λαβεῖνhlasu nabyti. Hér. umčeulavpovny té
voužádného hlasu nevydávati. čppyčeoovýv
vyrazil hlas (v. i doly 1. b, γ). --τῶν ὄνων
%o.oslů hlas. Arst. Táv Vmplovpovaí zvíře
οἱΥαΚΥ, ἀδιαίρετοι. -- Χθῃ, τὴν ἀχοὴν δέχε
σῦαι πάσας owvác že sluch pojímá všechny
zvuky. usydAy %©. silný, zvučný hlas. Pl.
TÝo. véya Aéyovče hlasem silně volaje pra
vil. vyv ©.yvodcajToĎ hlas jeho poznav. B)
hlas, slovo, Hér. ©.rowTy—první. Ώόπι, οἵας
rór mele.povag Půurmog jaká slova tehdy
vydával, vyhlašoval—. pl. i: křiky. Xen.
γοᾶ]θ ἀπειροκαλίαι. b) mluva. «) řeč ; jazyk.
Hér. geovův idímyiévre; (mluvu zvláštní vy
dávajíce ;) mluvou zvláštní mluvíce.w. Zxv
θική (v. νομίζω 1.b,y. —coXorxilo. —oVAAau.
βάνω 1. £.; srv. duó-owvog). Xen, 8) nářečí.
PL. ἡ Σιμωνίδου φ. (σ. 1 BůpBaoog—).čv o. λέ
yetv nářečímluviti. Thůk.

otvYjetc, evToc3. (pový) a) mluvný ; mlu
vou, řečí nadaný. Xen. —b) Arst. 70 φωνῆεν

„| zvučka; samohláska.

φώνΏμα, τό (φωνέ-ω) hlas vydaný ; slo
vo (pronesené, promluvené). Sof.—i prohlá
šení, sg.

φώρ, gen. otpó5, O(m fůir, φέρ-ω) Ιαρ8δὸ;
krádce ; zloděj. Hér. o

owpám (oWp)lapám (j. zloděje) ; oďkrý
vám, objevuju (co kdo chtěl míti tajno). Xen.
φωρᾶσαιs ace. part. praed, odkryti, objeviti,
že—.Dém. pass. Tů TOxĎTATĚ Jpóva poÁ
rat věci takové časem v pravdě se objevují.

φώς, 6θΠ, φωτός, ὁ {.ν Φύ-ω; 819τοπᾶ. οἆ
πάς]. φῶς) Ὀάδη, 8) Ἰχοσθηθε; ατοπεπύ ; stat
ný muž. Aischl, —b)vůb. muž ; člověk. trag.,
PL. z básn.

EŮůG,V. o%og(rozd. předch. φώς).

φωσ-φόρος 9. (φᾶς, φέρω) ΒΤΣΜΙοποξη/;
světlodárný. Eur. —$e4,t. Artemis,

owTEvoc 3. (vdg) světlý. Xen. Mos. —
i neut., Op. Gx0TEwv0s.

*

VÁ, Bof. zal 4.
Xapplxc, ov, znamenitý vojevůdce Ath.

ve 4.stl.



χάζω.

χαζω ve slž., v. dva-y—,δια--.
χαΐνω, ν. χάσχω.
Ἀαιρεκράτής, ους,v. násl,

atpepWv, dvToc,Ath., přítel a náruži
vý ctitel Sokratův, bratr Chairekratův.

xatpw (- grá-tus, žel-ati,- -eti, gier-ig,
Ρο-ρεᾖτα. -- Κπι. 1χαιρε, χαρε, 817. χαρά.-
fut. yaupýce ; prf. obyč. Ἰόπ.χεχάρηκα, básn.
1κεχάρηµαι; 80T. čydpnv, inf, yaoňva: ©) 1.
a) «) jásám ; radost mám, najevo dávám ; ra
duju se. trag., att. χαίρειν--, λυπεῖσθαι Τ8ᾷ0
vati se—,rmoutiti se, truchleti, Hér. og čx
κακῶν ἐχάρη TEXULÝCŮYj. po nehodách mož
no, zaradoval a potěšil se.Xen. yatosiv ὑβρισ
τικῷ výkonjásati, radostjeviti rozpustilým
smíchem. Hér. xeyxpyxórTegs radostí. —ča
sto: y. ovl raduju se něčemu. čsvíTuvtZ ně
čeho. Sof. ičy Timv něčem, při něčem. i s pou
hým ace., Aischl., Dém. (v. λυπέω 1. a). p)
Πρα]α οἳ,Χεη, --τῷ ὄψῳ τε καὶτῷ οἴνῳ μᾶλ
λον Ἡ τοῖςφίλοις τ ππ8βθα τίπὂ γίορ πεζ v přá
telích. b) «) s nom. praed. part., jenž č, pře
kládá se ij. verb. fint, a vapo slovem rád,
pl. rádi. Hér. Toómotatτούτοισι χρεώμενοιχαί
ρουσι způsobu takových užívají rádi. Xen.
OTOCVVOVVaÍpetg s kterýmkoli obcuješ rád.
Pl.. droxotvop.evográd odpovídám(ale part.
appos. 1č. překládá se přechodníkem,j. Hér.
ταῦτα ἀκούσας-- {οΐοα8]γ6ετ--). β) οὐχαίρω
nedaří se mi; není mi k radosti, blaze ; jest
mise zlou. Sof. oůT.yaíoov nijak bez trestu.
--Ἠό6τ. οὐ χαΐροντες γέλωτα ἐμὲ ὃήσεσθε π]
koli ku své radosti, ne bez trestu posměch
ze mne činiti si budete, Apystous000 ὣς χαι
oýcev Argejským ani tak že nebude blaze.
Xen. oů χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε 59 ]οα
byste odtáhli. při inf,i u. Sof. (v. ξυρέω{.).
2.a)o) veselé mysli, zdrávjsem. Xen.yatps.
—4Ma mod TxdTa veselé mysli buď! —vždyť
(činím tak,) jsem! —obzl. při pozdravu, při
vítání (salve); buď zdráv ' na zdar !vřtej; Sof.
νῦνdort yazípwnyní všem vítaným jsem, ode
všech pozdravován jsem.— zač. dopisu, Xen.
Κὔρος Κυαξάρῃ yoípev —pozdravení zkazuje.
—1při loučení (vale) s bohem. i pl. yatpere.
B) vůli svou mám. Sof. τὶ v něčem (v. špínu:
II. 1. b).— b) «) ve sm. impt. a opt, o louče
ní s někým, s něčím, i po zlém, Eur. yxípov
idu ke všem všudyjdi ! Ροῇ,ἑρπέτω χαίρουσα
aťsi jde s bohem., ke všem všudy !Eur. ya
ρέτω βουλεύματα pryč s úmysly! —móAco
Jest mi do obce ! —Hér, "Ou-np0gxi ra Kó
πρια ἔπεαχαιρέτω 5 Ηοπιότεπι α Ῥάβηόπιϊ ΚΥ
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perskými se rozlučme! o Homérovi a bás
ních Kyp. už ἀοβί! εἴτε-- εἴτε--, χαιρέτω αὖἲ
si, aťsi,to budižstranou, to tam ! β)χαίρειν
τι ἐῶ, κελεύωs bohem, stranou něco nechá
vám ; s bohem něčemu vzkazuju; nevšímám
si něčeho. Hér. —Xen. ταύτην τὴν εὐδαιμιονί
αν. ἶ5 1Πέ,δικοριπτεῖν etx yaipety rozdělování
si nevšímal. Pl. yaipesvcirely vimvýhosť dáti
někomu, něčemu.

Χαιρώνεια, 4, ms. v záp. Bojótsku,již.
od Kéfisa, památné vítězstvím Filipa Mak.
nad Hellény r. 338.

χαίτη, ἀό. -τᾶ, Ἡ, a) kštice ; vlasy dlou
hé. Soť.,Eur. (v. ámapym). b) hříva. Eur. lví.
Xen. koňská.

χαίτωμα, τό (χαίτη) Αἰβοβ].hřívnaté
ochocholení; hřívnatý chochol.

χᾶλά dór. = χηλή.
xaAaču, 4 ((« grand-o, hrád) a) hrád;

ledovec; suty; kroupy; krupobití. Sof. (v.
ouPotog). Xen., Dém.— b) obr. krůpěje. Sof.,
v. τέγγω-- {,

χᾶλ-αργος ἀόγ. Ξ--χήὔλαργος.

χαλαβρός 8. (= yxhá-o) volný ; uvolně
ný ; netěsný; pohodlný. Thúk. ἁλύσειςΤεῖδ
zy (ne příliš napiaté). Xen. χαλινός. -- 81.
v praed. č. i adv. volně; zvolna,

χᾶλαρότης, ητος, Ἡ (Καλαρό-ς)volnost;
uvolněnosť. Xen.

χαλαω(» χἀ-σκω.-- ΔΟΥ.ἐχάλασα,Ρ858.
šyxAáodnv) 1. a) volným činím: uvolňuju.
α) Sof. jaXž xpeuacviv dorávny uvolňuje,
rozdrhuje visící provaz. Sof., Bur. xAřůco.
χαλᾶν πάτοτγ (dveří, vrat) odstrkovati. p.
κλῆθας, Xen. i o subi. Κοηδ. χαλᾷ μᾶλλον ἢ
diuorě Tě decy4 uvolňuje více než rozpojuje
vazadla, pass. yaXuocdývauvolněnu býti.
Aischl. subi. dsou.«pouta—. $)odhrnuju. Sof.
náv zdAupyy.avšechnu přikrývku. y)otvírám.
Χθῃ.ϱ Κοπίοῃ χαλῶσι τὸ oTou.«. —b) s obi.
08., ΑἰδοΠ1,χαλάσαι τινὰ ἐκ δεσμῶν ππσο]ηίΒ,
vybaviti někoho z pout. pass. yZAxodřva,
PL. o těle: ochabnouti (v. šmrstvo 2. a). c)
οῦγ., ΕΙ. -- τὰς Ἱνίας τοῖς λόγοις (τ. ἐφίημ.
Τ.9.9). 2. πέν. ῬοροπδΜπα;Ῥοσο]α]1, a)Bur.
ζῶναί σοιχαλῶσι Ῥά5γθβΚτπεἅ Ῥοτο]π/θ. Pl.
τὰ νεῦρα (Υ. συντείνω 1. 8, β). Χθῃ. τὰς πύλας
χαλώσας Ῥτάπη οἰγίτα]{οί56. ϱ) ο09.α) Αἱ5οἨ].
undavň jáAx nijak nepovoluj (poutaje). oů
Šau. vaAž1axdv nijak neulevuje v mukách.
$) Soť. povolný jsem ; poslouchám. ὅτε νῦν
χαλᾶς--. 6) Aisehl. i se subi. neut. TEv xAž
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vovv jaká úleva, jaké umírněníve vztek
losti?

XaAddiot nár. Asijský, snad Semitský,
jenž v době prastaré obýval na vysočinách
Armenských, odkudasi ve 14.st]. postoupiv
kjihovýchodu,založil říšistarobabylónskou ;
tam i za vlády Assyrské (oddruhé polv. 13.
stl.) v poddanosti zůstal znamenitým obzl.
tim, že třída kněžská podržela jm. Χαλδαῖοι,
vynikající i uměním hvězdářským.— u Xen.
σ. { Χάλυβες,

χαλεπαίνω (γαλεπό-ς9.801. ἐχαλέπηνα,
Ρ888.ἐγαλεπάνὺην) a) mrzut, nevrlý jsem;
horším se. Tivi na někoho, na něco. Hér. Tě
roTau. Xen. vedle opyilovau. —y..,čru—hor
ším se, za zlé pokládám, že—.PL., Xen. —i:
ἐάν τις 8 coni. jestliže by kdo—.i χ. τινόςτινι
horším se pro něco na někoho. is dvojím dat.
χ. τινὶ τοῖς εἰρημένοις-- π8 πέΚοΠοpro slova
Ρτοηεβεπά,-- ἆθρ. ρᾷᾳ55.ΧεΠ. γαλεπανθῆναί
Ti, ÓTi—rozmrzeti se na někoho, že—.yuAe
παίνεσθαι πρὸς 4AXAove horšiti se na sobe
vespolek.— b) nevrlý, nespokojen jsem ; re
ptám. Thůk. 790gTě magóvra na nynější vě
ci reptám. 0 yeXeraivov reptal ; odporník.

y«Aertóc 3. 1.a) pádný; těžký ; prudký,
) Xen. T0 y. Toůzveúu.xT0gprudkosť větru.
») prudký ;prehlivý. Hér. o9y9vyxAerógpo
vahou—. Thúk. opy%y. povaha prudká. —
příkrý ; přísný. Sof.(v. Buoúc2. a, «).— Xen.
Dém.ἐν ταῖς παρασχευαῖς τοῦ πολέμου φοβεροὶ
xuty.v přípravách, vevýpravách válečných
strašni a přísni, Thúk. χαλεπωτέρως κολαζό
evo, přísněji,s většípřísnostítrestáni jsouce,
Xen. 0 y. příkrost; přísnosť. v) prudký;
krutý; trpký. Aischl, dn. Eur. ovu.oopá.—
Thúk. o nemoci. yaAcrorTépucmpocénrev
čxZoTe pruděeji, krutěji připadala na každé
Πο,ΕΙ. ἀπέχθειαι οἷχιγαλεπώταται καὶβα
súTaTa nepřátelství co nejprudší a nejkru
tější. ΧθΠ, χαλεπώτατος ἐχθρός πο]κτι{δ]δί
protivník, Távra Tů yaAexárara všechny
strasti nejkr—.b)těžký ;obtížný ; nesnadný.

„aAcrorTarTovkraj co nejobtížnější (pochodu).
τὸ y. těžkost; obtíž; nesnáz (v. διαλλάσσω
1. 8, α--, ἐπιπίπτω £.), —yxhemov, —raWTEoV,.
—múraTovs inf. těžko, obtížno, nesnadno, ob.
tížněji, nesnadněji, nejobt-.jest-. č. též s inf.,
n.: aby—.adv.i: s obtíží (v. dixceCe 1. a).
o) isosb. vazbou při inf, jež č. často vhod
překládati vazbou neosb., Pl. yuXeroi Gvveřvau
nesnadní k obcování, v obcování; nesnadno

χάλκευµα.

s nimi obcovati. Thúk. vaAerai ai úuéTEpN
oůce čočasobtížno, nesnadno jest vaše po
vahy vládě podrobiti,—2.a))obtížný ; zlý.
Χθη. χύνες. Ὠόπι, 008. τουτουὶ τοῦ χαλεποῦ
BAucoyu.íxtohoto zlobocha—, neut. zlo, Xea.
τὸ ἀπειδοῦντι πάντα τὰ χ. ἀνεῖπεινπθροβ]ιᾶ
nému vším zlem pohrozil. ΒΙ. (τ. ὑπολαμ
Bůve 1. 0, a). yaherůcčye úTedTOĎmóTovzle
mi jest od pití. B) zlý ; nemilý ; trudný. ΕΙ.
ἀγγελία (σ. βαρύς 2. ο, α). χαλεπῶς φέρειν
těžce, nemile nésti, snášeti. vvi sklíčenu bý
ti, kormoutiti se něčím.išrí vi z něčeho,
ϱ) πιγπαἴὔ ; πθστ]Υ. ΧεΠ.χαλεπῶς φέρειντινός
—býti pro něco. —ěveyxetyrozhorliti, rozhně
vati se—.

χαλεπότης, τος, Ἡ (χαλεπό-ς) 1. a) «)
prudkost; příkrost; přísnost. Thúk. čovy.
s přísností.9) Isok, Tv roArav krutost
správ obecních, b) obtížnost. Thúk. %motov
míst (chůzi). 2. nevrlost. Xen, guvogněčí,

Ἀαλέστρα, ión, -on, ms. pom. Mak, při'
ústí Ť, Axia.

yaAtvóc, 6, 1.a) udidlo; uzda, trag., Hér,,
att.sg.ipl. —ioprať, Eur, obi. při oeterv.b)
provaz. Eur. pl. lana kotevní,2. básn, a)pou
to ; vazba. Aischl. pl. gérotvoLvazba skalní.
b) moc násilná, vládná, Aisehl, A:0g7.

χαλϊνόω (χαλινό-ς) ασᾶίπι; ν αζᾶα Ῥοή
Πηάπι,Χθη, --ἵππον, ἵππους χαλινῶσαι ν ππᾶἩ

pojati.—ipass. ba
χαλίνωσις, Ἡ (χαλινό-ω) πζᾶδηί; Ρο]{πιά

ní v uzdu. Xen. pl.
χάλιξ, ικος, ὁ, 4, vápno (calx). Thůk,
VÁAN-UOTUG, 1Šog,O(yaAu-0<) obyč. básn,

kovoštítý ; štítobrněný. Sof.—avýpoHérakle
ovi. Eur. "Apys.

χαλκεία, ἡ (χαλκεύ-ω) Κοτάϊεῖτί. ΡΙ.

χαλκεῖον, ἶόπ.-Ἴιον, τό (χαλκεύ-ς) 1. ἵο
várna. Hér., PL. —2. a) měděná, kovová ná
doba, -vý kotel. PL. (v, droretvo £f.).u Hér.
též, ale ohromné velikosti. — b) měděné

zrcadlo. Xen.
«) att. Xen. mopetx, zpócodow. —yplov očov | χαλκ-εμβολάς, άδος, Ἡ (χαλκ-ός, ἔωῤο

Xo-v2.) Eur. kovočelá ; -přídá. —loď.

χάλκεος, αἲῖ, χαλκοῦς ὃ. (γαλκό-ς)ko
vový ; obzl. měděný. (spěžový). Sof. AéBncKo

ος, Πόγ,ἄλυσις,πίνχξ. Χει, δώραχες,κρόνη,
i méXroupavézky—. i osochách, Hér, [Iocau
δέων kovová socha Poseidónova. Xen, V706.

χάλκευµα, τό (χαλκεύ-ω)ποταπό (pou
to). Aischl. pl. okovy.
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χαλκεύς, έως,ὁ (χαλκό-ς) πιδάξπάΥ;(Κο
tlář ;) kovář. Hér., att.

χαλκευτικός 8. (χαλκεύ-ω) kovářský.
Xen. mase. zběhlý, dobrý kovář. %y. kovář
ství.

KAÁNEĎ(zaXaeú-c) kovařím ; kovářství
provozuju. Thúk. —Sof. χαλκεῦσαιξίφος(Κο
vářsky udělati,) ukouti meč. Xen. 70 yxXzcÚ
etv kovářství.

XaAxrjš-, v.KaXymě-.
χαλκήιον, όπ.Ξ- χαλκεῖον.
χαλι-ήλατος 9. (χαλκ-ός, ἔλα-ύνω3.)

básn. z mědi, z kovu dělaný ; kovový. Aischl.
Zodovec. Eur. dorídes.

χαλκ-ήρης 9. [χαλκ-ός,ἀρ-αρ-ίσκω)básn.
kovem obložený; okovaný.Aischl.v. orTóAosí.

XaAuuědeÚo, éos, Chalkiďan, obyč. pl. 1.
obyvatelé Eubojského ms. Chalkidy (XaAxis).
2. obyvatelé Chalkidiky (srv. násl.).

Χαλκιδική, ἡ (σ. Χαλκιδικός 9.) ΟΠα]
kidsko, země pom. v jihozáp. Thrácku mezi
zát. Strýmonskou a Thermskou, pozdějičásť
Makedonie.

XaAuidmoc 3. (XaAxke)Chalkidský. 1.
příslušný k Chalkidě Eubojské. 2. obyč.pří
slušný k Chalkidsku Thr. (později Mak., v.
Χαλκιδική), jehož osadníciz veliké části po
cházeli z Chalkidy Eubojské. Hér. r0 X. vé
vogChalkidský kmen,

Ἀαλκί-οιχος, 1 (yxAx-05)příjměAthény
ve Spartě, kde měla svatyni se zdmi kovem
obloženými a se sochou kovovou. Kovobytná;
Kovochrámová.

yaAnlov, Tó (zaXu-ó:) měděná, kovová
nádoba. Xen. pl. —énádobí, náčiní.

Χαλκίς, ίδος, 7, jm. několika ms., obzl.
1. pom. ms. Eubojské, prostřed pobřeží záp.,
přinejtěsnější úžině Eurípa, naproti Aulidě
(srv. XaAxdtxós). 2. v již. Aitólsky, vých.
od ústí ř. Euéna, osada Korintská,

χαλκο-βόᾶς, 6 (-Boň) Sof. —"Apngkovo
zvuký boj.

χαλκό-δετος 9.{[-- 9. dé-o)básn. kovem,
mědí spojený, obložený. Aischl, cáxo«. Eur.
—Sof. v. xJAxí síně kovové (obložené deska
mi kovovými, spojenými hřeby kovovými).

χαλκο-9ώρᾶξ, 0, Sof. kovobrněný.
VAÁNO-mpoToG 2. básn. kovobitý; —ku

tý. Eur. oxoyxvov.
χαλκό-πᾶχτος 9. v. násl.
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χαλκό-πλᾶκτος 9. ἀότ,(-πλήσσω).Sof.
z kovu bitý, zhotovený. yévug—sekera. —dle
někt. :yaAnóranTos(-rmx70c) z kovu sestro
jená-—.

XAAnó-mAsvpoc 2. Sof. kovoboký, zů
TUK.

χαλκό-ποὺς, ποδος, ὁ, Ἡ, βά5δα..8) Κοτο
nohý. Sof.Eotvůg (pevných, neunavných no
hou). b) kovostupný. Sof, ódógpráh.

χαλκό-πυλος 9. (-πύλη)πιδὰδηγοἩ bran ;
Κοτορταπύ. Ἠότ. ἱρόν.

yaAnóc, o (« železo) 1. a) kov; ruda.
obzl. měď, která nejdříve z kovů se vzdělá
vala. Aisehl. y., σίδηρος,ἄργυρος,χρυσός παδᾶ,
železo— —. Xen, vedle oídnp0£. —j. slitina
s jnými kovy i: spěž ; bronz. b) měď; kov ;j.
věc z kovu, z mědi zhotovená. «)j. zbraň,
jakákoli. Xen. (v. daTpanrTo 1. a, P). —9)
nádoba, jakákoli, Sof, čvPpaxyeťy. v malé ná
době (měděné). —2. obr. kov (j. znak pevno
sti, stálosti). srv. yxAxór0ug,a.

XAÁNO-oTOLOG2. (-oTóu-a) básn. a) ko
voustý. Sof. xdčov. b) vpředu, svrchu kova
ný. Aischl, ἔμβολα.

χαλκό-τευχτος 9. (-Tey-e) Eur. z ko
vu ustrojený, zhotovený.

χαλκο-τύπος, ὁ(-τύπ-τω) πιδάξηί]ς;πιδ
děnář. Xen. vedle yaAxeúc.

KAANOŮGv. χάλκεος.

XaÁNów (yaXxó-c) mědí upravuju. v.
χάλκωμα.

XaAnwěwy, ovvo<,mýth. kr, Bubojský
před výpr. Trj., syn Abantův, spojenec Hé
rakleův.

χάλκωμα, τό (χαλκό-ω)πάᾶοῦαπιδβδπά,
pl. nádobí, náčiní měděné. Xen., Lýs.

X aAvpec, nár. Asijský, u Aischl. mý
thický, divoký, obývajícíkdesi ok, Kaukasa,
zabývající se vzděláváním železa (srv. 1%
Avd). —u Xen. nár. dvojí: 1. i XaA0uřor na
zývaný, bydlící mezi Pontským pobřežíma
Armenií, bojovný, hornictvím se živící. 2. na
Pontském pomoří,poddaný sousedním Mos
sýnoikům, nebojovný, zabývající se vzdělá
váním železa.

χάλυβος, ὁ, u Aischl. ---γάλυψ.

VÁÁVÝ, -vBos, 6 (dle někt. « χαλ-κός)
ocel, nejdříve prý od Chalybů vzdělávaný
(srv. XaAuBes).Aischl., Sof.

xap% ((«-humu-s, země) km., obyč, ve
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ἴτ. ἰδοΏίο: 4) Ίοο, χαμαί x) na zemi. Xen.
při xadňodou, xaTaxeioda. B) dle čšťt;i na
ot. kam ? Eur., PL,přirecetv, receřobu. Xen.
přixarTaxuvýva.b) o) χαμᾶζε na ot.kam?
na zemi; na zem. Eur. β) ΑἰβοΒΙ.Χαµμάδις
v témž význ. při reoetv. c) vapňdev : ze Z
mě. Hér. při detosiv, AxBety,—Xen. (dle někt.
yxzu.ódev) zdola. —duúvecdau. p. Arst. z básn,
při ἄσεσῦαι,

Χαμαδις,χαμᾶζε, χαμᾶνεν, χαμαί,
v. předch.

χαμαίζηλος 9. (Χχαμαί--)při zemi; ní
zký. Pl. 0 χ. (t. dípp0g) nízká stolice, židle.

χαμαι-κοΐτης, ου,ὁ (-κοίτῃ) Sof.pl. ze
měložníci ; na zemi líhající, spávající.

XApou-TETÝG27(mí-7T-e) a) k zemipa
ἀα]ίοί. Ένας.χ. πίπτει k zemi pádem padl. b)
PI. y. dv na zemisi líhající.

χαμ-εύνιον, τό(χαμ.-α, εὖν-ή)ΒΙ. ΡΙ. 9Ρ8
cí prostěradla (na zemi),

χαμηλός 9. (χαμα-) při, k zemi; nízký.
Xen. ὁπλαί. οΡ. ὑψηλαί.

χαμόνεν, Υ.χαμ.α, 6,
χάμψαι, dle Hér. Eg. jm. krokodílů;

champsy.

χανεῖν, ν. γάσκω.
χάος, τό(.ν χά-σκω) βρουβία; βπιόβ.Γ],

XApÁ(srv. Jalo) a) radost (živějevená.
srv. dový). trag., att,, op. Aóry.—b)choutka.
Φ0Μ,,Υ. ἀνήκεστος--.

χάραγµα, τό (αράσσω) τισ; zarytí.
0, ἐχίδνης--uštknutí—.

χαράδρα, Ἡ, a) bystřina, Xen.b)) vý- |
mol; zmola; úžlabí; úžlabina; úval. Hér.,
att. —B)úvoz. Thúk. κρηµνώδης,

Χαράδρα, j (Úval) ms. v sev. záp.
Fócku.

Xapadptóc, 0 (yapádp«)kulík. PI,
χαραδρόω (χαράδρα) Ρα55.Hér. o subi.

Πι.,ΤΘ; χαραδρωῦῆναι, κεγαραδρῶσθαιz8
vodněnu, zaplávenu býti.

χαρἀκτήρ, Ἶρος, ὁ (χαράσσω) 8) 1Π8116
ní vryté ; ráz; znak, Eur. na těle, Ηότ. χ. τοῦ
mpocámou ráz, tvářnost obličeje. b) Hér. x.
vAdcons ráz, zvláštnost řeči, jazyka. pl.
-Ὑλώσσης τέσσερεςὄέτοτο πάϊεδ(. ΕΙ. χ. τοῦ
sldovgráz, zvláštnost druhu (v rozeznánípo
jmu). Isok, v. e)dočíuc—. v. čmBaXAo 1. c.

χαράχκωµα, τό (γαρκκό-ωΚολτι οηταση
.

χαρίξομαι.

ju. —y4x4) okolení; ohrazení kolím, vůb. o
hrázení ; hradba. —Xen, i tábor ohrazený,

χαραξ, «xog,i, a) kůl; tyč.Thůk.na
vinnicích, fem. b) násyp (kolím upevněný).
Dém. χάρακα βαλόμενος πρὸς τὴν πόλιν πάβΥΡ
(nahodiv,) udělav si proti ms-.

Χάραξος, ν. Σχαμανδρώνωμος.
χαράσσω 1. τγ]α; ταπίπι, ΑἰδοΠ].χα

úoceTa zédovrozrážena jest, puká půda.2.
ostřím. obr. dráždím ; popuzuju ; rozhorluju.
med. —se. Eur. zivi T. na někoho něčím.

Φᾳ58. Ἠότ. µεγάλως κεχαραγµένοςτινὶδιά τι
velmi podrážděn jsa na někoho pro něco.

Χάρης, ητος, το]ογὰᾶςο Α4Π.το 4. 5].
Χαρίδημος Ειδο]ατ, γὰάςο πα]αἴόμοvoj

ska Ath. za Filipa Mak,, velmi vrtkavý.

χαρίεις, εντος ὃ. (χάρι-ς. sup. χαριέστα
τος) ἀδχιι, milosti plný ; milostný ; libý ; lí
bezný ; lepý; spanilý. a) «) PL. z básn, yu
ριεστάτη by nejmilostnější, nejlíbeznější

„věk. ($)PL.yaplevra. v Vduva líbezné—.1 ry
Υἢ χαριεστάτη ῥεῖ ΡΙΑΠΙΘΠpřelíbezně plyně.
b) obr. «) libý ; milý ; hezký ; krásný. Xen,
ἐνδύμημα-- úmysl-. i Írón. yapiev,ei—to bu
de hezké, jestliže—. PI. yoptévrec mile; lí

| bezně; hezky. Isok. —ěrouvetv.B) spanilý ;
ušlechtilý ;vzdělaný. 00s. Pl. ἀνδρῶνχαριέ

. GTATOGTÝVμουσικήν ἆ πιιζᾶ nejvzdělanější
v hudbě. Isok. oi v. rv EXXvov nejušlech
tilejší, nejvznešenějšíz Hel-.

NaptevTCop(vale) vděk,milesij| čínám. Pl, írón. žerty si strojím.

χαριέντως, v. χαρίεις.
χαρίζομαι, (χάρις2.) 1. πιο. 8) α) τὰδῖς,

vhod činím ; vhod se činím (slovem n. skut
kem);zavděčujuse ;povůlijsem. Aischl. ya
oloacůozavděčiti se; poslechnouti(slova ně
čího). Tri někomu. obzl. att. Pl. τοῖςἀγαδοῖς
χαρίζεσθαι ἀορτύπαανά ὄξδοταίίse, po vůlibý
ti. χαριζὀμενόςvmk vůli někomu.fut. yoptet
odaí vw. —i: milosti prokazuju. Pl, (v. 0

| wvuua1. b).i o štědrosti v darech. Xen. Tiuóv
καὶχαριζόµενος ÓTavTil dyzodů pocty a da
ry uděluje kdykoli v někomsi zalíbím. B).
« vděk, vhod činím něco; zavděčuju se ně
čím, v něčem. Xen. úmavra TÁ TaTpÍ. —TaŮ
τα χάρισαί µιοιto učiň m.,vděk! Dém. rí uv
χαρίσωµαι co vám vděk promluviti mám ?
čím se vám zavděčiti mám? y) lahodím, li
chotím. vi někomu. io subi. Zosb., PL.obá
sniotví drámatickém. yoolCsobarole Hsarař;
lahoditi divákům. —b) vděk činím ; povolu



Χαρίλεως.

Ίτ; Ποτίπι, α) τινὶπδδθιπα, Χεη. τῇ ἡδονῇ roz
Κοδὶ, τῇ γαστρὶ χαρίσασθαι. ϱ) τινέτι. 907.
δυμᾷῷ µαταίῳ μἩ χαρίςεσθαι κενά 1ηΥ8Ι1své
nerozvážné (marnývděk neprokazovati,) mar
ně nepovolovati, nehověti. —2. pass., obyč.
prf. v 3.0s. sg. a pl. vděk učiněno, proká
záno jest, stalo se. Tí viv. něco někomu, ně
čemu. Hér. τοῖσιΕὐβοεῦσι ἐχεχάριστο Ε0ο
janům vděk stalo se. Pl. vý uvýun—památce.
xey xotoy.Évovpříjemno, k libosti. vvviněkomu.
Χα. 151. ρατύ.πομπαὶτοῖςθεοῖςκεχαριαµε
νώταται slavnostní průvody bohům nejoblí
benější, nejmilejší.

Χαρίλεως, εω, 1.π. ΧἈάριλλος,ου, Ι1,
Spart. na zač. 8. stl., Prokleovec, dle Hér.
syn Eunomův, otecNíkandrův (dle někt, syn
Polydektův, otec Eunomův). — 2. Samian
v 6. stl., bratr Majandria 2"?.

Ἀάριλλος, ν. ΧαρίλεωςἹ.

χαρις, ιτος, Ἡ (.ν χαρ-ἀ, χαίρω STA-tla.—
800, 86. χάριν, Ἠότ. Ιχάριτοα) 1. 8) ἀξίς; νάδίς;
půvab; lahoda; libosť i pl., Eur. půvabné
tance (v. 4vuAAx1. a, p). Thůk. uera yapi
TWveúTpanéhoc s půvaby, s vnadami, s le
postí obratně.—b) libosť; chuť. «) Pl. "Epog
χαρίτων, ἱμέρου,πόθου πατήρ Mílek libostí,
žádosti, tužby působitel, původce, B) 5904,
πρὸς χάριν Bopdgna pochoutku pokrmu. xo
έσαι στόµσ πρὸς χάριν ἐμδς oxoxóc Nasytiti

se dle chuti, dle libosti mým masem. 2. vděk.
a) «) libosť; radost; rozkoš. trag., att. (V.
ὑπέρτερος Ρ. α., jčový b, u, ἀπεργασία). Sof.
i op. góvog.—B) rozkoš milostná; milosť.
Xen.ipl.— b)«) služba milá; čin, skutek
milý ; milosť ; laskavosť. trag., Hér., att. (v.
νεύω ἔ,, dvávvo 1. £., úmovpyčeb. rídyu 2.
b. «.). pog ydotv k libosti, k zavděčení. —i
zásluha; dík (očekávaný. v. χατατίδημ.ι Ἱ.
b.,b).— B) dík (povinný za službu proká
zanou); odměna ; odplata; vděčnost, Φοξ, ΓΙ.
διπλῆ (τ. opelho 1. a ει, ἀποδίδωμι1. 8. οἶδα
{, πρόσοιδαἕ, τίνω 1. -- ἀκάρπωτος, τελεσφό
ρος). v) Sof. ópyň dpi Ooúcvášni, hněvu
(vděk prokázav,) povoliv—. v αὑτοῦ φρενὶ
pv Fapxoyečvsvé mysli vyhověti (srv.y m
otCouau1. b).— c) «) libost; přízeň ; láska.
Xen. sdeAovotot Zai χάριτος ἕνεκκχἐξιόντες ἆο
brovolně a z lásky se vypravujíce. Pl. 700g
ydpi Ačyewk libosti (aby získal přízeň) mlu
ια. Ὠόπι, μήτε πρὸς ἔχΌρανποιεῖσθαιλόγον
výre mpdsv. ani k nenávisti nečiniti řeči
ani ku přízni. p. při δημηγο ρεῖν.809.γάριντι
vogk vůli někomu ; pro něco. Hér, 0) Tv A

χασχω. 1151

Wyvatovy. čovoavedovro nikoli Athéňanům
k vůli výpravu konali. Pl. y. rAnouovřspro
nasycení, 8) milost ; láska. Soť.(τ. ἐκβάλλω
2. a, ἅ, ϱ). πρὸςχάριν ἐρεῖνΡοἀορτόπιοἱ (ο.
Χλαίων--). Χθῃ. ἐπιμέλειαι δοκοῦσιδιὰ γαρί
Tov etvoustarosti zdají se míti způsobý přá
telské, did yapírov ylyvecbauz přátelství po
vstávati, pocházeti. (op.dméyem, čybou).

Χάρις, ιτος, 7 (xapus) 1. Milostka ; Milo
stenka; Charitka; Grácie (bohyně půvabu ;
lahody, milosti). obyč. pl., půvd. počtem ne
určité, od8. stl. obyč. tři, dcery Diovy, druž
ky Afrodítiny, přítelkyně Mús. Eur. χορο
ποιοί. -- 9. Χαρίτων λόφος ἄῑο Hér. pahrbek
Milostek v Libyjské krajině Μακ (Μάκαι)
na záp. pobřežívětší Syrty, kdy říčka Kínyps
mělasvůj pramen (nedal m., kde později bylo
m. Thapsos).

xaptoTýptoG 2. (yupílouo) díkům pří
slušný. Xen. vo y. oběťdíků, vděčnosti. A
πόλλωνι ὀφειλήσειν.-- τινὸς 78 ηδοο,

χαριτία, j (ydpi) Xen. milý, rozkošný
příběh, žert,

χαριτογλωσσέῳ(γάρις, γλῶσσα)Αίβοβ].
k libosti jazyk řídím;jazykem lichotím.

χάρµα, τό (χαρ- Υχαίρω) Ῥάρα. ΡΏρτᾶ
vená, hotová radost; milé potěšení. trag.
obyč. ze škody jných. Aischi. čywpots pro
tivníkům. Eur, —Eouvtos.

Ἀαρμίδης, ov,Ath.ve?2.polov.5.stl.,syn
Glaukóna, 2h9, bratr matky Platónovy.

χαρμονή, 1 (ydpu.-o)rozveselení; rozkoš.
Sof. uyrpi y. —Bur. Tépyisyapu.ovév potěše
ní z rozkoší. Xen. 0%0vů; y. z veselé radosti.

yappóovvoc 3. (apyo-vý) radostný.
Hér. ra y. radovánky.

Xaporívoc Milétan ok. r. 500., bratr
tyrana Aristagory 3P9,

xaportóc 3.12. (voe) jiskrný ; jiskro
oký. Sof. Yřpeg. Xen. xovec.

NÁpTÁN Sof,— xai dor.
χαρτός ὃ. (χαρ- Vyaípw) radostný. obyč.

neut. sg. a pl. Sof., PI. (v. reomvóg).Eur.irón.
χαρτὰ πάσχω ἀοβῖο 56 πιὶ γοᾶθ ({, Ζἱ6; po
χαἴρε πό] se dobře !)

Χάρυβδις, εως,ἡ, dle Thúk. jm. nejtěs
nějšího, plavbě nejnebezpečnějšího m, úžiny
Sicilské k jihozáp. Italii, dle pověsti jm, 0
bludy mořské tam na pobřežíSicilském sí
dlící naproti Skylle,

χάσχω jen, prs. a impf., později prs. i
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χαΐνω, zř. (« hisco, hio, hia-tus, ze-ju, zi
vám, zá-ti.—ostt, čsyodkm.vav, „gáhn-e,
aor. zř. Šyuvov)1. zeju; zívám; ústa otvírám.
Hér. aor. okrokodílu. Xen.: prs.o koni. 2. dr.
chrlím; vychrluju, vypouštím. Sof. červa64
UXTYZATOTIVOG„aveřy hrozná slova na ně
koho vychrliti.

χάσμα, τό („4-oxo) rozzev,obyč. a) «)
rozpuklina; propast; prohlubeň, Eur. gérpus.
Πέτ. γῆς (τ. ἰἐκδίδωμι 2.—). B) otvor (pro
stranný). Pl.—b) Hér, v. reXkyeo; spousta,
prostranství šírého moře.

xaopáonu (jdou) a) zivajeústa otví
rám ; zívám. PL.part. prs. b) ústa otevřená
mám ; stojím sloupem, j. sloup, zaražen. PI,
prs. —ifut. yacuňse s otevřenými ústy sta
neš ; zaražen budeš.

χάσµη, ἡ (χά-σκω)zívání. srv. předch.
VÁTEPOG, Sof. — καὶ ἕτερος.

χαυλι-όδους, οντος,ὁ, Ἡ (χαύλι-οςν χαῦ
vog) s kly vpřed (odstávajícími,) vyčnívají
cími. Πόν. ὀδόντες χαυλιόδοντες zuby skly
vyniklými.i pouhé ». kelčák (vyčnívající).

xadvoc3.12.(« yd-oxw) odstávající;
volný ; kyprý. srv. násl. dvě.

χαυνότης, Ἴτος, Ἡ (χαῦνο-ς)ΚΥΡτΤοβύ.Χεη.
χαυνόω („xdvo-g)kypřím. Pl. obr. y. T

vz nadýmavým, pyšným někoho činím.
ΥΥ

YstAog, 6 1. a) pysk, ret (člověčí). i pl.,
Eur., Xen. b) pysk zvířecí, Xen. koňský, sg.
—2. obr. a) kraj; okraj, Πόν. τὰ . τῶν πο
ταμ.ῶν, Auvémv. Thůk, v0 3. rs ržo00u, b)
strana ; stěna. Hér. TŽ v4ppou T%3.

χεῖμα, τό(-- χι-ών, 51. χειµ-ών,ννΠἱ611-6,
zim-a) 1. a) zima; studeno, b) Aisehl. do
ba zimy ; zíma (zejma). 2) větrno; bouřlivo.
Eur. bouře (mořská).

/ / — / ν

χειµάδιον, τὸ (edu, sIv. χειμασία)pře
zim ; m. přezimní, přezimovací, Dém.sg.

χειµάζω (χεἴμα,91. χειμαίνω) 1. πίτα
trávím; zimuju. Hér. Mapdóvos περὶτὴν Θεςσ
aan čysiuoČeM,kolempoThessalii (s voj
skem) zimoval. p. Xen. —yeudox přezimo
vati; zímu stráviti, prožiti. Dém. čvTm yet
μιάζειν.. a) «) obyč. v 3, os.sg. ; bouří. Xen.
ὅταν χειμάζη ἐν τῇ δαλάττη ὁ δεός Κάγζ
by bouřil, bouři zdvíhal bůh na moři. οἱ.
i s ace. neut. ÝE0ŮTotaĎT« Κειμάζοντος bůh
když takové bouře sesýlá—. i bez subi.,
Ἠότ, μέρας ἐχείμαζε τρεῖς Οἱ ἀπὶ Ῥοπΐ]]ο,
bouřka trvala. B)bouří, bouřkoustíhám, zmí

χειµών.

tám, poháním. obyč.pass. Aischl. yewaČe
oba: bouřívydávánu, poháněnu býti. p.Thúk.
l yeauxodůva bouřípostiženu, zahnánu býti.
i dvéuo) vichrem zahnánu býti.— o loděch:

LY LAD Mm „2 . , 2..
rozprášenu býti. —905 79)Kory zahnán býti
ku Krétě, b) obr. pobuřuju ; zmítám. zř. act.,
N ε „W = . 7 —/ v vof. ag 700 αἷυικ χειμάζον πόλιν poněvadž

. prý tato krev zhouboustíhá obec.obyč.pass.
Sof, draduie yauacdůva hrozbamipobouře
nu býti. Eur. čvTý1 „su 4Čoum v osudu zmí
tána jsem. PL.veauálecda: čvAyo zal dro
ρεῖνzmítánu býti, másti se v rozmluvěa ne
věděti si rady., Arst, yeuu.zívsὁχειμαζόµενος
bouří pobuřovaný.

χειµαίνω (51. χειμάζω 2.) a) bouřízmí
tám. Hér. pass. —b) intr., obr. bouřím.v.
předch. {,

χειµά-ρροος, stž. -poouga) adi. 2. bouří,
lijákem rozprouděný ; zavodněný ; přívalný.
Sof. pstdox. Eur, vány. —b) subst. dbystři
ce ; bystřina, Xen., Dém.

χειµασία, Ιόπ. -ίη, Ἡ (811.χειμάδιον) τἰ
mování ; přezim, Hér.

χειµερίξω (κ ειμέρι-ος51. χειμάζω 1.)
zimní dobu trávím ; zimuju. Hér. žre Mapdo
νίου χειμερίζοντος περὶΘεσσαλίην Ῥοπότααξ ἔ,
M. zimoval kolem po Thessalii—. aor, přezi
mováti.

χειμερινόςὃ. (χειµέρι-ος)zimavý.«) stu
dený. Thúk. yoptov. Dém. udym bitva na m.
zimavém, drsném.9) zimní. Xen. %Ao<.slun
ce zimní, v zímě, ale Hér.: jihovýchod, —
Thúk., v. 2. uv. —med.

Xernépiov, Thúk. j čxpa vd X. předho
ří Cheimerion, v jihozáp. Epeiru s přísta
vem, sev. od ústí ř. Acheronta.

xetpéptoc 3., att. obyč, 2. (veřu) 1. (srv.
„Su.eotvós)zimní; za zimy; za studena; za
doby zimní. Ἠόν, τοὺς χειαεριωτάτους UŤVAG
τέσσεραςponejzimnější, nejstudenější měsí
ce čtyři. 2. a) bouřivý; bouřlivý. Sof. vóTog
jih, vítr jižní, zeruevíx za bouře (v. xAovém).
ΤΠ. νὺξχειµέοιοςὕδατι καὶἀνέμιῳnoc bouř
livá lijákem a vichrem. b) obr, prudký ; kru
tý. Sof. Aúga.— v. dAvo a.

χείµετλον, ν. Ἰίμετλον.

KELLY, ὤνος,ὁ(τ. zeču.) 1. a) zima ; stu
deno, Xen.(op. «xůu.x).0 iG7vo0gy.tuhá zima.
Pl. δεινοὶχ. strašné zimy. (v.iávývo 1. a—).
Dém.— b) zíma (zejma); doba zimní. Xen.
χειμῶνος za doby zimní ; za zímy (op. 709 Dé
00u5). 2. a) x) nechvíle, nepohoda ; nečas;



χείρ.

nekleč ; slota; počasí zlé, deštivé. Thúk.
voTepóc.Xen. ylyvevauy. zoXůcnastalo počasí
silně deštivé. 3) liják ; příval. Hér. (v. xa
ταρρήγνυριι 1. b, e). bouře. trag., Hér., att. —
Sof. yetuvoc mAetvza bouře plouti. Hér.,
Xen. učyac y. veliká, silná bouře, vichřice
(v. dvývevoc). b) obr. bouře. a) Sof. dopdcx.
válečná bouře. $) v nebezpečenstvích, v ne
hodách. Aischl, deócovvoc.—i τεά]θ χακῶν
Tpimxůvux.v) duševně. Sof., v. boXepóc b, z.

χείρ, Ρε. χειρός, ἡ (»ν hěr-es. —att, od
km. ye dat. Ρ]. χερσί, ἀπ. χεροῖνγεά]χειροῖν.
básn. od km. yep i jné pády, |. 56. χερός, χερί,
χέρα ; Ῥ]. χέρες, χερῶν, χέρας) τακα.1. ἃ) α)
ruka v dolní části (obzl. v prstech). Sof, y€
ροῖνLaůcau rukama dotknouti se (v. ἶφιλέω
1. ϐ). Πότ, γενείου Όιγγάνων χερί brady do
týkaje se rukou. —j pěsť; dlaň. Sof, (v. ovA
λαμβάνω 1. ἃ, α) Χθῃ. εἰς τὴν ἀριστερὰν χεῖρα
šyxsáu.evotna levou ruku, dlaň nalivšesi (Ví
na). B)buď k loktin. až k lopatce. Hér. νεκροῦ
dmoTauv čvTdum TYVysiox mrtvoly ruku
odříznuv—.Bur.décpot yépac spoutané (ženy)
v rukou. 90Η,οὐχερὸς οὐ70006 ἄρχων nevlád
na rukou, nohou. déyou yet90g čč,čuňe—ber
siz ruky mé- č£ Au.potvysootyvrdbele—z obou
rukou klada—. Xen. dvarvetvat,ἄραι τὴν χεῖρα
vztáhnouti, zdvihnouti ruku (hlasuje). Thůk.
(ν. προ-ίσχω 8, α), Χεη. οἱ ἐκ.χειρὸς βάλλον
vec kteří z ruky házejí kopím.— b)x) oblízku.
Xen. čx yst906 šudyovro z ruky, zblízka po
týkali se. maleTov cigyeřpoglóvra bíti, bo
dati blížícího se v boji, eigyeřouc")oxvdo boje
(zblízka) se pouštěli (v. ἶ δέχεσθαι 2. b, a—,
ἀκροβολίζομαι--, ἀμύνω 2. α, Τ.). Πότ. ἐςχει
ρῶν νόµον ἀπικέσθαι v dav seči dostati se, do
jíti, Thůk. oddě čg ystouc úmopeřvauani (na
blízko v boji,) srážky nevyčkati.í o subi. ua
χη. Ύενομ.ένηςἐν χεροὶ τῆς μάχης Κάγζ ν bitvě
k sečidošlo—. vý udym napTEpRzal čvyEpot
maca byla bitva tuhá a veskrze muž proti
muži v seči. Dém. eigτοὺς ὑπὸ χεῖραμάλιστα
na ty, kteří jsou po ruce nejblíže. 3) o směru,
Αἰ6ΟΠΙ, λαιᾶς χειρὸς οἰκοῦσι Ρο 1εσό βἰταπὸ
bydlí—. γ) μετα χεῖρας ἔχωτι ν τακοι ηπξοο
mám.; před se beru něco. Hér., Tbúk. c) «)
ruka činná ; čin (prováděný); skutek., Aischl,
"HoxiorTouye Héfaistova ruka (v činu ; op.
BoúAevua TO Afov). Sof. (v. úrěponAos). 1:
půtka; zápas (v. PAwoxe2. —raoloryu 3.
ἃ,α.-- Χοπ, ὄδιχος-- f.). B)moc; síla. Xen.
οὐδενὶ εἰς χεῖρας ἐλθεῖν πίκοτηι ἄο τακοι,
v mocse nevydati. Thůk. yet xrdodaí T
rukou, mocídobývati si něčeho. Sof. dy ue

χειρο-ποίηῃτος. 1153

διὰ pepěv AxPv odvádímě násilně popadnuv
(dává měnásilně sluhami popadnouti a odvá
děti). Xen, yeřoaopévetví Ttwpodporu posky
tuje něco někomu. v) ruka, moc(branná). Sof.,
Ηόγ, (τ. ὑπέρτερος 8, ὑπερμ.ήκης{.). ἁλὴς γε
νοµένη πᾶσα ἡ Ἑλλὰς χεὶρυεγάλη συνάγεται
vespolek sestoupíc se veškera Hellas, bran
nou moc velikou sisežene. čaTpxTnA4Teeyetoi
ueyaAy rAndeo< výpravu konal s velikou
mocí vojska. —Sof. rAWoc ysodv plný, val
ný zástup branný. Hér, vémOvváju; κοίηχει
ot ; kterou mocí ?jakým vojskem !Thúk. 502
λῇ χειρὶἐπεβοήθουν--τα]ηγπι πηιὔδίτεπι--, 9,
ruka ; věc ruce nějak podobná,Thúk.jeto ot
dnpďruka, klika železná (na lodi, manusfer
rea); hák žel. —

χειραπτάζω (χείρ, ἅπτ-ω) 1άκοι ἀοίγ
kám. Hér. part. prs. vlastní rukou.

χειριδωτός 2. (οἆπεοῦ. χειριδό-ω,σ. χει
ρίς)Hér, rnkávei opatřený ; s rukávci. κιθών.

xepíCe (velo)v rukou držím, mám. obyč.
ve slž., VO1u-,LETU

χείριοςὃ. (clo) básn. v područí ; podda
ný. Sof, Toviněkomu.

χειρίς, ίδος η.ἴδος, Ἡ (χείϱ) τακάν ; τακά
vee. Hér. sg., Xen, pl.

χείριστος8. χείρων.
χειρο-δάιχτος 9. (χείρ, δαίζω) Ροἱ,τι

kou rozpoltěný, roztrhaný.
χειρό-δειχτος 9. (sto, dsíx-vuu)Sof.ru

Kou,prstem ukázaný, praed.: j. prst boží.

XEtpo-ÝdmS2. (clo, 7906) ruce zvyklý;
zkrocený ; krotký.o zvířatech i lidech (man
suětus). Hér., Xen., Dém,

χειρό-μακτρον, τό (χείρ, µάσσω)αἱδτά]ς
(na ruce); ručník. Hér. Xen.

χειρο-μύλη, % (geto-) ruční mlýn (ze
dvou mlýnských kamenů, žernovů, z nichž
svrchní byl běhounem, óvog); žernov ; žerna
(č. pl.). Xen.

Χειρονομέω (χειρο-νόμο-ς9. zručný, χείρ,
νέμω)} zručně pohyby dělám, se pohybuju.
Hér. τοῖσι σκέλεσιχειρονοµ.ῆσαι παδ151πομαπηᾶ
posuňky dělati. Xen. pouhé y. rukamapo
suňky dělám, posuňkuju.

χειρο-πληὺνής 9. (χείρ, πλῆθος) ruku
vyplňující; j. pěst veliký, Xen. Xťor.

χειροποιξοµαι (ο ποοῦ.χειρο-ποιό-ς,ὁ,
ἢ) δοῖ,τ]αξίηί τκοι původ,pachatel, pacha
telka jsem.

yetpo-TotYT0G 2. (yelo-) rukou lidskou
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dělaný, zdělaný, zřízený. Hér. cx%rT00vhůl
upravená. —Auvy.Thúk. oXóGpožár založe
ný. Xen. od0gcesta rukou lidskou dělaná,ra
žená. Dém, pl. neut.

χειρο-τέχγῆς, ου, ὁ (χείρ, τέχνη) α) ταὸ
ní dělník ; řemeslník. Hér., att. —9) umělec
(opifex i artifex) ; zkušený znalec. Sof. iuTo
otagv lékařství. Thúk. pl. i: zkušení, mistři
το το]θηρ!σί. ο).ἰδιῶται. -- 81Υ.δημιουργός.

χειροτονέω (χειροτόνο-ς)Ἠ]8518 59Πτᾶ
luju. vi něco. att. —Xen. yetoorovýoní GTp%
τὴγόν τινα vyvoliti (hlasováním) za vojevůd
ce někoho.Dém.i pass.

χειροτονία, ἡ (χειροτόν-ος)hlasování.att.

χειρο-τόνος 2, (χείο,τεν- τείνω)ruce
vztahující. ΑΙδοΠ].χ. Arxí prosby, modlitby
se vzeplatýma rukama,

XEtpovpyšm (euwoupyó-<)rukou vykoná
vám ; skutkem provádím. obyč. něco násil
ného, j. vraždu. Thúk. —Aischn. aor., op.
βουλεῦσαι.

χειρούργημα, τό (χειρουργέ-ω)ταόπίᾱ{
lo, čin, PL.

χειρουργία, i (yeuoupy-óc)vykonávání
rukama. PL.pl. ruční práce.

Xetpovpydc 2. (velo, čpy-v čočo) rukou
pracující, vykonávající. srv. tři předch.

χειρόω (χείρ)ταῖκοιzasahuju. obyč. medď.
a) «) zajímám si. vi někoho ; zmocňujuse
ΠόΚοΠο,Ηόν. τινὰς χειρωσάμ.νος ἀπέστειλε ἐπὶ
δικφθοοῇ πόΚκἰοτόzajav odeslal K zahubení.
Xen.pass. Aischl, xeetowuévat zajaty jsou
ce—. 3) přemáhám. s obi. os, i zvěra. Sof,
πρὸς Pvavyepdoecda: násilím přemoci, Eur.
Tóčgoowv—střelami z luku—. Thúk. verca
obou,p. Xen., i prs. —pass. Aischl. 700g pí
xv yetpododa: násilím přemáhánu býti. Sof.
χειρωῦεὶς βίᾳ.-- ΤΠή]ς,ἀποστάντες τινὲς κεχεί
oovrot odstoupivše někteří přemoženijsou.
b) podrobuju, podmaňuju si. s obi. os i m.,
Πότ., αἰθ.-- ΤΠή], Ῥήγιον χειρώσασῦσι. 15οἷς,
τὴν Ἑλλάδα χειρώσεσδαι.-- ρα55. Ἠότ, eu
οωῦῆναι ὑπό τινος.

χείρωμα, τό (χειρό-ω) Ῥάβα. 1. νύΚον,
služba ruční, Aischl, pl. ruuBoyóx. —2. pře
možení. 908. Φανάσιμος vražedné poražení,
násilí.

χείρων, ovog 2, (« ep. χέρ-ης. 416. 8ΗΠ,
comp. z části ku κακός. -- 2. 5ΏΡ.χείριστος)
a).sprostší; nižší. «) méně silný, udatný;
slabší, Thúk., Xen.vů cůu.xTmvelo čysutě

Χέοψ.

la slabší míti, χείρων τινὸς slabší než někdo,
xElpovecpomdot slabší, méně vydatní pomoc
níci. G) sprostší (rodem, jměním). Xen, oi
pEloovss—,ol du.cívovecsprostší—, vznešeněj
δή,δρ. τῶν πολιτῶν οὐ τοὺς χειρίστους ἀπέ
Ἀτεινον Zobčanů nikoli nejsprostší—, Eur. 6
Χείρων πιζηδ]δί (ορ. ὁ ὄλβιος). ϱ) sprostší;
špatnější (děterior). α) Χεπ. ἀνῆρ οὐ τὸ εἶδός
Twv0;ysioov muž sličností ne sprostší než
někdo. $) špatnější; méně hodný, dobrý;
horší, Sof. (op. ó dya:dbóghodný, poctivý). Pl.
δίκχιόν ἔστι τὸν ἀμείνω τοῦ χείρονος πλέον
čysiv—aby lepší více měl než špatnější (ná
sleduje τὸν δυγατώτερον τοῦ ἀδυνατωτέρου).
Ι ὁ χ. --οἱ βελτίονες (τ. ἐπιστατέω, 8, α,{:).
Xen. z0Aů Táde reioovegmnohem v těchto vě
cech špatnější, i o věci, Thúk, χείρονεςνόμ,οι
méně dobré zákony. c) horší; méně dobrý,
prospěšný, užitečný. Dém. órac μ.] χείρους'
περὶ Ὥμιᾶς αὐτοὺς εἶναιδόξοµ.εν τῶν ὑπαρχόν
Tov abychom nezdáli se býti horšími k sobě
samým než osud přítomný. neut, Pl. 0) χεῖ
ovT0AAxzigdxoústy nenÍ na újmu, nic neško

dí často slyšeti to, —Xen. yeřpóvčoriv ajrG
hůřejest jemu;více jestjemuna újmu ;více
mu škodí. 706g Tuvoghledíc k někomu, stra
ny někoho.

XefptWv,voz, nejspravedlivější z mýth.
Kentaurů. Soť.»s0< X. božský—.

χειρῶναξ, αχτος, ὁ (χειρο-Εαγαξ;χείρ--)
τηὔπίοΏ Ῥτασί παὶςίτ; Υαπιθβ]πί]ς,Πότ, ΡΙ,

χειρωναξία, Ιόπ. η, Ἡ (χειοῶναξ)Ῥχογο
zování, vykonávání ručních prací. Aischl.
sg. —Hér. pl. řemesla.

χελίῖδών, ονος,%(« hirundo) 1. vlaštov
ka; vlaštovice. Hér. —2. střed, vnitřek ko
pyta (koňského); střední ploska kopyta. Xen,

χελώνη, (básn. i yéAvs,« želv) 1. žel
va; želv, Hér. —2. želva; válečný nástroj
dobyvací (kryjící vojíny j. střecha, podobný
želvě), Xen.

Ἀέμμις, ιος, 4, 1. std. ms, ve střd.Egyp
tě horním nad Nilem, sev. záp. od Théb. 2.
ostr. Eg. v Bůtojském jezeře (prý plovoucí)
v sev. Deltě blízko Sebennytského ramene
Níla s chrámem Apollónovým.

Χεμμίτης, ου, ὁ 1. (Χέμμις 1.) Οπεπιιπ]
jan, Hér. pl., obyv. ms. Chemie. —2. vouoóg
Chemmijský kraj ; -ská župa Eg., snad v Del
tě ok. ostr. Chemmie (Xéuuu 2.).

Χέοψ,οτος, std. kr. Eg., dle Hér nástup
ce Rhampsinitův, bratr Chefrénův, otec My



χερµάς.

Κατίπᾶτ, dle podání jného asi 0 2000 let dří
ve, pův. ohromných pyramid sev. záp. od
Memfidy (Gizeh).

χερµας, άδος,1 (« křeme-n) básn. kře
men ; kámen (hazecí). Eur. pl., Aischl, sg.
kamení.

χερνήτης, ἀότ. -τᾶς, ὁ (3 «νγείρ) Ράβη,
dělník (ruční) ; nuzák. Aischl,

χερνίπτοµαι (χέρνιψ)βτξοθποττοᾶοτ πι7
απ, Ἱποριη, ΕΥ, χερνίψομιαι--Ροκτορίπη,

χέρ-νϊῳ, ιβος,ἡ (χείρ, νιβ-τνίζω) 4) voda
mycí, obzl. na ruce. obyč. voda svěcená (jíž 
ruce si umývali n. oplachovali před obětí n.
jným obřadem, jíž účastníci obětí n. obřadu
byli kropeni, jíž i oběťbyla kropena). často
pl., Šof. yčoviBag véuewvsvěcené vody (k po
kropení před obřademposvátným a p.) dáva
ti; účastenství v obřadechposvátných přáti.
Dém. (ze zák. Drakontových) yepvíBovsloves
σῦαι τὸν dvapogóvov aby od vody svěcené, od
kropení vodousvěc. zapuzován byl vrah. Eur.
(v. BxAo 1. b, tornu. 4. a—).Thúk. v praed.
„sp voňodat ku kropeníužívati. b) Eur.
ἐπὶΚέρνιῤας ψ.ολών τοᾶγ nabírat přišed—.

χερό-πλᾶκτος ἀύπ. --- -πληκτος2.(χείρ,
rAňoce). Sof. rukou bitý, zasazovaný. v.
δοῦπος.

χερός α Ρ., V.χείρ.
χερρο-; Ἀερρο-, Υχερσο-, Ἀερσο-.
χερσαϊος 8. ἶ 9. (χέρσο-ς) na souši;

na pevnině; pozemský; zemský, a) Hér.
ὄρνιδες {οΡ. λιμναῖοι). κροχκόδειλοι--. ještě
ἔ]--, τὰ χ. živočichové pozemští (srv. da
A%ootog).b) ovojsku (op. námořský). Aischl.
χῦυα χερσαϊονστρατοῦ Ρτοιά pozemský voj
ska. Thúk. ysooařo:tvorové pozemští (k ná
mořnictví méně schopni).

Yepo8Úw (yépao-s)tvrdý, pustý jsem. Xen.
o zemi, půdě yeooeusivpustoušeti ; pustnouti ;
ladem ležeti.

Χέρσις, 105,Zadoby Darejovy kr. Sala
mínský na Kypru, syn Sirómův, otec Gorgův,
Onésilův a Fileónův.

Xepoovy) σίτης, att, —Ngppov-,ou, Ó(Xgo
σόνησ-ος 1.) Chersonésan, obyč. pl., Hér.,
Xen., Dém.

χερσονησο-ειδής 9. (-εἶδος)podobypolo
ostrova, Hér. T0 000g.

χερσό-νησος, χερρό-ν- 7, připevněný
(z části) ostrov ; poloostrov. Hér., v, násl.

Χερσόνησος, Χερρό-ν-7 (v. předch.)

χηλή. 1155

vlastní jm, několika poloostrovů: Chersonés.
při adi. nom. propria píše sei y80—,). appell.
—1nejčastěji Chers. Thr., mezi Helléspon
tem a sev. vých. mořem Aig. —Hér.i X.%
čvEAXmaróvre. Xen. i X. κατ’ ἀντιπέρας
ABúdov.Dém, otěv X. osadníci, obyv. v Cher
sonésu.i: posádky,vojskov Chers. (v.i X0
covycírns).2. Chers. Taurský (Krim). Hér.
(v. Toayůg 1. a, a—). — 3. v Βυβασσίη. -- 4.
Xen. Axyeoovotdcy. poloostrov Acherússký
v sev. Bíthýnii, kde později bylo ms. Héra
kleja. —i mnoho jn. poloostr.

χέρσος 2.—1.a)suchý; tvrdý. Sof,oTů
ohogv zal y. pevná byla zeměa tvrdá, Hér.
dg yéoGovvsyovévu TOdepyuévov když pev
ným stalo se m. zahrazené, hrází oddělené—,
b) subst. fy. «) souš; pevnina, Aisch,, Eur.
(op. dáXuco«. v. čkavvo f.). B) vůb. kraj.
Aischl. io Hádu (v. dpavýg 1. a, «). —2.a)
suchý; pustý ; holý. Hér. 47 py. b) Sof.pl.
o ženách : bezdětné, vedle dyauot.

xEdLA, 76 (yeF-e) 1. básn. výlev; tok;
proud. Eur. pl. Edpímov,'Ioumvod.Sof. sg.(v.
dxýpavos 1. a). —2. Hér. nálevka; konvice.
pl. ἀργύρεα--.

XÉw (ysFo, km. iyv, « fu-ndo, fo-ns, fů
tilis, re-fů-to, gie-Be. fut. vém, a0r. čysx ;prť.
χέχυχα, πιθᾶ. ἃ pass. κέχυµχι; 80. pass,
ἐχύδην) 1. 8) 16]ᾳ. 9ο8, κρωσσοῖς τι vém ná
dobami, z nádob vyliti něco (v. i Aovrpóví.).
med. Aisohl., Sofť.,Hér. 10% yéxada litby
své vyliti. obyč. mrtvým, zemi —pass. yv
dva vy-, rozlitubýti. b)c) sypu.pass. Xen.
χεῖσὃαι την Vy xivovuévnyže sype se země,
hýbe-li se jí. B)sypu; nasypuju. pass. Hér.
σωρὸν μέγαν GÍTOVZEyUVUÉVOVhromadu veli
koupotravy nasypanou, nakupenou.c)stru ;
rozestírám. pass. Sof.ráyov yvwévTogmrázkdyž(serozestřel,)uhodil—.2.a)hrnu; va
lím. pass. —se,Eur. rAóxau.ogvévovmap a)
Tv 187vu.évogkadeř ku skráni shrnuvši, sto
čivši se. b) vypouštím; vydávám. Aischl.
πόλις Ἑλλάδος φὈόγγον χέουσα οῬθο--.

χή --- καὶἩ, παρ.
χήλ-αργος, ἀόπ,χάλ-, 9. (χηλ-ή, 1. αρ

γός) 596,hbito- ; ryohlokopytný. —4uAhu ry
chlojízdné závody.

χηλευτός 8. (χηλεύ-ωπάδκυ]α; pletu.
» χηλή) ΡΙεἴθπγ. Ηόν. χράνεα.

XNA, dór.vad, 1 (my4-ox0) 1. a)spár;
pazneht. Evr. pl.u býka. —u koní: kopyto, u
ptákůpl. pazoury ; drápy. Aischl., Sof, —b)

78"
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pl. i: spřežení. Ῥτχ. --τετραβάμονες. -- 2.
věc vynikající; roh. u zdi: předezdí, obzl.
v přístavu k odrážení vln. Thúk., Xen.

χἠμεῖς trag. == x% Ἱυεῖς.
XÝV,gen. mvós, 4, Ó (= ans-er, husa,

Gans) husa; houser, Hér., Xen.
Xfjvat, n.Xyva, ad,m.vMálskupod Oitou,

χην-αλώπηΏξ,εκος, ὁ, husa, kachna liš
čí, Eg. (anas tadorna). Hér.pl.

χήνεος Ιόη,--- χΎνειοςa. (χἠν) husí. Hér.
Ἀηνεύς, έως, ὁ (Ἀ ναι) Οπόἵαπ.Ρ].

XP% %,V.pos.
χηρεια, j (xmpeú-w)vdovství, Thůk.

XNpEw (jpo-c) opuštěn,samotenjsem.
Sofť.zodt ympeúov nohou, krokem bloudě sa
moten,

XÝpoc3.i2. prázdný; opuštěný;samotný.
Ἡ χήρα νᾶστα.

XYpówprázdným, opuštěným, osamělým
činím. Hér. pass. Ἄργος ἀνδρῶν ἐχηρώδη-
—mužů pozbaveno bylo. |

χήτος, T6(« yŽ-p0g)nouze ; nedostatek.
Hér. ovyu.uáyevned. spojenců. Pl. Tivogně
čeho.

VdaApLaAóc3. (« yaua, humilis) při ze
mi; nízký, Xen. comp.

VEC i čydéc (« her-i, hes-ternus,
ges-tern) neskl. včera. Sof. xdyés a včera.
att. —Hér., Thúk, i vedle rpoxy, v.tam. 1. -

χνιζός ὃ. (χδέ-ς) νξοτα]ξί.Ἠέτ, πόνος.
χὺόνιος 8. ἵ9. (χθών) ά5η, ϱ) α) Υπε

mi; podzemní; v podzemí. o Hádovi, Sof.
Zede v. Eur. y. 966g.—Aischl. . duip.ov, t.
Týfón. —ydóvwa deal u Sof. Erinyje, u Hér.
Déméter a Persefona.—Aischl. χ. βρόντηµα.
ϱ) do země ; do podzemí. Soť. o Hermeovij.
průvodci dopodzemí, b)zemorodý ;domorodý;
v té zemi, vlasti zrozený, vzniklý; domácí,
Φοἱ,χ. Ἐρεχ δειδᾶν domorodých—.Apcog rá
yo; —domácí. Aisehl. —xóvg. domácí prst,
půda.

χνονο-στιβής 9, (χθών, στιβέ-ω) Φ0Η.po
zemi kráčející. neut. pl. věci, úkazy po
zemské.,

χνών, ονός, Ἡ (χδωμµ., ν χαμ-α;, 81Υ.
χὃαμ.-αλός) Ράβη. 1.8) Ζ6πιὸ (τοβκθγα Ρτοῦϊ
vodstvu, protinebi). Aischl., Sof. dro, xara
χθονός pod zemí ; v zemi(v. ἰσχυρός1. a, «).
b) čásť země ; krajina, vlast. Aischl. Aotďrug,
Paxémv, Sof.Oirale, Kadusia (v.i δημοῦχος).

χιονίξω.

Eur. Poluoox. 2. propr. Xdóv Země, bohy
ně, mnžk, Uranova, matka títánů. Aischl, —
srv. vý II.

DY, V. yVav Z.

Ἀθών,τ. χθών9
Χίλεος πιοιάτύ Tegejan na zač.5. stl.

χῖλι-άρχης, ov,0, Hér. = χιλίαρχος.
χιλιαρχία, ἡ (χιλίαρχ-ος)Μἰςίοπίεἰτί; ἷ

Stojnosť, hodnosť tisícníkova. Xen.

NTAL-apyog, 1όΠ,-άρχης, ου, ὁ (χίλι-οι--)
tisleník ; vrehník (mužů 1000 τε το]δίδ);
plukovník, Aischl., Xen,

χῖλιας, άδος, Ἡ (χίλιοι) ἠῑδίοκα; {δίο,
Aischl, vsv lodí. Ηότ. πολλὰς χ. ταλάντων
náklad mnohatisíc talentů. Pl. —šrávlet,

χῖλι-ετής 9. (χίλι-οι, ἔτος) 85{ο1]θἵγ.ΕΙ.

χίλιοι 8. Μρίο,ἰΤΑΡ.,Ἠότ., 8ἳξ,-- č. s gen.,
Xen. ὁπλίτας χιλίους οἀδποϊ (16ὔΚγο1) Πείο,
—při coli. i sg., ἨΠότ. τὴν ἵππον τὴν χιλίην
těch jezdců tisíc, p. Xen.

χιλιό-ναὺς,66. -νεως.ὁ,4, Eur.tisíci
lodní. ἐλάταις χιλιόναυσιs tisícem lodí vypra
vených.

χιλιο-ναύτης ου, ἀῑοněkt, u Eur, s tisí
cem lodí plující.

χίλιος ὃ., ν. χίλιοι.
Χῖλιοστόςὃ. (χίλιοι)Μδίαί; tisícátý. Xen.

0 08. Ρἵ1µυριοστός. ΕΙ. --ἔτος.

χιλιοστύς, ύος, 7 (STV.χιλιοστός) tisícov
ka. Xen. j. vte, obyč. o mužstvu. —rmeCáv,
imrrévytisíc mužů pěchoty, jezdectva. %rpW
TYx. první tisíc mužstva, |

χιλός, ὁ, tráva ; píce (čerstvá). Hér.,
Xen., v. i čnpócf.

XtAów (71hó-) na travníku, na pastvě,
pásti nechávám. Xen. Úerove.

Χίλων, covoc,Lak. 1. v 6. stl.,jeden sed
mi mudrců stvěkých, —2. v 6. a 5.stl., syn
Démarmenův, bratr Prinétadův, otec Per
kaiin. Hér.

Χϊλώνειοςὃ. (Χίλων1.) Ο{όπῇν. τὸΧ.
σύτοῖς Οµ{]όπᾶτ (μηδὲν ἄγαν).

χίµαιρα, Ἡ, 1. Κοζα.Ἠότ., Χθη.; ϱ]. τΑ
thénách obzl, Artemidě hojně obětovány. 2.
Xiuoipu, myth. nestvůra, mající podobulví
vpředu, kozí vprostřed, dračí vzadu.

χίμετλον, χείµετλον, τό (χεῖμα, χι-ών)
ozáblina; oznobenina ; oznoba. Arst. z básn.

xtovícm (yróv) osněžuju. Hér. εἰἐχιόνζε
καὶ ὅσον ὦν ταύτην τὴν vopyv kdyby Zeus



χιονό-πτυπος.

i jen maličko tuto zemi ospěžoval—; kdyby
i jen mal, v této zemi sněžilo—, srv. Vo.

χιονό- τυπος 9. (χιών,χτυπ-έω) 8οΓ.5πζ
hem bitý ; chumeličný. —vrch,

χιόνο-τρόφος 9. (χιών,τρέφ-ω)ΕΙ. 5Π{Ἡ
chovající; sněhu ochranný.

Xíog, 4(srv. i násl.)ostr. Iónský vevých.
moři Aig., podle Asijského pomoříLýdského.

Xioc 3. (z X1-1060dXí-oc) Chijský. Hér.
ἡ Χζη χώρη. --οἳ Χϊοι ΟΗ1]8Πό.

χιτών, 1όπ.Χιν ώνῶνος,ὁ, 1. 8) α) οᾶδτ
spodní; (tunica ;)sukně, suknice spodní (při
léhající na těloholé); půvd.čtyrstranný kus
tkané látky vlněné, přeložený po délce ; když
se přehodil na tělo, ve straně přeložené uči
něn otvor, jímž se prostrčila jedna ruka, na
čež spojeny oba cípy sponkou na ramenětak,
že osttní část látky zůstala nespojena ; ru
kávů nebylo. Avšak oděvten, obyčejný mu
žům i ženám, chlapcům i dívkám (j. košile),
měněn rozmanitými způsoby. U Hellénů ro
zeznává se hlavně vy.Dórský a Iónský (po
zdější).Dórský y. viněný, bez rukávů, na ra
menou sponkami spínaný, po levé straně
uprostřed sešívaný, dole rozevřený, sáhající
obyč. po kolena; Iónský x. bývala sukně
plátěná srukávy, sešívaná,sáhající pokot
níky, délkou řasnatá, uprostřed pásem sta
hována, Ηότ. λίνεος κ. (τ. ἵὑποδύνω,ἐκδύω).
Dle mínění někt.nosíván i dvojí v., kratší na
delším (srv. dytrav). —yrrávegobyč. iu jn.
národů, j. u Egypťanů, Médů,Peršanů v roz
manitých způs., Hér. o Eg, čvdsdůzací x
θῶνας λινέους περὶ τὰ σχέλεα Ὀυσανωτούς 78
oděv mají sukně plátěné, ok. stehen třepením
obroubené.Xen. oi πορφυροῖχ. χαὶοἱκάνδυες-
u Médů, též u Peršanů (v. i uscóAevxog). —B)
kabátec ; sukně, Xen, ol Božxeg povoůot y1
τῶνας οὐ µόνον περὶτοῖς στέρνοις ἀλλὰ καὶπερὶ
τοῖς μ.ηροῖςΈπτά]ογό nosívají kabátce nejenok.prsou,aleiok.stehen.— obzl.vojenský.
Ἠόν. Ἡ]ασίστιος ἐντὸς θώρηκα εἶχε χρύσεον,
κατύπερθε δὲ τοῦ θώοηχος κιθῶνα φοινίκεον
ěvededuxce—a svrchu na brnění kahátec na

chový měl oblečen. i x«bvac χειριδωτούς--.
p. Xen. b) říza; roucho dlouhé, i svrchní,
Sof., Hér. (v. xxTaopňyvuu2. a).—c) Xen.i:
kůže k obuví (v. ovvréuve). —2. obr., Hér.
moXAotTeryémv xwbvec mnohé záštity zdi;
mnohé zdi na ochranu-. Xen. χιτῶνες οἱ
τοῖχοι.

χιτωνίσχος, ὁ (χιτών) επ]πίσθ; πιυζφ]ά
i ženská. Xen,, Dém.

χλόη. 1151

χιών, όνος,Ἡ (5 χιοµ., < yslux), sníh. a)
(padlý, srv. νιφάς, 2ἵ.: padající). Soť.,Eur.,
Hér., att. —b) v přirovnání, Sof, v. répvě.

χλαῖνα, ἰόπ. Χλαίνη, ἡ π χλαμ.-]α, -ν
χλαμ-ύς) Ἱοππδ; pokrývka; plášť. Sof.,Hér.

χλαμυδουργία, (z χλαμυδο-εργία.χλα
μῦς, ἔργ- ον) hotovení krzen, plášťů jez
deckých. Xen.

χλαμύς, účos,7 (- xAxiva)krzno; plášť
jezdecký. Xen., srv. ζειρά.

χλανίδιον, τό (vAavíg)pláštík. Hér.
χλανιδοποιίᾶ, Ἡ (χλανίς,ποι-έω) hotove

ní Ťiz, plášťů. Xen.

χλανίς, ίδος, Ἡ (χλαν- το χλαϊνα) Ρ]άδί
ozdobný,nádherný; svrchník. Hér.

χλευάζω (yAeúy) pošklebky si dělám.
viva z někoho ; pošklebuju se někomu. Dém.,
ATst. prs.

χλευασμός, ὁ (χλευάζω) ΡοξΚ]αροτάπί,

χλευαστής, οὔ, 6 (srv. předch.) poškle
bač. Arst.

χλεύη, Ἡ, pošklebek.v. tři předeh.
NAtapóc 3. vlažný. Hér. Vdop.
χλιδαίνω (χλιδαν-ός]Xen.pass. dbpóryr:

„Adabvecda: bujností kypěti.
χλιδανός 3. básn. kypící ;bujný ; rozkoš

ný. Aischl, 451.
VAK (Aušý, srv. VuŠalvo)hovímsi;

bujně, rozkošně se mám. Aischl. Teviv něčem.
Sof. črí vivepři něčem ; honosím se něčím.

χλιδή, ἀότ. -δά, 1, bujnost. a) «) bujný
vzrůst, Sof. pl. xxpavouo: v. z hlavy ustří
žené kadeře bujné, bujně vzrostlé, Eur. sg.
mapdévocy. panenská kadeř bujná. p) nád
hera ; pýcha; zpupnosť. Aischl, yAudžovydiv
T.z pýchy—. Sof. dúcrorTu.0cy. —Eur, —b)roz
koš ; rozkošnictví,. Eur. —Hér. ši mAstorTov
χλιδῆς dnixevo nejdále v rozkošnictví dospěl.
(srv. ABpóvyc, ToVoY,uaAuxix). Xen. ἐν y.
v rozkoši; v rokošnictví.

χλίδηµα, τό (χλιδά-ω) Έτ. Ποποξθηί;
nádhernosť. BaoBaooc.

χλοερός 3. básn. — 1Aovós.
XAoepo-Tpópoc 2. (-rpépw) zeleni vhod

ný ; travnatý, medtov.

XÁOY,dór. 64, 1 (« hel-us—=ol-us,zel-í,
zel-eň, grů-n) a) «) zelí; zelina ; tráva. Eur.
Aauádvov—. výuecdmuvAónv vypásati trávu;
pásti se na trávě. στεφανώδηςχ. ογδπδεπ{6
Ιθηίπῃ, Ηέτ, περὶχλόην ἐγλίζαι τῶν τριχῶν οἷς.
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stébla navinouti svých vlasů (něco).6) listí;
loubí ; réví, Eur. — b) osení, Xen. 4r0 To0
σπέρματος.

χλοήρης 9. (γλόη) Βατ, πε]επανΥ.μῖλαξ.

Χλοή-φόρος9, (-φέρω)Eur. a) zelení ú
rodný, hojný. yúa. b) —čovybujně zelené ra
tolístky.

χλω ρό-χοµος 2.(-x0um)Eur.zelenolistý,

YAwpóg, básn. i yAoepóc 3. (yXón, «
zele-ný, žlu-tý; grů-n. gel-b) 1.a) čerstvě,
bujně zelený. Eur. úAm. Thúk. ořrog. Sof.
βᾶσσαι, ἀκτή.. ϐ) α) ζιπίατύ, Ρο. φάμιαῦος.
G)bledý. Thúk. otěle náhle ochuravělém:
οὐχ., ἀλλὑπέρυῦρον, πελιτνόν. 2. δειβίτ{;
bujný. 4) Βαν. ῥέεθρα. --δάκρυ, δάκρυα. 8ο.
ἀδινῶν χλωρὰ δακρύωνčyva hojných slz čer
stvá rosa. —aiu« čerstvá krev. b) čerstvý;
veselý. Eur. čovaí.

χνοάξω (ὁ χνόο-ς, χνοῦ-ςτήπηθί; 90η
povrch vyrazí, se vymísí) 998,μέλαν χνοάζων
ἄρτι λευκανθὲς x4pa černou hlavu právě bí
lým květem zabarvuje.

XvÓ“, ů, a) píst, náboj (u nápravy kola).
Aischl., Sof.i: vůz. b) Aischl, yvóm zodav
kolena nohou (j. píst vozu).

Xodorc, ov, ión.eco,6, ř.v Perské kra
jině Kissii, levý přítok dolního Tigréta (nyní
Kerkha n. Karasu).

xo“, (yoFm, ye) «) litba, mokráoběť
(dávaná obzl. duším zemřelých n. bohům
podzemským, obyč. víno, med a voda) ; tryz
η, Ίτας, Ηότ, (τ. χέω 1. 8, στέφω 9. 8, ἔπι
στέφω, τυµβεύω, ὅσπερa—).i Xen. [v Au
σχετο χοαῖς καὶ Ὀεούς Pucloug Zemi smiřoval
si litbami a boby obětmi. B)krápěje, trocha
vody k litbě (obyč. zživého pramene); voda
k litbě. Sof. i iepd ἐξ ἀειρύτου γοὰς κρηνης
ἐνεγκοῦ.

χο-ήρης 9. (χοή, ἀρ- Ἡ ἀραρίσχω)Eur.
litbou opatřený; k litbě příslušný. dyyos.

Xol trag. — xaiof.
χοϊνιξ, ιχος, Ἡ, 1. πιτα Řec. a) věcí syp

kých, obzl. denní míra obilí n. chleba nej
menší, potřebnéhojedné osobě.(asi 1:14 litru,
asi 0-5 kg. váhy). . obsahovalčtyři kotyly,
a 48 choiniků — medimnu, Hér. si yoíwxx
πυρῶν ἕκαστος τῆς ἡμέρης čAdu.Pave zad um
děvyzAéov dostával-li po choiniku pšenice
každý na den a nic více, Thúk. do yolvxag
ἑκάστῳ Ἀττικὰς ἀλφίτων καὶδύο κοτύλας οἵ
νου, θεράποντι δὲτούτων ἠμίσεκ. -- Χθῃ.(ἴμα]ς,

χορεύω.

choinix býval 0?/, většínež Att.), b) j. míra
τόἩγ. Ἠότ, δύο χοίνικας ἀπύρου χρυσίουἄτα
choiniky nepřepuštěného zlata (asi 1 kg.).
—2. pl. okovy, pouta (na nohy). Dém. —xa
„eds tuhá—.

χοιράς, 4dos, 7, úskalí; bradlo (v šíř).
Aischl., Hér. pl.

Xotpécu, ai, m. Eubojské u Tamyn.
X otpeňTau, ot, Sseletinští (yořoo-c),km.

Dóriů Sikyónských za Kleisthena.
xotpetoc 3. (jrotoo-g) prasečí; vepřový.

Xen. xpéz—
χοιρίδιον, T6(4ořo-0<)prasátko, sselátko.
Yotpog, ó, prase ; ssele ; vepřík. Xen.
Xodipoc, v. Míxubos.

XOÁÝ,4 (srv. y6X0-c « fel, žlu-ě ; Galle)žluč.Aischl.—Sof.pl.— att.
χόλος, ὁ (χολή) a) zluč. Bur. (v. κινέω

2. b). —b) básn. a ión. eo)hněv prudký ; vztek.
mivina někoho. Tivós pro něco, z něčeho po
cházející (v. čvěvo Í., καταλλάσσω {.,λωφάω
1. a, v). B)urputnosť hněvem, zlosti jného
spáchaná. Sof.,v. vé 1. 8, β.

χολόω (χόλο-ς)básn., ión. k hněvu prud
kému, ku vzteku popůzuju, dráždím. Sof. yo
AGoní viva Tim rozdrážditi, rozjařiti někoho
něčím. yoXodýva rozdrážděnu, rozhněvánu
býti; rozhněvati, rozlítiti se, zánevříti. vovů
na někoho.

Χόνδρος, ó, zrno, Hér, 4X0gTpůoex xara
yóvěpovsusyáhovc soli krušee na způsob zrn:
velikých. olxíx šx Táv dhivov 3. oixodovéx
ται-- 78 solných kusů—.

χόος,ν. χοῦς.
χορᾶγ-, ἀότ. Ξξ χορηγ--.
Ἀοράσμιοι, οἱ, πάτ. ν Pers. říši, sev.

vých. od Parthů (Chovarezmiové v Chivě).
Χόρασμιςη, Χέρ-,ιος,Peršan ok,r. 500.,

otec Artayktův.
χορδή, 1 (« haru-spex) struna (ze stře

va). Eur., PL., v. ožúg 1. Ὁ, β.

Xopeta, m (yopeú-e) rej, tanec do kola,
Eur., PL.

χόρευµα, τό (χορεύ-ω) βΡοτονύ; slav
nostní tanec. Eur.

χορευτής, οὔ, ὁ (χορεύ-ω) a) druh, spo
lečník chorovodu, sboru tanečního i zpěv
ního. Xen,, Pl. —b) vůb. druh sboru; sbo
rovník, Pl.

χορεύω (Υορό-ς) α) Κοἰσπι, ἄο Κο]α Ίιορ



χορηγέω.

cuju, křepčím, tančím ; rejem, do kola točím
se. obzl. ku cti boha, obyč. Dionýsa. trag.
Γορεῦσαι,χορεύσειν166, plesy, tance začíti;
do rejů, plesů, tanců se dáti, Eur, s ace.
yžvovs— svatební reje, tance zahopcovati.
PL περί τινα γορεύειν(σ. ὀρχέομαι1.).--Χθῃ.
jdov xal čyópevovpěli a tančili. pass. Eur.
„opevTéov třeba reje, plesy prováděti. —b)
reji, plesy, tanci slavím, oslavuju. Sof. ov
"IxxyovIakcha. pass. reji, plesy oslavová
nu býti. 7e90gTrvosod někoho. Sof. Kedauvuv,

XOpYjyétm(ropnyó-c) v Athénách : správ
ce sboru jsem; sbor (divadelní) vystrojuju,
vypravuju. att.— Pl. y09©8yooyystv sboru
býti správcem, strůjcem. Xen. óoaxigχεχο
oýynze—kolikrátkoli vystrojil sbory (nákla
dem svým). i pass. γορηγοῦσιμὲν οἱπλούσιοι,
χορηγεῖται δὲ ὁ δῆμος 5Ρτάτια εΡοτῇ πια]{ Ῥο
háči, správě sboru pak podřizuje se lid. —
v.inásl.

χορηγία (χορηγ-ός)ν Αἰἰιόπάσ]ι: α)5Ρτά
va, výprava sboru (divadelního); nakládání
na vycvičení a vystrojení sboru divadelního
(jež j. Astroupyta vykonáváno od některého
boháče vlasteneckého jménem fýly přísluš
πό). Τπή]ς, Ρ]. -- 18. τὰς χορηγίας κεχορή
vyxzevýpravy sboru divadelních svým ná
kladem pořídil. Dém. —p) zevnější úprava
nákladná sboru (proti uměleckému provede
ní, vycvičení). Arst,

χορηγικός 8. (yoony-0<)výpravě sborů
divadelních příslušný (v Athénách). Xen.
dydves y. zápasy ve výpravě sb. div. —

XOpÝjytov, T6 (zopny-óc) správa, společ
nost divadelní. Dém. Ρ. ἀλλότριχ.

χορ-ηγός, 4ότ, -ἄγός, ὁ {χορ-ός,ἡγέ-ομαι)
1. vůdce reje, plesu, tance, sboru. Sof.o Bak
chovi y. ževowv vůdce rejů hvězd (za noční
slavnosti). 2. a) v Athénách, «) správce,
strůjce sboru divadelního (t. občan bohatý,
jenž z vlastenectví jménem své fýly nákla
dem vlastním zpěvní sbor divadelní vystro
jil a řádně vyovičiti dal (srv. AsrTovpyíx).
Dém. τίς χ. τῆς φυλῆς Κάο βρτάνοθπῃ 6βΏοτα
divadelníhozfýly. P)správcedíla vlastenec
kého (kteréhokoli, nákladem vlastním).
Dém.(v. cépo 1.f.). b) vrchní správce, strůj
ce (čehokoli, obzl. úplatkem). Dém, yopyydv
šyovTegPlurwrmovza (vůdcovského) nájemce
majíce Fil. —p. yog71y8 y poucvo—.χοριχός8.(χορ-ός)vAthénách— sbo
ru divadelnímu příslušný, T% yo00:x%.Xen.
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věci, správa sboru divadelního. Arst. zpěvy
sborové (na divadle, j. πάροδος, στάσιµον,
ἄφοδος).

χορο-ποιός, 0,4 (moé-w) strůjce, pořa
datel rejů, plesů. Sof,oῬάποτί Φεῶνχοροποί
ἄναξ panovníku, strůjce rejů božích (na flét
nu hraje nymfám tančícím).fem. Bur. X 401
Tegy. —rejestrojné. Xen. 0 y. pořadatel ple
sů slavnostních ve Spartě.

Yopóc,0, 1.4) ) kolo; rej, ples, tanec
v kole, do kola; chorovod, trag., att. i se
zpěvem (v. χύκλιος, ἐγκύχλιος, παννύχιος,
διασεύω, ἵστημι 1. ο, α, ἐρεδίζω 8, β). β) 1ο
osobách tancujících, zpívajících : chorovod;
kolo, pořádekplesovníků, tanečníků. Xen.
obzl. v přirovnání, dore9 %090ŮsTASτάξεις
ἀεὶτὰ προσήκοντα μελετώσας ὑεάσει ἀπ]ά(8,
j. setniny zrovna j, tanečníci v kole vždy
své povinnosti řádně konají, b) vůb. a) zá
stup spořádaný (i bez tance, beze zpěvu);
průvod; družina (v řadě). PI, čvTG yo006ei
va. vedružině býti. b) io věcech: Kolo fa
dy; řada urovnaná, soustavná. Pl. rv cogíxy
ποῦ χοροῦ τάξοµεν;: -- ἐν τοῖς ἀγαὺοἲς mou
drosť kam v řadě dáme ? —mezi dobra. 2. a)
průvod slavnostní za vinobraní v Řecku ko
naný při oběti kozlí k poctě Dionýsově (v.
Toxytxó<).Hér. b) v Athénách : sbor v drá
matě, divadelní, jenž původ vzal z průvodů
konaných ku poctě Dionýsově (v. a,). «)v
tragódii, za Aischl. 19, za Sof. a později 15
os. vjedné tragódii na divadle slavnostním
tancem a zpěvem činných střídavě s herci;.
byl to sbor starců n, dospělých mužůn. pa
ní a panen s jednáním drámata nějak sou
vislý ; náčelník jeho nazýván κορυφχῖος(Τ.
i yopyyós2. a, «); zpěvy sboru nazývány:
rapodog první předjednáním, čoodogposled
ní, oráciu« prostřední zpěvy mezi epeiso
diemi (v. i xouu.05), att. —B) v kómódii star
ší, ze 24 os. (v pozdější kom. choru nebý
πα]ο). Ῥ]. οἱἐντῷ γ. μισάνΌρωποι. Arst. v.
χωμῳδόςῦ.

YópTog, o (« hortus, co-hors) 1. ohra
da; m.'ohrazené, Eur. ΡΙ. εὔδενδροι,2. a) pa
stva; tráva; píce. Hér. ořrogTe.xxi y. po
trava a píce. Xen. iy. xoůpog seno, b) Hér.
| τοῖσι ὑποζυγίοισι παρέχουσι χόρτον ἰχδῦς
soumarům dávají za píci ryby.

χοῦς, 6ο. χοῦ, ὁ (πχόος, »νχοή, χεξω)
výsep ; hlína (sypaná). Hér., Thůk., Xen.
(σ. παραχέω, ἐξορύσσω a).
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χοῦς trag. = καὶοὓς. "χοῦτος = Za
οὗτος.

χόω, Ροζᾶδῇ {χώννυμι (χόο-ς,, χοῦ-ς,-
{1ῇ,χώσω,80. ἔχωσα, Ρᾷ88. ἐχώσδην, prf.
Ρ885. Υθ Ε]ὔ, κέχωσµαι) a) «) sypu. οἱ,
τάφον χώσειν Ἠτοῦ, ΤΟΥπβΡ7ΡΒ{Ι. τύμβον οἱ
zelac ywovogyÓcounasypati z otcovské země
107.Ρ. Επ. -- Ἠότ. χοῦσι πάντες χῶρμα sy
pají všichni (násyp,) mohylu, yáuxTa vů
σαι xetvů mohyly nasypati prázdné, Xen.
uvůua couvat pomník, mohylu nasypou.
pass. ywodýva. nasypánu býti. Eur, ifut.
τύμβος οὐ χωσθήσεται. -- β) πάβορ dělám.
ΤΜάΙς.Ἡμέρας ἔχουν ἑβδομήκοντα násep dě
181 Τ0 ἁπί, αὖθις πρὸς τὸ τεῖχος χοῦν ορδΐ,
znova proti zdi násep dělati. i s οϱ].χᾶμαἕ
JOVY790g T7YTÓJuv násep nasypávati proti
118.-- ἨόΤ. χώματα χῶν πρὸς τὰ τείχεα ηᾶ
spy dávaje nasýpávati, nahazovati proti
Ίά6Πι--, Ἰχώματα χοῦν πρὸς τῇ πόλι --Ἡ 18,
(přát. ku zvýšení půdy). —v) násypem zvy
šuju. Hér. pass. čydadnoav ol móMe—,b)
zasypuju ; zaplavuju. pass. Hér. osubi. x0X
πος. χωσὺῆναι ὑπὸ τοῦ ποταμ.οῦ π8ΡΙ8ΥΕΠΙΙ
býti od řeky.

Xpalvw (aor. čypěva)skvrním, «)sesubi,
neosb., Aischl, mediudppdc ypalva pláně pě
na postřikůje. pass.xxTvě ypaiveTatTÓMoux
kouřem začazuje se ms. —B) se subi. os.
skvrním ; przním. Eur. ypáva. poskvrniti.
Sof. prs. —ἶπιο. χεῖραχραίνεσθαι φόνῳ τι
ku si skvrniti, zbrocovati vraždou.

χραομαι, ν. 9. χράω.
„L pá (srv. násl.)Sof.jenprs.Ξεχρή:
ζω. -- ἃ ZPňs čeho žádáš. 197 Vavetychce u
mříti.

2. χράω (vp, srv. předch. —ae ἃ αη
obyč, stahuje se v m, ión. v a.— act. fut..
1074, A0r. čyopno«přísluší k význ. ve2.,
i ku κίχρηρ.ι.-- πιθᾶ, αἲζ,χρῶμαι, χρῇ, χρῆται
«, lón. ypěeuc Ὦ, χρέοµαι, χρᾷ, χρᾶται όᾳ,
inf. χρῆσθαι]όπ. χρᾶσθαι, Ρ8Τύ.χρώμενος 1όπ.
Γρεώµενος Ἡ, χρεόµ.-; {π1. 8 80ΟΥ.{ 1όΠ. χρήσο

μαι,ἐχρησάμ. ν: ΡΗ. κέχρηµαι, ve význ. Z.
ZŤ. i xéypnouom, a0r. pass. čypňodyv; fut.
pass. yonodýcov.u) 1. meď. a) užívám k své
potřebě. vuviněčeho, někoho; mám kusvé po
třebě něco, někoho. «) Hér. δόρατα χαὶ τὰ
τοιαῦτα πάντα, τοῖσι χρέωνται ἐς πόλεμ.ον
dřevce a takové nástroje všechny, jichž uží
vají k válčení. Thúk. uerpla d' čodňrí čedv
νῦν τρόπον ἐχοήσαντο ἂ8ΡΙΟΒΙόΠοδαία πα ηΥ

9, χραω.

nější způsob užívati začali. Xen., Dém. (v.
δεινός£.). Hér. dyopiot odděvčádaci y ododa:
trhův obyč. ani nemívají. často s ace. vzta
hu. att. ri k něčemu. Dém. ἃ χρήσεται χαὶ
móre TŽ Ovváuc k čemu a kdy užije válečné
moci. io míře, době, způs., Thúk, v xoývy
τὰ πλείστου ἄξια čypůvro toho pramene při
slavnostech nejvzácnějších užívali. $xA«o
ση πλείω χρώμενοι πιοῖθ více, měrou větší
užívajíce (než země k dopravování).p. rAet
στα, ὀλίγα--. Χθῃ. νυκτὶ ὅσαπερ Ἱμέρα χρῆ
σθαι ποοί právěj. dne užívati. i sdat. účelu,
Xen. στρουθὸς τοῖς ποσὶ Opóuw χρωµένη
pštros nohou ku běhu užívaje—. i s dat. pro
«Ῥόομα, Χεη. εὑρεῖνὅ τι αὑτῷ μὲν ἐπ᾽ἀγαὺῷ
χρήσεται, ἡμῖν δὲ οὔ πα]όπῖῖ,Ἱς ὅσπια by nás
sobě sice ku prospěchu užil, ale nám nikoli.
často s dat. praed., Aischl. čuorys χρώµε
νος OtdacxáAe mne užívaje, maje za učitele,
Xen. oíkw, roAcum vpořodaí Tim za přítele,
za nepřítele užívati, míti někoho, (ale srv.i
dále b, β). ΤΠή]ς,παραδείγμιασιτοῖς προγιγνο
μένοις χρώυενοι 78 Ρἵ{κ]αάγ Ῥετοιοε 5110, co
dříve se děje. Pl., Dém. (v. Txaoxméraauu,

ῥάίδιος 1. b, ). —pass. Ἐ]. τῇ ῥητορινῇ ἐπὶ
τοῦτο χρηστέον ΤεόπΙοµτ{ Ἰςtomu třeba uží
vati. —zř. dat. act. přechází v subi. pass.,
Ἠότ., αἱνέες ἐςτὸ ἐποιῆθησαν, οὐχ ἐχρήσὺἼσαν
těch lodí k tomu, k čemu byly pořízeny, ne
užilo se. G)řídím se. rivi něčím ; užívám ně
čeho, Sof. vou. χρῆσὃαι zákonem se říditi;
po zákonu jednati. Hér. vou.oLot,—vóu.m28
ώμενοι Ρο οϱγ6/1, ἀληθείη, ἡδονῆ χρήσασδαι
pravdy, lahody užiti—(v. i xaváovaci 1. a,
v). úmodýznotypšodo rad poslouchati.—i:
všímati si (v. xAfGov—£.). Pl. role Otuxie
Apou.svogjakým právem se řídě—, s jakým
právem. i bez dat., Χθη. ὅτι καὶνῦν χρῶνται
Πέρσαι οὕτω ještě i nyní v obyčeji Peršané
mají takto ; -obyčej majítento.y) 901.ὀργῇ
ypouévy vášní seoddávajíc ; vášní jsoucepu
zena,hnána.Hér. u mavravu. 060 ne
povoluj ve všem hněvu ! —b) «) počínám si.
rivi s někým ; s něčím. Ti něco, nějak. Pl.
οὐχ ἔχων,ὅ τι χρήσαιτο αὐτῷ Πθπι8]6, πετὲ
da si rady, 60 6 ἨΊπι ΡοδΗ1. Ἠπόρει, ὅτι χρή
GaiTov nesnázích byl. co si počíti (s tím).
ὅτι οὐκ ἂν ἔχοις, ὅ τι χρῷο σαυτῷ Žebys ne
věděl, co si máš počíti s sebou. Dém. τί χοή
ceow3co si máte počíti. —P) nakládám; za
cházím, Tevis někým. Hér. ču.otyožoda: W3
úvěpi ÚsúcTyse mnou nakládej j.se Ihářem.
Pl. xaí po ὥσπερ παιδὶ χρῆ 8 86 ΠΠΠΟΙzrovnaá

tak j.s chlapcem nakládáš, zacházíš. Xen.



χρεία.

-ὡς πολεμίοις--Ἱ. s nepřátely (ale bez ag v.
zde shora a, x,—).—dg yp%vuuky 01xat TO
Xeulotsypňodo. —obcuju. Eur. oi ypopevot
společníci v obcování; přátelé (následuje οἱ
ὁμιλοῦντες). v) jednám. Til s někým. Dém.
TV XÍTÁVoncauévov z těch, kteří s ním se
dali dojednání, do vyjednávání, —Hér. óp.o
λογίῃ χρήσασθαι 5 Πάβ]. inf. smlouvou vy
rovnati se, že—. ©) zakouším. rivi něčeho;
dostává se mi něčeho. Hér. TotoúrTeµιόρῳ ἐ
JOÝSATO6 Tae takové smrti dostalo se chlap
ci. Eur. dropix xeyomuévo.nesnází sevření.
—Hér. ovupopň vododa buď: nehody, zá
rmutku zakoušeti; zármutkem soužiti se,
souženu býti; prf. stíženu, sklíčenu býti. i
Eur. κλαίω συμιφορᾷey pnuévougoplakávám
neštěstím stížených. —n. za nehodu poklá
dati; rmoutiti, kormoutiti 66, συμιφορῇἐχρᾶ
To kormoutil se. —©) básn. πεχρηµένος
a) potřebný ; potřebující. Aischl. čxsřvovce
φρονεῖν zeyomuévov jeho potřebného mysli
skromné-—. 8) žádostiv, Sof, T00 xeyoyv.Évot;
čehožádostivijsouce ?—2.a)ací.(na žádost,
na dotaz) hlásám, zvěstuju, oznamuju ; věšt
bou hlásám, zjevuju; věštím; prorokuju;
(na dotaz) předpovídám. subi. buď bůh, buď
prostředník n. prostřednice (j. IIodix), bud
vůb, věštírna. ví Ti něco někomu. Sof. ypř
μοι τοιαῦῦ. ὁ Φοῖροςτόξα, τόδίροι Ἰάζο τηϊ
takové F. —Eur. ypňox ypycuov věštiti
věštbu. Hér. yoč 1 Ilvdín, ἡ πρόµαντις τάδε.
Thúk. Tod šv Δελφοῖς δεοῦ χρῄσαντος πᾶ τ0ή
kaz boha (věštby boží) v Delfech. ds0s šypy
ce s inf. bůh rozkázal (věštbou), aby—.pass.
Hér. čxéyonovo co. věštěno bylo jim. ὁ κε
χρησμένος τόδἰόπΥ; τόδίροα zjevený, před
pověděný. $ávoTog, xaxóv. Sof., Hér. Ta vom
σθέντα, τὸ xensbév výroky věštní; věštby
dané. Thúk. yomyoděvajTá s inf. věštěno mu
bylo, že—.b) meď. otázku věštní podávám.
Hér. Té Ve©na boha; věštby si žádám od
boha. ypodbat Tořet vonoTnolorou dotazovati
se věštírén. ale Tevii za něčím (v. oT0Aog1.
Ρ --). περί τινος ο πξδαπι,

χρεία, ἡ 1. (1. ypá-w, srv. ypýle) žádost.
Aisehl,, Sof. (v. ἀνύω , α, --β 1.). 13,
χρείαν τινὸς ἔχειν Žádost po někom míti; po
někom dychtiti. 2. (2. y0%-w 1.) potřeba. a)
a) potřebování ; užívání. vevocněčeho. i pl.,
Χθηῃ, ἐν πάσαις ταῖς τοῦ σώματος χρείχις Ρῖὶ
všelikých způsobech užívání těla. Isok. ve
dle šovacíx, dpéhea. B)prospěch ; užitek,
of. (v. Amxoée a, u). Pl. 3. τῆς ῥητορικῆς.
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b) «) počínání ; jednání (k potřebě). 908, ὡς
πρὸς τί χρείας, 5úmyslem k jakému jednání?
P) zacházení ; obcování. Xen. φίλων 5 Ρἵά([θ
ly.y) potřeba ; věc potřebná, Sof. (v. úmooravi
ζω, $Aúo). ©) «) potřeba ; nutnost, Sof. u
Npelxroheu.Gy.cvs nutností nebojujme ; Xen.
x. dvayzáČe. B)nouze; nedostatek ; nesná
ze, Aischl. oxoudxov y. léků nedostatek.
Sof. iv. dopógv nouzi válečné. IVŠorauev
χρείας Υjaké nouzi, nesnázi vězíme. Thúk.,
Υ. πληρόω 8, γ.

χρείη, ν.χρή.
χρεμετίζω οΚοπίο];Υομίαί: τά, ΡΙ.
χρεόν, v.pů,
Ypěoc, ró (dat. sg. a pl. neob., též celý

du.) 1. (2. χρά-ω, χρή, 815. χρεία 2.) ἃ) Ῥο
třeba ; ἀΐῑο ροίχερπό; ἠάπεπί. ΑἱδοΠ].πρὸς χ.
róde k potřebnému dílu tomuto. b) řízení;
úkol; povinnosť. Aischl., Φοί, -- 2. (κί-χρη
u4) a) dluh. Hér. dosíXevv. míti dluh splat
ný. Isok. pl. (v. dmoxorm). b) vina. Sof. v.
προσάπτω Ť.

χρέω ión., v. 2. vpžo.

χρεών,τ. χρή. -- 8ἱ6χρέων Ιόπ. τ. 5.
χράω.

χρή (81Υ. χρά-ω, χρεία, χρέος. -- βᾶνά,
χρή subst.. jen v nom. sg., k němuž nepři
dává se ind, prs. čari, jako by bylo 70% pou
hým verbem. —inf. χρῆναι πθχρὴεἶναι; Ῥατῖ,
»pcóv, ión, dle někt. {χρεόν 76 χρὴ Ov; opt.
Zř.ypelm ze vomelm; častěji ypcev el; impf.
χρῆν το χρὴ VV,ZŤ. čyoŽv; zř. fut. yořorvau, ze
χρὴ ἔσται) a)a) třeba ; potřebí ; potřeba, s inf.,
Aischl. výv πεπρωµένην χρὴ αἶσανφέρεινὡς
óžova udělený osudtřeba snášeti co nejleh
čeji. Sof. ὅ τι χρῆ ποιεῖν co třeba, comá se či
niti, Xen, gotot 03 vomVnplou πελάζειν k ja
kým zvěrům nemá se blízko přicházeti,. má
liř. inf. i subi, v ace., v češtině možný jest.
trojí způsob překladu. Sof. ποῖμ.εχρῆ μολεῖν;
kam třeba abych šel? kam třeba mijíti?
kam jíti mám ? Hér. wsypeav (ypeov)εἴηdva
ζεύξαντας τὸ στρατόπεδοἰέναι ἐςτὸ Θηβαίων
ἄστυ ἄθ Ὦγ třeba bylo, aby hnouce táborem
táhli do ms. Thébanů-—. Eur. vóre oTeválemv
Geypřv tehdy bědovati jsi měl. Pl, voy xm
νόµονεἶναι τηξ] 95 i zákon býti. Xen. oyui ὐ
μᾶς χρῆνχι δικβῆναι τὸν Ἑθφράτην Ῥατίπα,
že vy máte přejíti Eufrat. Ῥόπι, οὐκ. ἐχρῆν
s ace. c.inf, nebylo, není potřebí, aby—. B)
prospěšno, s prospěchem jest. Soť. ei ypetm
Ačyewkdyby prospěšno bylo, kdyby prospí
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valo mluviti—. v) slušno, hodno, spravedlivo
jest. Soť. ag ypřv j. bylo slušno, Eur. o0)xč
χρῆν ovyďv neslušno bylo by mlčeti. Hér,
πρὸς τούτῳ καὶ σὲχρεώνἐστι ἰέναιΚτοπιό ἴοΏο
i tobě slušno tam jíti. Xen, do av ἥχιστα ἐ
γρῆν ταῦτα πεπονθέναι od nichž (s nejmen
šímprávem toho zakusil,) nejméně měl to
ho zakusiti. Thúk, absol, 04 yoeev nikoli po
právu. čpyev. b) o) potřebí, nutno jest. Sof.
sl 97 uedavetynutno-li, abych zemřel; mu
sím-li zemříti—.Pl, r0 χρεών potřeba ; nut
nosť, Eur. i neskl., gen. Toůvpewvnutnosti.
p) osud; sudba; (osudem) souzeno. Aisehl,
πρὸς οὗ χρεώννιν ἐκπεσεῖντυραννίδος od koho
dle sudby má býti svržen zpanovnictví, Hér,.
ὡς βχσιλεῦσαι χρῆν τὸν παῖδα ὅ6 Ἰτά]επι 59
státi souzeno bylo tomu hochovi. Aóytov,ag
χρεών ἔστι ΙἹέρσας ἀπολέσῦαι γδξίρο, 7ε (η
souzeno jest, aby Peršané zahynuli,) mají
Peršané zahynouti. oů TotŽom pv T0 ypeav
ἣν ποιέειν že neučinil toho, co usouzeno bylo
činiti. c)možno; lze, Aischl, xp000oxdv. Sof,
οὐθ; ἔχω, πῶς µε χρη ἀφανίσαι τόσον ἄχος 8Π1ζ
τίπι, 1. πα 1ποutajiti tak veliký žal. Hér. ei
χρεών čaTís inf. jestli možno

χρη 8 Ῥ., 7. χράω.
χρήζω jón. χρηίζω (1.2. zp%0. χρεί-α.

att. jen prs. a impf., ión. aor. éypytoa. fut.
v onise) a) potřebuju; potřebí mám,T1vogně
čeho. Ai Γπινὸς διδασκάλου πόΚκομοσ8 ι
čitele; něčího poučení. b) žádám. «) trag.,
Hér.. att. (v. dTvyém). Tivocněčeho, Sof. (v.
rapu 1. b, B).Hér. Tav dvχρηίζωαενzač
koli ho budeme žádati ; čehokoli (od něho)—.
i s dvojím gen. Tavěe ὑμέων ρηίζων συνέ
λεζα toho od vás, za to vás žádaje svolal
jsem vás.— i s ace., ale zř. Hér. v neut.
/pntoxs m1požádaje něčeho, za něco. rv udA
Aovypnicew že všeličeho (jného) spíše žádat;
bude. — () žádám; přeju si; toužím; dy
ohtím ; ehci, často.s inf, trag., Hér., att.
(τ. ἱστορέω1. Ὁ, α). Hér. y. vivo; saco. c. inf,
žádám (od) někoho, aby—.

χρηΐζω,v. zpýle.
χρηίσχοµαι (ypýle a,) Hér, yomtoxovrat

T6 dam nastává jim potřebavody.
XPřLA, T6 (2. zp4-e 1.) potřeba; věc

potřebná (jakákoli). a) «) obyč. pl. statek;
statky ; zboží ; jmění (j. pole, dobytek, náby
tek). trag., Hér., att. —Xen. ©vů, Ta moóBa- |
τα χοηματά čoriv. Thúk. zeptovcíz χρηµά
των(τσ. χτῆσις Ἱ. 8, α, Ὀ. α, -- δημεύω). i ko
řist, Xen, (v.wovée 1. b). 9) zboží nákladní.

4

χρηµατιστιχός.

Thúk., Xen. pl. čuvópov. v) poklad. pl.i sg.
Hér., att. (v. xaradeňc 1., ἐκφορέω8, ἀνακο
µίζω 1.8, β, ὑπαναλίσκω). -- ὃ) ΡΙ. Ρεπίᾳθ.
Πόν. γενομένωνχρημάτων μεγάλωνἐν τῷ κοι
vá když sešlo se peněz hojně v obeení po
kladně—. Χ6η, χ. πολλὰ εἰςτὴν στρχτιόν Ῥθ
něz mnoho na výpravu—. ár ὀλίγωνχ. σπηά
la peněz—.i plat; mzda. —Thúk, Gyvuuoaí
τινα χρημ.ασιν pokutovati někoho penězi;
uložiti někomu pokutu peněžní. — b) věc
(jakákoli), obzl. «) movitá. Xen. χ. παντο
dxna (v. ču.xču). B)věc; příhoda; čin. Hér.
πρῶτον χρημάτων πάντωνΠ6]ΡΙτθ 78 Υδεῃο,
(. 1κινέω 2. b, a). — Bof. Ti y. δρᾷς 60 ČinÍŠ,
počínáš? —dp402; co učiníš, počneš? —dv
dou ní χ. δρῶντα; muže při kterém zaměst
nání? c) «) o osobách i mnohých sg. Aischl.
τί χ. 1 co vidím? (kdo se tu objevuje?) jaký
zjev? —Eur. φιλόφογονχ. 9ἠλειῶν πάςσ]ηύ
k tupení rod ženských. $) tvor; kus. Hér,
06 7. uéyx kance obluda veliká. Xen. ἔλα
φος zaAóv11. z%iučya jelen, krásný hodně
kus a veliký. v)množství; síla. Xen, ogev
dovnrěv 7. prakovníků—. Hér. vsv lodí—.
(v.i ἄρδις). —ypucoů 7]αΐ8--. Ἡν οὲ τοῦ χει
u.vog v dpópyrov byla tu bouře(síla,) prud
kosťnesnesitelna.

xempaTiČe (zpžux) a) vyjednávám;
jednám, Ti o něčem (politicky). yonuxTiomu
buď: do vyjednávání se dáti. n, dojednati.
att., obzl. Thůk, —Dém. (v. rpofovAevo 2.
b, y). meď. si. Hér. yonpaziozodat TGBaci
Aétpojednati si s králem. io poslích τοιχῦτα
vě Déhou zonuxrisáuecvo. takto s Gelónem
pojednavše—. b) zmeď.vydělávámsi (peníze,
jmění) ; tržím. att. ἀπό, ἔκ τινος z něčeho,Ῥ].οἱπλέοντέςτε καὶοἱτὸνἄλλονχρηµα
τισμὸν χρήηματιζόμενοι ! Ρ]αποί{ ο5Μὐπίέζροα
tržebníci—. 6 χρηματιστῆς χρηυατίζεται αὺ
Tě tržebník trží sobě, Xen, cy pyu.zT10uévoz
χρήματα obohativ se penězi, zbožím,

χρηµάτισις, ἢ (χρηματίζω 1). υγάδ]ά
vání sijmění; výdělek; živnost. Xen. 40
γεωργίας.

oYpaTtoLÓG, 6, (srv. předch.) výděl
kářství; tržba. Pl.

χρηματιστής, οὔ, ὁ (χρηνατίζω ϱ) Υγ
dělkář ; tržebník. Pl., Xen,

XPYLaTtoTMOC3. (vonuzTiČe b ) z) vý
dělkářský. PL. oi y. peněžníci. % 7. umění
výdělkářské ; výdělkářství. B) Xen. penčzo
věštný. olwvos.

anνα



χρηματο-δαίτᾶς.

χρηματο-δαίτᾶς, ὁ (γρῆμα, δαί-ομιαι)
Aischl. xredvov y. statků zemských po
díleč, σίδᾶρος.

χρήηµατο-ποιός 9. (χρῆμα, ποιέ-ω) jmě
nivydělávající; výdělkový; živnostní. Xen,
Téyvy řemeslo, zaměstknání—.

χρήσιμος ὂ. 12. (2. χρά-ω 1.) 1. a) α)
potřebný ; užitečný ; prospěšný (hmotně n.
duševně). Xen. yrX0gκαὶεἴ τι ἄλλο χ. v píci
a bylo-li co jného užitečného, doyava, Exo
ραχα, οἵτα,ποτὰ γ. -- τὰ χ. εἰςτὴν τῶν ὑγι
αινόντων δίχιταν νδῥοὶužitečné ku—. Thúk.

νῆες γρήσιμιαίτινι Ἰοᾶ]--. τῷ αὐτίκα χρησίμῳ
prospěchem na okamžik. na chvílku. Bur.
λέγει χρησιμώτερα πρός τι π]γ{ ε1ου8Ῥτο
ρόδηδ]δ{ το πἑσο, 11. Ἡ ῥητορικὴἐπί τιχρή
Gtu.0gviu—k něčemu někomu- v praed, řec.
adi, překládá se č, i j. adv., Χεπ. εἴπερχρή
Guy%ἐστινἀμφότερα ἐπίστασθαι jestli vskut
ku prospěšno znáti oboje. Sof. Údou;vů 0)
ποδὶγρησίµῳ χρῆται zpnpnosť (kde nohy ne
užitečně užívá) kde nohou v stálosti neob

stojí, ϱ) vhodný ; důležitý. Dém. v onotuoTE
ροι τόποι T TOAe.vhodnější, důležitější m.
obci. Arst. o slovech v básních. —b) 0 08. «)
prospěšný ; schopný. Xen. rotg cadu.zotypy5t
ψ.ώτεροι 5υ{1] {δΙ1Υ5οΏορηδίδί. χρήσιµός τυί
T. prospěšný, na prospěch někomu něčím,
v něčem.ei učkhovot χρησίµως ἕξειν mají-li
se S prospěchem zachovati, prospěšnými
prokázati (v boji). 3) hodný; řádný, šle
chetný. Sof. dvýp(0 Ajantovi). Eur. iT0y.
φρενῶν šlechetnost mysli. —2. častý potře
bou, obcováním, návštěvou, Ηότ. τὸ µέγιστον
τέμενος καὶ ἐὸν χρησιμώτατον πθ]γδ(δί 9πα
tyně a návštěvou nejhlučnější.

χρήῆσις, Ἡ (9. χρά-ω 1.) 8) α) Ῥοΐχεβοτά
ní; užívání; potřeba. Pl., Isok. (op. «vňou
1. b,«). Thúk. čs. k potřebě, ἡ τῆς ἵππου
oddepíxχ. jv kde jezdectva nijak nebylo lze
užívati, ϱ) Χθη. οἱκαιροὶτῶνεἰς τὰ πολεμ.ικὰ
χρήσεων Ῥϊ{]οᾶπό chvíle ku vhodným jed
náním válečným. b) obcování, Xen. ©

χρησμο-λόγος 9. (-λέγω) 3) věštbypro
nášející; prorocký. Hér. dvýo. b) věštby vy
kládající. Hér, oi v, vykládači věšteb, věšt
ní. Thúk. —Xen. uaA« 3. dvňo muž velmi
zběhlý ve věštbách, důkladný vykladač,

χρησμός, ὁ (9. χρά-ω 2.)výrok, výpověď,
odpověďvěštní; věštba, obyč. božská. trag.,
Hér., att. —ilidská, prorocká. Hér, 0 y. Óre
ϱἱ τῆς ναυμιαχίης εἰρημένοςῬάχιδι καὶ Μου
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σαίῳ věštba 0 bitvě lodní vyřčená Bakidem
α Μήβα]οπι. χρησμ.οὶ οἱΜουσαίου.

χρησμοσύνη, Ἡ (1. χρά-ω) Ροζδἁόπά;
žádost. Hér.

χρησµμῳφδέω (χρησμῳδό-ς) věštby, pro
roctví pronáším (veršem). Hér. prs. —PLi
ΔΟΥ, ypnogpodňoní Tim. proroctví pronésti
někomu.

χοησµφδία, η (χρησμιφδ-ός) věštění ;
proroctví. Aischl., Pl.

χρησμῳδός, Ó,m(v pmou.0-g-)věštby pě
jící, (veršem) pronášející; prorocký. Sof.
mapdévosv. (6. Sfinx). PL. oiy. proroci, ve
ἄῑθθεουάντεις.

χρηστέον,v. 2. χράω 1.8, α, {.
χρηστηριάξομαι (χρηστήριο-ν. srv. 2.

χρά-ω 2. ϱ.) Υἑδίργ,Τα γόδίρα 5ἱζάάάπη,Ἠότ,
ἐπειρώτα τάδε χρηστηριαζόµενος ještě dota
zoval se toho věštby žádaje. p. Xen. —Hér.
ἐχρηστηριάζοντοτῷ θεῷ pronášeli svou žá
dosťza věštbu bohovi; dotazovali se boha.
Hér., Xen, ční rim na něco (j. na cíl něčeho).
i ioočatypnornpiálechu ze zápalných obětí
dotazovati se, žádati věštby,

χρηστήριον, τό (511.násl.) a) «) věštír
πε, γαρ. Ηότ., αἲἲ,--ἐνΔελφοῖς(τ. ἐπερωτάω
f.). B) výrok věštní ; věštba. Hér. (v. čmixot
νος, ἐπιτελέω -- £., ščňno 1. L.,dvauuvýcno
1. —). b) oběť věštní; vůb. oběť. Aischl.
σφάγια καὶχ. žertvy a oběti. 99Η,cpxyw xel
νου χρηστήρια τἀνδρός παθἰ(ά zvířata, oběti
onoho muže.

χρηστήριος 8.1 9. (2. χρά-ω 9., neut,v.
i zvl, v předch.) věštění, věštbám příslušný;
věštní; věštecký, Aischl. čovdeg. —Hér. A
πόλλων χ.

χρηστο-ήνΊης9. (--ᾖθος) dobromyslný.
Arst.

χρηστός 3. (2. χρά-ω 1. —Srv. χρήσιμος)
a) a) potřebný; užitečný ; prospěšný ; do
brý. PL. ouríx (v. movno0g1. Ῥ, α). ὅ τιχ. περὶ
τὸ dux coprospěšnostrany těla. Hér. ya
o y. Krajina úrodná. čoBoAyοὐδὲν χρηστή
průsmyk nic, níjak prospěšný. ΕΙ. οἰχίαχ.
dům dobrý (op. noydno%). Aischl. Ta y. co
prospívá. Hér. prospěšvé věci, činy, skutky;
dobrodiní. Sof, yonyovóvštěstí (V.zpócxemu.x
1.b «).—p)vhodný; příznivý; blahý. Hér,
τὰ ἱρά,σφἀάγι«οΡδί]--. (τ. τύχη 1. 8, ο). --Ύ)
řádný; pořádný. Xen. (v. xaráAovog —f.).
b) x)00s. a vlastnostech osb.: hodný ; do

| brý: řádný, správný ; šlechetný, Sof. 0 y. —
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Óxaxóc dobrý—, špatný. vomovot i: řádní ob
čané. Dém. i občané zasloužilí, ale i írón.

ol x. oi vůvti hodní mužové nynější. Sof, opé
vě y. mysl šlechetná. vvěuat x. úmysly do
bré. —Pl. dvyň x. duše dobrá, $) $eoi z. bo
ποτό přízniví. Hér., v. ἥκω 2. a, B. —

XpysTomÁla, 7 (ypnorTómaAh-oc)přátel
ství hodných. Arst.

χρηστό-φιλος, ὁ, hodnýmmilý; s hod
nými spřátelen. Arst.

χρήσω, ν. 9) 9, χράω 3. -- ϱ) κίχρημι.
χρϊμα,ν. χρῖσμα.
χρίµπτω básn. a) škrtám; přitírám ;

přirážím ; ke styku blížím, Sof. ὑπ᾿αὈτὴνἔ
„SKÁTNYστήλην ἔχων ἔχοιμπ᾽ ἀεὶ σύριγγα 0 98
mý kraj sloupu zatáčeje, píst (kola) stále
přirážel (těsně ke sloupu). Aischl. γυῖα
χοίμ.πτειν τινὶ nohy zaměřovati chůzí k ně
čemu. b) meď. «) blízko přicházím ; přibli
žuju se. Eur. dóy.o.gk domu. B) dotírám ; do
rážím (nepřát.). Eur. vetyect na zdi.

χρίσμα, χρῖμα, τό (χρί-ω) πιβζαά]ο;
masť. Xen. a) sádlo; tuk, oúetov.b) olej.

XploTác 3. (ycí-e) mazaný. básn. na ma
zání. Eur. oůouxxov. Aischl. dhésnua.

χρίω (« frio, fri-eo. —fůt. vočow, a0r.
ἔχρῖσα, Ρ1{, πιθᾶ, 8 Ρ855. χέχρίῖμαι ἶ -σμαι,
a0r. pass.čyptodyv) 1.a) tru; natírám ; ma
žu. meď. —si. Hér. vo cáu.x μίλτῳ χρίονται
tělo rudkousi natírají. i-se. yploacda:nama
zati se. obzl. v tělocviku, olejem. Xen. —b)
natírám ; napouštím. Sof,sobi. šatu. p. Eur.
1plcw oxou.4nouOopýuara jedy natru dary
(šatů). i obr. ipépe yoloac' olovóvtouhou na
pustíc šíp. pass. xeyotoda natřenu, nama
zánu býti, Hér. zícoy smolou. čpsvbedáva
brocem. Xen. -ypaduxr, dopxAre.— ©) Bof.
i halím oovímνεφέλᾳ τινὰ πλευρά νταὔεᾶ]ηγ πι
oblekem někomu boky. —2. Aischl. bodám.
obzl, obr. vóGogwe χρίδυσα κέντροις οἨΟΓΟΡΔ
"(šílenost) mě. bodajíc ostny. p. i subi. ot
στρος.

χρδα, básn. χροιά, Ἡ (5νχρώ-ς,χρῶ-μα)
1.a) ) pleť; povrch těla; barva těla, obzl.
tváři. Aischl. voor Zvdoc pleti květ. Eur.
λευκὴ χ.--β) χροιὰν ἀλλάξαι Όαττι(tváři) změ
niti, PL.yp0x5x4XXogpleti krása.— u Aischl.
i barva ptáků. b) barva věci (přirozená). PL,
—2. barva (natřená). ΡΙ., ]. χρῶρ.α.

χροιά, v. předoh,
X pójuoc vojín Argejský v 6. stl.

Χρόνος.

χρονίζω (ypóv-og) 1. čas trávím; dlím;
meškám. Eur. —Hér. χρονίζειν περὶ Αἴγυπ
rov meškati po krajích Eg. -- PL. s part. y.
ὁδρῶντι vytrvávám konaje něco; po dlou
hý čas konám něco. Thúk. pouhé y. vytrvá
vám, 2. dlím; odkládám.Aischl. pass. po
vílevní m odkládá se něco.

Xpóvtoc3.i2. (ygóv-os) 1. a) «) po ča
se; podlouhé době. Eur. χρόνιος ἰδών-- 8Ρ8
třiv—.rpocgdéyuaTa. Thůk. ἀναχώρησις. β)
konečný ; konečně, Aischl. rpomaíx. Sof.x.
oavcíc po dlouhém čse, konečnězjeviv se. b)
a) po dlouhý čs; (už) dlouho, dávno. Sof,
ὅν γ΄ εἶχον ἤδη χρόνιον ἐκβεβληκότες ]6]ιοζῖο
měli už dávno vyvrženého. $) na dlouhou do
bu; nadlouho; dlouhý. Thůk στόλος.στρα
Teta—výprava. zóXeuoi—války. Sof, u%pó
wot LEAETETp2oGEtyneváhejte, nemeškejte
dlouho jednati! —2. váhavý; zdlouhavý.
Thůk, ypóvot čuvóvrecváhavě, zřídka sohá
zejíce se—.

/
χρόνος, ὁ, 1. a) r) doba ; 988. (Σ. πολύς

1. ᾱ, 991. συχνός 1. 8, ὀλίγος-- ἴ., µ.ακρόςο.

8, βραχύς 1.8. β, πλῆθδος -- ἐ. -- 1. περίειµι 1.
6, πρόειµι1. Ὦ, α, προβαίνω 1. Ἡ, ο). 901,χρό
va F0XAGoxvěvou za dobu dlouhou objeviti
se. Hér. did0XXo0 y. po dlouhém čse. Thúk.
οὐ πολὺς 7. ἐπειδὴ-- není tomu dávno co—.
Xen. do" od y. od té chvíle, doby, c0—. %pó
νον τινὰ čmĚGyOVTS Topelug nějakou chvíli
posečkali s odehodem. Hér. dv χρόνον bě
hem čsu ;čsem. B)čas (dlouhý). Sof. izosbn.
(v. eduxpňc). Thůk. zove čeňAdouev(teprv
po čse,) po dlouhém čse přišli jsme. Xen.
ὅταν ἴδωσινἀλλήλουςδ,ὰ χρόνου když by se
spatřili vespolek po dlouhém čse-—. p. při
dpimécho. v) o budoucnosti. Sof. ypóva vvá
σει Táds čsem poznáš toho (ale i o přítomno
sti, Eur. šyvos 4AAaTě x. poznala jsi aspoň
v té době, teď). Hér. z)r0 ol ἄμεινον ἐςχ. ἔ
GT%jemu samémuže prospěšněji na dobu pří
ští to bude. (op. 70 rxosóv doba přítomná).
ὃ) Sof. dv ypóva (s čsem); konečně p. γρόνῳ
ποτε ὡς δοῦναι δίκηνkonečně kdysi že py
kati toho budou. Hér. o minulosti: ©5%póvo
xoTs čyévero— když konečně přece podařilo
se to—. b) čas delší ; průtah ; prodlení; me
škání. Dém. i pl. (v. čumotém1.b).— 2,a) «)
čas určitý ; doba. Sof.τῷ raoóvr: vůvy. v pří
tomné době nynější. Hér. 0 y. vňs čxWwéct0g
doba pohození (díděte). Xen, 0 du.ot Tov yet
váva 7. čas ok, zimy—. Dém.i pl. (V.Καιρός
2. a, a, f.). Arst. vedle oo. B) doba; lhůta



χρονοτριβέω.

(obzl. zákonem k něčemu ustanovená). Dém.
ἐξῆλδονoi. vyšly, prošly—.dog χρόνῳ. -
b) věk (lidský). Sof. α) χρόνῳ παλαιοί γἔχεπι
staří. šv Tě uxxpě dvůěponov y. —B) stáří.
σ. Χλέπτω Í,

χρονοτριβέω (-τριβή) ὅλς trávím, Arst.
Ypoť ión., v. χρώς.
Χρῦσα {Χρύση,Ἡ, a) ostrůvek vých, od

Lémma. b) nymfa na ostrůvku tom sídlící,
Dof. auópowv (t. k Filoktétovi).

χρῦσ-ᾶλ-, -ἄγ- ἀόπ.Ξ- χρυσ-ηλ-, -Ίν-.
χρῦσ-ἄορος, ὁ, Ἡ (χρυσ-ός,ep. TOdopmeč

závěsný ) básn. zlatomečný; zlatozbrojný.
Ἠότ. οἵ.Ἄρτευις.

χρύσ-ασπις, 180g,Ó,, zlatoštítý. Eur.
Παλλάς,

χρυσ-αυγής 2. (-adym)zlatolesklý. Sof.
χρόχος.

χρῦσειος 3, (χρυσό-ς) α]δίγ (1. χρύσεος).
Thúk, Ta y. véraAAx.Xen. i pouhé va x.zla
té doly.

Ypdoeo-PooTpvyoc 2. zlatokadeřavý.
χρῦσεο-κόμήης, ἁότ. -μιᾶς, ὁ ---χρυσο-κ-.

básn. v Arst.

Ypdoe0-xvxÁoc 2. zlatokolý ; —kruhý.

χρῦσεος, att. yodoodc3. (ypucó-c)zlatý.
1.a) «) Aischl. γράμματα písmena. Eur.
mapóva. Xen. orpemTóc. Hér., Xen. oixXuu. B)
pozlacený. Hér. xXívy. Xen. ξόανον. ϐ) Sof.
χρυσέα ἁμέρα zlatý, zářivý den. 2.008., PL.
ὡς ἀληὺῶς χρυσοῦςΥΡιατάδ, vskutku zlatý
(drahocenný, převzácný).

Npdoeo-odvěxAoc 2. Eur. zlatotrepký.
χρῦσεό-στολμος 9. (-στολ-ή) zlato

zdobný. Aischl,

Χρύση, στ.Χρῦσα.
ρὕσ-ηλάκατος, ἀόν, χρυσ-ᾶλ-, 4,

(—7Axzáry) básn. zlatošípa (od podoby šípu
s kuželem). Sof. o Artemidě.

χρῦσ-ήλατος 9. (-ἔλα-γ ἔλαύνω3.)básn.
zlatokutý ; ze zlata kovaný, zhotovený; zla
tý. Sof.περονίς,repóvat, p. Eur., i πόρπαι, πλό
x06, xavoÚv, — Alsehl. y. dvňp TEVYNETÝGZE
zlata upravený muž ozbrojený (na štítě).
© XPdo-Ývtog, ἀότ, χρῦσ-ᾶν-, ὁ, Ἡ (--ερ.
»w-g lesklá) básn. zlatolesklý ; -stkvoucí.
Sof. Aopodíra (dle někt, zlatouzdá, držící
zlatou uzdu. -ňvíx).

χρῦσ-ήρης . (-ἀρ- ἀραρίσχω)Βατ, {]8- |
tem opatřený; zlatozdobný. doryxoí.

χρῦσός. 1165

χρῦσιδάριον, T6(puol-ov) zlatíčko. Arst.
s příhanou.

χρῦσίον, τό (χρυσ-ός) a) zlato, obzl. j.
vzácné jmění, j. poklad. Hér. y. čeupovThúk,
ἄπεφῦον, ἄσημον. (ν. χοϊνιξ b., Aoyilouou 1.
ᾱ, 1). ΕΙ. χ.καὶ ἀργύριον κτᾶσῦαι. -- peníze
(zlaté). i sg., Xen, Oxoexol, 70 x. —b) ozdo
ba zlatá. Thúk., v. περίχειρ.αι.

χρῦσῖτις,ιδος, ἡ (χρυσί-ον). Ἠέτ. ἡ ψάμ
μος ἐστι χ. písek zlatitý jest, zlato v sobě
drží.

χρῦσό-γονοςρ. (-Ύεν-Υγίγνομαι) Αἱ5οΠ].
x. ysvex zlatorodá, ze zlata pošlá rodina(4.
král, v Persku, odvozující svůj rod odDa
nae,

χρῦσο-δαίδαλτος 9. (-δαιδάλ-λω Ῥάρη.:
zdobím) Eur. χρυσοδαίδαλτοι στοµίοις πῶλοι
zlatými udidly ozdobení οἵοτό,

χρῦσό-δετος 9. (--». δέ-ω) οἈγὸ. Ῥάβπ.
zlatopoutý ; zlatem obložený; ve zlatě zadě

i laný. Sofť.čoxn (V. xpůmTo £.). Eur. mepóvau.
i Hér. cponyis.

χρῦσο-ειδής 9. (--Εειδος)zlatu podobný;
zlatolesklý, Pl. —Xen. χρῶμα.

χρῦσό-ζυγος 9. σ]αίο]μή; se zl. jhem.
Χοθη. ἅρμα. ν

Ἀρῦσόνεμις, ιδος, deeraAgamemnonova
a Klytaimnéstřina, sestra Ifigenejina, Elek
třina a Orestova.

pPoco-xóAAmToG 2. Eur. zlatem spo
161. δίφροι(Ἠλίου).

χρῦσο-κόμης, ἀόπ.-μᾶς,ὁ (-κόμη)básn.
zlatovlasý. Eur. "Eoogca jn.

χρῦσό-χοµος 2. (srv. předch.) zlatovla
sý. Hér. pl. neut. 3. zreoa zlatolesklé peří
(ptačí).

χρῦσο-μίτρᾶς, ὁ {-μίτρα) Sof. zlatověn
čí; zlatým vínkem zdobený,

XPodoovwTOc2. Sof. zlatohřbetý; -krytý.
XPd00-TU0TOC2. (-7ácce) zlatem vyší

vaný; zlatohlavový. Hér. vvňpng.
χρῦσο-πήληξ, κος,ὁ (-- οϱγδ. ϱΡρ.ἡ πή

Amčšišák; přílbice) básn. zlatopřilbý. trag.
χρῦσο-ρόγς, ου, ὁ (-ῥοή, 811. πόξ].) zla

{ορτοπαγΥ; -Ποἱηγ. Εατ, Τμῶλος.
χροΌσό-ρρυτος 1 -ρυτος 9. zlatotoký.

Aischl., 9ο,
XPBIÓ-PVTOG, v. předch.

Xpdoóc, 0 (= zla-to, Gol-d) 1. a) zlato
(srv. yovatov)trag., Hér., att. (v. Jňyua, č
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mepWoc).j. jmění. Xen vedle xrývy. b) Hér.
λευχκὸςχ. bílé zlato; srafšeninazlata a stříbra
(ZAexrTpov1.). 2. zlato; vzácná, drahá cena.
Xen. οὐχ ὁμοίου 3. ne stejného zlata ; ne
stejné ceny.

χρῦσό-στροφος 9. (-στρέφω) Φοξ.dyxů
Xu 3. tětivy zlatopletené.

χρῦσό-τευχτος 9. (-τεύχ-ω) ᾖθ zlata
zhotovený ; zlatý. Aischl., Eur.

κρῦσοῦς;τ. χούσεος.
χρῦσο-φαής 9. (-φάος) zlatosvětlý ;

-lesklý. Eur. "Eows,
χρῦσοφορξω (ypucovópo-c)zlato, zlaté

ozdoby nosím. Hér.

χρῦσο-φόρος 2. (-φέρω) zlatých ozdob
milovný. Hér.

χρῦσο-φύλαξ, αχος, ὁ, 4, zlatostřežný.
Ἠέτ, κ. γρῦπες.

χρῦσο-χάλῖνος 9. zlatouzdý. Xen,

χρῦΌσοχοξω (Χρυσοχόο-ς) zlatnické prá
ce konám. Xen. prs.

Xpdoo-yó0c, O (-yée) zlatník, srv.
předch.

χρῦσόω (χουσό-ς) π]αΜπη.Πότ. τῆν κεφα
λῆν κεχρυσωμένοςhlavu maje pozlacenu.—Pl.

χρῦσ-ώψ,ὥπος, ὁ, Βατ. χρυσῶπαθύρσον
(zlatý na pohled,) zlatolesklý prut.

XPŮ — zodov, V.χράοµαι,
XPO, V. Jpeg.
χρῴδω (Κοώς.)Επ. (ΠΒpovrchu) dotý

kám ; vi něčeho. objímám. γόνατά τινος Κο
16Π8Ἠξδ{, κέχρωσµαι πρός τινος 00/83 156Π]
od někoho.

χρῶμα, τό (»ν χρώ-ς, χρόα) 1.8) α) Ρ68;
barva přirozená na povrehu těla (člověčího
i zvířecího). Hér. $pdu.x uékavecpletí černí,
čerňé. —τὸ χ. φορέουσι παραπλήσιον Αἰθίοψι
Ρ]εῦ πια]{--, Χθῃ. πὰ χ. πυρρά, µέλανα, λευκά
barvy (zvířat)—. P) barva v tváři (proměn
livá). Eur. κ. dAXáku barvu změniti, att.
Xen, pl. iu jedné os. (v. dolyui 1.£.). b) bar
va věci (i přirozená). Pl. yoúuarv ci Te
σθκχι5 barvou vždy sdruženu, sloučenu býti,
-“χρωμάτων ποικιλία. -- 3. Ῥαιτα (5{το]επά,
dělaná) a) ypvooedéc (v. i dremále 1.). PL.
Zpou.xTEdAcřhaí71 barvou namazati něco. b)
Πξ14]ο.Γ]. γρώμασιν ἀπατᾶν. Χεη., v. ἀνδρεί
Χελος.

χρῷο, οἆοάομιαι.
χρώς, ὁ (< 100%, 128-u.«. —gen. /0w

χώρα.

τός, dat. ((ρωτί1 χρῷ Ιόῃ. zř. trag. χροῦ, 806.
„pdra) pleť. a) povrch těla ; tělo (povrchní),
Φοξ,χρωτί ἶoo na těle (V du.pidVo, dvímuu
1. a,f). Eur. áuoi rowrTíok., kolem těla. ků
že, Hér. xetoovvegčv ypoi stříhajíce (až) na
kůži, do hola. Xen. ἐνχρῷ xsxxouévovgdo ho
la ostříhané (j. ve smutku). —T0vχρῶτα
ToL0ůrTovčywv—kůži takovou maje—. Sof.io
těle mrtvém. (v. gaAůvo). B) pleť; barva.
Ais chl. (v. dusíBu 1. a—). b) obr. čvyo. x)
Sof.doživého(v. čupée{.). B) Thúk. zrovna
před tváří, před očima. dei rapamAéovres stá
le mimo plujíce—.

χὔδατ᾽ Αἱςοβ!, «-- καὶὕδατα.

χύδην(χυ, ν χέω) πθξΙ1, 8) τα]θίη ; hro
madou ; vesměs ; bez pořádku ; páté přes de
váté. att. při bzAAXev,Ačyev, —Arst. —ěva
Aetýmoxoudnouw—namazati, natříti barvami.
—b) Arst. rx. slova v próse pronesená, v
řeči nevázané.

υνείς, ν. γέω.
X, 9, κ Νο
χυπ- ἵταρβ.«ξ καὶ ὑπ--,

χυτόςὃ. (χυ- τ χέω) 4) litý ; slitý. Hér,
ZprývaTa Můwva7. náušnice (z rozpuštěné
ho kameníslité,) skleněné, b) sypaný ; nasy
paný. Hér. οἱχυτοὶ περὶτὰ στόµατα τῆς διώ
ou05 náspy ok. ústí průplavu.

XŮTPU, 4 (rvT-6g) hrnec; nádoba hlíně
ná. Xen

χυτρίς, 1805,1 (srv. předch.) džbánek.
Ἀύτροι, v. násl.
XÓTGOG6 (srv. júrTox) hrnec k vaření.

Xúr901, dle Hér. teplé lázně v průsmyku u
Thermopyl.

W, trag. — zaió.
χωλεύω (χωλό-ς)kulhám. Xen, vest

cx. okulhavěti ; ochroměti, Pl. zeď. zmrza
| čuju 56,

XwAdc, 3. a) kulhavý; chromý. Sof.,
Xen. io zvířeti. b) obr. «) kusý. Pl. 0001;
přirozenost. $) Xen. —PaorAstanepravé krá
lovství, kralování.

XÓLU, 76 (70-w) a) násy p; násep ; hráze.
Hér., Thůk. (v. 700 a, B., Txoxy6w, ἀντάν
et). Xen.—b) zahrazení, obzl. v hrobce.
Φ0Μ,,ἁομιὸς χώματος οἴτοί v zahrazení, —
ΠΊΟΗΨΙ, Ηότ, 7. χόω 8, α.

χώννυμι, ν. χόω.
WTE- ἴταρ. ς-- καὶ ὁπ--,

χώρα,Ἰόπ. -1,4 (SIV.690-5) 1. a) pro
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stora. «) vzdálenost. Hér. vňv κ. πλεῦνα ἐν
medu zpóve γινομένην λιμὸν τέξεσθαι 7
vzdálenost delší v delší doběse stávajíc—. B)
m., Xen. (v.domBů;). —b) «) krajina ; země,
Xen. dheevý 4. —zomTovÉVYETS y. Zatím
co krajina byla pustošena—. (3) země; říše.
Aischl. žovev y0w:agvládnouti zemi. Hér.
(σ. ὑποχωρέω 8, α). - Xen. (v. ourparevo).
ἐντῇ Κόλχωνχ. -- ἐντῇ σῇ χ. Υ) τειαξ; do
mov; statek, Hér.isg.,č. pl. (v. «Anpovyée).
Σθη. τούτοις χώραν καὶ οἴκουςἔδωκε. Ῥ. χώ
οαν δώσω καὶ πόλεις. -- ἐπί χώραςεἶναι Υ ἀο
mově, doma býti. ©) kraj; venek; venkov.
Xen. ixavog 0 č%Tůjeχ. Ὑιγνόμενος oŤTogδις
Toéoev TYV duv obilí z venkova docházejí
cí—. Dém. (v. xorvařog). 2. a) místo, «) Xen.
οὗ μιᾷ χ. ἐχοῆτο, ἀλλ ἄλλοτε ἀλλαχἢ περι
ελαύνων-- ποπηεζΚάτα] πα Ἱεάποιη πι,-- ϱ) πι.
určité, vykázané. Hér. xara ydpyv vodeΠ]έρ
Gageivau Že na m., v táboře jsou Peršané-.
Thúk, xara ydgavěyévovrTo—na své m. přišli.
Xen. čnel čv vale y. ExaaTot čyévovro když
na svá m. v řadách se dostali—. eicTag xv
τῶν χ. ἕκαστοι πάρεισιν na své m. přichází
jeden každý. čovncav xarů yepxv postavili
se na m., do řady. Thúk. ὥστε ἀμιφοτέρους
μιένεινκατὰ χώραν 5 tím, tak, aby strany obě
na m. (svém) trvali (v. i zpoAcíro 2. a). Xen.
ἐκ χώρας ὁρμᾶν z m., z tábořiště vyrážeti. v)
i při věcech. Hér. vépvpxavčz κατὰ χώρην
čaváva. mostu nechávej na m. tom státi. vé
vEtyTO dpxtov xaTÁ VWoDYVaby trvala přísaha
(na svém. m.,) v platnosti. xxTa,dpny xaTa
λείψεινna m., tam ponechati. Thúk. 0) μενεῖν
ZATŮ(pav TŽTOXYV.XTUŽenezůstanou beze
zmény věci. Xen. (v. διαφέρω 1. 8,α). ϱ) α)
m.; úkol; úřad; důstojnost. čvriu.06,τιμιωτέ
κ. --εἰςτὰς τῶν λοχαγῶν χώρας καταστήσε

cda na m. četařů postoupiti (v i xxrarac
co f.). —β) ἔν τινος χώρα εἶναι η8 πα. πᾶδίπι
býti; za někoho, za něcobýti pokládánu. Xen.
υισῦοφόρου-- 78 sprostého drába, sprostým
drábem býti.— avdoanódov čaopeta Za spro
sté porobky pokládáni budeme i: ἐνoddšvužz.
čoovrauv nižádné vážnosti nebudou. čydpyo
Té0x 3. úmouévev v přílišné zahálce trvati,
dřepěti.

χωρέω (χώρα. -- αἱ. οῦγό. χωρήσομαι,
ZzŤ.ywpůse, častěji ión., iveslž,— a0r. čyo
οσα, Ρτῖ.κεχώρηκα) 1.8) α)αδίαρυ/α. ΑΙ5οβ1.

oi někam. stoupám ; kráčím; cestuju. Sof.
ἐ βιοστερῆ Κωροῦντα tebe nuzného na ce
tách (v. i Bx1óg2. a). B)postupuju. Aischl,
κ πυλῶν ᾖ ὈΤάηΥ.ἐχ'προκστίου γωρεῖ7 Ρἴεᾶ
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městí kráčí, přichází. —často o vojsku. att.
ěxyWoovypostupovali. čywpnoxv postoupili. b)
o subi. zosb. «) Aischl. vůž šycpe: noc ubí
hala. 9) Xen. ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρει.
vodapopříkopech ucházela. γ) Χθῃ. τὰ τοξεύ
ατα ἐχώρειO TV domídovvýstřely pro
cházely,pronikaly pavézami. 0)Πότ, ἐνθεῦτεν
1 PZT ZEVWONxEodtud pověst vyšla, původ
má. Xen. 01xπάντωνἐχώρει řadami všech šel
hlas—. 2. obr. ϐ) 908., 998. χ. πρὸς ἔργον αδί
rám se, jdu k dílu. ycopetyeigmátyčoyovodva
žovati se každého činu, Thúk. xxr ὀλίγον ἐπί
τινα (γ. ὀλίγος ΜὉ,γ). πρὸς ξύμβασιν ἐχώρησαν
ku 5πη]οπτὸ 56 παΙ]οπ]11. ἐπὶτῆν καταφρόνη
σιν κεχωρήχατε vysokomyslnosti oddali jste
se, b) o subi, zosb. «) Thúk. $x.orx moXeu.o5
ἐπὶῥητοῖςχωρεῖ τεἰπῇ αἴ. τά]]α dle určitých
pravidel svůj běh má. —xx 0 T1χωρῆσει
kterým způsobemvyjde, konec vezme válka.
p) směřuje něco.rap% T. kněčemu. Hér. za
px ouuxpa Kmalichernostem. v) daří, napl
ňuje se něco, Hér. εὐπετέως χωρήσει snadno
se podaří. xxí Got χωρήσειν ἃ βούλονται a že
jim se vydaří, co chtějí. p. yep7sar. —3. a)
obsahuju; pojímám ; držím. 0 subi. nádoby
a p., Πόγ. κρητηρ χωρέων ἀμφορέας ἑξακοσίους
měsidlo na šestset džbánů. p. yaAxňtov,Xen.
Ἡ καπίθη δύοχοίνιἈας Ἀττικὰς ἐχώρειΚαρίζ]ια
měrou se rovná dvěma choinikům Att.— p.

ΡΙ.-- ϱ)o subi. zemí, m.—Βατ. Υαΐαν,ἡ χωρή
σεται τοὺς μὴ δικαίους καὶ κακοὺς πεφυχότας
zemi, jež pojme lidi povahou nespravedlivé
a špatné. Thúk. o)x ἐχώρησε ζυνελθόντας
ATOVS7 70Jugnedostačilo prostorou ms. val
nému shonu jejich. Dém. odd" EAXacry
πλεονεξίαν χωρεῖ Távěpnmov ani Hellas ne
stačí lakotě toho člověka.,

χωρίδιον, τό (χωρί-ον) pozemeček. Lýs.

1. xpiCe (yeopí-c)a) loučím ; odlučuju ;
odděluju. vrvé Tivocněkoho od někoho, Eur.
ἀλλήλω, λόχους, πιεζ. --56. ΒΙ., ΧΘΠ.Ρ18. -
pass. Eur. yepiodbsg cídev odloučen byv od
tebe. Hér. ὀστέα čyozlady. —prf. ci móMeg
xeywopldxva:ms. (oddělena,) sama pro sebe
jsou (v. iýyéovom2. a, a). —b) různím. obyč.
pass. prf. xeydooum Jiším se. Tivo<od ně
koho, od něčeho. Hér.— Xen. ráv EXXywxav
vóu.wvxeyoprouévovc od Hellénských mravů
se odehylující. —Dém,— zř. s dat. τινὶ od ně
ὅθμο, Ἠότ, ν. τρόπος 2. a, B. —

9. χωρίξω (χώρ-α,αἱθ 5τν. Ρῖοᾶο}. !) na
m, stavím ;uměstuju. Xen. τὴν τάξιν ἐπὶτῷ
μέσῳ čydotoev čmeodN řadu (vojska) upro
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střed postavil (umístil) k pochodu. yopíou
Ta čriwAxurovnati nábytek.

XWplov,T6(0-04, srv. ydp-a) místo.1.
a) «) kraj; krajina. Hér, Xen. (v. dvavryg,
µεταβαίνω, πολίζω, Β,χαλεπός1. Ὀ.α). β) pro
strannost kraje. Ηότ. τὸ χ. τοῦτό ἐστιἐπ ἡ̓μά
ραςτεσσέρας700g prostrannost, délka kraje
tohojest plavba na čtyřidni. b)místo.x) vkra
Ἡ, Χθῃ.ταἱππάσιμα χ. --ἓντῷ πρώτῳχ. -- β)
m. pevné (buď přírodou, buď stavbou). Xen.
J. TOKzpov.—čyupov x. pevná tvrz. —pevnost.
att. (v. čxreyíČe). —B)m. s obydly. Xen.
TUAelaTa Tv y. většina míst, vesnic. šumó
otov y. tržební m. — y) pozemek; statek.
Ρπύ]χ, ἐς χ. ἰδιώτου. Χθη, τὸ Γωβρύουχ. -
9. a) plocha (geometr.); obrazec. PI. (v. Te
τράγωνος, ὀκτώπους, παρατείνω 1, 8,α, 1Π.,
— £., čvvacig). b) m. ve spise, v dějinách.
Τπή]ς., ν. ἐχλιπής.

χωρίς (»ν χῆρ-ος) neskl. 1.a) o) odlouče
ně ; odděleně; zvlášť ; různo, trag , Hér., att.
(ν. ἔκχκριτος, Χλίνω 1. b. r). Xen. čxaTépoue
ἐπερωτᾶν každých z obojích dotazovati se
zvlášť. Dém. xxorov y. každé zvl. —čxad
oav y. Toůg- rozestavili zvlášť ty—.y. dreh
VWovsamoten odešed—. v. yevópevotv různých
odděleních. B) při inf.: různo; rozdílno;ji
Πακ; πό, οί, -- ΕΙ. χ. τὸ συνεῖναίτε ἀλλη
λοις διαλεγομένους καὶτὸ δημ.ηγορεῖνjné jest
přátelsky vespolek rozmlouvati nežveřejně
mluviti. b) Hér, y. %or «) vyjmato, že—.B)
leč jen, že—. —2. s gen. a) odděleně od—.o)
vzdáli od—.Sof, (τ. στίβος, Ὁ, α). Χθη. χ. τῶν

φαμαῦος.

AXov stranou odostt. $)zvl. bez—(op. uer«
s gen.) Sof. cod y. bez tebe. zróvouy. bez na
mahání (v.ipuxpóc 9. ). Ὠόπι, ἕτεροιχ. Ἱ
v.v druzí bez nás. —y) různo ; rozdílno.od—.
PL. x. copímčaTivdvopec rozdílna moudrost
jest od zmužilosti. b) kromě ; mimo «) Hér.
χ. Σπαρτιητέων ΚτοπιόΒρατίαπῇ, Πέπι. ἃ καὶ
χ. τούτων ἔνι(λέγειν) οοὔ 1πι]πιο {ο]θβῦ πιο
no—. i s inf., |. χ. τοῦ ἑστερῆσῦαι-- Ετοπιδ
toho, že zbaven (jsem), budu—. B)ovylouče
ní i bez gen., lze-li snadno se ho domysliti.
Ἠότ, χ. ὅτιχαλκὸς ἢ λίθοςἘν,τὰ δὲἄλλα πάν
τα kromě toho, co bylo z mědi a kamene-—.

χωρισμός, 6 (1. yopile) odloučení; od
dělení. PI., v. A001 2.a.

χωρίτης, ου, ὁ (χώρ-α 1. b, ©)venkovan“
(sprostý). Xen. pl.

χωρϊτικός,3. (χωρίτ-ης) venkovanský.
Xen. adv. po venkovansku; prostě,

χῶρος, ὁ (811, χώρα) a) prostor; místo.
Φ0Η.οὈρεσιῤώτας, ἀστιβής. Ἠότ. (σ. κείρω 1.
b, B). Xen. iepóg. b) «) kraj; krajina. Hér.

αμμώδης (τ. πλατύς 1. b, «, zoXůc 1. c, u).
pb)kraj; okolí. Hér. Arapvéog. v) pole; ven
Κον. Χεπ. μεστοὶοἱ χ. ἐργαζομένων. --ἀπὸ τοῦ
χ. εἰςἄστυ. --κατὰ τοὺς χ. Ρο τεη[οτό,

χώς, 18Ρ. ς-- καὶὡς.

χῶσις, Ἡ (χό-ω) Τά], α) εγράπί ἨΗπΤ;
dělání náspů. $) ohrazení. Auévov.

χῶστις, ἴτας.--- καὶὅστις.
χῶτ- Ίταρ,--- καὶὅτ--.

B.
U, d= dt(det), vó,neskl, — ps, dva

cáté třetí písmě v alfabétě. —Zn. čísl, a) V
—=700. —b) 4 = 700.000.

φαίρω (.» ἆ-σπαίρω) kmitám se; fičím.
jen prs. Aisehl. očuov aibépoc po dráze
vzdušné.

φαχαζω (1 φεκάζω. -- φακάς) kapám.
Arst. λύχνος ψακαζόµενος Kahan doka
pující.

φαχας n. benac, 4006,%,kapot; krapot.
Πότ, ὕσδησαν αἱ Θῆβαι φακάδι ν ΤπέόράοὮ
pokrápělo, Xen. úsrol xxi boxádeg deště a
popršky.

DaAtov, zó (srv. déhov) a) stranice (udi

+

dla). Xen. —udidlo. b) spřežení, Eur. pl. Te
/

Tpafhau.ova.

dbalAw a) rukou, prsty (svými) rvu.
Aisehl. čderpavkštici (ve smutku). b) (prsty
svými) dotýkám. «) Eur. TókovyepiLXhovot
veupác luků tětivy rukou napínají. G) břin
kám (na struny, obzl, na harfu), Hér. vedle
κιδαρίζειν, Pl. dňa: zabřinkati (prsty na
struny).

φαλτρια, 7 (V4ZA-Ao)hudečka na stru
DY; citarnice ; harfenice. Pl,

bapatoc, Ἡ (ερ. ἶ ἄμαῦος, »νψάμ-μ.ς)
písek. Sof. yXwpá. Bur. raoxxrix. i pl. pís
čina ; pobřeží písčité,



φάμμη.

φάμμµη, dór. -v.á, 1 — ψάµµος. ΑΙ5οΒΙ.,
dle někt. i Hér.

Waupývwtoc poslední kr. samostatný
v Egyptě, syn Amásiův, od Kambysa pře
možen,

ἸῬαμμήτιχος 1. dle někt. Vaxyuutrvyog,
kr, zprvu Saidský, potom celého Egypta v
7. stl., syn Nekóa 1be, otec Nekóa 2b9,— 2,
Libyjan na zač. 5 stl., otec kr. Inara,

Wáppus, 106,kr. Eg. v 6stl., syn Nekóa
2ho, otec Apriův.

φάμµος 1ἄμμος, ἡ (πθοΡ.σαµµος, »ν58
bulum, Sa-nd, srv. dávum, Úduadoc) a) pí
sek. Hér. (v. i ypuořrig) písčina; půda pí
sčitá (v. opoún). PL.—b) jezdiště, rejdiště (pí
skové). Xen.

dappWěns 2. (bau.u.o-eĎns)písčitý. Hér.
χῶρος, χώρη.

dam (—bá-e) týkám, dotýkám(se). a)
α) ἴταρ.χερί, χεροῖν,χερσίτακοι, γα],
Tivogněkoho, něčeho. daůca dotknouti (se).
Hér. v κεφαλῇ οὐρανοῦψαῦσαι hlavou nebes
dotknouti se, dosáhnouti. i bezděky ψχῦσαί
Tivogzavaditi o něco. Hér, B) Xen. yAarrav
ἄλλοτε ἀλλαχῇ ψαύουσαν τοῦ oropavoc dp
ὃροῦν τὴν φωνήνaby jazyk jindy jinde dotý
kaje se úst, narážeje v ústech—. b) obr.
Ράβη. ΘοΙ.ἔψαυσαςἀλγεινοτάτας ἐμοὶµερίµνας
dotekl jsi se nejbolestnější mně vzpomínky,
ἰ 6 800. φαύειν 9εὸν ἐν κερτοµίοις γλώσσαις
urážeti boha v rouhavých slovích.

φαφαρός 8. (ψέφας,τό-- κνέφας)tmavý,
Aisehl. šedý. omo0óc.

dám (m. stž. a mívá v,j. bý €. att, obyč.
ψήχω) tru; drtím, Sof. dntr. VýxaT dxpag
omA400grozdrtí, rozpadne se na povrchu
podlahy.

Φέγω (.οἨ, ἔψεξα)ἑαρίπι; zlehěuju ; ha
π{πι, τινὰ Ἡ. τὶ ΠὄΚοπο,πόσο, ο, γεά]θ µέμ
φεσθαι, Ε]. ἶ vedle uoudoua. —často at,
(ορ. ἐπαινεῖν). ΕΙ. τοὺς φόγους ψέγουσιν 5υύ
mi Πρπαπηϊ Παπδᾗ. ΤπήΚ, ραςς. οὐ ψέγεται
není hodno hany.

φεκάς--- ψακάς,
Φέλιον, τό (51. ψάλιον) 3) Ῥοπΐο, οΚοτ.

Aisehl. pl. na ruce (dle někt. $*)ux). b) ná
ručnice ; náramek. obyč. pl. Hér., Xen. —v.
σχυλεύω. 9. -- ἔχω 1. 1. 8, β.

φελιο-φόρος 9. (-φέρω) Ηόπ.Ρ. ἄνδρες
Ψ. πιπὔοτό nosící náramky,

P. Lepař, Nehomérovský slovník řeckočeský

φευδό-μαρτυς. 1169

φελλίζω (φελλ-ός)breptám ; žvatlám, PL.
meď. pobreptávám si.

φέλλιον, dle někt, m. Véhtovb.
φελλός ὃ. Ἱτορίατύ. Αἰδο]]. ψελλόν τί

τινι πθ]ᾶςπο (Υ9ὔ{)πόσο πόΚοπια.

φευδαγγελία, ἡ (Ψευδάγγελ-ος)ΚΙαιππό,
liché poselství ; lživá zpráva, Xen.

φευδ-άγγελος, ὁ, klamný posel; lži
posel. Arst.

devd-avTóuoAog, 6,klamný,lichý zběh,
úskok. Xen,

φευδ-ενέδρα, ἡ, klamná, lichá, naoko
záloha. Xen,

φευδηγορέω (ῴευὸ-ηγόρο-ς 2. -ἀγορά
ou.au)klamně, lživě mluvím. Aischl. —Arst,
Ti něco.

φευδής 9. (ψεῦδος)a) 00s, klamavý; lha
vý; lživý. j. subst. lhář, fem, lhářka. Sof.
φευδῆ Υἐμαυτὸν οὐκαταστήσῳ πόλειlhářem
aspoň sebe neučiním městu. Eur. devdc γε
voučyyIhářkou se stavši. —att. —b) ověci:
klamavý ; klamný ; mylný ; lživý ; lichý ; ne
pravý. Aischl. uůbor Hér. devdéx µιαντήια
lživé věštírny. Pl. —d0č« mylné mínění.
Dém. πρόφασις-- Π4πιγβ]--. Ἠότ, οὐ τράπεται
ἐπὶ φευδέα ὁδόν (πθορτά5ο πα cestu lži;)
nedá se do lhaní. Xen, Mkvdtvy. Sof.bevd?)
Aéyav lživé věci, lži mluviti. Arst. mylné,
omylné mluviti (srv, deúdy od beddog).ev
866 lživě.

devdo-Bov)dsta, j, klamná, na oko po
moc. Xen.

φευδο-κήρῦξ, dxos, 6, lživý ohlašova
tel; Ižiprorok, Sof.

devdoAovém (beučoXóyo-c)Iživě mluvím,
hlásám ; lži roztrušuju. Aischn,

φευδολογία, ἡ (bsvdoXóy-og)lživé mlu
vení, hlásání, vypravování. Isok. —Dém.
Ttwvocněčí; lživost—,

bevdo-Aóyoc, 6 (-Myo) Ižimluvka. v.
předch.

φεύδομαι, ν. ψεύδω.
φευδό-μαντις, εως, ἰόπ.ιος, ὁ, klamný,

lživý věštec, hadač. Sof., Hér.

φευδομαρτυρέω (bevdóu.aoTue)křivým
svědkem jsem ; křivě svědčím, Xen,

φευδομαρτυρία, ἡ (ψευδόµαρτυς)τό
svědectví. Arst.

φευδό-μαρτὺς, -υρος,6, lživý, křivýsvě
dek. PI. xaTá Tivoc proti—.

TÁ
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devdo-nápiWevoc, j, nepravá panna, Hér, |

φευδόρχιος 9. (ψεύδορκ-ος). Ἠότ. ΡΙ. ψ.
Ὑενόµενοι 5τοι ΡἵήδαμαΖΓ81πᾶθ,

φεύδ-ορχος,ὁ, křivopřísežník,Eur.
φεῦδος, πό (ψεύδω, Srv. ψευδής) klam;

lež ; nepravda. trag., Hér., att. —op. dAnbéc,
Χθη, ψεύδους οὐδεμία ἐρώτῆσις δεῖται 12]γό
odpovědi žádná otázka nežádá.

φευδοστοµέω (ψευδό-στοµο-ς. -στόμ-α)
klamná, lživá ústa mám. Sof, τὸ μὴ ψευδο
GTouečyupřímnost v řeči.

devdo-pvoc 2. (-oůum)Sof,klamného,
lživého výroku. oů V. neomylný.

deóče 1. act. a) klamu; mýlím. «) se
subi. 08., Ροῇ,εἴπερ μὴ 9εοὶφεύσουσίµε αδ ηθ
sklamou-li mě bohové. τινά τινος někoho
v něčem.u čdevoacčArl0060X měsklamal
jsi v nadání velmi. Aischl. Outuov, dg šdev
σας φρενῶν [lépowcbože, j. jsi sklamal Per
šany namysli! --pass. bevodýva:sklamánu
býti. Ἠότ. τῆς ἐλπίδος τ παάδ]1, ΕΙ, τούτου
v tom.— is gen. os., Thůk. Táv oxoměvve
αἰτάχοίο]ι, Χθη, διὰ τὸ ἐψεῦσθαι ἑαυτῶν 560θ
klamem. Pl, i --περὶτῶν πραγμάτων --7ετό
cech. 3) se subi. věci. Xen. moreVo u Ved
σειν E TAGčXmÍdagdůvěřyju, že nesklamou
mé naděje. ᾷᾳς56. Ἠότ. εἰ ψευσθείην γνώμη
jestliže bych sklamán byl míněním-.
klamným, mylným,lživým objevuju, osvěd
čuju, nechávám. Sof. Φεοὶ ψεύδοντες ο)δὲν
oňuLATV poxemuévov bohové nenechávajíce
žádného znamení věcí ustanovených klam
ným ; —naplňujíce každé znamení— (v. i
ἐπίνοια9). ϱᾷ58. Ἠότ. ἡ τρίτη τῶν ὁδῶν µά
Mora šbevovoutřetí způsob výkladu nejvíce
klamným, mylným (objeven jest,) objevil,
ukázal se. Thúk. %fevodelou úmooyecigpří
pověď(která se objevilaklamnou,) zrušená,
2. meď. (s aor. šbevodumv).a) a) klamu; šá
Jím ; obelhávám. vivě někoho. Xen, roAAdxic
často. i s dvojím ace. σύνοιδαἐμαυτῷ πάντά
ἐψευσμένος αὐτόν svědom sebe jsem, že ve
všem dosud oklamal jsem ho. 3) klamně,
1ὶνὃ Ρτοπάδίπι, Ηότ, οὐκ ἐψεύσαντοτὰς ἀπει
Aa; klamně nepronesli hrozeb; splnili hroz
ΡΥ.θη, συνδήκαςψεύδεσθαι smlouvy rušiti,
neplniti, oděv Veúdera: OvúmécyeTonic ne
ruší, v ničem neklame z toho, co přislíbil,
τὰ χρήματα ἐψευσμένοιýcav 00 se týče pe
něz, dopustili se klamu, ve slovu.svém ne
stáli. b)w) dopouštímse lži; Ihu; selhávám.
ΡΙ. οὐδὲνκατὰ σοῦψεύδεται πίο proti tobě, na

ψηφίζω.

ἴοῦοπο]ζο (ορ. τἀληδἩ λέγει. v. i φεῦσμα).
Χθῃ, πρός τινα ψεύσασθαι Ρτοῦί πόΚοτηιι 171
se dopustiti. p) nalhávám. Thúk, učytorov
αὐτοὺς (τοὺς ὀπλίτας) ἐψευσμένηἢ Ειλλὰς µό
λιςἱκανῶςὠπλίσδη πε]τδίβί počet vojínů Hel
lénsko nalhavši, (j. jen na papíře) nalhaný
majíc—.

φευδ-ώνυμος 9. (51Υ.ἀν-ώνυμος) Αἱβοβ].
klamně, mylně, neprávem jmenovaný. Aíxn.
—adv. nepravým jménem.

bebopu, vó (beúd-e 2. b) lež vyslovená,
Pl. (va súvvyčovavov Y. čevouévoc © abych
nejšťastnější lež selhánu měl.

φεύστής, ου, ὁ (φεύδ-ω 9. ϐ) lhář, 8ο, /
τινὸς ν πξόσθπι.-- Dém.

φῆ, γ. φάω,
φῆγμα, τό (býy-e) drobekotřený ; písek,

Hér. W.ypuaod písek zlatý. p. i pouhé 4. —
ἑξήκοντα καὶ τριηχόσια τάλαντα ψήγματος
360 hřiven zlatého písku.

DÝXTPU,7 (býy-e) hřebel; hřebelec (na
koně). Eur. pl.

dyAapawm (© ÚďA-Ao,palpo)a) hmatám ;
šámám ; tápám. Xen. pass. ohmatávánu,
lehtánu býti (o koni). b) obr. tápám (my
šlénkami). Pl.

φηλάφήμα, τό (Ψηλαφά-ω)Ἠπιδέώπί,
φήν, «Ὑνός,ὁ (817. con) žlabatka. Hér.
φῆσσα, φῆττα, Ἡ, ρ]οῖῖος(119). ΒΙ.
Φηφιδο-φόρος, ὁ (ψηφίς,φέρω)Πότ. hla

sovník (později Únpo-p0pos).

φηφίζω (Φῆφ-ος) 1. αοὶ. hlasy sbírám.
4. vi rozsuzuju, rozhoduju něco (hlasy sbí
raje). Sof, díxmv Ψηφίσαι xara Tivogpři roz
hodnouti proti někomu, 2. »eď. a) svůj hlas
dávám, Xen. cigτὴν προτέραν,εἰς τὴν ὑστέραν
(ὑδρίαν) ψηφίσασθκι ἀο ῬϊθάπδΙδί, ἀο π81δί
nádoby hlas svůj (kamínek hlasovací) dáti.
(ale často, obzl. za doby pozdější, hlasová
no rukou pozdviženou). Xen. maupxT00g vó
µους Ψηφίσασῦαι proti zákonům hlasem
svým rozsouditi. Vypicauévov Adyvaiov č
mAevcedle nálezu, na rozkaz Athéňanů vy
plul. s násl, inf., č. že—, aby—; při témž
subi.ič.inf.— aor. ustaviti nález ; ustanoviti,
uraditi se, aby—.Thúk., Xen. i ore s inf, na
tom se ustanoviti, že—, aby—. —S ace. obl.,
Thůk. φηφίσασθαι τὸν πλοῦν τινι hlasem
svým ustanoviti, uložiti plavbu někomu.Pl.
οὐδείς σοι ἐναντία Únpisřrou nikdo proti tobě
hlasovati nebude. Dém. Vyploxodaryv Boý



ψηφίς,

Wetevhlasováním prohlásiti pomoc (usnésti
se 0 pomoci).pass. Únorodývauustanovenu,
uraděnu býti.— b) vůb. ustanovuju, umiňu
ju si; úmysl mám. Hér. «ůroů uévev tam
trvati.

φηφίς, ίδος, Ἡ (Φἣφ-ος)Ἱαπιίπα]ς, τ. Ψηφι
δοφόρος.

ψήφισμα, τό (ψηφίζω9) α) πά]οτ (α5ί8
novený, uraděný ;) ustanovení (hlasy daný
mi). Thúk, ro Meyapčev V. nález o Megařa
nech. Xen. Ú. mepívivoc o něčem. —Dém.(v.
αὐτάρχης8, £.).Lýs. řerua šýnplcdy roz
sudek usouzen byl. 3) přímluva; návrh;
mínění předložené, v potaz dané.Dém. ψ.γρά
φω s inf, návrh píšu, činím, aby-.

dypo-moóc, č(-moé-) Soť.hlasostrůj
06. 7. Χλέπης.

φῆφος, ἡ (.ν ψά-ω, ψή-χω) 1. 8) ορ]άἰοῖς;
oblázek ; kamínek. Hér, b) «) kamínek psa
cí, počitací, pl. kamínky ; čísla. Hér. Aoyt
CeodbauVýpor počítati čísly B) počet; účet.
Dém. pl. —2. a) «) kamínek hlasovací(srv.
Uyolle 2. a). Xen. čyovrec čten, od Výpove,
mapésrare s meči, nikoli s kamínky hlaso
vacími, při tom stáli jste, 3) hlas (dávaný
kamínkem). trag., Hér,, att. (τ. ἐπάγω 9. b,
α. -- τίδημιι 2. b, y.— διαφέρω 9.8, α, ἐμβάλ
λω 1. ᾱ, γ, διανέµω, συνεχπίπτω). Χ6Η, φανε
ρὰν φέρειν τὴν l. zjevně (nésti svůj kamí.
nek,) dávati svůj hlas. v) hlasování. Xen.
už Ú.doxveřva:rávrag jedním hlasováním
hrdla odsouditi všechny. p. —4TavTagxplvetv,
b) a) soud; výrok soudní, Φ0Μ,(σ. τέλειος ῦ,β).
µία, διπλή 4. —B) hlas; rozkaz. Sof, U.rupáv
voy xai xporvyrozkaz panovníků a moe. —©)
soud (00s. io m.). Eur. óoí« 4. bohem usta
novenýsoud (t. Areopag). ψ. παρ᾽αὐτὴν ἱερόν
blízko soudu samého svatyně-—.

φήχω (.ν φά-ω, {αἰ.ψήξω) tru. Xen, fr
moveÚ. koně češu, hřebeleuju.

φιδυρίζω ((θυρ-ος) ἄερίάπι, ΒΙ, µετά
Tivocs někým. Φιθυρίσαιπρός τινα pošeptati,
pošuškati někomu,

Φφίθυρος 2. (z Výd-upoc, τὸ VÝd-0g=
ψεῦδος) Šepotný ; klevetný. Sof, Aóyox.

φῖλο-μετρία, ἡ(- uwÉTo-0v)pouhé veršov
nictví (£. ep. básnictví ve verších bez hud
by). Arst.

φῖλός 8. (Ψί-ω---Já) holý, 1.a)«) hlad
Κγ. Πότ. ψιλὸς τὴν δειρην πο]ύ πα δ])1. ---τὴν
κεφαλήν --ΏΒ Π19Υ6,αἰγέας ψιλάς ΚοζΙΠΥ,κὰ
že kozí Ἠ]αάΚό, Χθη. φιλαὶ κύνες Πο, 17Αί

φόγος. 1171

psové. 8) om., kraji a p. Πο]Ψ. (ορ. δασύς).
Hér. medtov.—i s gen. χώρη ψιλή καὶ dyplov
καὶἡμέρων δενδρέων krajina prázdná —stro
mů. Xen, vóro: V. místa holá. p. vů 4. (op.
dAo0y). Dém. v? $. ornice pouhá(op, mepuTEv
v.évy).b) vůb. holý; prostý (něčeho). Y. νέκυς
holá (prachem neposypaná, prachu nasypa
néhozbavená)mrtvola.Xen.vag, uayapa
pouhé mečíky (bez přepásky). 2. obzl. a) o)
prostý ; beze zbraně, Xen, bohy čyov TY xe
φαλὴνεἰς μ.άχηνκαθίστατο bez přílbice maje
hlavu—. p) lehký, příliš neobtížený zbraní
(srv. yvpvýs. Hér. v. ἱπποδρόμος). Hér., att.
ve vojště ÚrAolobyč. lehcí pěšáci; lehká pě
οἹοία. Ώόπι, ψιλούς, ἱππέας, τοξότας, ξένους-
(σ. ἵ ὄμιλος). ©)Thúk. oxevý V. odění lehké,
b) prostý. «) Pl. motnouý. básnictví prosté
(beze zpěvu, bez hudby. op. čvadý). Arst,
4. uéTox pouhé verše. —4. Aóyog, PL.i pouhé
Aóyoc prostá řeč ; prósa. B) PL, žvev ὀργάνων
Ψ. λόγοι bez nástrojův (hudebných) pouhá
slova. rhs Aéyewvna prázdno mluviti (bez
příkladů, bez dokladů),

φιλότης, τος, Ἱ (ψιλό-ς) Πο]οβῦ; Ρ́)0
stost, Arst. pouhý, prostý dech (beze zvu
Κα; spiritus lenis, op. ducúrnc ostrý dech,
přídech).

φῖλόω (Ψιλό-ς) 1. a) holým, prostým či
ním. Ἠότ. φιλῶσαι τὴν κεφαλὴν νεκροῦο]οι
pati, vybrati lebky mrtvého ; kůži stáhnouti
s hlavy mrtvého. ρᾳ6ς. τὰ κρέα ἐψιλωμένα
TV doTÉMyMaso 0-, vybrané s kostí, b) Xen.
«) vv ZumehovÚihodyrévu zbavovati obvaz
ků, odvazovati.pass.o obilíAodva Tac pí
Cacobnaženu, odkrytu býti na kořínkách.p.
ἐψιλῶσδαι--. β) τὸ ψιλούμενοντῆς δεξιδς ὄάςί
pravice obnažovaná. i o údech koní, —2. a)
«) zbavuju ; olupuju. rivá Twvo;někoho ně
čeho, Hér. vřg δυνάµιιοςπηοθ, -- ψιλῶσαι, ψι
Aoocetviva seslabiti někoho (válečně). B)sa
motným, opuštěným činím. Thúk. aor. —
Φᾳ55. Χθῃ. τοὺς ὀπισθοφύλακας τοῦ ὄχλου ψι
λουμένουςj. zadní voj opouštěn jest od chasy
záškodní, b) poněkud, znenáhla prázdným
činím. φαδ8. Χεῃ. ἐφιλοῦτοὁ λόφοςτῶν ἱππέ
ὧν uprazdňoval se znenáhla pahorek odjezd
ců; opouštěn byl znenáhla-—.

Φιμύνιον, r (0 Viu.dY-06)běloba(olovná,
časté ličidlo). P],

φόγος,ὁ (Léyo)tupení; potupa; hana,
Sof, čri $óyotct po potupách, Eur. —Xen. ψό
you Tvygávav potupy, hany docházeti (op.
ἐπαίνου). Ῥ. ΒΙ. φόγον φέρειν. -- Ῥάβη. u PL.

πό
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ἄνευ ψ. bez hany, vady. Arst. bóyoug motodvTEc
potupy, hany básníce ; hanlivé písně sklá
ἀθ]ίορ (ορ. ἐγκώμια).

φοφέω (ψόφο-ς)a)šustím ; ehřestím. Eur.
úpBůim. b) břinkám ; zvučím. Xen. órTAy66
περ χύμβαλον.

φοφο-δεής 9. (-δέος)Šustotu lekající se;
lekavý. Pl.

bópoc 6, a) «) šustot; chřestot; rachot,
Xen. vexu.alpeoda:T Ú. znamenati z racho
tu. B)šramot ; hřmot, Eur. (v. réuro 1. a, y).
att. bópov motely,rapacyeiv. b) «) hluk (hla
sem); povyk. Ρο, (σ. στρέφω 2. a, «). B)
zvuk. Eur. Aórou píšťaly. Arst., v. κάλλος
1. a,y.

dopěyc 2. (bopo-erdýc)hlučnozvuký.
Arst. διθυραμβοποιο.

φυκτήρ, Ἶρος,ὁ (ψύχ-ω) nádoba chladicí
(objemná, do níž dávala se nádoba menší
s nápojem). Pl.

φύλλα, i (« půle-x, ble-cha, Tlo-h) ble
cha. Xen. |

WPóAAu,dle Hér. nár. Libyjský, záp. od
Nasamónů při Vel. Syrtě.

WorraAetu, j, ostrůvekmeziSalamínou
a Peirajem Ath.

φῦχᾶ, ἀό:--- ψυχη.
φὈχαγωγξω (ψυχαγωγό-ς) ἄπδο γοᾶίπι.

o subi, neosb. duševně láká, dojímá. Xen.
τοὺς ἀνθρώπους lidi. Isok, Toůg ἀκούοντας.

φὈχαγωγία, ἡ (ψυχαγωγ-ός) ΕΙ. τέχνη
Ψ. τις διὰ λόγων ππιδη{ /ακόεί řečmi duše vo
ἀίά, Ἠάΐοί, {, ἡ ῥητορική.

φῦχαγωγικός 3. (ψυχαγωγ-ός) πρᾶκου
ný k řízení, k dojímání duší ; dojímavý. Arst.
neut.

φῦχ-αγωγός 9. (ψυχ-ή,--) ἀπξο vodící,
Aischl. duše mrtvých přivolávající. Aischl,
Ψ, γόοι zaklinací nářek.

Poystvác 3. (boxoc) chladný; studený.
Xen. 0p. dhegivóc. —olxi« dům. Tů 4. m.
chladná.

BY, dór. -vů 7 (« φύχ-ω, ψῦχ-ος.ve
význ. srv. dup.óc,pov, vóog) 1.4) x) dech;
duše; život. trag., Hér., att. (v. xarotxiCe
1. b, u, úyádv2.1., τρέχω 2.a, κινδυνεύω I.
b-, προδίδωµι 1. 8, α, πρίασθαιΤ., περιποιέω
f.). —P) život (v těle). Ρο, τῆς ἐμῆς Ψ. γεγώς
z mého života zrodiv se. ij. tělo, uvnuetov
Vvyůs'Opécrov Xormóvpamátko z životaOre

Ψυχρότης.

stova zbylá ! b) «)00s. živé n, mrtvé, is násl,
mase., Sof. ὦ µελέα Ψ.,ὃς - nebohá duše, du
šičko ty, jenž—.Xen. a dyatbý xai mor) U.,
οἴχειδὴ ἀπολιπὼν ud; dobráa věrná du
šičko, ty už jsi se odebral nás opustiv?— B)
duch (j. os. zemřelá). Aischl. Dý ve xxi Ep
μῆ, πέμψατ᾽ ἔνερΌεφυχἣνἐς φῶς --4πο]α πα
světlo! Sof. rarvp0g4. oteův duch.2. a)or)du
še (j.podstata člověčí).Hér. dvůporov V.ἀθά
νατός ἐστι. -- ΕΙ. ὃ περὶ πλείονος τοῦ σώματος
ἡγεῖ, τὴν ψ. -- ὅθ]ιο více si vážíš než těla, t.
duši—. j U.vpěpevní Tim, ATTivog duše živí
se něčím, z něčeho. —Xen. B)duch (co do vů
le, úmyslu. Sof. v. yvápy 1. a, y). y)duch ;
mysl; srdce; srdnatost; statečnost. trag.,
Hér., att. (v. Xxpog2.4—, oxAmpóc2. διαπει
oxe, xpíva 2,a,«). 10 zvířatech (v. δειλός).
b) «) duše ; srdce (codo žádosti, náklonnosti).
Aischl. šv xaxoře Ouec bvyňv διδόντες τ Π6
hodách přece duši oddávati radosti. Sof.,
Bur. (V. Toy a-—,κουφίζω 1. b, £.). Xen.
col čx Třs V. ofhoc fv tobě z téduše, ze srdce
přítelem byl jsem. čXyv V.xeyaploda: rivi
celou duší oddánu býti někomu. B)ico do
jídla, pití, Xen. ra dě L. očrovuěv od Tpoo
(sro, dubýv d' čdóxe tomu srdce jídla sice
nežádalo, ale žízniv zdál se býti. Lévpovajra
οὐχ Ἡ φ. ἀλλ’ ὁ νόμος ἐστιν ππδτοιυjemu není
chuť, ale zákon,

φῦχο-ρραγής (ψυχή,Ἐρηγ-νυμι)Εν ὅ]
vot protrhující, dokonávající ; bolestně sko
návající.

φῦχος, τό (517. φύχω, ψυχή) α) {π]δ]ς;
chladný vítr; chladno ; studeno. Hér. dýye«
ěovíchladna jsou. Xen. xara ůyoc za chlad
na. Pl. šv Tě Vůz xadmčdov v chládku—.
býxm buď: chladna; n. zimy. b) Sof.čy dý

| ye v zímě ; v době zimní.

φυχρός 8, (býy-a, Vdy-og)chladný ; stu
dený (op. θερμός) a) Sof. véxuc. Xen, dčop. i

, OcTEAoúcacdar studená k vykoupání. i
pouhé Yvypóvvoda studená. Hér., Xen.— Pl.
Úvypóv—,depnóv studené—, teplé. — Hér. i:
studenosť (v. úoínu2. b,y). —b) obr. «)stu
dený ; mrazivý. Sof. depučr Vvypořotxxp
díx horkokrevné, vášnivé při věcech mrazi
vých srdce. Xen, o člověku: chladný ; citu
prázdný ; nevšímavý. P) planý ; jalový. Eur.
čXrig. Hér. víxm, čmxovpín. PL, Xen. dvyca
Aéyewvjalová slova mluviti. Dém, ý. ovouu
—jméno.Arst, ra |, xarů Néčivsuchopárnost
v mluvě.

φυχρότης, τος, ἢ (Ψυχρό-ς)οπ]αᾶποβῦ.



φύχω.

Dém. obr. chladnosť mysli; tupá nevší
mavost.

φύχω (51ν. φῦχ-ος 8οΥ. Τθ 5]ζ,-- ἔψυξα,
pass. ἐφύχθην,το β1ζ. ἶἐφύχην.prf. pass. ve
51ὔ. ἔψυγμαι) 9) α) οπ]αά(πι. Ἠόν., ΕΙ. (ορ.
deouxívo). pass. ohladnouti; stydnouti. o
vodě,těle ajn. p) suším. pass. Xen.ývydř
vouvyschnouti. b) chladně, mrazivě proni
kám. Aischl, bodaje mučím, Αἱδο]], κέντρῳ
Úvyáv— bodcem duši—.
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φώμισμα, Tó (boulle žvanci krmím,
Ψωμ.-ός)ἄταπεο Κα krmení. Arst,

dwopóc,6 (= á-e) sousto, Xen. chleba
(v. dýov 1. a). Arst. sousto žvykané ; žva
nec. (dětem podávaný).

φώρα,ἰόπ. -ρη, Ἡ (»ν Vá-e) svrab. Hér,
φωράλέος 3, (bópa) svrablavý; praši

vý. Xen. o zvířatech.

φωράω (φώρα) svrab, prašiviny mám;
prašivý jsem, Pl,

O.

O, ω --- © uéya (ómega, o veliké, dlou
hé,— © neskl., uéya sklonné) — Ó,písmě
dvacáté čtvrté, poslední v alfabétě (před r.
403. u Attičanů v písmě bylo znamenánoj.
Ouxpóv, Jónové pak i v písmě © už dříve
užívali). — Známka čísl, a) o —=800. —
b) „©= 800.000 (900 = + [oauni]. —
900.000= m).

©- předs., zř., j. v ὠρύομαι,
© (srv. násl. ©) slůvko a) lítosti, žalu

ach; žel! (od někt. psáno i ©, v. πόποι).
básn. (srv. oř), i zdvojeno A, ©.n. oo ach,
ach! v. i duor. —b) úžasu, podivu. obzl. při
ot., PL. a ví Asyeu ; aj, ale co pravíš ? © vev
vaťřog(0 os. třetí) aj, ten šlechetný muž!

© (srv. předch, ©) slůvko zvolací, obyč.
při voe.: 6, 0! (voc. bez o bývá důtklivější).
č. vhodbývá m. 0 při vooc.pron. pers. ty, vy;
ty můj; vy moji; n.: milý; milí. Sof., att,
ὦ πάτερ milý otče! 4 yépov milý stařečku !
Xen. © uřrep milá maminko! A matdecmilí
hoši. ©dsřemilý strýčku !—někdy iu zosbn.,
'Sof A orvyvos aióv ty protivný miživote!
Xen. © Apusvía ty Armenie, země Armen
ská ! —někdy o bývá od vooc.odděleno jnými
slovy nějak příslušnými, Sof, © xparisrov
mavp0gEAývov Tpxpeig AyAAéeg zač Neo
πτόλεμε--.--ὦ χαϊρ Adáva. —PL,oůd' adTOg,
ὦ ποὸς θεῶν, Μένων, τί φῄς--; -- ἶθοβ voe.,
Sof. © πρὺς θεῶν, ὕπειχεο, Ῥτο ΡοΝΥ,Ροτο]ῇ !
Xen. ὦ π. τῶν 9., τί δῇτὃν ἐποιήσατε;Επ.
μεῖνον, ὦ σέ τοι λέγω zůstaň, o, k tobě to
mluvím!

dyadÉ, v. dyadóc1, a, v.
᾽ωγύγιος 9., zř. 3. "Oyvy-od), obyč. psá

πο: ὠγυγ-. Ógyžský; prastarý ; starověký ;
odvěký ; Aischl. vůg dyvylovs Adavac staro
věké Ath. —OřBa Théby, Eg. —dyvyta nó 1

Au, o Thébách Bojótských. Sof. —xpáT0gmoc
odvěká (král., odDia pocházející).

ὠγύγιος, v. předch.

"Oyvyoc mýth. kr. zadobyprastaré, dle
někt. podání v Bojótsku za doby potopní,
vůb. pokládán za repraesentanta věku pra
starého, v. 'Oyvywos,

ὥδαξον, τ. ὁδάξω,
če, před samohl, i ὧδ', αἀτ. k ὅ-δε. a)

takto; takhle; tímto způsobem(určitěji u
Καπι]ίο ποζ οὕτως). α) Φοξ. ὧδε σὺν πολλῷ
aróke takto s četnou družinou. ©8' Krovy
takto chroméhoy AG čye tak tomu jest. —
Xen.ei Odeorparevcóueda— budeme-li tak
hle, tímto způsobem konati výpravy-. B)
často (o násl.,) opovidací (odTeg 0 předch.,
odkazovací). trag., Hér., att.— Xen, Ód6ro;
Ýpsro takto asi se otázal. čAekev,eřmevOde

| (před řečí přímou). b) o m.: sem., Sof, Ad" č
AřAvda sem přišel jsem. p. při čAevoerat. —
ad čysv sem vésti. i Pl. ὧδε ἀφικέσθαι86/1
odebrati se.

Wěstov, T6 (407) zpěvárna (dům obecný
ku provádění veřejných zpěvů. V Athénách
o. najihových. straně vyšehradu za Periklea
vystavěno na způsob divadla, avšak prosto
rou menší a opatřenostřechou (které divadlo
nemívalo); užívalo se jeho i k uschování po
třeb obecních, za dobyválečné i ku shromáž
dění vojska, Xen. sigτὸ ὦδ. παρεκάλεσαν τοὺς
ὁπλίτας---.

ᾠδή, Ἰόπ. ἀοιδή, ἀόν.ὶἀοιδά, ἡ (ἄδω,ἀεί
Je) zpěv. a) «) píseň, obyč. s hudbou. Sof.
Vpývov oční žalné písně. očýTovoi—pronika
vé žalozpěvy. Bur. arou.oucor—. Hér.— Xen,
dOREdev písně pěti. švAve, čvᾠδαῖς ve vy
pravování, ve zpěvích. PI. —B) hudba. Eur.



děl.

ΡΙ. πολύχορδοι--, vedle vodou. —b) zpěvnost;
dar zpěvu. Eur., v. orále— ἵ,

WOL— úče-í taktohle, PI., Dém,

ὠδίνω (ὠδίς) a) svíjení mám; svíjím se
(bolestmi). obzl. o ženě rodící. Eur. —b) «)
trápím, sužuju se ; úzko mi. Sof. ὥστε μ’ ὠδί
vet Tí oc tak že mi úzko (čekáním), 60 pra
víš. B) Sof, i ace. αἰὲνὠδίνουσα συμιφορᾶςβά
00gstále stenajíc pod břemenem nehody.
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ὡδίς,ἴνος, Ἡ, a) «) bolest svíjející, svíra
vá. obzl, bolest porodní. Eur. B) porod. i pl.
Eur. adívov móvocporodu plod. v) Eur. Aa
rode odig Létojina pomocnice porodní. —b)
vůb, bolest; soužení; úzkosť, Sof. pl. —m
κραί. τινὸς 0 πἔΚοΠο.

ὡᾠδοποιημένος, . ὁδοποιέω.
ᾠδός, ión. i básn. ŘOtŘOG,č, ἢ (ἄδω, ἀεί

δω, 511. ᾠδή) α).Ρότεο; Ρότιφπὅ, Φο8,,ΒΗ1.
fem. o Sfinze (v. oxXnpócf.). —věštec; bá
sník. —Pl. pl. i o ptácích. b) Šof. mase.za
klinač, srv. čreod6g 1.

"©epón, 9, říčka Bojótská, z Kithairóna
mnohýmioklikami tekoucí podlePlataj do
zát. Korintské, Zosbn. pokládána za dceru
Asópovu. Hér. , »

OY)(srv. ©, ©) neskl. slůvko volací: hej !
hola | hou! trag. —Xen, na psy : hola, sem!

φήνην, V.οἴομαι,
Wdém (km. Fode-i Fwd, ión. ὠδ-, impf,

ἐώδουν, {πΐ, ὥσω, 1. ὠδήσω,το 817.ἐξωδή
σω, 803, ἔωσα,Ἰόπ. ὧσα; Ρ888. ἐώσθην; prf.
Πιθᾶ. 8 Ρ885, ἔωσμαι, ἰόπ. ὦσμαι) δἰτκάπι, 1.
s obi. věci. 3) υτάδίπι, Ἠότ. ἄνω τὴν κρόχκην
odéovrTecútek nahoru vetkávajíce. —dce T0
ἐγχειρίδιον vrazil dyku. ὤδει τὸ ξίφος δι ἀμ.
povépov.vrážej meč skrz obětěla! b) postr
kuju ; poháním. «) Eur. Avevogὤῦει πάλιν
víchor poháněl, odrážel zpět—. B) δῆμος τὰ
πρήγματα-- (Υ.ἐμπίπτω 2. 8, α). ---2. 5 obl.
os. a) strkám. «) zapuzuju ; vy—; Zaháním.
Aischl. ἔξω δόµ.ωντε καὶπάτρας τινὰ pryči
z domu iz vlasti někoho. 908,ἀποἴκων τινὰ
odsvého domu někoho. (nev pouštím do svého
domu). 6) povrhuju ; zamítám. Sof,0)g odeř;
ἀδάπτους ]οῦ povrhuješ nepohřbené. —v)
vrhám. Hér. cdoeševTovčgτὸ dp vrhl sebou
do ohně.b) tlačím ; tisknu. e) Xen. ododvTEg
ἄνω ἡμᾶς tisknouce vzhůru nás. pass. Hér.
ὠδεόμιενοι πρὸς αὐτῶν ἐπὶ κεφαλήν 1 εἰγ]κάπὶ
jsouce od nich (na hlavu,) k zemi hlavou. p)
často nepřátelsky, obzl. v boji, Xen. oWoůy
Tecčce že tisknouceje vytisknou; že

ὠκύτης.

vrážejíce odrazí je—.meď. buď : tlačím, ženu
se; vrážím. n. odstrkuju, odrážím od sebe.
Ῥ]. 1ὥσπερ κάπροιοἱ πρὸς τὴν πληγὴν ὁμόσε
ddoúusvoLprávě j. vepři proti ráně ku sráž
ce hrnoucí se. Xen, adovuévov aůTáy 0X
λοὺς κατεστρώννυσαν V davu jejich mnohé
poráželi (v. i udym 1. 8, γ). Ηότ. ὥσασδαι
τὴν ἵππον zahnati, odraziti (v půtce) jezde
ctvo. p. Thůk. —pass. Xen. ToůcΠ]έρσαςἐκ
τῆς χώρας ἑωσμένους Peršany z m, vytlače
ny, zahnány.

ὠνίξω (ὠθέω) ἀοτάζίπα.Ἠότ. με. ὠδι
ζομιένωνajrěv— když (doráželi na sebe slo
vy,) se 0 to přeli, hádali—.

ὠνισμός, ὁ (ὠδίζω, ειν. ὠθέώ 2.) a) str
| kanice; tlačenice; dav.) Xen. roXůgἦν a.

ἀμφὶ τὰ θύρετρα τα]πά byla tlačenice ok.
brány. $) v boji, v 5οὔϊ, Ἠότ, ἀπίκοντο čeo.
došli, dospěli k davu seči. —ὑπὲρ νεκροῦ
mrtvolu. Thůk. a. áonídčovtěsná srážka ští
tů. b) Hér. XAoyov.o.srážka slovy ; hádanice ;
hádka. 70AAóg.prudká. Tivv mezi některý
mi. —ěyéveTostrhla se.

(Ameuvidec, ai (Omexv-6;) Ókeanovny,“
dcery Ókeanovy a Téthyjiny.

ωκεανός, ὁ, 1. a) dle nejstarších bájí ř.
proudící ok, celé země. b) od doby Hér. po
kládán za mořeok. země. 2. j. bůh, mnž. Te
thyjin, otec Ókeanoven,

ὤχιστος, τ. ὠχύς.
ὠκχύ-αλος 2. (-ἄλ-ς) básn., fem. o lodi:

rychlá mořem; plachtoletá, Sof.

Óxu-póAoc 2. (-B4X-Xo)rychlostřelný,
90Η,τόξα.

ὤκυ- ὑρόμος, 2. (-dpauety)rychloběhý.
Eur. obr.

©ὦκυ-πετής, ου, 6(-méT-op.a)rychloletý.
Φο0/,µόρος.

ὠπυ-πομπός 9. (-πέμπω) 1γοΠἱθdopra
vující ; rychloplavný. Eur. o lodi.

ὠχύ-ποὺς, ποδος,ὁ, %,rychlonohý. Sof,
ἔλαφοι, 1911,κύνες. -- Sof. i dyov,

©xv-pódic, d (-č0ů) Eur. bystrotoký ;
—proudý, 0 Ť,

ὠχύς, έος, 8. (© ἀκ-ρ,ῆ, ὀκ- Ἡ ὀξύς, Oc-ior.
—sup. ©ÓxiorTog)obyč. básn. a) bystrý ; ry
ohlý. Sof, čr ἄσσον ὠχεῖς ]ὰδίς blíže rychle !
b) iověci. Aischl. xaup0gὤκιστος doba co
nejdříve příhodná, rozhodná,

WNŮTYS,1706, %(OxV-c)bystrost; rych
lost, Eur. rodav.



ὤχυ-τόχος.

ὠχυ-τόχος, ὁ, Ἡ (-τεκ- Υτίκτω) 8) ΤγοΠ
lorodný. Hér. neut. ἀντὶ τοῦ ©x. za rychlý
porod. b) rychloplodný ; rychle, čerstvě zů
rodňující. Sof, o Ť. čerstvovlahá—.

"AmvTog, v. Ἀδείμαντος Ἱ.
ὠλένη, i (« ulna, Elle) obyč. básn. a)

lokeť (srv. rňyvg). Sof. — b) rámě; ruka,
Aisehl., Bur. (v. ἀραρίσχω 9. 8, ὀλεσίδηρ).
náručí.

"Asvoc, j, ms. v sev. záp. Achaisku,
jihových. od Dymy. Hér.

ὤλεσα, ν. ὄλλυμι.
WAeci-oxoc, 0,4 (srv. Accu) rodohubný.

Aisehl. %weoc.

(GAY, řvog, mýth. básník stvěký, jenž
zLýkie prý pocházeje, Délanům složil mno
ho zpěvů k oslavě Apollónově.

ὤλλος, ἄλλοι, όπ.--- ὁ ἄλλος, οἱἄ--.

ὠμάρτει α Ρ., V.ὁμαρτέω.
ὢμ- ηστής,οὔ, ό (ὠμ-ός. ἔδ-ω)básn. sy

rové maso požírající; masožravec; -Žžravý.
Sof. xúvec. Ἠότ. 0Υ, λέων.

ὤμμαι α Ρ., Υ͵. ὁράω.
ὤμο-βόειος, 1όπ.-βόεος ὃ, (ὠμό-ς, βοῦς)

ze syrové kůže hovězí ; ze syrové volovice,
Xen. v pleonasmu (v. ducúca). Hér. dpo
Poéyhovězí kůže, volovice syrová (nestro
jená).

ÚLLo-Bótvoc 3. — předch, —Hér. áoní
degOu..štíty z volovic syrových.

ὦμο-δαχής 9. (ὠμό-ς, δάκ-νω) ΑἱβοΠΙ.
krutohryzý.ἵμερος.

ὠμό-δροπος 9. (ὠμό-ς, δρέπω) Aischl.
op. vóutux čerstvého sňatku obyčeje.

Óuó-VDpoc, 0, Sof. o Ajantovi: tvrdý,
pevný duchem ; tvrdohlavec.

-Lot (srv. ol-uor) obyč. básn. žel mi!
Sof. duot ot not žel mi, žel, žel! —i s gen.
op.o: vékorTocouvé,ach.toho posměchu |

ὤμο-κρατής 9. (ὠμό-ς, κράτος) Φο{.ο
Ajantovi: divý, prudký silák,

Wpo-TA4TY), 4 (By.o-g-)lopatka (plecní). 
ὤμος, ὁ (.ν uměrus, humerus, rozd. od

násl.) a) plece. Eur. vedle βραχίων, Ἠότ.,
att., 1u zvířat. Xen. b) paže; rámě (horní).

Ópóc 3. (« am-árus, rozd, od předch.)
1. a) syrový ; surový (j. nevařený, nepeče
ηγ). Χ6Π. τούτους χαὶ ὠμοὺς χαταφαγεῖν ty 1
syrové sežrati, pohltiti (z krutého záští). p.

ὠνή, 11156

ἐθίειν ὠμοῦ τινος 1{881z někoho syrového(kus).
b) o ovoci : trpký ; nezralý. Xen. BórTpugni
©yu.oTépovehrozny ještě méně zralé. 2. suro
vý; divoký; krutý; ukrutný. a)o os, «) Eur.
εἴς τινα na někoho. Sof. duíuwv— božstvo
kruté. Xen, vedle dyvou ov. —neut, Eur. pl.
(v. ravroAu.ocf.).— adv. surově; krutě, Xen.,
Dém.— 8) drsný. Xen. yoXemd;xai ©. přís
ný a drsný. b) o věci. Thúk, ὦ. τὸ βούλευμα
krutý nález. —orTácu. V. Tpoywpém 2. a. —

ὤμοσα α Ρ., τ. ὄμνυμι,
ὠμό-σῖτος 9, (ὠμό:ς-) Ῥάβη. 5γτογόῃο

pokrmu; masožravý. Eur, oxuAaxeg,—lido
žravý ; krvelačný, Aischl. Zgtyč. Eur. její
χαλαί--.

ὠμότήης, ητος, Ň (duó-c) surovost; kru
tosť; ukrutnosť. Xen., Isok,, Dém,

ὤμο-φάγος 9. (ὠμό-ς, φαγεῖν.51. ὠμη
GTYs)syrové maso požívající. Thúk. ouoga
yoeicív syrové masojídají. Eur. ©.yots po
ohoutka na syrovém mase.

ὠμό-φρων, ονος,ὁ, Ἡ (ὠμιό-ς, φρήν)άφη,
surové, kruté mysli; krutý; zuřivý. Sof.
Χρύση. Έτ. δράκων, ὦ. φύλαξ. -- Βοΐ, ο Α
jantovi ávecTévaČec©. povzdychovaljsi zuři
vě. ΑΙδο]]. 1σίδαρος--. du.oppóvac se zuřivou
myslí; zuřivě,

ÓV jón. — oův, (ale dv v. při εἰμὶ).
ὦναξ κ- ὦ ἄναξ.
ὠνέομαι (Έω-, ὠνή. -- « věn-e0, věn-do.

--πιρί, ἑωνούμην; {ᾳἱ. ὠνήσομαι, 80Η, ἑωνη
σάμην, όΠ. ὠν--; Ρ888. ἑωνήῦην. -- 819 ὠνή
Όην, ὠνήμην v. při ὀνίνηνι). 1. 8) kupuju si
τὶ πόρο, 2Υ.τινὸς α πόδ6μο, πόθο, οϱσό. τινὸς
78 Πόσο,ὠνήσασθαι (ζα5{δ]1 πρίασθαι), ὠνη
ceoda koupiti si. Hér., att. —mapaTivogod
někoho, —Xen. tů šmrýdax Ovelodoučx rů
dvopěg potřeby si kupovati z trhu. ór0u ©
νησόρεῦα, Ίδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας zač by

- chom kupovali, zač koupiti věděl jsem, že
už málo kteří z nás mají, pass. Pl. ovoúpe
vóv čoTí TÍ Tivoc na Kup jest něco za něco.

Xen. čovýdmyčpix nakoupena byla vlna, na
koupilo se vlny, b) najímám si. Xen. τέλη
TOA TE MÓXemvybírání daní od obce (vedle
μισθοῦσθαι ἀνδράποδα). ρᾳ55. τὰ ὠνηδέντα
nájemné (obci od někoho dávané dle smlou
vy). 2.a)zakupuju; uplácím ; podmazávám.
rivě někoho. Dém.vedle dizobelpe. b) vyku
puju si. i něco. Dém.s inf. s uw—aby ne—.
γ. ἀδιχέω 1. b-.

ὠνή j (Fo-. « věnu-m,věno, Srv. vé



1176 ὠνήνην.

ou) koupě; kup. 1. a) Hér., att. vedle
πρῆσις, πρᾶσις. -- ΕΙ. τῶν σιτίων Ρολαπι, ϱ)
εθπ8 Καρηί, 178. τῶν ὅπλων τΏν ὢ. παρέσχε
za zbraň cenu kupní poskytl—.2.Pl.i% Táv
vadnuavov o. koupě (, zjednávánísi za pe
níze) vědomostí, učení,

ὠνήν'ην v. 1. dvívnu. 2. ión, i νέομαι.
ὠνήμην, ν. ὀνίνημι,
ὠνήρ--- ὁ ἀνήρ.
ὤνησα, v. ὀνίνημι«ὠνησάμην iÓn.V.a

νέοµιαι.

ὠγητής, 08, č (Fové-ogor) kupovatel;
kupec. Xen.

wvyjvóc 3. (Fové-oux) 1. a) koupený.
Sof. dodXoc.b) zakoupený; najatý. Thúk.
dúvavig vojsko lodní. — 2. Thůúk. čXmigοὐ
χρήμ.ασιν ὠνητή παάξ]ο penězi nekupná, za
peníze nedávající se koupiti, zjednati.

ὤννρωπε--- ὦ ἄνδ--.ὤννρωποι --- οἱ
ἄνθρωποι.

ὤνιος , 19. (Έων-ή) Καρπί; Κο Ἱκουρί;
na trhu ; natrh; na prodej. att. T%©. zboží
na prodej. Dém. Tv o, dobovíxzbožíkupec
kého dostatek hojný.

> 2 , > T- - . .

©OY,T0 (z oFjov, « čvum, vej-ce, Ei)
vejce. Hér, pl. ijikry, v. TíxrTe1. 1.,ἐντίκτω

"Amuc, 106,% 1. mýth, 08., v. Ἀργή. — 2.
ms. na levém břehu Tigréta v již. Assyrii.

úpa, ión. -PY,4 («-jaro, jař, Jahr, rozd.
ο ὥρα.) 1. 8) doba (určitá). «) roční ; čas,
počasí (roční). Sof,, Hér. att. (v. mepiréAXo
μαι, παραγίγνοµαι 1. b, B. ; pům 1. a) a, olos
2. b, a—). Pl. iai opar To8 šwavTod počasí
roku, roční. p, Thúk, ©pxčroug (ale v. i dá
le zde!). obzl.jaro (čásťjara a léta, asi 4-5
měsíců v roce). Thúk. px črTovev době let
ní. p. Dém. o doběroční, příhodné výpřavám
námořním (ale též o počasí nepříhodném). B)
Xen. doba denníi noční (v. oxonvíČe b., ču
φανίζω a) du.oi Týv ajrhv ©. ok, též doby (den
ní). víza, ommvixaG9xgkdykoli za dne. Arst.
pat, ypóvordoby denní, roční. (srv. lat. ho
ra). b)a) počasí; povětří; povětrnosť. Hér.
(v. κεράννυµιἔ,, μεταλλάσσω 8,β., µεταβολή
2. ὃ, α--). ΕΙ. χαλεπη ὥ. 16, ἄραίπό ροδαβί
(ν. 1εὐμαρειχ 1. Ὁ, α). β) Ῥούποβί; Ροποῦ;
pásmo; (klima).Hér. (v. xf. ; oracu1. b).
--ᾱ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν ὠρέων ἐν τῷ καλλί
στῳ η πο]κτάςδηδ]δίπι1η,ροάηθῦί a pásma. —
2.a) «) čas (pravý, vhodný,) pilný. Hér.
(v. čxxAclo Í.). čvpy včas. Ρ. την Oonv Ur

ωρεός.

čitou dobu ; včas. * s gen. (V. xotrm 2.) ča
sto s Znf. Eur., Hér., att. —χαθεύδειν, ἀπιέ
ναι, περαίνειν, βουλεύεσῦαι, βεβουλεῦσυχι. β)
ὅαβ; ἀοβρξ]οεύ. Ἠότ. ἐςγάμου ὥρην ἀπιχομέ
vyk dospělosti sňatku dorostši ; na vdaní do
spělá. v) mládí. Aisehl. pac puovoncza mlá
dí bujarého. b) «) věc dospělá. plod dozralý,
zralý ; úroda (polní). Hér. čye 4 ywpy Tpeř;
opac—trojí žeň roční. Xen. 40 Te ©. z ú
rody polní—,B)krása; sličnosť; spanilost;
půvab. Xen, Tvog něčí (obzl. mladých lidí).
ΡΙ. ἡ Ἀλκιβιάδου ὤ. -- ὄψις οὐκ ἐν ὥρᾳ Ρο
doba už nemladá. maúcacdat Trg Ó. vyjíti z
krásy.

"ωρα, οὐγδ. pl. Doby, j. bohyně, i Vna
dy. Xen. vedle Χάριτες.

ὥρα, Ιόπ. -ρη, ἡ (»ν Έορα- vdz4-w, War
te. —rozd. od px.) a) básn, pozor; zření;
bedlivosť; péče. Aischl. pav čyetv pozor,
péči míti. Sof, τινὸς péči míti o někoho, i se
dvojímgen, εἰπατρὸς νέμ.οιτιν ὥραν τοῦ κα
λῶς πράσσειν δοχεῖν bral-li by na sebe jakou
péči o otce, aby mínění bylo, že se mu dobře
daří. b) Hér. undeutxv čonv čyev zhola nic
nevšímati si, dpyv TowoavTo οὐδεμίαν ne
povšimli si toho η]ο. τῆς στρατιῆς οὐδεμία
ἔσται Bpy droAuuévng na záhubě vojska ne
bude nic záležeti.

Wpatoc 3. (čpa) 1. roční doběpříslušný.
a)jarní; letní. Dém. vůvdpatxv adrýv letní
dobu právě (t. 4n.5 měsíců dobyjarní posled
ní a doby letní). b) Hér. výv pěv opalyv ojx
ὕει, τὸ dědépoc—v obyčejnou dobu (£. zimní,
j.vjihu)sice neprší, ale v látě—.2, a) do
spělý. «) dozralý ; zralý. Hér. xaprrot ©. 0
voce dozralé. ra pařx plody zralé. Thúk.,
Χαν,(Υ. ἀναδίδωμιι, δεκατεύω). β) ἀοπτα]ή (j.
ku smrti, která lidi požíná). αχ, τ. ἵστημι
f.). b) o os. «) dospělý. obzl. o ženských vá
μου ὡραία, γάμων ὡραῖαιku sňatku, na vda
ní—.Hér., Xen.— 0 jinochu čri o. ov. ještě
mladý jsa. Arst, ol dvsu x4AA0uca. bez krá
sy mladíci. 9) krásný ; sličný ; spanilý. Xen.
maso. čr τοῖς ©. pro krásné 08. —0Ρ. ἄωρος,
— 1 sup.

ὡραιότης, 1705,%(dpařog)sličnost; spa
nilosť. Xen. pl.

ωρείθυια, 4, mýth. 0s.;dceraErechthe
ova, mnžk. Boreova.

᾿ωρείτης, ου,ὁ(2ρε-ός) Órejan, Órejský.

"Gpeóc, j, pom. ms. v sev. Euboji, dří
vějšíEoriax.



ὥρη.

ὥρη, V.pa., PM, v. ὥρα.
᾽ωριχὸς XAumvpřístav Orikos, v jihozáp,

llyrsku u hranic Epeirských, již. odApol
lónie (Eriko).

ὥριστε = ὦ ἄριστε.
᾿ωρομέδων, ovTog,Kiličan ok r. 500.,

otec Syennesiův.
"(2pog bůh Eg., syn Osíridův a Ísidin,

jenž prý poslední z bohů v Egyptě kraloval;
od Hellénů nazýván i AxóAAov.

ὦρσε; γ. ὄρνυμι,

ὠρῦομαι (« Tů-mor,ráv-is, rau-cus, řvu.
—© předs.) obyč. prs. Hér, a) řvu; hořeku
ju. part. prs. —b) výskám ; jásám.

"(pw7róc, obyč. č,pevné m. pom. nad Eu
rípem, vých. od ústí Ť. Asópa, v sev. záp.
Attice, o něž mezi Bojóťanya Attičany býva
Jy stálé boje.

ὠρώρει, v. ὄρνυμι{.
ὥς, τν.πάδι, ὥς 1.

c 1. (dleněkt.ze cogj.adv.kó, « sie-n.
—dle jn. zjegj.adv. k 1. 0; 1.) tak. a) básn.
ve přirovn. 4g—, ©<—j.—tak. Sof. (v. xAovém
—att. obyč, odroc.) PI. z básn, ag λύκοι--,
dg špaovaí—. b) iión, a att. ve spojeních : «)
ὣς δὲ {ας tu; a tak. dg dě xai— tak tu i—. Pl.
ἀτεχνῶς ὥσπερ οἱγραμματισταὶ-- ὣς δὲ καὶ 1)
móXe'zrovna j. právě učitelé—, tak tu i obec
—.P) ὣς odv tak tedy. Pl.—y)xat 6g i tak,
Xen. —častěji: odd"c ani tak ne,2. j. posty.
a předemkl.— dg(z jes) jako; jak. Aischl.
Autasc j. nadšenáBakchovka. Sof, gu
úmépysvoupóboc j. mě obchází strach !— Ag
mu axva—j. některé okřídlí.

wc (dle někt. z —jec, j. adv. k 1. 86. —
dle jn. ze cFwc, Fog. rozd. od předch. ©g 1.)
prokl. (j. postp. a předenkl. dg, srv. předch.
og 2.) 1. a) slůvko zvolací s podivem;ustr
nutím a p. jak. «) ve vtě 47. Sof. (v. předch.
ὥς 9.) ὥς © driudla marvůpj. tě zlehčuje
otec ! —PI. —Xen. og jd0 s inf, j. milo, jaká
rozkoš—! ὡς καλός μοι ὁ πάππος jak hezký
mi dědoušek ! —B) v závislosti. Xen. aioůa
νεσδε ὡς ἀθύμως Adov čmi T%ÓrTAapozoru
jete, s jakou malomyslností přišli ku stano
τιδΗ, - γ)2α αἄν., ΕΙ. ὃκυμασίως,ὃαυμα
στῶς ὡς-- Κα Ρροᾶΐτι, ἸαΚ--; Ροά]νηό Ιακεῖ--.
ὑπερφυῶςὡς-- παάπαν, jak—; náramně jak
οἱ--,ϱ) α) jak; vždyť. Bur. 060) xotwodpau].,
vždyť nechci se příti! P) o příčině ve vtě
hl. p.,i: neboť. Sof, og uďMora Gotpéhew ot
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uo neboťtuším, že nejvíce tobě na starosti
{ο 1980. Σθη, ὡς βουλεύομαι, ὅπως ποβοῦ τιτᾶ
žuju, j. bych—. Dém. wgční uXiusrTaτοῦτο
déogneboťjest nejvíce toho se obávati (v zá
vislosti, v. dále 3. b, v.) c) básn. i slůvko
přací: jak; 0; kéž. Sof. bs 6 Táde πορὼν
oXorro0 zhyň, kéž zhyne, kdo toho původem!
p. Eur, —ÓgOpeXov s inf. kéž jen— s ind, —
2. rel. adv. způsobu.a) «)jak. Aischl, o—,
Tag, j.—,tak. att odrec—,ostak—, j. Aischl,
i Totóvěs—,4 takové—, j.—i bez oorrel,
demnst., Sof, ogčva déAo j. já přeju. i před
spojkami, Sof. og orTav—(v. i cel). i o míře,
PL. i s gen. ὡς ἔχει rodav (j. se má v nohou;)
Jj.mu nohy stačí. —3) j.; (dle toho. j.). Sof.
ws čorxej. se podobá. oc áxovej. doslýchám,
Xen. ag jxovo« (ale v, i dále při dnf.). vy)v
oť. oiod' ©c—; víš jak—? Eur. oiod' og ér
εύζει xai coporépa pavel; VÍŠ,j. přání své máš
změniti a moudřejší se ukázati; přání své
takto změň a moudřejší se ukážeš! (v. oidx
1. b, x). b)a)při substt., adi. postiť., pron.
jako. Sof, (3 Tůpavvogj.kněžna (v. rpéro 1.).
T608"elonxac dg dyzv véog toto jsi propověděl
j. příliš nedospělý. uoxpXv ὡς γέροντι πρου
oTáhys ódovdalekou j. (na starce,) stařeč
kovi urazil jsi cestu. oooveťdg Yuvýuéya—
j. žena—. Xen. AxuBavΤΓισσχφέρνην ὡς φίλον
vzav sl Tissaferna j. přítele (maje ho za pří
ἰ6ἱ6).ὡς πολεμίω χρήσασναί τινι j. s nepří
ἴθ]επι Ἠβ]οδί{ἱ4 πἐκύπι, ἀθροίζει ὡς ἐπὶτού
Tovgsbírá vojsko j. (na oko)proti těmto. ΕΙ,
(τ. ὄνειδος-- {.) Sof.gču.oí mnedle; v očích
mých. Xen. og čuř dóky dle mého úsudku.
-Ίσαν ὡπλισμένοι ὡς ἓντοῖςὄρεσινixavác by
li vyzbrojenij. v krajině horské dostatečně.
Aischl, yvůce rád" ag Šrvva poznáš toto j.
pravdivé. B) při aďv. buď: j.; zcela; n.:
co možná. 9οἳ, ὡς ἀληθῶς, ἐτητύμως 7688
ορτανάη,ᾖδίδ, ὡς ἠπίως ζ66ἱ8πιγηό, Ε]. ὡςčTépczcelajnak,naopak.— přisup.adv.,
iadi.:60. OGκάλλιστα, τάχιστα, ἀσφαλέστα
Ta co nejkrásněji, nejrychleji, nejbezpeč
něji. Pl. $vy©g dolovy duše co nejdokona
lejší. oc BéXriorog co nejlepší, i ag or DEA
τιστος j. jen možná nejlepší. dg olóvTELK
GTaGOmožno nejvíce (srv.idále při spojce).
Y) zř. po comp., Aisehl. udocov, ὡς ἐμοὶγλυ
xů déle, více než mnělibo. —©) při slovech
číselných : asi. Hér. —Xen. c doyrAov Er
mov asi—, i: skoro, agěmi T0ToAůskoro vět
šinou. c) «) při part. vytýká mínění sub
jektivní (buď pravé n. mylné n. předstírané.
—srv, úre). velmi často trag., Hér.i att, —
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o příčině: poněvadž—, obzl. při gen. abs. (v.
sůdůvo 1. a, B). Xen. og čeBovAevovrog Io
GorpépvougTAGMÓAcotponěvadž prý Tis. stro
jí úklady městům; jako by Tis. strojil—.i
pouhé ©gpřekládá se někdy : domnívaje se;
předstíraje ; a part.: že s ind., Thůk.(v. čv
ox06 1. b,). ΕΙ. ηὔχετο πρὸς τοὺς δεοὺς AT

λῶς τἀγαδὰ διδόναι, ὡς τοὺς θεοὺς κάλλιστα
εἰδάταςdmočadyadá čari. prosby k bohům
vznášel prostě za to, aby mu dobré dávali,
doninívaje se, že bohové nejlépe vědí, jaké
věci jsou dobry. i při gen, abs. Dém. ὡς ἔγνω
κότων ὑμῶν καὶπεπεισµμένων παύομ.αι λέγων

mnívaje se, že vy—.při part.fut.: jako by
chtěl—; chtěje. Sof. (τ. δηλόω 1. a,f.). Xen.
ovAAxuBave Kůpov og dmoxrTevávzajme Ký
ra, chtěje ho usmrtiti. Pl, ©g víc yevyGóp.evog
ἔρχει παρὰ τὸν Πρωταγόραν;Ἱ. kým chtěje
se státi, ubíráš se ku Prót,? p) ὡς ve sm,
part.: s úmyslem (v. ypeí« 2. b, «,). d) při
inf. «) j.; pokud (někdy doplňuje se: lze).
Eur. ©gpěveixoau j. vskutku bylolze sedo
mysliti. Hér, og eixocat vivo. pokud lze při
rovnati někoho. —někdy č. překládá se ij.
part. ὡς elrety takřka, og Xóye eiretyslovem,
zkrátka řečeno. —někdy 1: aby s coni. (v.
črog 1. b, «.). Hér. ὡς ἐμὲ συαβαλλόμ.ενον ců
oloxeivjak já na mysli uvažuje shledávám-,
zvláštná vazba infimtivná bývá (m. ind.)i
1ρο; ὡς λέγουσι, ἀκούομεν, πυνθάνοµιαι ἃ Ρ.,
-- ΑἱδοΠ],τυτθὰ ὃ᾽ἐχφυγεῖν ἄνακτ᾽ αὐτὸν ὡς
axoúouev sotva unikl prý vládce sám,j. do
αἸήομάπιο, ζαβίο Ἠέν, τούτους ὡς πυνδάνομιαι
χώματα χῶσαι χεινά. δἱ Ρυή, |. 56 ἀοπίάδπη,
mohyly nasypali prázdné—, Sof. i při ocčotxe.
s nom.(v. šotxa.Í.). B) o výslednosti (podří
zené, srv. idále 3, b, B) tak že, aby—, (ča
stěji ore). Sof, οὐδ’ὑπὸ ζυγῷ λόφονδικαίως
εἰχόν OgoTÉpYsEVVÉ A pod jhem šíje slušně
nedrželi tak, abých já byl spokojen; —kmé.
spokojenosti, Xen. čverúyyavovTáppou ὕδα
τος πλήρεσιν ὡς μὴ δύνασῦαι διαβαίνειν-- tak
že nemohli přecházeti. v) k tomu, aby—.Xen,
ὀλίγοι ἐσμὲν ὡς ἐγκρατεῖς εἶναι αὐτῶν πά]ο
nás jest k tomu, abychom byli vládci jejich.
po comp. Ď w— nežj. by, aby—. (v.% 1.a—).
3) ve vtě čsové (v.dále 3. b, o). 3. spojka.a)ozpůsobu.«)Xen.agμάλισταA SN
ἐπικρυπτόμενος ο0 nejvíce mohl podtají.
Thúk, ξυνέγραψετὸν πόλεµον, ὡς ἐπολέμησαν
mpog dAXýXovesepsal válku, j. ji provedli
proti sobě vespolek. —i s coni. sáv, po vedl.
čs. s opt, střídným, j. by; jakkoli Sof. ©g
ἂν ποιῄσης, πανταχ ἢ χρηστὸς ἔσει ]ακ]Κο]!Ρι

ὣς.

deš jednati—. Xen. uayopevot c dy δυνώµε
da xpáviova bojujíce, co bychom mohli nej
udatněji—. (v. i rpoopépu £.). s opt. pot. Pl.
—B) o způsobu zár. s účelem (0 snaze), s
coni. s Kv,po vedl, čs. se střídným opt.: j.
by— ; aby—. Xen. (v. čmu.eAéoj.au a,). i s ind,
{πἱ,, Χθη. ὡς χαλῶς ἕξει τὰ ὑμέτερα, ἐμιοὶµε
λήσειἹ. ϱΥ--. γ) το νίάο]ι účelných (ale ča
stěji bývá tvx), s coni. s dvi bez dy, po vedl.
čs. s opt. střídným. Sof. ©5pe xat Lady dp
Óv dtéČeovabys o mně poznal, z čeho pořád
jsem žil, úvíy“ixóumy, dc padou kdy jsem
přišel, abych zvěděl—. Xen. og Av uádnug,
úvrTáxovcovabys zvěděl—. Hér. ovpaviv čx
méuretv, dg AvT0vBapBxpovδεχώμεῦα vojsko
výsýlati, abychom barbara podstupóvali bo
jem. —is opt. pot, icovoulmy ἐποίεε, ὡς ἂν
ἑκόντες ZŮTŮ OVVAMLOTAÍXTOTovnoprávnosť
zařizoval, aby imnohliochotně s ním odstu
povati. —o účelu nedostižném ind. vedl. čsu.
Aischl, s impf.— Sof. saor. Tíu. 0)—čxTevag,
ὡς ἔδειξα µ.ήποτε ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν proč
jsi mě nezahubil, abych se nebyl ukázal ni
kdy—?b)a) očse: j.; když. Aischl. súdůg
og Úxovcevihned j, uslyšel, p. Sof., Eur. —
Hér. og dmíxovro oi kyyshot j. přišli—. ©;
ěnudeToTajtioTa j. mile se toho dověděl-.
att. —Xen, og fodero—. zř. 0 neurčitosti n.
o opakování s coni. s čy n, bez dv, po vedl.
čs. s opt. střídným. kdykoli—, Hér. ὥς ἐςτὴν
Μιλησίην ἀπίκοιτο, οἰκήματα οὐκατέβαλλε-
kdykoli doMilétska vtrhl—. v řeči nepřímé
i sinf., jenž č. překládá se j. ind. —často
Hér. bg bevobývau Třz čXmido<když prý okla
mán byl v naději— (v. i moootoryvu —f.). zř.
att.. PL. e)Wůs ὡς ἰδεῖντὸν Ἀγάθωνα, φάναι
ihned j. spatřil ho Agathón, pravil—. p.Dém,
—P) zř. o výslednosti, s ind. (samostatněji
než sinf.,v.2.d, B).Hér, τούτῳ προσφιλέες
οὕτω δή τι ἐγένοντο, ὥς σφεας ἐκέλευε τῆς
ἑωυτοῦ χώρης οἰκῆσαι ἴοιηα ορ]ρεπύπη! {αὶς
už jaksi se stali, žeje vybízel, aby vjeho ze
mi se usadili (častěji Oore). —©)«) vevtách
vyjadřovacích a vysvětlovacích: že (ča
stěji ὅτι), οϱ21,Ρο λέγω a p. —obyč. s ind.
Xen. oůmoTečost οὐθείς, ὡς προδοὺς τοὺς EA
ληνας τὴν τῶν βαρβαρων φιλίαν εἱλόμιηνπ]]καν
nemáříci nikdo, že—,s opt. pot., Sof. λόγος
ἀρχαῖος, ὡς οὐκ ἂν αἰῶν ἐκμάθοις βροτῶν οὔτ᾽

> x y 3 w / ο vy P

εἰχρηστὸς οὔτ EETY XAZOGprůpověď stdávná,
že bys nevyzvěděl o životě smrtelníkův ani

| zdališťastný jestani zdali komunešťastný. po
vedl. čs. s opt. střídným. ΑἱβοΠ],ἔλεξε, ὅτι
"E)XAnyvecoů uevotev pravil, že Helléni (prý) ne
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νγἰγναῇ. Πόν., αἲξί,(7. διαβάλλω-- {:). Ρο Π1.
čsejentehdy,kdy smysl k minulostise vzta
Ἀπ]ο, Χθη, λόγος αὐτοῦ ἀπομνημ.ονεύεται, ὡς
Aéyoi—řečjeho se (připomíná,) vypravuje, že
prý říkal—.B)po verbech cířu,j. $auudlev,
δεῖσαιa p.. že, Sof., att. —Χεῃ,μὴ δείσητε, ὡς
οὐχ ἠδέως καθευδήσετε nelekněte se, že ne
budete libě spáti. y) o příčině. že; poně
vadž; ježto, Xen. wgθέρος Ἡν, τὰς γυναῖκαςἓν
ταῖς ἁρμαμάξαις προεπέµψατο νυκτός Ροπζ
vadž bylo horko—. s opt. po čse vedl. o pří
čině subiectivní, Thúk. r0ůg orpavyyoůc čČy
µίωσαν, ὡς δώροις πεισθέντες ἀποχωρήῆσειαν
vojevůdce pokutovali, poněvadž prý—ustou
pili. (ale og p. ve hl. vtě, v. zde 1. b,).—
4j.praep.saco.: ku. obyč.na ot. kam, při
os. —trag., att. čAdeřy, ἰέναι, πέµ.πειν πρός
τινα-- Ἱςπόκοπια, α 9ο, {ἥχει δόµ.ουςὡς τούσ
Če réumov přichází do domu tohoji posýlaje
(snad : přichází domů, ji k těmto posýlaje).

ὧσα,Ἰόη,, ν. ὠθέω.
ὡσ-αύτως (αν. Ἱ ὁ αὐτός, Υ.αὐτός9.)

týmž způsobem ; touž měrou; tolikéž; též
tak; rovně(ž). Sof. ©. éuoí rovně mně ; zrov
na takj. já. PL, ©. odTac rovněž tak, —Xen..
—Hér. i odděl. ) Og 8" «ůTwg a rovněž.

ὥσ-εί (ρεάπο i odděl. dg ei—)a) básn. tak
jako. Sof. uárno ©. —o. Tej.asi—. b) Xen.
při číslici: tak asi. —EBdouýxovra—.

WoOTEp(dg 2 «, srv. da-nep) j. právě;
právě j. 1. a) «) Pl. čyἀνδράσιν οὕτως ἀνοή
τοις (©.ol maidec mezi muži tak nerozumný
mij. právě (jsou) děti. xy ©.Ziuutag i já
právě j. Sim. —Xen, κἀχείνους ὥ. καὶἡμᾶς i
ony j. právě i nás. Pl. xáxeřvocὥ. ὑμᾶς φής
i onen právě tak, j. o πάς {ο4δ. --τῷ αὐτῷ
λόγῳ ὅ. σύ týmž důvodemj. právěty. i před
spojkou. Xen. ©. orTe—právě j. když (0 ©o
meodv bez verba, v. dále 2., b). B) j. na pří
klad; příkladem, Xen. ézxoT0g τῶν κχὺ’
ἑαυτὸν ἐρᾷ, ὅ.ἱματίων καὶὑποδημάτων ΚαζΔΥ
věcíjemu vhodných jest milovný, j. na př.:
šatův, obuví, Pl. ©. ví na př. co? b) jako ;
skoro. Xen. A. xxTeuču.pero skoro se mrzel,
—úmegdove. —©)při part.: jako by—. Xen.
κατακείµεὺα ὅ. ἐξὸνἨσυχίανὄγειν-- ]. by vol
no bylo—. i s ace, 08, (na způs. abs. gen) ©.
ἔκ πολιτῶν μὲν γιγνοµένους φίλους, ἐξ ἀθελ
φῶν δὲοὐ vtyvouévoveprávě j. by z občanů sice
stávali se přátelé, ale z bratrů nikoli—. (v. i
ὡσπερανεί). d) při nf. p., PL. a. ἔτι τοῦ Ota
χρινοῦντος δοχεῖ µιοιδεῖν ἡμῖν ἡ βουλή zdá se
mi,j. byještě rozsudího nám potřebíměla po
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rada. (©. dv v závislosti při inf, m. opt. pot.
v. zde dále 2. a.). —2. spojka a) nejčastěji
s ind.n. obzl, v záv. hyp. s pot. opt, Xen. ὤ.
δὴ σὺ κελεύειςκο právě ty vybízíš, —Sof,
O. €i— S opt. —. záv. s opt. pot. — Pl. ©.

ἄν, εἰ ζητοῖς, τίς διδάσκαλος τοῦ ἑλληνίζειν,
od" dv eleoxvely (dvojí kv) právě j. by, kdy
bys hledal, —,ani jeden by se neobjevil. —i
při ind. vedl, čsu. ©. dv, εἰ ἐπενόεις ἀργύριον
τελεῖν ὑπὲρ σαυτοῦ, εἴτις GEἤρετο--, τὶ ἂν ἀπ
exotvo; právě j., kdybys zamýšlel peníze
platiti za sebe, kdyby kdo se tě otázal—, co
bys odpověděl ? —v závislosti při znf. toto ἄν
se ponechává. b) ©. žvi bez verba : právě
j. (by-, sdoplněním opt, z verba obyč. předch.)
Xen. Kopog τὸν Ἀστυάγην ἠσπάζετο ὤ,ἂν εἴ
τις πάλαι φιλῶν ἀσπάζοιτο ({.]. A. Avdona
ζοιτό τις, εἰ--)ΚΥ1ο8Αβΐγαρα objímal, prá
vě jako by kdo z dávné lásky objímal. Pl. i
ὡσπερανεί bez verba zvl.

ὥσπερ-αν-εί (51ν. ὥσπερ 1.ο, 9.Ρ)) a) s
part. Isok. o, poreu.óuevot právě j. by byli
předesýláni. b) bez verba (jehož snadno lze
se domysliti z předch.) PI. poBoúp.evos,©.
παῖς, τὸ κάετῦαι Ὀο]θ 56, zrovna j. chlapec,
pálení.

WoTmEp-cÍ(srv. předch.) právě j. by. Pl.
S part. a. rAyyete Jj.bych byl udeřen ; j. ude
řen byv.

ὥσπερ-οῆν, ἹόροοἁᾱδΙ., v. ov 2. 8.

W3-T8 1. a)jakoasi. Aischl. ©, půpunxec.
Sof. ©. δούληνj. nějakou služku. ©.rapiévot
(o mužích) j, panenky, ©. rogóra. Eur, véx
v ©. Aéovracdítky j. Ivy—.b)opříčině, pra
vé n. liché (srv. čTe), u Hér. obyč. o příčině
«Κιἰθδπό, ὥ. φυλασσομένωντῶν ὁδῶν Ῥοπξ
vadž hlídány byly cesty. ©. dvavuuvýczovTog
T0ŮVepárovvosježto upomínal ho služebník,
O. δὴ δαλασσοκράτορες ἐόντες Ῥοπόγαδζ αὔ
vládli mořem— (att. obyč. Óc<—).©) při πῇ.
(v. dále 2.b,).— 2. a) j. spojka ve sm. vý
sledném. «)a tak; tedy ; proto; pročež.Sof,
Ὀνητὸς Ορέστης. A. u% Axv oréve smrtelný
byl Or., proto příliš nevzdýchej. Pl., Xen. o.
Wzoge pročež buď dobré mysli! —Pl. ὥ. καὶ
τοῦτο τοῦ ἄσματος πρὸς τοῦτο τείνει tedy i
tato čásť písně k tomu směřuje. často s op?.
pot., obzl. po hyp. předv. ei s opt., někdy ise
dvojím ἄν. Ρος, ἀλγῶ mi Tolgπαροῦσιν, ὥστ'
ἄν, εἰσθένοςλάβοιµι, OmAdoau v- rmou
tím se z nynějších strasti; proto, kdybych sí
ly nabyla, ukázala bych—.) poněkudzávislé:
tak že —,Sof. Togóvě' čyeg TÓAungπρόσωπον,
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ὥ. τὰς ud GTĚVACČxov; tak smělé čelo máš,
že do mého příbytkujsi vešel? PL. šrxvů, ©.
BovXolucnvdv yapllecdaí cor, si—chválím tak,
že bych chtěl ti vděk činiti, kdyby-. vůb,
att. igind, vedl, čšu. Xen. ó. avývýse— tak,
že bys sedomyslil—. ©. šredůp.e dv—tak že
by byl horlivěžádal—. b) símf. «) o výsled
nosti zeela podřízené. trag., Hér., att. —

eg., bývá obyč. jzý. Sof. čye oůrag,
6. L Φιγᾶνπρέπειν má se tak, že neslušno
mlčeti. Hér. ovvýveme©. dvěpa meapévauW au.
uývytov přihodilo se, že muž kráčel mimo

ám. —inf, s Avzastupuje opt. pot., obyč.
po hyp. předy, ci s opt., Sof, ar εἰ πατήρ
μοι ζῶν ἵκοιτο, μ.ηκέτ᾽ἂν τέρας νοµίζειν αὐτὸ
tak že, kdyby otec (nebožtík) mi přišelživ,
už bych to nepokládala za zázrak, —att. —
P) o účinku, dosahu: tak že—; častěji: tak
aby—. Sof. yvoume 0Ůx Úrreupocὥ. ἁμαρτάνειν
rozumem není tak nezkušena, aby dopouště
la se chyb. —Pl, diurpáčaoda ©. uů— VY
moci si, aby ne-, (v. i úypile 2. a.). kdůva
τον «.— nemožno tak, aby—, někdy č. v pře
kladu inf. přidati třeba: moci. Xen. čya Tpt
Ἶρεις ὦ. ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον πιάπι {γο]τα
dovky, tak že mohu dostihnouti jejich kocáb
Ku. —při adí.: aby—. Pl. ἡμεῖς ἔτι νέοι ὤ.
τοσοῦτο πρᾶγμα dteXécd+oumy ještě mladí
jsme, abychom věc tak důležitou rozhodli. —
při comp. 7 6g—,όν, τὰ οἰκῆιαἣν µέζω κκ
xAŤ O.dvaxXaiev domácí pohromy (větší než
abych je oplakával,) příliš veliké k oplaká
vání. —y) o účelu. k tomu, aby—, Thůk,
OtZGZO,Felbo Tia «.— navádím, přemlou
vám někoho, aby-—.Xen. (v. úvypog a.). d) o
výmince s tím, aby—; jen aby—. Thúk. —
ΧεΠ. βούλεται πονεῖνὥ. πολεμεῖν chce tram
poty míti, jen aby válčil, Dém.doyev EX%
vov ÓGT| AŮTOLGÚTAXOÚEYBaorAeř vládnouti
Hellénům s tou výminkou, aby sami poddá
ni byli králi,

2 ,

WOVPÓUMYa p., v, ὀσφραίνοριαι,

ὥσω, τν,ὠθέω.

ὠταχουστέω (ὠτ-ακουστή-ς, ὁ, οὓς, A
x00-w) naslouchaje číhám. Hér., Xen. prs.
a impf.

5 λ ρ ο, . ο , ;WTELÁV),1 (« odrá-Če) rána (bodená);
jizva, Xen. vivocpo něčem.

©TÍG, (803, 4, drop (tarda). Xen.
c

WVTÓCión, = 6 ajTÓs(V. αὐτός 9.).

ὤφελε, v, ὀφείλω2. Ρ.

ὠφόλημα.

ὠφέλεια 1 ὠφελία, Ἰόπ. -λίη, j (Age
λέ-ω, « ὄφελος, ὀφέλλω) α) prospěšnost;
prospěch ; užitek. Sof. —Hér. áró TivógTim
z něčeho někomu. Xen. op. pA4By. Pl. aps
λεῖτί τινι τὴν μεγίστην ὠ. Ῥγοβρίνά něco ně
komu největším prospěchem. utxpdgo. čye
ví Tivtnepatrné prospěchy, výhody má, po
skytuje něco někomu, Dém. sg. —b) příspě
ní (ve válce); pomoc(válečná). Thúk.šn' ©
osAlxku pomoci—.ale u Pl.: ku prospěchu
τινός něčímu.

Wpekšm (srv. předch. a ópé)ho). zvele
buju ; ku zdaru, ku prospěchu přivádím. a)
prospívám ; pomáhám. Ti někomu. «) 0
subi. os. Aischl. Bporvoú;smrtelníkům—. m
něčím, v něčem..i s part., 908, ὑπουργῶν ὦ

ελεῖνBovXýsogouslnžby prokazuje, služba
mi prokazovanými budu chtíti prospívati. —
básn.i s dat. 05 , 9οἳ, τοῖς Φανοῦσινὠφελεῖν
zemřelýmprospívati, přispívati. —parť.is
gen. οὐθεὶςἔρωτος T000 ἐφαίνετ ὠφελῶν(1.
subst. niledolásky této prokazovatelem, po
mocníkem se nejevil ;). nikdo nejevil ochoty
k této službělaskavé. pass. Aischl, rod
ě£ čuod AoeXyuévoc takových prospěchů,
služeb ode mne došed—, ΡΙ. οὐδὲν ὑπ αὐτοῦ

wdoékyro žádného od něho nezakusil dobro
ἀῑπί, 1πρός, παρά τινος ο ηόΚομο, Χθῃ, woe
λητέα σοὶἩ πόλις ἐστί zvelebovati tobě obec
jest. B) o subi. neosb, ΒΙ, παιδεία, τροφὴ né
γιστα ὠφελεῖτινα vzdělání, vychování nejví
ce prospívá někomu. básn. is dat., Aischl.
τοῖς Φανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ π6ΙΙΤΘΙ/ πι
bohactví nic není na plat, pass. PI. ὠφελεῖ
oba: ÚúTÓTivog pomocí něčeho'docházeti pro
spěchu. Xen. čx Tivog7póg-muzněčeho k ně
čemu. i Ot%11 elg T. něčím k něčemu zdárně
býti vedenu, naváděnu. Thůk. ogsAndývat

| čx-vňs dpyňe nabyti prospěchu z úřadu, zdů
stojnosti. b) podporuju ve válce, Tivěněkoho;
přispívám, pomáhám někomu. Tiněčím, v ně
čem. «) o subi.os., Hér. ojděv— ničím nepo

| máhám-. att. —pass. s fut. ogekiočodau
pomoci nabyti, ἀο]{Β1.πολὺ mAslo mnohem
více výhod, podpor nabyti. $) o subi. neosb.,
Thúk. —pass. Xen. šv Tim ὠφελεῖσθαι πρὸς
TOvdyva TOUTO,OTLpři něčem nabývati vý
hod k boji tím, že—.

WPÉÁTLU, TÓ(deshé-e) a) prospěch (do
kázaný, prokázaný). Sof, vevogz něčeho, Xen.
ámÓTivogZněkoho. $) pomoc, služba (proká
zaná). Aisehl. —Xen, T4 utytoTa ©. TĎEma
Tpldognejvětší služby prokázané vlasti,



ὠφελήσιμος.

ὠφελήσιμος 2. (ὠφελέ-ω) prospěšný;
příznivý. Sof. —srv. opéXuoc.

WpĚAvjotc,j(dpehé-e) přispění ; spomo
žení; pomoc. S0f.

ὠφελία, ν. ὠφέλεια.
ὠφέλιμος 9. 1 8. (ὠφελί-α. 515. ὠφελήσι

U.0g)prospěšný ; ku prospěchu; na prospěch.
att., obyč. o věci. vevi někomu. čg11 k něče

ὦφαι. 1181

| mu. Pl, owopocůvy—.Χθη. τὰ ἑκάστῳ ὦ. δεῖ
—prospěšné. adv. s prospěchem,

ὤφελον, τ. ὀφείλω9.b.
ὤφῦην α Ρ., V.ὁράω.
ὤφλον, v. ὀφλισκάνω.

- WXpóc3. bledý; zbledlý. Eur. (ale ep. 6
©wxpogbledost),

ὤφαι9, ο5.56. prf. pass., v. doku.



9.
9.

10.

16.
28.
21.
32.

99.
49.
53.
54.

61.
10.
——

79.

100.
102.

1098.

111.
125.
131.
135.

145.
144.
145.
147.
169.
178.
181.
190.
191.
193.
206.
210

222.
224
229
245.
251.
253

Opravy omylů tiskových a dodatky.

v dyaAu« f. přidej: b) ozdoba duševní; vlastnost ozdobná. PL.
ve sloupci 1. shora v řád. 5. před „v. i“ vlož: (
před Gypy) vlož Kypém (srv. předeh.). lapám ; jímám. Sof. Vmvog0 mávv
dypův —vše jímající,
ν Άιδης před „čdng“ vlož (
ve sloupci 2. zdola v řád. 3. čti Aovo; 
v almím v řád. 14. δὲ: περιέσπε
v alotmotg f. přidej: ©) čidlo, Xen,, v. mpóce— Ἀ--.
v aloyoc v ř. 3. m. 1. čti: 2. /
m. A-xovaw čti Amovám

před AAtelc vlož: dAť-dovog 2. (4A-g, dov-ém) Aisohl. mořem zmítaný.

ν ἀλλάσσώ v řád.6. čti pozbyti
v AXopou v řád. 2. za úAkumy přidej zř. 2hópyy,
v AAAwc v řád. 4. za „i jinak“ vlož i

v AufBaxix v řád. 2. m. „Thessalsku“ čti: Épeiru
Ργεά ἄμφι-πίπτω vlož ze str. 71. "Ajuptóvoc © «
v ἀμφίπυρος τ Τάᾶ. 9. δι: τρίποδ’
v dvaupěm v řád. 17. čti podstoupili
v Óvýp v řád. 3. za avopác vlož básn. pl. i ἀνέρες
v AVÝLOTYUf. přidej 3. prf. act. dvdécvyxa naproti stojím, V.Tpo6
δέχομαι 1. b, «.
τ ἀνίημι v řad. 3..čti vůy
ν ἀντί v řád. 14. vynech: «). — v řád. 15. čti: pellov

v úmwytvém v řád. 1. vynech: a)
πι, 9, ἄπ-ειπι ὅᾳ: 9, ἄπ-ειμι
V ἄπιστος v řád. 3. před p) vlož víře nepodobný. ΑΙΒΟΠΙ, τέρας. —
nenadálý. 90Η, οἰκούρημια.

ν ἀποκλείω ν ἴάα. 1. ὅμ κλήω.
ν ἀποχρίνω ν řád. 6. čti vybera
ve sloupci 1. v řád. 7. shora, in. b) čti o)
πι, ἀγ-ολοφύρομαι ὁ: ἁπ-ολοφύρομαι
ν ἀρχέω v řád. 9. před B) přidej sloužím (v. dperhéryg).
Ρῖοὰἀσαφής vlož: Rode, 1 (doavýs) nejistota. Xen.
v donálopa v řád. předposledním čti φευδῆ
k ATTU- přidej: ale: ÁTTU τ. ἅσσκ.
τ αὐγαάζω v řád. 2. a 3. vynech: vaog. a lodi.
v «VAóc f. přidej 2. trubka, tulej u dolního dřevce. Xen.
v Ayatpévyc f. přidej 2. syn Darejův, bratr Xerxův.
před Batbóvatoc vlož: BaW-PovAoc 2. (-BovXů)důmyslný. Aisehl.
před Badóc vlož: BadÚ-ppiCoc 2. (-$iče) Sof. hlubokokořený.
m. Poměpopl« čti: Poměpójuu
při PoTóc f. přidej: sg. Boróv ovce. Sof.

βολευτήριος ὄμ: βουλευτήριος
ν γραμμή v řád. 2. za „linka“ vlož: přímka.
v čáxpvov f. přidej: 2. u stromu: pryskyřice, Eur., Hér.
Ρῖοᾶ δατέοµαι vlož: OuoÚTYE, yrTog,7 (duod-c) přídech ostrý. Arst.



Na str. 258.
—

205.
284.
291.
295.
909.
307.
352.
955.
968.
360.

901.

963.
991.
411.
431.
440.
451.
416.
480.
523.
D39.
549.
D09.

608.
δτ].
596.

603.
600.
608.
602.
640.
660.
662.
663.

610.
685.
104.

v dgArToc v řád. 7. čti yoAx7 — před 2. vlož: b) list; psaní, Eur,
deAgtvopópog £. čti (κεραία).
ψ Δελφοί v řád. 3. za „Kastri“ vlož: )
π, δημεύω δΗ: δηµεύω
ν διασκίδνηΏµι v ἴἀᾶ, 9. ὅδί διασκιδνάντες
v δίδωµι ν Τά, 1Π. οἆ konce, m. řebe čti: tobě
ve sloupci 1. v řád. 13. před: obyč. vlož: b)
v čiwbém v řád. 2. za b) vynech: α)
v δοῦπος ν Υθᾶ, 9. δει: χὲρόπλαγχτοι
v mmepáw v řád. 4. čti: přecházím; mimo zémí kráčím.
va sloupci 2. shora v řád. 9. čti: vyhazuju, vypuzuju, vyháním se.
v č“rmvém v 3. řád. od konce čti: čxrveúcac

v Émyów v řád. 3.—4. čti: šxxeyocuévyg
Ργοά ἐχχωρέω τ]οᾶῦ: 1. ἔκ-χράω (ορ. «χράω, χραύω) Ἠέτ, ἀοϊψκάπι νο,

a) dosahuju; dostačuju. a0r. o)x ἐξέχρησέ σφι Ἡ ἡμέρη 5 inf. nedo
stačil jim den, aby—. b) obr. fut., v. meprvppílo.

ϱ. ἔπ-χράω (9. χράω 2.) veštbou υγλ]αδα]τ. Ρο, ἐξέχρη κακά.
ἔπ-χρηματίξοµαι vydírám peníze, Thúk. aor. s part. nom.
v ἐλάτη f. přidej P) koráb. Bur., ν. πομπαῖος.
ν ἐλαύνω v řád. 2. za ἐλάθην ΡἩὰε]: ἰόπ. { ἐλάσθην;
V Ἠλένη v řád. 2. m. Létojina, čti: Lédina,
v ččaupém v řád. 6. m. vykládati, čti vyložiti
v ἐπεξέρχομαι {, přidej: b) mayšrečeXdečyvše dokonce podstoupiti. Thúk,
ργθά ἐπίπνοος τ]οξῦ: ἐπίπνοια, ň (čmímvo-og)nadšení; roznícení. Dl.
ν 9. ἐπίσχοπος ν Τάᾶ, ὅ. πι, τῇσθ) ἐ. ὅα: τῆσδ ἐ.
v čpedice v řád. 5. m, rejdům čti: rejům
m. adpaplx čti edpapím
ve sloupci 1. zdola v řád. 2. čti: yvvaxe
ve sloupci 2. v řád. posledním čti: Fthiótidy.
v lepóv f, přidej: ©) po-; zasvěcení. Rur. pl.
ve sloupci 2. shora v řád.4, m, prs. čti: aor,; v řád,5. za „opt.“ přidej prs.
před lwAmi« vlož, twá, ČoY) (ió) básn. nářek.
τ καΐω v řád. 2. čti: stě.

v %avdv £f. přidej: návod. Xen.

γ καταχαίρω ν Τὰ, 9.--δ. ὅά κατέχαιρέτε
ψ καταχειροτονέω ν Τάᾶ,9. ὅδᾗ: καταχειροτονῆσαίτε
το εἸοπροί 9, ΥΥΠΘΟἨ:χεῖνεν, metly.

πι, παραμίς ὅ8: κεραμίς
v πηδεύω v řád. 9. čti: κηδεῦσαι
v κομιδή v řád. 2. za: „velmi“ přidej hodně; řádně.
v %vpěm v řád, 12. od konce m, kde čti: kdo
v AoyiGojiat v řád. 9. čti: óxTů
v Aóyym v řád. 8. m. hráble čti: hrále.
před Aovrpoyóoc vlož: AovTpo-pópoc 2. (-pépo vodu koupolní doná

šející;) koupelní, Kur.
5. Aómocf. přidej: II. oos. 1.mýth. Attičan, syn Pandiona 2hó (v. Aúxtoc 1.).

— 9. Skytha v 7. stl., syn kr. Spargapeitha, otec kr. Gnůra,
v LávTóovvoc m. 3. čti: 2.
v pěAatpov f. přidej: b) rod. Eur,
ve sloupci 1. v'řád. 7. m. 2. čti: 3.



119.
121.
131.
133.
134.
135.
141.
149.
152.
154.
165.
10.
178.
182.
804.

825.
929.
830.
830.
840.
841.
843.
844.
843.
848.
850.
851.
862.
863.
564.
806.
867.
861.
809.
874.
875.
880.
881.
900.
963.

1014.
1032.
1049.
1054,
1072.
1101.
1128.

v povomóc v řád. 14. čti: potřebuje
v vebpócaf. přidej: b) — νεβρίς, Ἠόν,. „

υν ο
v vedpov v řád. 2. za „šňůra“ vlož: )
ve sloupci 2. zdola v řád. 18. čti: Olympijských
v νίκη ν Τα, 4. čti: spása.
v vómua přidej: b) rozmysl; rozum. Pl., Xen.
v VýTOG ve 2. a) «) přidej: povrch, Eur. ydovós.
v*2. οἵ před oi vlož: ,
ν οἰχίζω ν řád. 8. čti: obydlí
v olmToc v řád. 7.—8. čti: pojav
ὅμ: ὁμό-ζυξ
ν ὀνομάζω ν 144. 10. Υ7ΠΘΟΝ;pass. Sof.

ὀργυιά v řád. 1. přidej: Ἰ ὄργυια
Ópvopt v řád, 2, za ogóumv vlož: part. i: Opuevoc.
navydAsrog f. přidej αἄυ. Χαπ. --ἔχειν πρός.τινα náramně hor
šiti se na někoho.

τ παραλύω v řád. 6. čti: orpavnyMms
před παραστάτής vlož: παραστατέω (παραστάτη-ς)trag. vedle stojím.
v sloupci 1. shora v řád. 9. čti: uxxody
m. Ἡεριᾶνός δι: Παριᾶνός
v sloupci 1. zdola v řád. 30. čti: πολέμου
v maTém v řád. 4. čti: (lidským),
ve sloupci 2. shora v řád. 15, čti: ovvruyímy, Ἡ
ve sloupci 1. shora v řád. 6. čti: Aerrovouom
v meAáLw v řád. 3. za „básn.“ přidej: črehXácbyv.
v HeXág v řád. 1. čti: (TMeMx-s).
v mevdmpumóčiog v řád. 2. čti: půl třetí

v πεντετηρίς v řád. 3. čti: πεντετηρίδος
περι-μίμπλημι ὅμ: περι-πίμπλημι

.. περρί-ρυτος ὅδ:.-περί-ρρυτος
περίσταδον δα: περισταδὀν

mrepiopů £. přidej: b) otáčka; otáčení, PL., v. συμπεριφέρω.
méovpm v řád. 3. čti: Θανάσιμον

πεττάννυµι ὅμ: πετάννυµι,
.. Πίργης ὅα: Πίγρης,
πλάτά ὅἕμ: πλάτᾶ,
mAaTóc v řád. 6. m. Xen. čti: Hér.

TAŘCO v řád. 3. čti: učAlov.
moAóc v řád. 2. čti: fal-b

mpánímp £. přidej: Sof, i k fem. Kónpu.
ve oTotyoc v řád. 0.—7. čti: nalícená „
v ovpotAoveamém přidej: dle někt, -včxée.
ν συντήκω ν řád. 8. čti: ovvrémyxe
v Téxomig v řád. 2. čti: Farandatův.
Ρϊοᾶ τέµενος τ]ού : τεµένιος ὃ. (τέμεν-ος) Φοξ.Κα svatyni příslušný. fem,
v Tpávívoc v řád. 1. čti (Τραχί-ς)
ve sloupci 2. zdola v řád. 23. čti: ruku
ve Φφιλοίχτιστος v řád. 1. čti (-oixr-0c)
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