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PŘEDMLUVA -  PRAEFATIO

Tato skripta jsou určena pro základní kurs latiny v rámci studia teologie na Katolické teologické 
fakultě Univerzity Karlovy. Dávají posluchačům do rukou pomůcku ke studiu latiny na základě slovní 
zásoby, vhodné pro potřeby teologů. Tato skripta jsou zaměřena především na morfologii, protože však 
v některých textech této učebnice i ve cvičných větách, citovaných zde např. podle Vulgáty nebo liturgických 
knih, se studenti setkají s některými syntaktickými jevy, jsou v 17. lekci přidány informace o vazbách 
akuzativu a nominativu s infinitivem, o ablativu absolutním a «cum historicum». Tuto lekci není nutno v rámci 
základního kursu probírat a je ponecháno vyučujícímu, připojí-li podle okolností a svého uvážení jednotlivé 
části této lekce k jiným lekcím, nebo je zatím vůbec vynechá; budou důkladněji a hlouběji probrány 
v pokračovacím kursu latiny, zaměřeném na syntax.

Jednotlivé lekce je vhodné rozdělit na části, které se proberou a procvičí samostatně. Výklad 
gramatiky [A] je v každé lekci rozdělen na několik částí, jež jsou označeny malými písmeny [a), b) atd.], 
tomu pak odpovídá písmenný index [např. “• b”c- e] na začátku jednotlivých odstavců textu cvičení, informující 
o tom, ke které části gramatiky v dané lekci je daný odstavec cvičení vhodný (probrání předchozích částí 
gramatiky se předpokládá, např. věty odstavce s označenímc předpokládají probrání gramatiky částí A,a, A,b 
a A,c dané lekce). Tato úprava může být vodítkem i při individuálním studiu.

Některé části gramatického výkladu jsou tištěny petitem. Je to jednak z technických důvodů, aby bylo 
možno lépe uspořádat přehledy skloňování, časování apod., jednak jsou tímto způsobem uvedeny různé 
poznámky a doplňující informace, popřípadě látka, kterou je možno při výkladu redukovat nebo i vynechat, 
protože studenti mohou její znalost získat jiným způsobem (např. některé tvaroslovné zvláštnosti ze slovníku 
při osvojování slovní zásoby). Je na vyučujícím, aby studenty upozornil, které z těchto částí patří k základní 
látce, kterou je bezpodmínečně nutno znát. K tomu ještě připomínám, že skloňování vztažného zájmena qui, 
quae, quod je v mluvnickém výkladu uvedeno dvakrát; vlastní jeho místo je v 11. lekci v části A ,a (zde patří 
k povinné základní látce), jako předběžná informace je též v 3. lekci v části A,d (tato část je celá tištěna 
petitem a prozatím není nutné její znalost vyžadovat).

Texty v oddílech C, zejména v prvních lekcích, jsou vybrány bez zřetele k probrané mluvnici. Jejich 
čtení, popřípadě memorování má vést ke správné výslovnosti a k tomu, aby si studenti zvykali na latinský 
jazyk. Tyto texty přesto nemusí být studentům nepochopitelné, protože to jsou převážně základní modlitby 
a liturgické texty, studentům dobře známé v češtině; k jejich překladu a gramatickému rozboru se přistoupí 
až po probrání příslušných partií gramatiky.

V připojeném slovníku jsou slova patřící do lexikálního minima zdůrazněna značkou ■ a tučným 
tiskem latinského výrazu. Protože se v textech určených k četbě vyskytují některé tvary ještě před probráním 
příslušné části gramatiky, jsou se značkou > uváděny odkazy na základní tvary těchto výrazů.

Délky slabik v latinských slovech jsou -  až na nepatrné výjimky z cvičných důvodů -  označovány 
v lekcích a ve slovníku. Nejsou označovány v hlavních nadpisech, v bibliografických odkazech a poznámkách 
ani v seznamu latinských zkratek, v bibliografii a indexu textů.

V bibliografii doporučené literatury jsou vedle běžně dostupných pomůcek uvedena i některá dosti 
speciální díla, zejména pokud jde o slovníky. Informace o této literatuře jistě poslouží nejen těm, kdo se 
budou o latinu hlouběji zajímat, ale může být užitečná i při hlubším studiu teologie, církevních dějin 
a církevního práva.

Při použití této učebnice v podmínkách dálkového studia teologie na KTF UK, pro něž byla primárně 
určena, by v první hodině měl být probrán úvod a 1. lekce a zadány úkoly pro domácí studium. V dalších 
hodinách, obvykle po dvou týdnech, vždy výklad a zadání úkolů k další lekci. K procvičení probrané látky 
může sloužit nepovinný proseminář, také jedna hodina po čtrnácti dnech. Těžištěm vlastní práce je pravidelné
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denní individuální studium posluchačů, jehož cílem je zvládnutí morfologie a základní slovní zásoby tak, aby 
byla získána dobrá pasívní znalost latiny.

Závěrem děkuji všem, kteří přispěli ke zdárnému dokončení těchto skript cennými věcnými 
připomínkami k jejich obsahu, zejména oběma recenzentům, PhDr. Markétě Klosové a PhDr. Josefu 
Šimandlovi, a PhDr. Josefu Bartoňovi, který přípravných textů k této učebnici používal k výuce latiny pro své 
posluchače. Můj dík patří též těm, kteří mi pomohli technickými radami při práci s textovým editorem.

Všem, kdo budou podle této učebnice vnikat do krás latinského jazyka, nebo zdokonalovat 
a prohlubovat svoje dosavadní nepříliš rozsáhlé znalosti latiny, přeji světlo Ducha sv., trpělivost a vytrvalost 
(a to nejen pro latinu), aby jejich studium přineslo užitek stonásobný.

Gratias agamus omnes Deo Patri omnipotenti, fonti totius sapientiae, per Immaculatam Virginem 
Mariam, Matrem Domini nostri Iesu Christi.

Datum Pragae mense Septembri, anno Domini millesimo nongentesimo nonagesimo septimo.

Mgr. Milan Šlesinger

Předmluva k 2. vydání -  Praefatio ad editionem alteram

V tomto druhém vydání učebnice latiny pro teologické fakulty byla téměř beze změny ponechána 
základní část, kterou tvoří 1. až 17. lekce, aby se zachovalo původní stránkování a zůstala možnost užívání 
obou vydání současně. Nepodstatné změny v této části spočívají v opravách zjištěných tiskových chyb 
a v drobných úpravách některých formulací. Ve cvičeních byla na str. 69 přidána věta [17.] a na str. 86 věta 
[21b.] -  čísla těchto přidaných vět jsou uvedena v hranatých závorkách. Pokud se někde vyskytla stejná čísla, 
byla k nim pro rozlišení přidána písmena, např. 27a, 27b .

V ostatních částech, kde již nezáleželo na zachování původního stránkování, bylo změn více. Za 
17. lekcí byl přidán dodatek s několika texty, o něž projevili zájem někteří studenti litoměřického teologického 
konviktu.

Slovník dostal novou grafickou úpravu -  všechna hesla jsou vytištěna tučně a slova, která patří 
k lexikálnímu minimu, jsou zdůrazněna pouze značkou ■ .-Slovník byl doplněn o některé další latinské výrazy, 
vhodné k rozšíření slovní zásoby teologa.

Bibliografie byla uspořádána jiným způsobem a doplněna o novou i starší literaturu vhodnou pro 
zájemce o hlubší studium. Rozšířen byl také seznam zkratek. Ke snadnější orientaci v učebnici by měla přispět 
změněná úprava obsahu a nově připojený věcný rejstřík.

Doufám, že všechny provedené úpravy usnadní studentům práci a povzbudí je k horlivému studiu 
nejen latinského jazyka, ale i k používání originálních latinských pramenů při studiu teologických oborů.

Q. B. F. F. F. S.

Datum Pragae in festo sancti Benedicti Abbatis, anno Domini bis millesimo primo.

Mgr. Milan Šlesinger
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ÚVOD -  INTRODUCTIO

Latinský jazyk (lingua Latina) patří spolu s řečtinou, jazyky románskými, germánskými, 
slovanskými a dalšími mezi jazyky indoevropské. Původně tímto jazykem mluvili Latinové 
(Latini), kteří sídlili ve střední Itálii při dolním toku řeky Tiberu na území zvaném Latium 
(Latium). Nejvýznamnějším z kmenů sídlících v Latiu byli Římané (Romům), kteří si během 
několika století podrobili celou Itálii, všechny krajiny kolem Středozemního moře i celou západní 
a zčásti též střední Evropu. Tam všude pronikl latinský jazyk, který se stal zvláště v západní 
polovině říše římské jazykem úředním a spisovným. Z latiny lidové, vulgární (z lat. vulgus -  lid) 
vznikly jazyky románské - italština, španělština, portugalština, francouzština a rumunština. Na 
latině se z valné části zakládá i slovní zásoba jazyka anglického.

Latiny se užívalo po celý středověk a dlouho do novověku jako jazyka úředního, 
církevního, vědeckého a do značné míry i literárního (v poezii i próze), takže latina byla v té době 
jazykem mezinárodním. Spolu s řečtinou se latina stala základem dnešní odborné terminologie 
všech vědních oborů humanitních, společenských i přírodovědných.

Dobrá znalost latiny umožňuje studovat latinsky psané historické prameny, latinská vědecká 
i literární díla v originále a otvírá cestu ke studiu nejen románských, ale i všech indoevropských 
jazyků a ke studiu jazykovědy vůbec.

Důležitost znalosti latiny pro teologa plyne zejména z toho, že latinsky je napsána 
rozsáhlá církevní literatura - spisy západních církevních Otců, teologická díla i studijní příručky, 
důležité církevní dokumenty, liturgické knihy (až donedávna byla latina jediným liturgickým 
jazykem západní církve). Latina má přesnou teologickou a filozofickou terminologii; jako úřední 
a možno říci «mateřský» jazyk církve spojuje místní církve s apoštolským stolcem i mezi sebou 
navzájem. Proto také význam studia latiny zdůrazňuje řada církevních dokumentů i v poslední 
době.1

' Např.:
IOANNES PP. XXIII, Constitutio Apostolica De Latinitatis studio provehendo Veterum Sapientia, 22 Februarii 

1962: AAS 64 (1962), p. 129-135.
SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, Ordinationes ad 

Constitutionem apostolicam «Veterum Sapientia» rite exsequendam Sacrum Latinae Linguae depositum, 22 Aprilis 1962: 
AAS 64 (1962), p. 339-368.

PAULUS PP. VI, Litterae Apostolicae motu proprio datae Studia Latinitatis quibus Romae conditur Pontificium 
Institutum altioris latinitatis, 22 Februarii 1964: Seminarium 16 (1964), p. 177-181.

CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM II, Decretum de institutione sacerdotali Optatam totius, 
Sessio VII, 28 oct. 1965: AAS 58 (1966), p. 713-727. [Art. 13],

SACRA CONGREGAZIONE PER L ’EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera circolare Le risposte alia nostra 
con la quale viene costituita in Roma una «Scuola di latino», prot. n. 1060/68/F, 1 gennaio 1974; CpR 55 (1974), 81-83.

SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, Ordinationes Universitatis vel facultatis ad 
Constitutionem apostolicam «Sapientia Christiana» rite exsequendam, 29 aprilis 1979; AAS 71 (1979), p. 500-521. 
[Art. 24, § 3).
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Jak  studovat latinu a cizí jazyk vůbec?
Naučit se cizímu jazyku znamená po dlouhou dobu pravidelně a vytrvale se věnovat studiu. 

Začátečník by měl studium zahájit velkým náporem, aby snadněji překonal počáteční obtíže a měl 
brzy uspokojení z toho, že dobře zvládl základy cizího jazyka.

Zejména v počátečním období je třeba denně věnovat studiu více času, alespoň hodinu 
nebo podle potřeby raději i více. Vždy však je třeba pamatovat na to, že je lépe studovat denně 
nejméně čtvrt hodiny než jen jednou týdně tři nebo více hodin jednorázově.

Znalost cizího jazyka záleží v ovládám základů gramatiky, a kdo chce ovládat cizí jazyk 
dokonale, musí se mluvnici naučit dopodrobna.

Důležité je osvojit si základní slovní zásobu daného jazyka, která se vyskytuje v literárních 
nebo odborných textech. Při studiu latiny jde o znalost pasívní, abychom mohli v latině číst 
a čtenému textu porozumět. Tzv. lexikální minimum je však třeba zvládnout aktivně, tj. znát 
latinský ekvivalent k českému výrazu.2

K získání dobré pasívní znalosti jazyka velmi pomáhá, začneme-li co nejdříve s četbou 
snadnějších latinských textů, které máme k dispozici v dobrých českých překladech, a to i dříve 
než máme celou základní mluvnici probranou.3

A závěrem tohoto krátkého úvodu připomínka: Repetitio est mater studiorum -  
opakování je  matkou studia. Začněme tedy

in nomine Domini -  ve jm énu Páně.

AD MAIÓREM DEÍ GLÓRIAM

2 Slova, která patří do lexikálního minima, jsou v připojeném slovníku vyznačena značkou ■.

3 Nejlépe latinský text evangelií podle Vulgáty nebo Nové vulgáty, popřípadě snadnější liturgické texty.
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1. LEKCE -  LECTIO PRÍMA
Latinská abeceda. Výslovnost 

Délka slabik. Přízvuk

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Latinská abeceda -  ordd litterarum Latinarum

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T ( U ) V X Y Z

Římané znali jen velká písmena (tzv. majuskulé), malá písmena (minuskule) vznikla až ve 
středověku.

Dnes v latině píšeme velká písmena pouze na začátku věty, vlastních jmen a slov od 
vlastních jmen odvozených, např. Róma (Řím), Rómanus (římský), Latium (Latium), Latínus 
(latinský), Latině (latinsky).

Písmeno I označuje samohlásku i a polosamohlásku j .  Ve starších liturgických a jiných 
církevních textech se používalo také písmene J.

Písmeno V původně označovalo samohlásku u i polosamohlásku v, dnes však U a V 
v písmu rozlišujeme.

Písmeno K se v latině vyskytuje jen ojediněle, Y a Z pouze ve slovech původně řeckých.

Zvláštní písmeno CH latinská abeceda neměla; hláska ch se proto v latině abecedně řadí 
pod písmeno C.

Dvojhlásky AE, ae, OE,  oe mívají někdy, zejména v liturgických knihách, podobu JE, 
ač, OE, oe.

b) Výslovnost -  pronuntiatio

Písmeno Poloha Výslovnost Příklad

ae, oe (ae, oe) dvojhlásky dlouhé é caelum [célumj 
poena [péna]

aě, aé samohlásky v různých slabikách a-é, a-e áěr [á-ér]
Phaěthón ffa-et hón]

oě, oě o-é, o-e poeta [po-éta] 
coěrceó [ko-erceó]

i před samohláskou téže slabiky j iam [jam]
Ioanněs [jóannés]

i před samohláskou násl. slabiky V Italia [italija]

i v odvozených slovech j
j i

iniůstus [in-jústus] 
adicio [ad-jicijó]
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Písmeno Poloha Výslovnost Příklad

i mezi samohláskami j j maior [majjor]

c před a, o (oě, oě), u k occásus [okkázusj 
colloquium [kolokvijum] 
coelectus [ko-élektus] 
coěrceo [ko-erceó] 
cultus [kultus]

c před souhláskou k doctrina [doktrína]

c na konci slova k lac [lak]

c před e, i, y c cena [céna] 
accipio [akcipijó] 
Cyrus [cýrus]

c před dvojhláskami ae (ae), oe (ce) c caecus [cékus] 
coetus [cétus]

ch vždy ch (k h) Christus [chrístus /  k hrístus]

d i, n i vždy dy, ny rudimentum [rudýmentum] 
pánis [pánys]

ti před souhláskou ty Titus [tytus]
na konci slova ty sánctl [sánktý]

ti + samohl. n. dvojhl. v nepřízvučné slabice ci tentátio [tentácijó] 
sapientia [sapiencija] 
divitiae [dývicijé]

ti + samohl. n. dvojhl. je-li í  dlouhé ty (tý) totíus [tótýjus]
v řeckých slovech ty Miltiaděs [miltyjadés]
po s, t, X sty

tty
ksty

modestia [modestyja] 
Bruttií [bruttyjí] 
commixtio [kommikstyjó]

q u , n g u vždy kv, ngv quoque [kvokve] 
lingua [lingva]

SU před samohláskou téže slabiky sv suávis [svávis] 
consuětus [kónsvétus]

su před samohláskou násl. slabiky su suus [su-us]

s mezi samohláskami n. dvojhláskami z rosa [roza]

s po n, 1, r  před samohláskou z mensa [ménza] 
falsus [falzus] 
universus [únyverzus]

X ks xenium [ksenyjum] 
maximus [maksimus] 
extra [ekstrá] 
index [indeks]
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Písmeno Poloha Výslovnost Příklad

ex, ex(s) před samohláskou egz exemplum [egzemplum] 
ex(s)ilium [egzilium]

ph, rh, th v řeckých slovech f ,  r, t h philosophia ffilozofija] 
rhětor [rétor] 
theologia [ theologija]

c) Délka slabik -  quantitas syllabarum

Latinská slabika může být dlouhá

• přirozeně (longa nátura), obsahuje-li dlouhou samohlásku nebo dvojhlásku: pánis, poena, aut;

•  polohou (longa positióne), následují-li za krátkou samohláskou aspoň dvě souhlásky nebo x: 
intrá, exemplum-, souhláska qu se pokládá za jedinou souhlásku, h netvoří poziční délku: aqua, 
anhělus. Ve výslovnosti poziční délka krátkou samohlásku neprodlužuje;

•  je-li po krátké samohlásce skupina souhlásek němé b, p, d, t, g, c s plynnou 1, r (muta cum liquida), pokládá se taková
slabika v próze za krátkou, ve verši za obojetnou, tj. podle potřeby verše za krátkou nebo dlouhou.

Délka samohlásek bývá v latině nositelem významu, např. malum. (zlo) -  málům (jablko); 
ve ní (přijď) -  véní (přišel jsem). Je tedy důležité znát délky slabik a správně je vyslovovat.
V učebnicích, gramatikách a slovnících se proto délka slabik označuje vodorovnou čárkou nad 
samohláskou: totus [tótus], tótfus [tótýjus], V latinských textech se však délka slabik neoznačuje.

d) Přízvuk -  accentus

Dvojslabičná slova mají přízvuk vždy na první slabice: pater, mater.

U trojslabičných a víceslabičných slov se přízvuk řídí délkou předposlední slabiky (syllaba 
paenultima): je-li dlouhá přirozeně nebo polohou, je přízvuk na ní, je-li krátká, je přízvuk na třetí 
slabice od konce (pravidlo paenultimové): amicus, universus, dominus, fěmina, depositum.

Ve výslovnosti přízvuk krátkou slabiku neprodlužuje.

Poznámka: Přízvuk se v latině neoznačuje. Je-li třeba, označí se přízvučná slabika čárkou nad samohláskou: 
dóminus [dominus]. V liturgických textech určených k recitaci se přízvuk označuje tímto způsobem u slov trojslabičných 
a delších.

Cvičení -  exercitationes

a) Čtěte nahlas se správnými délkami a přízvuky:

c_d 1. Fěmina, fěminae, fěminam, fěmina; linguae, linguarum, linguis, linguás; domini, 
dominorum, dominos; philosophus, philosophia, sapientiae, poenae, universitas, universitatis. 
2. Sanctificamus, sánctificětur; libero, liberas, liberat, liberamus, liberatis, liberant; libera, 
liberate; accěpl, accěpistl; adicimus [adjicimus], adicitis, adiciunt; coěrcěre, coercebamus, 
coěrcěbant, 3. Suavis, suávěs, suavibus; consueti, consuetorum, consuetos; tota, totius, toti; 
sacer, sacrorum, sacris; suae, suarum, suis. 4. Á malo, dě magistris, ad aquas; sum, es, est, 
sumus, estis, sunt; sed, rite, hodiě; quae, quorum, quibus. 5. Poeta magnus, poetae magni, 
poětas magn5s; pater noster et mater nostra; rhětorěs Romani; commixtiones; modestia,
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modestiae, modestiam, modestia; advenio, advenit, advenimus, advem, advenit, advenimus. 
6. Successor, missa, missio, miserere, vlsit5, visitatio, exspecto, exaequo.

Poznámka: Výjimečně -  pouze v tomto cvičení -  jsou tučným tiskem vyznačeny ve víceslabičných slovech také 
přízvučné slabiky; jinak je třeba se řídit výše uvedenými pravidly (-» oddíl A,d této lekce).

b) Čtěte pozorně -  se správnými délkami a přízvuky -  všechny texty v oddílu C této lekce, pokuste 
se je  s pomocí slovníku přeložit (jsou to známé základní modlitby) a naučte se jim  nazpaměť.
— Po probrání příslušných částí mluvnice se budeme k těmto textům i k textům dalších lekcí opět vracet.

c) Podle pokynů v oddíle D této lekce si vyhledejte ve slovníku všechna latinská slova, s nimiž jste 
se v této lekci setkali, vypište si je  a zapamatujte si jejich tvary a význam.

d) Čtěte pozorně -  se správnými délkami a přízvuky -  všechna slova v oddílu D této lekce a osvojte 
si jejich význam. Zapamatujte si hned od počátku všechny tvary, uváděné u jednotlivých slov, 
třebaže po stránce gramatické budou probírány teprve později.

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

Poznámka: texty určené k povinnému memorování jsou zde i v dalších lekcích označeny vlevo svislou čarou.

[1] I In ndmine Patris, et FTliT, et Spiritus Sánctí. Amen.

[2] Pater noster, qui es in caells: 
sanctificetur nómen tuum; 
adveniat rěgnum tuum; 
flat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Pánem nostrum cotidianum dá nobis hodiě; 
et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; 
et ně nos inducas in tentátiónem; 
sed libera nos á malo. Amen.

[3] Ave Maria, grátiá plena, Dominus těcum,
benedicta tu in mulieribus 
et benedictus fructus ventris tul, Iesus. 
Sancta Maria, Mater Del, 
ora pro nobis peccatoribus nunc 
et in hora mortis nostrae. Amen.

D. Slovní zásoba -  vocabularium

Jak již bylo řečeno v úvodu, kromě spolehlivé znalosti gramatiky je třeba si osvojit též 
dostatečnou slovní zásobu studovaného jazyka. Je proto nutné hned od počátku v připojeném 
slovníku vyhledat a zapamatovat si význam latinských výrazů, s nimiž se při studiu na kterémkoli 
místě v těchto skriptech setkáte. Znamená to vypsat si příslušné slovo se všemi uvednými tvary 
do vlastního slovníčku, a to opakovaně, dokud si je bezpečně neosvojíte i se všemi ve slovníku 
uvedenými tvary. Zapamatovat si celou stupnici každého slova hned od počátku je velmi důležité, 
i když zatím nebyly příslušné partie tvarosloví probrány. Úplná stupnice totiž pomáhá rozumět
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slovům odvozeným (např. debeó, debere, debui, děb-it-um -  dlužím; deb-it-or, deb-it-oris, m -  
dlužník) -  a ta zase mnohdy napovědí význam slovesa.

Jednotlivé druhy slov jsou určeny těmito tvary, které je nutné si osvojit a trvale pamatovat:

substantiva: nom. a gen. sg., rod;
adjektiva trojvýchodná: nominativ sg. m., f., n.;
adjektiva dvojvýchodná: nominativ sg. m/f, n.;
adjektiva jednovýchodná: nom. a gen. sg. (platí pro všechny tři rody);
zájmena: jako u adjektiv, popř. zvi. tvary (zejména gen. a dat. sg.);
číslovky (pokud se skloňují): jako u adjektiv;
slovesa: 1. os. sg. préz., inf. préz., 1. os. sg. perf., supinum (u některých

sloves místo supina part. fut. akt.);
předložky: s kterým pádem se pojí;
spojky: zda se v daném významu pojí s indikativem nebo s konjunktivem,

popřípadě platnost (např. s ind., časová);
ostatní neohebná slova,
tj. adverbia, citoslovce, částice: základní tvar.

Protože začátečníkům může dělat potíže hledání ve slovníku a správné čtení hesel (další 
tvary jsou totiž většinou uváděny ve zkrácené podobě, tj. pouze příslušné koncovky nebo 
proměnlivé části, je k této lekci jako pomůcka pro správné čtení slovníkových hesel připojen 
slovníček s odkazy na základní tvar od těch slov, která se v jejím textu nevyskytují v základní 
podobě (tj. nominativ u substantiv, nom. sg. m. u adjektiv a zájmen, 1. osoba sg. prézentu aktiva 
u sloves). Slova zde neuvedená, jsou to zejména slova neohebná, je ovšem nutné vyhledat 
v připojeném slovníku (-*■ s. 126-200).

Znovu je nutno zdůraznit: vypisujte si do vlastního slovníčku a zapamatujte si všechny 
tvary ve slovníku uvedené hned od počátku, i když dosud nebyly příslušné gramatické jevy 
probrány.

Vysvětlivky: ve slovníčku je  uvedena základní slovníková podoba hesla, za značkou ► je uvedeno čtení hesla v plném 
znění (je nutné si pamatovat); značka =  uvádí český ekvivalent; značkou -» jsou uváděny odkazy.

accentus, fis, m ► accentus, accentus, masculinum = přízvuk, důraz 
accěpl -* accipio ...
accipió, ere, cepi, ceptum ► accipio, accipere, accepi, acceptum = přijímám, beru 
adicimus -» adició ...
adicio, ere, iěcí, iectum ► adició, adicere, adieci, adiectum = přihazuji, přidávám, připojuji 
adveniat -» advenio ...
advenio, Ire, veni, ventum ► advenio, advenire, adveni, adventum = přicházím
áěr, ěris, n (řec. akuz. aera vedle aerem) ► děr, aeris, neutrum (řecký akuzativ aera vedle aérem) = vzduch, ovzduší
amicus, I, m ► amicus, amici, masculinum = přítel
anhělus, a, um ► anhělus, anhěla, anhělum = udýchaný
aqua, ae, f ► aqua, aquae, femininum =  voda
aquás -» aqua ...
ars, artis, f  ► ars, artis, femininum — umění, dovednost, řemeslo 

benedicta -> benedictus ...
benedictus, a, um ► benedictus, benedicta, benedictum = požehnaný
Bruttii, orum, m ► Bruttii, Bruttiorum, masculinum = Bruttiové, obyvatelé jihoitalského kraje Bruttia

caecus, a, um ► caecus, caeca, caecum = slepý 
caelis -* caelum ...
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caelo -» caelum ...
caelum, I, n, pl. caeli, orum, m ► caelum, caeli, neutrum, plurál caeli, caelorum, masculinum = nebe, nebesa, obioha
cena, ae, f  ► cena, cénae, femininum — oběd, večeře, hostina
Christus, I, m ► Christus, Christi, masculinum = Kristus, Pomazaný, Mesiáš
coelectus, a, um ► coelectus, coelecta, coelectum = spoluvybraný, spoluvyvolený
coercebamus -* coěrcěo ...
coerceo, ěre, cui, itum ► coerceo, coercere, coercui, coercitum = omezuji, krotím, trestám 
coěrcěre -» coerceo ...
coetus, us, m ► coetus, coetiis, masculinum = sejití, schůze, shromáždění 
colloquium, ií, n ► colloquium, colloquii, neutrum = rozmluva, rozhovor 
commixtio, onis, f  ► commixtio, commixtionis, femininum -  smíšení 
commixtiones -» commixtio ... 
consueti -» consuetus ...
consuetus, a, um ► consuetus, consueta, consuetum = zvyklý, obvyklý 
cotidianum -» cotidianus ...
cotidianus, a, um ► cotidianus, cotidiana, cotidianum = každodenní, denní, všední
cultus, us, m ► cultus, cultus, masculinum = pěstování, vzdělání, péče, způsob života; bohoslužba, bohopocta, kult 
Cýrus, I, m ► Cýrus, Cýri, masculinum =  Kýros, král perský

da -» do ... 
děbita -» děbitum ...
děbitor, oris, m ► děbitor, děbitóris, masculinum = dlužník, viník 
děbitSribus -» děbitor ...
děbitum, I, n ► děbitum, děbiti, neutrum = dluh, závazek, vina 
Del -» Deus ...
depositum, I, n ► depositum, děpositi, neutrum — svěřená věc, úschova, poklad 
Deus, i, m ► Deus, Dei, masculinum = Bůh 
dimitte -» dimitto ... 
dimittimus -> dimitto ...
dimitto, ere, misi, missum ► dimitto, dimittere, dimisi, dimissum =  rozesílám, propouštím, odpouštím
divitiae, árum, f  ► divitiae, divitiarum, femininum = bohatství, poklady
do, dare, dedi, datum ► do, dare, dedi, datum = dávám
doctrina, ae, f  ► doctrina, doctrinae, femininum = vyučování, nauka, věda
domini -* dominus ...
dominus, I, m ► dominus, domini, masculinum = pán, hospodář, vládce; Hospodin

es -* sum ... 
est -> sum ...
exaequó, are, áví, atum ► exaequo, exaequare, exaequavi, exaequatum = (úplně) vyrovnávám, činím stejným 
exemplum, i, n ► exemplum, exempli, neutrum = příklad, vzor, ukázka, doklad 
exercitatio, onis, f  ► exercitatio, exercitationis, femininum = cvičení, výcvik 
exercitationes -* exercitatio ...
exspecto, are, áví, atum ► exspecto, exspectare, exspectavi, exspectatum. = očekávám, čekám

falsus, a, um ► falsus, falsa, falsum = klamný, nepravdivý, lživý, falešný 
fěmina, ae, f  ► fěmina, fěminae, fěmininum — žena 
femininum -» femininus ...
femininus, a, um ► femininus, fěminina, fěmininum = ženský
fiat -> flo
fílií -» fílius ...
filius, ii, m ► filius, fúií, masculinum -  syn
fí5, fieri, factus sum ► fw , fieri, factus sum = stávám se, vznikám
fructus, Qs, m ► fructus, frúctús, masculinum = výnos, užitek, plod, ovoce

glSria, ae, f  ► gloria, gloriae, fěmininum = sláva, čest 
gloriam -» gloria ... 
grammatica -> grammaticus ...
grammaticus, a, um ► grammaticus, grammatica, grammaticum =  mluvnický, gramatický 
grátia, ae, f  ► grátia, grátiae, fěmininum = vděk, dík, půvab; milost 
grátiá -» grátia ...
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hora, ae, f  ► hora, horae, femininum = (určitá) doba, hodina 
hora -» hora ...

Iěsůs, u, m ► Iěsús, lěsú, masculinum -  Ježíš 
inducás - » indúcó ...
induco, ere, duxi, ductum ► indúcó, indúcere, indiixi, inductum = uvádím, přivádím 
iniústus, a, um ► iniústus, iniůsta, iniústum = nespravedlivý 
interpretandi -* interpretandus ...
interpretandus, a, um ► interpretandus, interpretanda, intepretandum — mající být vyložen, přeložen 
interpretor, ari, átus sum ► interpretor, interpretari, interpretatus sum = vykládám, tlumočím, překládám 
introductio, onis, f  ► introductio, introductionis, femininum = uvedení, uvádění, úvod 
Ičanněs, is, m ► Ioanněs, Ióannis, masculinum =  Jan 
Italia, ae, f  ► Italia, Italiae, femininum = Itálie

lac, lactis, n ► lac, lactis, neutrum = mléko 
Latina -* Latinus ...
Latinarum -» Latinus ...
Latině (adv, od Latinus) ► Latine (adverbium od Latinus) = latinsky
Latini, orum, m ► Latini, Latinorum, masculinum = Latinové, obyvatelé Latia
Latinus, a, um ► Latinus, Latina, Latinum = latinský
Latium, ii, n ► Latium, Latii, neutrum = Latium, kraj ve stř. Itálii
lectio, ónis, f  ► léctid, lectionis, femininum — sbírání, čtení, přednáška, lekce
legendi -» legendus ...
legendus, a, um ► legendus, legenda, legendum = ten, který má být čten; mající býti čten; ke čtení 
legó, ere, lěgl, lěctum ► legd, legere, lěgi, lěctum = sbírám, vybírám, čtu 
llberá - » líberó ...
Uberó, are, avi, átum ► libero, liberare, liberavi, liberatum = osvobozuji, zprošťuji, zbavuji 
lingua, ae, f  ► lingua, linguae, femininum = jazyk, řeč 
linguae -» lingua ... 
liquida -» liquidus ...
liquidus, a, um ► liquidus, liquida, liquidum = tekutý, plynný 
littera, ae, f  ► littera, litterae, femininum = písmeno, písmo 
litterarum -» littera ... 
longa -» longus ...
longus, a, um ► longus, longa, longum = dlouhý 

magistris -» magister ...
magister, stri, m ► magister, magistri, masculinum = učitel, mistr
magnus, a, um ► magnus, magna, magnum -  velký, veliký; mocný, vznešený
maior, maius (kompar, k magnus) ► maior, maius (komparativ k magnus) =  větší
maiorem -» maior ...
malo -> malum ...
mal5 -» malus ...
malum, I, n ► malum, mali, n = zlo, špatnost, neřest 
málům, I, n ► malum, mali, neutrum =  jablko 
Maria, ae, f  ► Matia, Mariae, femininum = Maria 
masculinum -» masculinus ...
masculinus, a, um ► masculinus, masculina, masculinum = mužský 
mater, tris, f  ► mater, matris, femininum = matka
memoria, ae, f  ► memoria, memoriae, femininum = paměť, památka, vzpomínka
memoriá -» memoria ...
memoria teneo =  držím v paměti, pamatuji si
měnsa, ae, f  ► mensa, ménsae, fěmininum = stůl; pokrm, jídlo, hody; jídelna; obětní stůl, oltář 
Miltiades, is, m ► Miltiades, Miltiadis, masculinum = Miltiades, athénský vojevůdce 
misereor, ěrl, itus sum ► misereor, misereri, miseritus sum = smilovávám se 
miserere -* misereor ...
missa, ae, f  ► missa, missae, femininum = mše
missio, onis, f  ► missio, missionis, femininum — poslání, propuštění (ze služby), poselstvo, delegece 
modestia, ae, f  ► modestia, modestiae, femininum = mírnost, skromnost, kázeň 
mors, mortis, f  ► mors, mortis, fěmininum = smrt, úmrtí, skonání
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mortis -* mors ...
mulier, eris, f  ► mulier, mulieris, femininum  =  žena, paní 
mulieribus -* mulier ... 
muta -* mutus ...
mutus, a, um c mutus, muta, mutum -  němý

natura , ae, f  ► natura, naturae, femininum -  příroda, povaha, přirozenost 
natura -» natu ra  ...
neuter, tra, um (gen. neutrius, dat. neutri) ► neuter, neutra, neutrum (gen. neutrius, dat. neutri) =  žádný z obou,

střední
neutrum -» neuter ... 
nobis -» nos ...
nomen, inis, n ► nomen, nominis, neutrum  =  jméno 
nomine -* nomen ...
nós (gen. nostri / nostrum) ► nos (genitiv nostri nebo nostrum) =  my
noster, tra, trum ► noster, nostra, nostrum = náš
nostra -* noster ...
nostrae -» noster ...
nostris -» noster ...
nostrum -» noster ...

occasus, ús, m »> occasus, occasus, masculinum  = západ; zánik, konec, pád 
ora -» óró ...
óró, are, Sví, átum ► ord, óráre, óravi, drátům = mluvím, řečním, prosím, modlím se 
ordo, inis, m ► ordo, ordinis, masculinum  =  řada, řád, pořádek; stav

paenultima -» paenultimus ...
paenultimus, a, um ► paenultimus, paenultima, paenultimum  =  předposlední 
pánem -* panis ...
pánis, is, m ► pánis, pánis, masculinum -  chléb 
pater, tris, m ► pater, patiis, masculinum  = otec 
patris -» pater ...
peccator, oris, m ► peccátor, peccatoris, masculinum =  hříšník, provinilec 
peccatoribus -* peccátor ...
Phaethon, ontis, m ► Phaethon, Phaethontis, masculinum  =  Faethón, syn boha Slunce 
philosophia, ae, f  ► philosophia, philosophiae, femininum  — filozofie, láska k moudrosti 
philosophus, I, m ► philosophus, philosophi, masculinum = filozof, milovník moudrosti 
plena -» plěnus ...
plěnus, a, um ► plěnus, pléna, plénum = plný, naplněný, úplný 
poena, ae, f  ► poena, poenae, fem ininum  =  trest, pokuta, odplata 
poenae -* poena ...
poeta, ae, m ► poeta, poětae, masculinum = básník 
positio, ónis, f  ► positio, positionis, fém ininum  = poloha 
positione -» positió ... 
prima -» prím us ...
primus, a, um ► primus, prima, primům  = první, přední, nejpřednější
pronuntiatio, onis, f  ► pronuntiatio, pronuntiationis, fémininum = provolání, přednes, výslovnost 

quae -» q u l ... =  který, jenž
quantitas, atis, f  ► quantitas, quantitatis, fémininum  =  velikost, počet, množství; délka (slabiky) 
qui, quae, quod (gen. cuius, dat. cui) ► qui, quae, quod (genitiv ciuis, dativ cui) =  který, jenž

rěgnum, I, n ► régnum, régni, neutrum  =  království
repetitio, onis, f  ► repetitio, repetitionis, femininum  =  opakování
rhětor, oris, m ► rhetor, rhetoris, masculinum  =  učitel řečnictví, řečník, rétor
rhětorěs -» rhětor ...
rite ► rite = podle obřadu, obřadně, náležitě, řádně 
Róma, ae, f  ► Róma, Rómae, fém ininum  =  Řím 
Romani -» Rómanus ...
Rómánus, a, um ► Rómanus, Romana, Romanům = římský; subst. Říman 
rosa, ae, f  ► rosa, rosae, fémininum  =  růže
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sacer, cra, um ► sacer, sacra, sacrum  =  posvátný, svatý, prokletý
sancta -* sanctus ...
sancti -* sanctus ...
sanctificamus -» sanctifico ...
sanctificetur -» sanctifico ...
sanctifico, are, avi, atum ► sanctifico, sanctificare, sanctifica vi, sanctifica tum = posvěcuji, činím svatým 
sanctus, a, um > sanctus, sáncta, sanctum  = svatý, posvěcený, zasvěcený 
sapientia, ae, f  ► sapientia, sapientiae, fěm ininum  = moudrost 
sapientiae -» sapientia ...
spiritus, us, m ► spiritus, spiritus, masculinum  =  duch, dech, vánek 
spiritus -» spiritus 
studiorum -» studium ...
studium, ii, n ► studium, studii, neutrum  =  snaha, horlivost, píle, studium 
suae -» suus ...
suavis, e ► suavis, suáve =  sladký, příjemný, milý
successor, oris, m ► successor, successoris, masculinum  =  nástupce, dědic, následník
sum, esse, fui, -  faturus ► sum, esse, fu i, fu turus  #  jsem
suus, a, um ► suus, sua, suum  =  svůj
syllaba, ae, f  ► syllaba, syllabae, fěm ininum  = slabika
syllabarum -» syllaba ...

těcum -* tú
tenendi -» tenendus ...
tenendus, a, um ► tenendus, tenenda, tenendum — ten, který má být držen; mající býti držen, podržen 
teneó, ěre, ui, tentum ► teneo, teněre, tenui, tentum =  držím, směřuji 
tentátió, onis, f ► tentátió, tentátiónis, fěm ininum  = pokušení, zkouška 
tentátiónem -* tentátió ...
terra, ae, f  > terra, terrae, fěmininum  =  země, půda, krajina 
terrá -* terra ...
textus, fis, m ► textus, textůs, masculinum  =  tkaní; tkáň, pletivo; text 
textús - » textus ...
theologia, ae, f ► theologia, theologiae, fěm ininum  = teologie 
Titus, I, m > Titus, Titi, masculinum -  Titus, mužské vlastní jméno 
tóta -* tótus ... 
tótius -» tótus ...
tótus, a, um (gen. tStíus, dat. totl) ► tótus, tóta, tótum (genitiv tótius, dativ tóti) =  celý, všechen
tú ► tú = ty (těcum = s tebou)
tua -* tuus ...
tul -» tuus ...
tuum -» tuus ...
tuus, a, um ► tuus, tua, tuum = tvůj

úniversitás, átis, f  ► Universitas, Universitatis, fěm ininum  — veškerenstvo, celek, souhrn; universita 
universus, a, um > Universus, Universa, Universum =  veškeren, všechen, celý, úplný

veni -» venió ... 
věni -* venió ...
venió, Ire, věni, ventum ► venió, venire, věni, ventum =  přicházím 
ventris -* venter ...
venter, ventris, m *- venter, ventris, masculinum = břicho; mateřský život
visitatio, ónis, f  ► visitatio, visitationis, fěm ininum  = přehlídka, prohlídka, návštěva, navštívení
visito, are, avI, atum ► visito, visitare, visitavi, visitatum =  přehlížím, prohlížím, navštěvuji
voluntás, átis, f  ► voluntas, voluntatis, fěm ininum  = vůle
vulgus, I, n ► vulgus, vulgi, neutrum  =  obecný lid, lid, dav

rudimentum, i, n ► rudimentum, rudimenti, neutrum = začátek, průprava, základ
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2. LEKCE -  LECTIO SECUNDA
Susbstantiva 1. deklinace 

Slovesa 1. konjugace -  prézentní systém 
Sloveso esse -  prézentní systém

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Skloňování -  děclínátió

U latinských podstatných jmen (nomina substantiva), přídavných jmen (nómina adiectiva), 
zájmen (pronomina) a některých číslovek (numeralia) rozlišujeme:

« rod (genus): mužský (g. masculinum) m.
ženský (g. fěmininum) f.
střední (g. neutrum) n.

• číslo (numerus): jednotné (n. singularis) sg-
množné (n. plurális) pl.

•  pád (čásus): 1. pád (c. nominativus) nom.
2. pád (c. genitivus) gen.
3. pád (c. dativus) dat.
4. pád (c. accusativus) ak. / akuz.
5. pád (c. vocátivus) vok.
6. pád (c. ablativus) abl.

Poznámka: Latinský ablativ spojuje v sobě platnost tří pádů: původního ablativu, zaniklého lokálu (lokativu) 
a zaniklého instrumentálu; v češtině mu odpovídá český lokál (6. pád -  c. localis) a instrumentál (7. pád -  
c. iristrůmentalis), podle smyslu a souvislosti může být překládán i jinými pády.

Latinská substantiva řadíme do pěti deklinací (declinatio -  skloňování) podle zakončení 
genitivu singuláru:

nom. sg. gen. sg. základ gen. pl. kmen

1. deklinace: -ae femina femin-ae femin- femin-á-rum -á-
2. deklinace: -í servus serv-T serv- serv-ó-rum -o-

verbum verb-i verb- verb-ó-rum -ó-
3. deklinace: -is victor victór-is victor- victčr-um souhláskový

nomen nómin-is nomin- nómin-um souhláskový
clvis clv-is clv- clv-i-um -i-
mare mar-is mar- mar-i-um -i-

4. deklinace: -us currus curr-ús curr- curr-u-um -u-
cornu corn-us corn- com-u-um -u-

5. deklinace: -ěí, -eí diěs di-ěl di- di-ě-rum -ě-
rěs r-eí r- r-ě-rum -ě-

Kmen je  tvořen kmenotvornými příponami (sufíxy), připojovanými ke slovnímu základu. U substantiv a adjektiv 
kmen určíme, oddělíme-li od genitivu plurálu u 1., 2. a 5. deklinace koncovku -rum, u 3. a 4. deklinace koncovku -um. 
Podle zakončení rozeznáváme kmeny samohláskové (např. á-kmen: fěmin-a-) a souhláskové (např. victór-).
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b) Substantiva 1. deklinace -  substantivorum děchnátió príma

Genitiv singuláru: -ae Kmenová samohláska: -á- (a-kmeny)

Vzor: fěmina, fěminae, f -  žena

sg- pi. sg. m. pl. m. sg. m.

nom. fem in-a fem in-ae scrib-a scrib-ae Luc-ás
gen. fem in-ae fem in -á ru m scríb-ae scrib-árum Luc-ae
dat. fem in-ae fermn-ís scrlb-ae scrib-ís Lůc-ae
ak. fem in-am fem in-ás scrib-am scrib-ás Lůc-am
vok. fěm in-a! fěm in-ae! scrib-a! scríb-ae! Luc-á!
abl. fem in-á femin-Is scrlb-á scrib-ís Lúc-á

Substantiva 1. deklinace jsou zpravidla feminina, avšak jména bytostí mužských jsou 
maskulina (např. scríba - písař, zákoník; prophěta -  prorok; Persa -  Peršan; Andrěás -  Ondřej).

Některá substantiva, zejména abstraktní, se vyskytují jenom v singuláru, např. sapientia
-  moudrost, iustitia -  spravedlnost.

Jiných substantiv se užívá jenom v plurálu (pluralia tantum -  pomnožná), např. divitiae, 
divitiarum -  bohatství; insidiae -  úklady; minae -  hrozba; tenebrae -  temnota; Athěnae -  Athény; 
Kalendae -  Kalendy (první den v měsíci).

Některá substantiva mají jako pomnožná jiný význam než v singuláru, např. littera -  
písmeno; litterae -  dopis; fortuna -  náhoda, štěstí; fortimae -  statky, majetek.

Některé zvláštnosti ve skloňování:

Jména řeckého původu mívají nom. sg. zakončen na -ás, dále se skloňují pravidelně (např. Lúcas, Lúcae ...).

Starobylý gen. sg. na -ás má substantivum familia ve spojeních pater familias (otec rodiny, hospodář) a mater familias 
(matka rodiny, hospodyně).

Substantiva filia (dcera) a dea (bohyně) mívají pro rozlišení od maskulin v dat. a abl. plurálu také tvary filiabus 
a deabus. V církevní latině se vyskytuje i tvar animábus (nom. anima -  duše).

Poznámka: Stejně jako substantiva 1. deklinace se skloňuje i ženský rod adjektiv 1. a 2. deklinace (-» L 3.A,b).

c) Časování — coniugátiS

U určitých tvarů latinských sloves (verbum finitum -  sloveso určité) se rozeznávají tyto 
kategorie:

•  osoba (persóna): tři OSOby já, my (ten, kdo mluví) 1. (os.)
ty, vy (ten, ke komu se řeč obrací) 2. (os.)
on, oni (o kom / o čem se mluví) 3. (os.)

•  číslo  (numerus); jednotné (numerus singularis) sg.
m nožné (numerus pluralis) pl.

•  čas (tempus): přítom ný (praesěns) préz.
m inulý neukončený (imperfectum) impf.
m inulý ukončený (perfectum) perf.
předm inulý  (plusquamperfectum) plqpf.
budoucí (futurum primum) fut. I.
budoucí II . (futurum II -  exactum) fut. II.
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« způsob (modus): oznamovací (indicativus) ind.
rozkazovací (imperativus) imper.
spojovací (coniunctivus) konj.

• rod (genus): činný (áctivum) akt.
trpný (passivum) pas.

Jmenné (neurčité) tvary slovesné (nóminália):

•  infinitiv (modus infinitivus) -  neurčitý způsob inf.
% participium (participium) -  příčestí, přechodník part.
•  supinum (supinum) sup.
•  gerundium (gerundium) -  slovesné substantivum gerundium
•  gerundivum (gerundivum) -  pasívní slovesné adjektivum gerundivum

Slovesné tvary se tvoří od tří kmenů -  prézentního, perfektního a supinového.

•  Kmen prézentní dostaneme odtržením koncovky -re od infinitivu prézentu např. od laud-á-re kmen laud-á-. Od kmene 
prézentního se tvoří všechny určité tvary prézentu, imperfekta, futura I., imperativ a infinitiv prézentu, a to v aktivu 
i pasívu, dále gerundium, gerundivum a participium prézentu; je  také základem některých slov odvozených.

•  Kmen perfektní dostaneme odtržením koncovky -i od 1. os. ind. perf. akt., např. od laud-á-vikmen laud-áv-. Od 
kmene perfektního se tvoří všechny aktivní tvary perfekta, plqpf., fut. II. a inf. perf. akt., tj. pouze slovesné tvary.

•  Kmen supinový zjistíme odtržením koncovky -um od supina, např. od supina laud-a-tum kmen laud-át- nebo od supina 
vis-um kmen vis-. Od kmene supinového se tvoří supinum, participium perf. pas., participium fut. akt. a časy složené 
z těchto participií a příslušného tvaru slovesa esse. Supinový kmen je také základem většiny slov odvozených.

Latinská pravidelná slovesa mají prézentní kmen zakončen samohláskou (téma -  příznak; 
proto se nazývají též samohlásková, tematická nebo příznaková) a dělí se do čtyř tříd -  konjugací 
(coniugátió -  časování):

1. osoba préz. akt. inf. préz. kmenová kmen prézentní

1. konjugace: laud-5 chválím laud-á-re
samohláska

-á- laud-S-
2. konjugace: děl-e-o ničím děl-ě-re -ě- děl-ě-
3. konjugace: leg-č čtu leg-e-re -e- leg-e-

cap-i-o chytám cap-e-re -e- cap-e-
4. konjugace: aud-i-o slyším aud-T-re -i- aud-í-

Později poznáme také slovesa nepravidelná (souhlásková, bezpříznaková, atematická), která mají prézentní kmen 
zakončen souhláskou a před koncovkou mívají nepravidelné samohlásky, např. sloveso sum, esse ... -  jsem.

d) Slovesa 1. konjugace -  verborum coniugátió prima

Vzor: laudó, laudáre, laudávi, laudátum -  chválím

Kmenová samohláska: -á- Prézentní kmen: laud-á-

Indikativ aktiva -  indicativus áctivi
préz. impf fut. 1.

sg. 1. laud-Ó chválím laud-á-ba-m chválil jsem laud-á-b-5 budu chválit
2. laud-á-s laud-á-bá-s laud-á-bi-s
3. laud-a-t laud-á-ba-t laud-á-bi-t

pl. 1. laud-á-mus laud-á-bá-mus laud-á-bi-mus
2. laud-á-tis laud-á-bá-tis laud-á-bi-tis
3. laud-a-nt laud-á-ba-nt laud-á-bu-nt
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Indikativ pasíva -  indicativus passivi

préz. impf. fu t. I.

sg. I. laud-o-r jsem chválen laud-a-ba-r byl jsem chválen laud-á-bo-r budu chválen
2. laud-á-ris laud-á-bá-ris laud-á-be-ris
3. laud-á-tur laud-á-bá-tur laud-á-bi-tur

pl. 1. laud-á-mur laud-á-bá-mur laud-á-bi-mur
2. laud-á-minl laud-á-bá-minl laud-á-bi-mini
3. laud-a-ntur laud á-ba-ntur laud-á-bu-ntur

Poznámka: Latinské pasívum lze překládat čtverým způsobem, např. laudatur můžeme přeložit je  chválen /  chválí se
(zvratné pasívum nebo význam «chválí sám sebe») / chválí ho (všeobecný podmět) / dává se chválit..

Rozkazovací způsob -  imperativus

Imper. akt. sg. 2. laud-á! chval! sg. 2. laud-á-tó! chvalii! [ty]
3. laud-á-tč! chvalii! /  ať chválí [on]

pl. 2. laud-á-te! chvalte! pl. 2. laud-á-tčte! chvaltei! [vy]
3. laud-a-ntč! chvaltei!/ať chválí [ oni]

Imper. pas. sg. 2. laud-á-re! buď chválen!
pl. 2. laud-á-minl! buďte chváleni!

Jmenné tvary -  nominalia

Inf. préz. akt. laud-á-re chválit
Inf. préz. pas. laud-á-rí být chválen
□ Participium préz. laud-á-ns (gen. laud-a-nt-is) chvále, chválíc; chválící
n Gerundium laud-a-ndl, laud-a-nd-5 ... chválení
n Gerundivum laud-a-ndus, laud-a-nda, laud-a-ndum mající být chválen

□ Poznámka: Participium prézentu, gerundium a gerundivum se zde i ve 3. a 4. lekci uvádějí pro úplnost přehledu 
o prézentním systému sloves -  budou se probírat později (-» L 5.A,b~c).

e) Sloveso esse -  prézentní systém 

sum, esse, fui, - ,  futúrus -  jsem, existuji

Sloveso nepravidelné (bezpříznakové) Prézentní kmen: es- (někdy oslabený v pouhé s-)

Indikativ -  indicativus

préz. impf. fu t. I.

sg. 1. SU-m jsem era-m byl jsem er-d budu
2. e-s erá-s eri-s
3. es-t era-t eri-t

pl. 1. su-mus erá-mus eri-mus
2. es-tis erá-tis eri-tis
3. su-nt era-nt eru-nt

Rozkazovací způsob - imperativus

Imper. 1. 2. os. sg. es! buď!
2. os. pl. es-te! buďte!



Imper. II. 2. os. sg. es-tó! budiž! [ty]
3. os. sg. es-tó! budiž! /  ať je!  [on]
2. os. pl. es-tote! buďtež! [vy]
3. os. pl. su-nt5! buďtež! /  ať jsou! [oni]

Jmenné tvary -  nominália

Inf. prézentu 

Participium préz. -sěns (jen v odvozeninách):
prae-sěns, gen. prae-sentis přítomný
ab-sěns, gen. ab-sentis nepřítomný, vzdálený

es-se být

Poznámka: Ve filozofické a teologické terminologii se vyskytuje termín ěns, entis, n ve významu jsoucno, 
utvořený na způsob participia prézentu od slovesa esse.

B. Cvičení -  exercitationes

a) Skloňujte:
b 1. Nátura et grátia. 2. Hora gloriae. 3. Divitiae et fortunae. 4. Andrěás et Lúcás. 

5. Mensa et cena. 6. Agricola.

b) Říkejte tyto věty ve všech časech a osobách:
d' e 1. SI salůtó, salutor. 2. Nisi bene lab5ró, non laudor, sed castigor. 3. Ěducó, casťígó 

et laudó. 4. Vigilo, aedificó et planto. 5. Sum, splró et sper o.

c) Určete tyto tvary (všechny možnosti) a přeložte:
Vzor: stěllarum =  gen. pl. od substantiva stělla, ae, f  =  hvězd;

laudabam =  1. os. sg. ind. impf. akt. od slovesa laudó, are, ávi, atum =  chválil jsem.

e 1. Grátiás, stěllae, tenebris, terra, terrae, terrá, formam, formás, in mensam, in měnsá. 
2. Vocamus, vocantur, vocabimur, vocabis, vocabamini; salutat, salutaris; portare, portaberis, 
portabatur; properate, impera, salutare, sanctificamini. 3. Es, est, sum, sumus, eritis, eratis, 
erunt, erant; es, est5, este, estote, sunto.

d) Pozorně čtěte a překládejte:
b 1. Historia magistra vitae. 2. Ad Kalendás Graecás. 3. Patriae et Musis. 4. In 

memoriam. 5. In absentiá.
d 6. Órá et laborá. 7. Vigiláte et oráte (cf. Mc 14, 38). 8. Nisi bene laboras, non laudaberis. 

9. Vocaris, nominaris, propera! 10. Iam exspectamini, festinate!
d 11. Feminae aquam portant. 12. Aqua á feminis portatur. 13. Silvae ripas aquarum 

ornant. 14. Ripae aquarum silvis ornantur. 15. Magistra in schola puellis fabulam dě formica 
et cicádá narrabat. 16. Prophetae saepe paenitentiam praedicabant. 17. Gratia vitam praestat 
animae. 18. Prudentiam voca amicam (cf. Prv 7, 4). 19. Exsulta satis, filia Sion, iubilá, filia 
Ierúsalěm (Zach 9, 9). 20. Super petram aedificabo ecclesiam (cf. Mt 16, 18). 21. Sancta Maria, órá 
pro nobis. 22. Maria in litaniis appellatur etiam Causa nostrae laetitiae, Regina patriarcharum, 
Regina prophetarum, Regina familiarum.

e 23. Tenebrae erant super terram. 24. Clara est sapientia (cf. Sap 6, 12). 25. Et erit quasi 
oliva gloria Isráěl (cf. Os 14, 7).

Poznámky: 2. řecký kalendář kalendy neměl -  význam rčení =  nikdy; 15. -  16. tyto dvě věty převeďte také do pasíva.
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C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[4] Doxologia in honorem Sanctissimae Trinitatis

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, 
et in saecula saeculorum. Arnen.

[5] Ě Prece eucharistica -  acclamatio post praefationem (trisagium)

I Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

1 Pleni sunt caeli et terra gloria tuá.
1 Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini.
1 Hosanna in excelsis.

[6] «Angelus Domini»

Angelus Domini nuntiavit Mariae, 
et concepit dě Spiritu Sancto. -  Avě Maria ...

Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuum. -  Avě Maria ...

Et Verbum caro factum est, 
et habitavit in nobis. -  Avě Maria ...

Óra pró nobis, Sancta Dei Genetrix, 
ut digni efficiamur promissionibus Christi.

[Oremus.]
Gratiam tuam, quaesumus, Domine 
mentibus nostris infunde, 
ut qui, Angelo nuntiante,
Christi Filii tui incarnationem cognovimus, 
per passionem eius et crucem 
ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per Christum, Dominum nostrum. -  Aměn.

[7] Benedictio

Nos cum prole piá -  benedicat Virgo Maria. -  Aměn.
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3. LEKCE -  LECTIO TERTIA
Substantiva 2. deklinace 

Adjektiva 1. a 2. deklinace a zájmena přivlastňovací 
Zájmena osobní a zájmeno is, ea, id. Zájmeno qui, quae, quod 

Slovesa 2. konjugace -  prézentní systém

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Substantiva 2. deklinace -  substantivorum děclínátió secunda

Genitiv singuláru: -i Kmenová samohláska: -ó (ó-kmeny)

Vzory: servus, servi, m -  otrok, sluha
puer, pueri, m -  chlapec, hoch, dítě
ager, agri, m - pole, role; pozemek
verbum, verbl, n -  slovo

sg-
nom. serv-us puer ager verbum
gen. serv-I puer-i agr-í verb-í
dat. serv-5 puer-ó agr-ó verb-ó
ak. serv-um puer-um agr-um verb-um
vok. serv-e! puer! ager! verb-um!
abl. serv-5 puer-6 agr-ó verb-ó
pl.
nom. serv-í puer-í agr-í verb-a
gen. serv-5-rum puer-ó-rum agr-ó-rum verb-ó-rum
dat. serv-ls puer-ís agr-ís verb-ís
ak. serv-ěs puer-ós agr-ós verb-a
vok. serv-i! puer-í! agr-í! verb-a!
abl. serv-ls puer-is agr-ís verb-ís

Substantiva 2. deklinace na -us jsou zpravidla maskulina. Feminina jsou jména stromů, 
zemí, většiny měst a ostrovů, např. fůgus, í, f  -  buk; Aegyptus, í, f  -  Egypt; Corinthus, i, f  -  
Korint; Dělus/Dělos, i, f -  Délos (ostrov); dále sem patxihumus, i, f -  země, hlína, půda. Neutra 
jsou vulgus /  volgus, i, n -  lid, dav a virus, i, n -  jed.

Substantiva 2. deklinace na -er jsou maskulina. Samohlásku -e- většina z nich při 
skloňování mimo nom. a vok. sg. vypouští (vzor ager, agri, m). Ke vzoru puer patří i jediné 
maskulinum 2. deklinace na -ir: vir, viri, m -  muž.

Substantiva 2. deklinace na -um jsou neutra.

Vokativ singuláru má u jmen 2. deklinace zakončených na -us koncovku -e!, všude jinde 
se vokativ rovná nominativu.

Neutra u všech deklinací mají v akuzativu stejný tvar jako v nominativu, nom. a ak. 
plurálu je vždy zakončen na -a.
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Jako u  1. deklinace m ají i zde některá substantiva v p lurálu  jin ý  význam  než v singuláru, 
např. róstrum, i, n -  zobák; róstra, rostrorum -  řečniště (naforu) a některých  se užívá jenom  
v plurálu , např. líben, órum, rn -  děti; posteri, órum, m -  potomci; arma, órum, n -  zbraně, 
zbroj; castra, órum, n -  tábor; Delphi, órum, m -  Delfy.

Některé zvláštnosti ve skloňování:

® Substantivum Deus má vok. sg. Deus!, v pl. vedle dei, deis též tvary dif, diis nebo dl, dis. Vok. sg. rovný nom. sg. 
mívá také subst. agnus, í, m (Agnus Del -  Beránku Bolí).

•  Vlastní jména na -ius mají ve vok. sg. koncovku -í, např. Antonius má vokativ Antoni!, stejné tak substantivum filius
-  syn má vok. fili!

® Maskulina na -ius a neutra na -ium mívají v gen. sg. místo -ií někdy -í: cónsilium -  rada mívá gen sg. cónsili; 
imperium -  vláda, moc mívá gen. imperí.

« Vlastní jméno lěsůs (nepatří k 2. deklinaci) se skloňuje takto: gen. Iěsu, dat. Iěsú, ak. Iésum, vok. lěsú!, abl. Iěsfl.

b) Adjektiva 1. a 2. deklinace a zájmena přivlastňovací -  
adiectivSrum děclínátió l™3 et 2a et pronomina possessiva

Vzory: bonus, bona, bonům -  dobrý
liber, libera, líberum -  svobodný 
pulcher, pulchra, pulchrum -  krásný

Sg. p l
m. f n. m. f n.

nom. bon-us bon-a bon-um bon-i bon-ae bon-a
gen. bon-I bon-ae bon-í bon-5-rum bon-á-rum bon-5-rum
dat. bon-5 bon-ae bon-5 bon-is bon-ís bon-ís
ak. bon-um bon-am bon-um bon-5s bon-ás bon-a
vok. bon-e! bon-a! bon-um! bon-í! bon-ae! bon-a!
abl. bon-5 bon-á bon-5 bon-Is bon-ís bon-is

nom. liber líber-a líber-um líber-í líber-ae líber-a
gen. líber-í llber-ae llber-í líber-5-rum llber-á-rum líber-5-rum
dat. Ilber-o llber-ae líber-5 líber-Is llber-ís líber-ís
ak. líber-um llber-am líber-um líber-5s llber-ás líber-a
vok. liber! líber-a! líber-um! lTber-I! líber-ae! líber-a!
abl. líber-5 liber-á líber-5 líber-Is líber-Is líber-ís

nom. pulcher pulchr-a pulchr-um pulchr-I pulchr-ae pulchr-a
gen. pulchr-i pulchr-ae pulchr-T pulchr-5-rum pulchr-á-rum pulchr-5-rum
dat. pulchr-5 pulchr-ae pulchr-5 pulchr-is pulchr-Is pulchr-is
ak. pulchr-um pulchr-am pulchr-um pulchr-5s pulchr-ás pulchr-a
vok. pulcher! pulchr-a! pulchr-um! pulchr-I! pulchr-ae! pulchr-a!
abl. pulchr-5 pulchr-á pulchr-5 pulchr-ís pulchr-ís pulchr-ís

Adjektiva 1. a 2. deklinace se skloňují shodně se substantivy, a to v rodě mužském 
a středním podle 2. deklinace a v rodě ženském podle 1. deklinace. Vzory liber a pulcher odlišuje 
jenom přítomnost -e- v dalších pádech -  srov. puer, pueri a ager, agri.

Poznámka: Při studiu slovíček si všímejte a poznamenávejte, zda substantiva a adjektiva na -er samohlásku -e- vypouštějí 
nebo ne. Dokážete s pomocí slovníku odlišit genitivy liberi a libri?
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Stejně jako tato adjektiva se skloňují také zájmena přivlastňovací -  pronomina possessiva:

meus, mea, meum -  můj suus, sua, suum -  svůj noster, nostra, nostrum -  náš 
tuus, tua, tuum -  tvůj vester, vestra, vestrum -  váš

Poznámka: Meus má v maskulinu vok. sg. mí!, např. f i l i  mi! -  můj synu!-, ve Vulgátě se setkáváme s různými 
kombinacemi, např. Domine m i-  Pane můj (cf. Nm 12, 11); Domine Deus meus - Pane Bože můj (cf. 1 Reg 8, 28);Deus 
meus -  Bože můj (cf. Mt 27, 46).

Přivlastňovacího zájmena zvratného (pronomen possessivum reflexivum) suus, sua, suum
- svůj se v latině užívá jen ve vztahu k podmětu ve 3. os. sg. nebo pl. V jiných případech se třetí 
osobě přivlastňuje genitivem ukazovacího zájmena is, ea, id: eius (jeho, její, jeho); edrum, 
eárum, edrum (jejich). Pro 1. a 2. osobu se zvratného zájmena neužívá.

c) Zájmena osobní -  pronomina persónália

Sg. p l sg. -  p l
1. os. 2. os. 1. os. 2. os. 3. os.

já ty my vy sebe, se

nom. ego tu nos VOS —

gen. mel tul nostrl vestri sl!!

/ nostrum / vestrum
dat. mihi tibi nóbls vóbis sibi
ak. mě té nos vos sě
abl. mě tě nóbls vóbis sě

Osobní zájmeno zvratné (pronómenpersonále reflexivum) 3. osoby nemá nominativ a tvary 
sg. a pl. se nerozlišují. Označuje se jím osoba nebo věc, která je zároveň podmětem slovesného 
děje.

Genitiv pl. má dvojí tvary: nostn, vestn pro označení osob jako celku (amor nostri -  láska 
k nám; memor vestri -  pamětliv vás -  gen. předmětový, objektivní); nostrum, vestrum pro 
označení celku, z něhož se část vyjímá (multi nostrum -  mnozí z nás; minimus vestrum -  nejmenší 
z vás -  gen. celkový, partitivní).

Tvary osobních zájmen (s výjimkou gen. sg. a pl.) se někdy zesilují postfíxem -met (např. egomet, mémet, 
tibimet, nosmet, vóbfsmet ...) nebo -te (např. tůte), zřídka též zdvojením (měrně, tětě, sěsě). -  O zesilování osobních 
zájmen připojením příslušného tvaru zájmena ipse -» L 10.A,a (pozn. na str. 71).

Předložka cum (s, se) se neklade před osobní zájmeno, ale vždy se k němu připojuje: 
mě cum, těcum, sěcum, nobiscum, vóbiscum (semnou, s tebou ...).

Zájmena osobní mají zvláštní tvary jenom pro 1. a 2. os sg. a pl. Pro 3. osobu latina 
používá zájmena ukazovacího (pronómen demonstrativum) is, ea, id -  ten, ta, to; on, ona, ono:

sg- pl.
m. /• n. m. f n.

nom. is ea id ii (el, í) eae ea
gen. eius eius eius eórum eárum eórum
dat. el el el iís (eis, Ts) iís (eis, Is) iís (eis, Is)
ak. eurn eam id eós eás ea
abl. eó eá eó iís (eis, Is) iís (eis, Is) iís (eis, Is)

Poznámka: Zájmeno is, ea, id mívá v plurálu místo pravidelných tvarů ii, iís v nom. pl. m. tvar ei nebo I, v dat. a abl. 
pl. všech tří rodů tvary eis, popřípadě Is. V církevní latině má dat. a abl. pl. zpravidla podobu eis.
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d) Zájmeno quT, quae, quod

Protože v textech i v některých cvičných větách se již od 1. lekce častěji setkáváme s různými tvary zájmena qui, 
quae, quod -  který; jenž; (a) ten; (a) on; ten, který (-» L 11.A,a), je zcela na místě uvést předběžně již zde jeho
skloňování:

sg-
m. f n.

pl.
m. f n.

nom. qui quae quod qui quae quae
gen. cuius cuius cuius quórum quarum quorum
dat. cui cui cui quibus quibus quibus
ak. quem quam quod quós quás quae
abl. quo quá quó quibus quibus quibus

Poznámka: genitiv sg. cuius vyslovujeme kujjus, dat. sg. cui vyslovujeme kuj (jednoslabičně).

e) Slovesa 2. konjugace -  verborum coniugátió secunda 

Vzor: děleó, dělěre, dělěví, dělětum -  ničím, hubím

Kmenová samohláska: -ě- Prézentní kmen: dél-ě-

Indikativ aktiva -  indicativus áctivi

préz. impf. fu t. 1.

sg. 1. děl-e-ó ničím děl-ě-ba-m ničil jsem děl-ě-b-Ó budu ničit
2. děl-ě-s děl-ě-bá-s děl-ě-bi-s
3. děl-e-t děl-ě-ba-t děl-ě-bi-t

pl. 1. děl-ě-mus děl-ě-bá-mus děl-ě-bi-mus
2. děl-ě-tis děl-ě-bá-tis děl-ě-bi-tis
3. děl-e-nt děl-ě-ba-nt děl-ě-bu-nt

Indikativ pasíva -  indicativus passivi

préz. impf. fu t. I.

sg. 1. děl-e-or jsem ničen děl-ě-ba-r byl jsem ničen děl-ě-bo-r budu niče
2. děl-ě-ris děl-ě-bá-ris děl-ě-be-ris
3. děl-ě-tur děl-ě-bá-tur děl-ě-bi-tur

pl. 1. děl-ě-mur děl-ě-bá-mur děl-ě-bi-mur
2. děl-ě-minl děl-ě-bá-mini děl-ě-bi-mirii
3. děl-e-ntur děl-ě-ba-ntur děl-ě-bu-ntur

Rozkazovací způsob -  imperativus

Imper. akt. sg. 2. děl-ě! nič! sg. 2. děl-ě-to! ničit! [ty]
3. děl-ě-tó! ničil! /  ať ničí [on]

pl. 2. děl-ě-te! ničte! pl. 2. děl-ě-tóte! ničtež! [vy]
3. děl-e-ntě! ničtež! /  ať ničí [oni]

Imper. pas. sg. 2. děl-ě-re! bud' ničen!
pl. 2. děl-ě-minl! buďte ničeni!

Jmenné tvary -  nominalia

Inf. préz. akt. děl-ě-re ničit, zničit
Inf. préz. pas. děl-ě-ri být ničen
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□ Participium préz■ děl-ě-ns
□ Gerundium děl-e-ndi, děl-e-nd-6 ...
□ Gerundivum děl-e-ndus, děl-e-nda, děl-e-ndum

niče, ničíc; ničicí 
ničení
mající být (z)ničen

B. Cvičení -  exercitationes

a) Určete tvary substantiv (všechny možnosti), přeložte a slovní spojení skloňujte v sg. i p l.:
a 1. Silvae et agrí. 2. Filium et filiam. 3. Magister et puer. 4. Libris et scriptis. 

5. Verbórum Domini.

b) Přeložte a skloňujte (v sg. i p l ,  pokud to smysl dovoluje):
b 1. Dominus meus et Deus meus. 2. Sánctus Laurentius. 3. Propheta magnus.

4. Corinthus praeclara. 5. Magister bonus. 6. Populus liber. 7. Puer parvus. 8. Liber tuus.

c) Zájmena a adjektiva v závorkách uveďte do správného tvaru a slovní spojení skloňujte:
c 1. Amicus (tuus) et tú. 2. Magistri (vester) et vos. 3. Tu et nos. 4. Vos et ego. 5. (Is) 

verbum (věrus). 6. (Is frugifer) insula. 7. (Is áridus) humus. 8. (Is ingratus) vulgus.

d) Říkejte, popřípadě i napište, tyto věty ve všech časech (préz., impf., jut. I.) a osobách (sg. 
i pl.):

e 1. Video et laudó vel moneo. 2. Si error, moneor. 3. Nisi bene studeo, castigor.
4. Děbeó ac teneor. 5. Si interrogor, respondeo. 6. Librum meum měcum porto.

e) Přeložte:
a 1. In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum (lo 1, l) .

2. Sobrii estote et vigilate (1 Pe 5, 8). 3. Pueri Hebraeorum portabant ramos palmarum et 
clamabant: Hosanna filio David. 4. Argumenta ponderantur, non numerantur. 5. Principiis 
obsta, sero medicina paratur.

b6. Cantate Domino canticum novum (Ps 98 [97], i ) . l .  Advena sum in terrá aliěná (Ex 2, 22).
8. In memoria aeterna erit iustus (Ps 112 [111], 6). 9. Non est discipulus super magistrum nec 
servus super dominum suum (Mt 10, 24).

c"d 10. Ego sum qui sum (Ex 3, 14). 11. Ego ero tecutn (Ex 3, 12). 12. Gloria tibi, Domine.
13. Gratia autem Del sum id, quod sum, et gratia eius in mě vacua non fuit (1 Cor 15, 10).
14. Date et dabitur vobis: měnsuram bonam, confertam, coagitatam dabunt vóbis (cf. Lc 6, 38).

e 15. Primum decalogi mandatum est: Nón haběbis deós aliěnós córam me. 16. Ióanněs 
haběbat vestimentum dě pilis cameli et zonam pelliceam circa lumbos suós (cf. Mc 1, 6). 
17. Beati pacifici, quoniam fUii Dei vocabuntur (Mt 5, 9). 18. Beati, qui lugent, quoniam 
consolabuntur (cf. Mt 5, 4). 19. Beati, qui nunc fletis, quia ridebitis (Lc 6, 21). 20. Vae vobis, qui 
ridetis nunc, quia lugebitis etflěbitis (Lc 6, 25). 21. Domine, docě nos órare (Lc 11, l) .  22. Deus 
nón irridetur (Gal 6, 7). 23. Domine, maně nobiscum (cf. io 24, 29). 24. Singulis dominicis et 
festis dě praecepto episcopi ordinarii et parochi pro populó sibi commisso missam applicare 
tenentur. 25. SI valěs, bene est, ego valeo. 26. Et erit desertum in hortum, et iustitia in horto 
seděbit (cf. ls 32, 15-16).

Poznámky: 13. fu it -  3. os. sg. perf. slovesa esse -  byl, -a, -o; 24. singulis dominicis et fěstis dě praecepto -  
abl. časový-o  jednotlivých nedělích a přikázaných (zasvěcených) svátcích /  každou neděli a svátek; commissus, -a, -um
-  participium perf. od slovesa committo, -ere, -misi, -missum ve významu adjektiva -  svěřený; missam applicare -  
připojit /  přivlastnit /  aplikovat, tj. obětovat /  slavit mši za ... (-* CIC-1983, Can. 381, § 1; Can. 534, § 1).
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C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

29

Actus paenitentialis (1)

Sacerdos fidělés invitat ad paenitentiam: Fratres, agnoscamus peccata nostra,
ut apti simus ad sacra mysteria celebranda.

Fit brevis pausa silentii. Postea omněs simul faciunt confessionem:

Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, 
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, opere et omissione: 
mea culpa, mea, culpa, mea maxima culpa. 
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, 
omněs Angelos et Sanctos, 
et vos, frátrěs, oráre pro mě 
ad Dominum Deum nostrum.

Sequitur absolutio sacerdotis: Misereatur nostri omnipotens Deus
et, dimissis peccatis nostris, 
perducat nos ad vitam aeternam.

[9] Actus paenitentialis (2)

Miserere nostri, Domine. -  Quia peccavimus tibi.
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. -  Et salutare tuum da nobis.

[10] Actus paenitentialis (3)

Qui missus es sanare contritos corde: Kyrie, eleison. -  Kyrie, eleison.
Qui peccatores vocare venisti: Christe, eleison. -  Christe, eleison.
Qui ad dexteram Patris seděs, ad interpellandum pro nSbls: Kyrie, eleison. -  Kyrie, eleison.

[11] Antiphóna finalis ad beatam Mariam Virginem (3)

Salvě, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcědó et spes nostra, salvě.
Ad tě clamamus, exsules, filii Evae.
Ad tě suspiramus, gementes et flentěs 
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tu5s misericorděs oculos 
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende.
Ó clěměns, o pia, o dulcis Virgo Maria.

[8]



4. LEKCE -  LECTIO QUARTA

Substantiva 3. deklinace 
Slovesa 3. a 4. konjugace -  prézentní systém 

Překlad latinské věty

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Substantiva 3. deklinace -  substantívdrum děclínátió tertia

Genitiv singuláru: -is (1) Kmeny souhláskové
(2) Kmenová samohláska: -i- (i-kmeny)

Vzory: (1) victor, victoris, m -  vítěz
nomen, nominis, n -  jméno

(2) civis, civis, m/f -  občan, občanka 
mare, maris, n -  moře

m. f. n. m. f.

Sg-
nom. victor nomen cTv-i-s mare
gen. victór-is nómin-is clv-is mar-is
dat. victór-T nómin-i clv-í mar-í
ak. victor-em nómen clv-em mare
vok. victor! nomen! cTv-i-s! mare!
abl. victór-e nomin-e cív-e mar-I
pl.

mar-i-anom. victor-ěs nómin-a clv-ěs
gen. victór-um nómin-um cív-i-um mar-i-um
dat. victor-ibus nomin-ibus clv-ibus mar-ibus
ak. victor-ěs nomin-a cív-ěs mar-i-a
vok. victor-ěs! nomin-a! cTv-ěs! mar-i-a!
abl. victor-ibus nomin-ibus clv-ibus mar-ibus

Ke třetí deklinaci patří substantiva všech rodů. Nominativ singuláru má různá zakončení 
a mívá podobu odlišnou od ostatních pádů. Je proto u každého substantiva nutné zapamatovat si 
genitiv a rod, případně ve slovníku uvedené odlišnosti některých pádů, což ostatně platí pro 
všechny deklinace.

Substantiva kmenů souhláskových obvykle mají v gen. sg. o slabiku více než v nom. sg. a nazývají se proto 
nestejnoslabičná (imparisyllaba) , kmeny samohláskové (i-kmeny) mají většinou v obou pádech stejný počet slabik, proto 
se jmenují stejnoslabičná (parisyllaba).

Podle vzoru victor se skloňuje většina maskulin a feminin 3. deklinace. Tato substantiva 
mají v abl. sg. koncovku -e, v gen pl. koncovku -um. Rod je poměrně spolehlivý u substantiv na 
-or (maskulina), -d5, -gó, -i5, -tas (feminina).
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Příklady:

•  arabó, ambonis, m -  kazatelna »  homo, hominis, m -  člověk * mós, rrióris, m -  mrav, zvyk »  caesar, caesaris, m
-  císař ® amor, amčris, m -  láska •  soror, sororis, f  -  sestra ® carcer, carceris, m -  vězení «  mulier, mulieris, f  -  
žena •  cinis, cineris, m -  popel ® antistes, antistitis, m -  představený; biskup •  miles, militis, m -  voják •  sol, solis, m
-  slunce ® daps, dapis, f  -  obětní hostina, jídlo, pokrm  •  plěbs, plěbis, f  -  lid •  aestas, aestatis, f  -  léto « laus, 
laudis, f  -  chvála ® pax, pácis, f  -  mír, pokoj •  pontifex, pontificis, m -  velekněz; biskup •  lěx, lěgis, f  -  zákon ® 
ordo, ordinis, m -  řada, řád ® fortitudo, fortitudinis, f  -  statečnost, udatnost, odvaha ® origo, originis, f  -  původ, 
počátek •  oratio, orationis, f  -  řeč, modlitba.

Podle vzoru civis se skloňují maskulina a feminina 3. deklinace, která jsou v nom. sg. 
zakončena na -is, -ěs a jsou stejnoslabičná (parisyllaba), např. ovis, ovis, f -  ovce; vulpěs, vulpis, f
-  liška. Tato substantiva mají zakončen abl. sg. na -e a gen. pl. na -ium.

Podle vzoru civis můžeme skloňovat i ta substantiva 3. deklinace, jejichž kmen končí 
dvěma bezprostředně za sebou následujícími souhláskami, např. děns, dentis, m -  zub; urbs, urbis, 
f -  město; nox, noctis, f -  noc. Z neuter sem patří např. os, ossis, n -  kost; cor, cordis, n -  srdce 
(skloňují se takto: sg. cor, cordis, cordi, cor, cor!, corde; pl. corda, cordium, cordibus, corda, 
corda!, cordibus). U neuter dejte pozor na ak. sg. (vždy se rovná nominativu) a nom. a ak. pl. 
(vždy končí na -a).

Výjimku tvoří substantiva pater, patris, m -  otec; mater, m á tr is ,f-  matka; fráter, fratris, 
m -  bratr, parentes, parentum, m -  rodiče, která mají gen. pl. patrum, mátrum, frátrum, 
parentum.

Podle vzoru m aře se skloňují neutra zakončená v nom. sg. na -e, -al, -ar (gen. sg. na -is, 
-ális, -áris), např. ovile, ovilis, n -  ovčinec; animal, animális, n -  živočich; exemplar, 
exemplaris, n -  obraz, příklad, vzor. Tato substantiva mají zakončen abl. sg. na -i, nom., ak. 
a vok. pl. na -ia, gen. pl. na -Ium.

Ostatní neutra 3. deklinace se skloňují podle vzoru nomen.. V nom. sg. jsou většinou 
zakončena na -men, -ur, -us, u některých může být zakončení i jiné. Tato substantiva mají v abl. 
sg. koncovku -e, v nom., ak. a vok. pl. -a, v gen. pl. -um.

Příklady:

® carmen, carminis, n -  báseň, píseň 9 tempus, temporis, n -  čas, doba e  robur, roboris, n -  síla, pevnost •  fulgur, 
fulguris, n -  blesk ® onus, oneris, n -  břemeno •  iús, iuris, n -  právo, pravomoc •  caput, capitis, n -  hlava e  ós, oris, 
n -  ústa ® os, ossis, n (gen. pl. ossium) -  kost m iter, itineris, n -  pochod, chůze, cesta.

Některé zvláštnosti ve skloňování substantiv třetí deklinace:

Několik jednoslabičných maskulin a feminin se souhláskovým kmenem má gen. pl. na -ium: faux, faucis (faucěs, 
faucium), / -  hrdlo, chřtán; mus, muris, m. (murium) -  myš; lis, litis, f  (litium) -  spor, hádka; dos, dotis, f  (dótium) -  dar, 
věno; nix, nivis, f  (nivium) -  sníh.

Některá substantiva podle vzoru civis mají výjimečně gen. pl. na -um. Mezi ně patří canis, canis, m /f (canum)
-  pes; iuvenis, iuvenis, m (iuvenum) -  mladík; senex, senis, m (senům) -  stařec.

Některá stejnoslabičná substantiva mají zakončen ak. sg na -im a abl. sg. na -i (gen. pl. je pravidelný: -ium). 
Patří sem jména měst a řek končící na -is, např: Neapolis, Neapolis, f  (ak. Neapolím, abl. Neapoli) -  Neapol; Albis, 
Albis, m (ak. Albim, abl. Albi) -  Labe; Tiberis, Tiberis, m (ak. Tiberim, abl. Tiberi) -  Tiber. Patří sem též některá obecná 
jména, např.: febris, febris, f  (ak. febrim, abl. febri) -  horečka; puppis, puppis, f  (ak. puppim, abl. puppi) -  záď lodní; 
securis, sectiris, f  (ak. seciirim, abl. securi) -  sekera; sitis, sitis, f ( ak. sitim, abl. siti) -  žízeň; turris, turris, f ( ak. turrim, 
abl. turri) -  věž; tussis, tussis, f  (ak. tussim, abl. tussi) -  kašel.

Substantiva ignis, ignis, m -  oheň a návis, návis, f  -  loď mohou mít v abl. sg. tvary igni, n á v inebo igne, náve.
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Nepravidelné tvary má substantivum bůs, bovis, m /f -  býk, vůl, kráva: gen. pl. boum, dat. a abl. pl. bubus 
(zřídka bóbus).

Substantivum vis, f -  síla má v sg. vedle nom. jenom ak. vím a abl. vi, pl. pravidelný virěs, virium, viribus ... 
Substantivum vás, vásis, n -  nádoba má plurál podle 2. deklinace: v as a, vásorum ...

Podle 3. deklinace (vzor nomen) se skloňují také řecká jména středního rodu končící na -ma, např. aenigma, 
aenigmatis, n -  záhada, hádanka; baptisma, baptismatis, n -  křest; charisma, charismatis, n -  dar, milost, charisma; 
chrisma, chrismatis, n -  křižmo.

b) Slovesa 3. a 4. konjugace -  verborum coniugátió tertia et quárta

3. konjugace: 

Vzory: legd, legere, lěgi, lectum -  sbírám, čtu 
capi5, capere, cepi, captum - chytám

Kmenová samohláska: -e- Prézentní kmen: leg-e-
cap-e- 

4. konjugace: 

Vzor: audio, audire, audivi (audii), auditum -  slyším

Kmenová samohláska: -i- Prézentní kmen: aud-i- 

Indikativ prézentu -  indicativus praesentis

Aktivum
sg. i .  leg-ó čtu Cap-i-6 chytám aud-i-5 slyším

2. leg-i-s cap-i-s aud-I-s
3. leg-i-t cap-i-t aud-i-t

pl. i. leg-i-mus cap-i-mus aud-í-mus
2. leg-i-tis cap-i-tis aud-í-tis
3. leg-u-nt cap-i-u-nt aud-i-u-nt

Pasívum
sg. 1. leg-O-r jsem  čten cap-i-or jsem chytán aud-i-or jsem slyšen

2. leg-e-ris cap-e-ris aud-i-ris
3. leg-i-tur cap-i-tur aud-í-tur

pl. i. leg-i-mur cap-i-mur aud-í-mur
2. leg-i-mini cap-i-miní aud-I-mini
3. leg-u-ntur cap-i-u-ntur aud-i-u-ntur

Indikativ imperfekta -  indicativus imperfecti

Aktivum
sg. 1. íeg-ě-ba-m četl jsem cap-i-ě-ba-m chytal jsem. aud-i-ě-ba-m

slyšel jsem
2. leg-ě-bá-s cap-i-ě-bá-s aud-i-ě-bá-s
3. leg-ě-ba-t cap-i-ě-ba-t aud-i-ě-ba-t

pl. 1. leg-ě-bá-mus cap-i-ě-bá-mus aud-i-ě-bá-mus
2. leg-ě-bá-tis cap-i-ě-bá-tis aud-i-ě-bá-tis
3. leg-ě-ba-nt cap-i-ě-ba-nt aud-i-ě-ba-nt
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Pasívum
sg. 1. leg-ě-ba-r byl jsem čten cap-i-ě-ba-r byl jsem chytán aud-i-ě-ba-r

byl jsem  Slyšen
2. leg-ě-bá-ris cap-i-ě-bá-ris aud-i-ě-bá-ris
3. leg-ě-bá-tur cap-i-ě-bá-tur aud-i-ě-bá-tur

pl. i. leg-ě-bá-mur cap-i-ě-bá-mur aud-i-ě-bá-mur
2. leg-ě-bá-mim cap-i-ě-bá-minl aud-i-ě-ba-minl
3. leg-ě-ba-ntur cap-i-ě-ba-ntur aud-i-ě-ba-ntur

Indikativ futura I. -  indicativus futuri I.
Aktivum
sg. i .  leg-a-m budu číst cap-i-a-m budu chytat aud-i-a-tn budu slyšet

2. leg-ě-s cap-i-ě-s aud-i-ě-s
3. leg-e-t cap-i-e-t aud-i-e-t

pl. i. leg-ě-mus cap-i-ě-mus aud-i-ě-mus
2. leg-ě-tis cap-i-ě-tis aud-i-ě-tis
3. leg-e-nt cap-i-e-nt aud-i-e-nt

Pasívum
sg. 1. leg-a-r budu čten cap-i-a-r budu chytán aud-i-a-r budu slyšen

2. leg-ě-ris cap-i-ě-ris aud-i-ě-ris
3. leg-ě-tur cap-i-ě-tur aud-i-ě-tur

pl. i. leg-ě-mur cap-i-ě-mur aud-i-ě-mur
2. leg-ě-mim cap-i-ě-mini aud-i-ě-mini
3. leg-e-ntur cap-i-e-ntur aud-i-e-ntur

Rozkazovací způsob -  imperativus
Aktivum
sg. 2. leg-e! čti! cap-e! chytej! aud-T! slyš!
pl. 2. leg-i-te! čtěte! cap-i-te! chytejte! aud-í-te! slyšte!

Pasívum
sg. 2. leg-e-re! buď čten! cap-e-re! buď chytán! aud-T-re! buď slyšen!
pl. 2. leg-i-minl! buďte čteni! cap-i-minl! buďte chytáni! aud-í-minl!

buďte slyšeni!

Imper. II.
sg. 2. leg-i-to! čtiž! [ty] cap-i-to! chytejž! [ty] aud-í-tó! slyšiž! [ty]

3. leg-i-to! čtiž! /  ať čte [on] cap-i-to! chytejž! /  ať chytá [on] aud-í-tó! slyšiž!
/  ať slyší [on]

pl. 2. leg-i-tóte! čtětež! [vy] cap-i-tóte! chytejtež! [vy] aud-í-tčte! slyštež! [vy]
3. leg-u-ntó! čtětež! /  ať čtou [oni] cap-i-u-níó! chytejtež! /  ať chytají [oni] aud-i-u-ntó! slyžtež!

/ ať slyší [oni]

Poznámka: Slovesa 3. konjugace dícó, dicere, dixi, dictum -  říkám; dúcó, ducere, dúxí, ductum -  vedu; facio, ere.fěcí, 
factum -  činím, konám a nepravidelné sloveso/ero, ferre, tulí, látum -  nesu mají v imperativu 2. os. sg. tvary dic! -  říkej! 
/  řekni!, důc! -  veď!, fac! -  dělej!, fer! -  nes!

Jmenné tvary -  ndminália

In f. préz. akt. leg-e-re číst cap-e-re chytat aud-í-re slyšet
In f. préz. pas. ieg-í být čten cap-í být chytán aud-T-ri být slyšen
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□ Participium préz.

□ Gerundium
□ Gerundivum

leg-ě-ns čta, čtouc;
čtoucí 

leg-e-ndl čtení 
leg-e-ndus 
leg-e-nda 
leg-e-ndum

mající být čten

cap-i-ě-ns chytaje, chytajíc;
chytající 

cap-i-e-ndí chytání 
cap-i-endus 
cap-i-e-nda 
cap-i-e-ndum

mající být chytán

aud-i-ě-ns slyše, slyšíc;
slyšící 

aud-i-e-ndl slyšení 
aud-i-e-ndus 
aud-i-e-nda 
aud-i-e-ndum

mající být slyšen

c) Překlad latinské věty -  sententiae Latinae tránslátió

Latinská věta na rozdíl od češtiny bývá složitější a delší a mívá dosti libovolný slovosled, 
zejména v básnické řeči. V pravidelněji stavěných větách bývá sloveso na konci, adjektiva se 
kladou častěji až za substantivem; předložky nemusí stát těsně u jména, k němuž patří. Proto při 
překládání je třeba zachovávat určitý postup a osvojit si jej již na jednoduchých větách.

Nejprve vyhledáme řídící sloveso a určíme základní dvojici, holý podmět a holý přísudek, 
potom postupně přidáváme další větné členy; podmět klademe před sloveso, předmět za sloveso, 
předložku vždy připojujeme k příslušnému substantivu, atd. Jako vzor ukážeme překlad věty:

Saepe magistri et magistrae in scholis multa de praeclara patriae nostrae historia 
discipulis suis narrabant.

narrabant
magistri et magistrae narrabant 
narrabant discipulis

discipulis suis 
narrabant multa

multa dě historia
de historia patriae

patriae nostrae 
de historia praeclara

narrabant saepe 
narrabant in scholis

vyprávěli
učitelé a učitelky vyprávěli 
vyprávěli žákům

svým žákům 
vyprávěli mnoho (mnohé věci) 

mnoho o dějinách
o dějinách vlasti

naší vlasti
o slavných dějinách

vyprávěli často 
vyprávěli ve školách

Nakonec z takto zjištěných částí sestavíme správně česky znějící větu: Učitelé a učitelky 
často ve školách svým žákům vyprávěli mnohé věci o slavných dějinách naší vlasti.

B. Cvičení -  exercitationes

a) Skloňujte v sg. i pl. :
a 1. Doctor. 2. Pater meus -  pater familiás -  pater patriae. 3. Mater bona. 4. Imágo 

pulchra. 5. Nomen -  omen. 6. Cívis R5mánus. 7. Urbs et oppidum. 8. Grex ovium.
9. Tempus et mos. 10. Animal marinum. 11. Aroma pretiosum.

b) Časujte a utvořte příslušné imperativy; převeďte také do imperfekta a futura I. a časujte:
b 1. Scribo et corrigo. 2. Statuo et praecipio. 3. Incipió et finio. 4. Fallor et decipior.

5. Reperior et capior. 6. Taceo et audio. 7. Disco et erudior. 8. Sitio, bibo, reficior. 9. Venió, 
doceo, examino. 10. Moneor, castigor et punior.

c) Přeložte:
a’c 1. Domine, apud tě est fons vitae, et in lumine tuo videbimus lumen (Ps 36 [35], 10).

2. Deus caritas est, et qui manet in caritate, in Deo manet et Deus in eo (1 io 4, 16). 3. Deus, 
propitius esto mihi peccatori (Lc 18, 13). 4. Sancta virgo virginum, ora pro nobis. 5. Opus
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iůstitiae páx. 6. Urbi et orbi. 7. Vox sanguinis fratris tui clamat ad mě dě agro (Gn 3, 9). 
8. Qui amat patrem aut matrem plus quam mě, nón est mě dignus (Mt 10, 37). 9. Lavá mě, 
Domine, ab iniquitate meá, et á peccato meo mundá mě (Ps 51 [50], 4). 10. Ó altitudo divitiarum 
et sapientiae et scientiae Del (Rom n , 33). 11. Rěgnum eius regnum sempiternum, et potestas 
eius in generationem et generationem (Dn 3, ioo).

b'° 12. Diligam tě, Domine, fortitudo mea (Ps 18 [17], 2). 13. Hauriětis aquás in gaudio aě 
fontibus Salvatoris (Is 12, 3). 14. Qui recipit prophětam in nomine prophetae, mercědem 
prophětae accipiet; et qui recipit iustum in nomine iusťl, mercědem iustl accipiet (Mt io, 41).
15. Ego sum pastor bonus, et animam meam pono pro ovibus meis, dicit Dominus 
(cf. io io, 11). 16. Concurrěbat autem et multitudo vicinarum civitatum Ierusalěm (Act 5, 16). 
17. Custóděs ante ostium custodiěbant carcerem (Act 12, 6). 18. Custodi mě ut pupillam oculi, 
sub umbra alarum tuarum protege mě (Ps 17 [16], 8). 19. Ověs meae vocem meam audiunt, et 
ego cognosco eas (lo 10, 27). 20. Petite et dabitur vobis, quaerite et invenietis, pulsate et 
aperiětur vobis (Lc 11, 9). 21. Ó sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur memoria 
passionis eius, měns implětur grátiá et futurae gloriae nobis pignus datur. 22. Benedicite, filii 
hominum, Domino, laudate et superexaltate eum in saecula (Dn 3, 82).

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[12] Ex Ordine Missae -  salutatio [ritus initiales]

In ndmine Patris et Filii et Spiritus Sancti. -  Aměn.

(1 )  Grátia Domini nostri lesů Christi, et caritas Del, et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis 
(vel: Dominus voblscum). -  Et C um  s p ir i tu  tUÓ.

(2) Gratia vSbls et páx 5 De5 Patre nostro et Domino Iěsu Christo.
-  Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iěsú Christi (vel: Et cum spiritu tuo).

[13] Ex ordine Missae -  hymnus
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Gloria in excelsis Deo
et in terrá páx hominibus bonae voluntatis.
Laudamus tě, 
benedicimus tě, 
adoramus tě, 
glorificamus tě,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
Domine Deus, Rěx caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine, FUI unigenite, Iěsu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi, suscipe děprecátionem nostram.
Qui seděs ad dexteram Patris, miserěre nobis.
Quoniam tu sólus Sanctus, tu solus Dominus, 
tu sólus Altissimus,
Iěsu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. 
Aměn.



[14] Aspirationes ad Sanctissimum Redemptorem

Anima Christi, sanctifica mě.
Corpus Christi, salva mě.
Sanguis Christi, inebria mě.
Aqua lateris Christi, lavá mě.
Passio Christi, conforta mě.
Ó bone Iěsu, exaudi mě.
Intra tua vulnera absconde mě.
Ně permittas mě sěparári á tě.
Ab hoste maligno děfende mě.
In hora mortis meae vocá mě.
Et iubě mě venlre ad tě, 
ut cum Sanctis tuis laudem tě 
in saecula saeculorum. Aměn.

Poznámky: ně permittas -  2. os. sg. konj. préz. akt. od permitto, ere, permisi, permissum -  nedovol, nedej; 
iube mě veníre ad tě -  přikaž (imper 2. os. sg. akt. od slovesa iubeč, ěre, iussl, iussum) mi /  mně přijíti k tobě; 
u t ... laudem -  1. os. sg. konj. préz. akt. od laudo ... -  abych chválil.

[15] Oratio cotidiana sancti Thomae Aquinatis ante studium

Concede mihi, misericors Deus,
quae tibi sunt placita ardenter concupiscere, 
prudenter investigare, věráciter agnoscere 
et perfectě adimplěre 
ad laudem et gloriam nominis tul. Aměn.

[16] Antiphóna finalis ad beatam Mariam Virginem (4)
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Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix, 
nostras deprecationes ně děspiciás in necessitatibus; 
sed á periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Poznámka: ně děspiciás -  2. os. sg. konj. préz. akt. od slovesa děspicio, ere, spexi, spectum -  nepohrdej, 
neodmítej.

Benedictió

Divinum auxilium maneat semper n obis cum. -  Aměn.

Poznámka: maneat -  3. os. sg. konj. préz. akt. od slovesa maneo, ěre, mánsl, - ,  mansurus -  ať trvá, ať 
zůstává.
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5. LEKCE -  LECTIO QUINTA
Adjektiva 3. deklinace 

Participium prézentu. Gerundivum a gerundium 
Slovesa deponentní -  prézentní systém

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Adjektiva 3. deklinace -  adiectívorum děclínátió tertia

Vzory: ácer, ácris, ácre -  ostrý 
brevis, breve -  krátký 
fělíx, fělicis -  šťastný

Adjektiva trojvýchodná

sg- pl.
m. /• n. m. /• n.

nom. ácer ácr-is ácr-e ácr-ěs ácr-ěs ácr-i-a
gen. ácr-is ácr-is ácr-is ácr-i-um ácr-i-um ácr-i-um
dat. ácr-í ácr-í ácr-í ácr-i-bus ácr-i-bus ácr-i-bus
ak. ácr-em ácr-em ácr-e ácr-ěs ácr-ěs ácr-i-a
vok. ácer! ácr-is! ácr-e! ácr-ěs! ácr-ěs! ácr-i-a!
abl. ácr-í ácr-í ácr-í ácr-i-bus ácr-i-bus ácr-i-bus

Adjektiva dvojvýchodná

m. f n. m. f. n.
nom. brev-is brev-e brev-ěs brev-i-a
gen. brev-is brev-is brev-i-um brev-i-um
dat. brev-í brev-í brev-i-bus brev-i-bus
ak. brev-em brev-e brev-ěs brev-i-a
vok. brev-is! brev-e! brev-ěs! brev-i-a!
abl. brev-I brev-í brev-i-bus brev-i-bus

Adjektiva jednovýchodná
m. f. n. m. f. n.

nom. felíx fělíc-ěs felíc-ěs felíc-i-a
gen. fellc-is fellc-i-um
dat. fellc-í fellc-i-bus
ak. felíc-em felíc-em felix fělíc-ěs fělíc-ěs felTc-i-a
vok. féllx! fe!ic-ěs! felíc-ěs! fělíc-i-a!
abl. felíc-í felíc-i-bus

Podle zakončení nom. sg. rozeznáváme u 3. deklinace adjektiva trojvýchodná (každý rod 
má svou koncovku), dvojvýchodná (mužský a ženský rod mají stejnou koncovku) 
a jednovýchodná (všechny rody mají stejnou koncovku). 

Adjektiva 3. deklinace se až na několik výjimek skloňují jako substantiva 3. deklinace 
s kmenem samohláskovým (i-kmeny): abl. sg. je zakončen na -I, gen. pl. na -ium, nom., ak. 
a vok. pl. neuter na -ia.
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Poznámky:

Adjektivum celer, celeris, celere (rychlý) zachovává vložené -e- ve všech tvarech na rozdíl od ostatních trojvýchodných 
adjektiv.

Některá trojvýchodná adjektiva mají v nom. sg. m. vedle tvaru na -er též tvar na -ris, např. saluber (salubris), salubris, 
salubre -  zdravý, alacer (alacris), alacris, alacre -  hbitý, čilý.

Některá jednovýchodná adjektiva se skloňují jako substantiva s kmenem souhláskovým a mají v abl. sg. koncovku -e, 
v gen. pl. koncovku -um, např.:

compos, compotis -  mocen abl. sg. compot-e gen. pl.
dives, divitis -  bohatý (nom. pl. n. dítia) dlvit-e
particeps, participis -  účastný particip-e
pauper, pauperis -  chudý pauper-e
princeps, principis -  první prlncip-e
sospes, sospitis -  zdráv sospit-e
superstes, superstitis -  pozůstalý superstit-e
vetus, veteris -  starý (nom. pl. n. vetera) veter-e

compot-um
divit-um
particip-um
pauper-um
pnncip-um
sčspit-um
superstit-um
veter-um

@ Několik jednovýchodných adjektiv má v abl. sg. -i, ale v gen. pl. -um. Jsou to:

inops, inopis -  bezmocný, nuzný 
memor, memoris -  pamětlivý , 
immemor, immemoris -  nepamětlivý 
supplex, supplicis -  prosebný

abl. sg. inop-í
memor-I
immemor-í
supplic-í

gen. pl. inop-um
memor-um
immemor-um
supplic-um

9 Adjektiva v platnosti substantivní (-» L 8. A,a) mají v abl. sg. obvykle koncovku -e, např. a supplice -  od prosebníka,
ale některá zpodstanělá adjektiva podržují v abl. sg.

aequalis, aequalis, m/f -  vrstevník 
annális [liber], annális, m -  letopis 
familiaris, familiaris, m -  důvěrný přítel 
nátális [díěs], natális, m -  narozeniny

-I (a v gen. pl. -iurn), např.:

abl. sg. aequál-i gen. pl. aequál-ium
annal-í annal-ium

familiár-í familiár-ium
natál-í nátal-ium

b) Participium prézentu -  participium praesentis 

Participium prézentu se tvoří od kmene prézentního sufixem -nt- (v nominativu sg.
koncovka -ns):

inf. kmen nom. sg. gen. sg. abl. sg. gen. pl.
laud-á-re laud-á- laud-á-ns chválící laud-a-nt-is laud-a-nt-e laud-a-nt-ium
děl-ě-re děl-ě- děl-ě-ns ničící děl-e-nt-is děl-e-nt-e děl-e-nt-ium
leg-e-re leg-e- leg-ě-ns čtoucí leg-e-nt-is leg-e-nt-e leg-e-nt-ium
cap-e-re cap-e- cap-i-ě-ns chytající cap-i-e-nt-is cap-i-e-nt-e cap-i-e-nt-ium
aud-í-re aud-í- aud-i-ě-ns slyšící aud-i-e-nt-is aud-i-e-nt-e aud-i-e-nt-ium

Příklad skloňování participií prézentu:

m. f. n. m. f. n. m. f. n.
sg-
nom.
gen.
dat.
ak.
abl.
pl.
nom.
gen.
dat.
ak.
abl.

laud-á-ns 
laud-a-nt-is 
laud-a-nt-I 

laud-a-nt-em laud-á-ns 
laud-a-nt-e

laud-a-nt-ěs laud-a-nt-ia 
laud-a-nt-ium 
laud-a-nt-ibus 

laud-a-nt-ěs laud-a-nt-ia 
laud-a-nt-ibus

leg-ě-ns 
leg-e-nt-is 
leg-e-nt-I 

leg-e-nt-em leg-ě-ns
ieg-e-nt-e

leg-e-nt-ěs leg-e-nt-ia
leg-e-nt-ium 
leg-e-nt-ibus 

leg-e-nt-ěs leg-e-nt-ia
leg-e-nt-ibus

aud-i-ě-ns 
aud-i-e-nt-is 
aud-i-e-nt-f 

aud-i-e-nt-em aud-i-ě-ns 
aud-i-e-nt-e

aud-i-e-nt-ěs aud-i-e-nt-ia 
aud-i-e-nt-ium 
aud-i-e-nt-ibus 

aud-i-e-nt-ěs aud-i-e-nt-ia 
aud-i-e-nt-ibus
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Participia préz. se skloňují jako jednovýchodná adjektiva 3. deklinace. V abl. sg. mají ve 
významu slovesném (ablativ absolutní -» L 17.A,c) a substantivním koncovku -e (např. praesente 
populú -  za přítomnosti lidu; a sapiente -  od mudrce), v platnosti adjektivní koncovku -i (např. 
uná cum praesenti populo -  spolu s přítomným lidem; a sapienti viro -  od moudrého muže).
V gen. pl. jsou zakončena na -ium.

Participia préz. mají význam aktivní a vyjadřují děj současný s jiným dějem (přítomným, 
minulým nebo budoucím). Do češtiny se překládají adjektivem slovesným (laudans -  chválící; 
portáns -  nesoucí), nebo se rozvedou ve vedlejší větu (laudans -  který chválí /  když chválí /  
protože chválí /  tím, že chválí). Všechny tyto významy zahrnuje český přechodník přítomný 
(laudáns -  chvále, chválíc; portáns - nesa, nesouc); k této možnosti však ať sahá jen ten, kdo 
české přechodníky umí tvořit i používat.

c) Gerundivum a gerundium

Gerundivum je slovesné adjektivum, které se tvoří od prézentního kmene příponami 
-ndus, -nda, -ndiim:

laudo, -are, -avi, -atum: laud-á-
děleo, -ere, -ěví, -ětum: děl-ě-
lego, -ere, lěgl, lěctum: leg-e-
capio, -ere, cěpl, captum: cap-e-
audió, -Ire, -Tví, -Itum: aud-ii-

laud-a-nd-us, -a, -um 
děl-e-md-us, -a, -um 
leg-e-nd-us, -a, -um 
cap-i-e-nd-uts, -a, -um 
aud-i-e-nd-u§, -a, -um

ten, který má být chválen 
ten, který má být ničen 
ten, který má být čten 
ten, který má být chytán 
ten, který má být slyšen

Gerundivum se skloňuje jako adjektiva 1. a 2. deklinace. Má význam pasívní a vyjadřuje 
děj, který se má nebo musí stát. Čeština obdobný tvar nemá, gerundivum je třeba překládat podle 
smyslu. Např. puer monendus může mít významy: hoch, který bude (nutně) napomínán; hoch, 
který má (musí) být napomínán; hoch, který zaslouží napomenutí; hoch, jehož je  nutno 
napomenout.

Gerundium je slovesné substantivum (substantivum verbále), které se svými tvary rovná 
singuláru neutra gerundiva; místo nominativu gerundia se užívá infinitivu prézentu a akuzativ se 
vyskytuje jenom s předložkou. Má význam aktivní, do češtiny se překládá infinitivem, podstatným 
jménem slovesným, nebo názvem děje, např.: laudáre, laudandi -  chválit, chválení, chvála.

Příklad skloňování gerundiva a gerundia:

Gerundivum Gerundium

Sg-
nom. leg-e-nd-us leg-e-nd-a leg-e-nd-um [leg-e-re]
gen. leg-e-nd-í leg-e-nd-ae leg-e-nd-í leg-e-nd-í
dat. leg-e-nd-d leg-e-nd-ae leg-e-nd-ó leg-e-nd-ó
ak. leg-e-nd-um leg-e-nd-am leg-e-nd-um ad leg-e-nd-um [leg-e-re]
vok. leg-e-nd-e! leg-e-nd-a! leg-e-nd-um! —
abl.
pl

leg-e-nd-ó leg-e-nd-á leg-e-nd-5 leg-e-nd-ó

no m. leg-e-nd-í leg-e-nd-ae leg-e-nd-a —
gen. leg-e-nd-ó rum leg-e-nd-árum leg-e-nd-órum —
dat. leg-e-nd-ís leg-e-nd-ís leg-e-nd-ís —
ak. leg-e-nd-05 leg-e-nd-ás leg-e-nd-a —
vok. leg-e-nd-í! leg-e-nd-ae! leg-e-nd-a! —
abl. !eg-e-nd-ís leg-e-nd-ís leg-e-nd-ís —

Poznámka: vokativu gerundiva se užívá jen u některých sloves, např. poeta admirande! - obdivuhodný básníku!; veneranda 
mater! -  ctihodná matko!
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Příklady užití gerundia:

Discere utile est. Učit se (učení) je  užitečné.
Ars scribendi. Umění psát.
Pueri discendo operam dant. Chlapci vynakládají námahu na učení.
Vělóx ad audiendum. Rychlý k slyšení.
Discimus cantáre. Učíme se zpívat.
Cantando delectamur. Bavíme se zpěvem (zpíváním).

d) Deponentní slovesa -  verba deponentia 

Některá slovesa mají jenom pasivní tvary, ale s významem aktivním nebo zvratným. 
Nazývají se deponentní (verba deponentia [od děpónere -  odkládat] -  slovesa odkládající aktivní 
tvary). Časují se jako pasívum vzorů 1. až 4. konjugace. 

Vzory: 1. hortor, hortárí, hortátus sum -  povzbuzuji (jako laudor) 
2 . vereor, vereri, veritus sum -  bojím se (jako deleor)
3 . sequor, sequi, secutus sum -  následuji (jako legor) 

patior, pati, passus sum -  trpím (jako capior)
4. blandior, blandiri, blanditus sum -  lichotím (jako audior) 

Indikativ -  indicativus

préz. impf fut. I.

1. konjugace: hort-or povzbuzuji hort-á-ba-r povzbuzoval jsem hort-á-bo-r budu povzbuzovat
hort-š-ris hort-á-bá-ris hort-á-be-ris
atd. (jako laudor) atd. (jako laudábar) atd. (jako laudábor)

2. konjugace: ver-e-or bojím se ver-é-ba-r bál jsem  se ver-ě-bo-r budu se bát
ver-ě-ris ver-ě-ba-ris ver-ě-be-ris
atd. (jako děleor) atd. (jako děle bar) atd. (jako děle bor)

3. konjugace: sequ-or následuji sequ-ě-ba-r následoval jsem sequ-a-r budu následovat
sequ-e-ris sequ-ě-bá-ris sequ-ě-ris
atd. (jako legor) atd. (jako legěbar) atd. (jako legar)

pat-i-or trpím pat-i-ě-ba-r trpěl jsem pat-i-a-r budu trpět
pat-e-ris pat-i-ě-bá-ris pat-i-ě-ris
atd. (jako capior) atd. (jako capiěbar) atd. (jako capiar)

4. konjugace: bland-i-or lichotím bland-i-ě-ba-r lichotil jsem bland-i-a-r budu lichotit.
bland-í-ris b!and-i-ě-bá-ris b!and-i-ě-ris
atd. (jako audior) atd. (jako audiébar) atd. (jako audiar)

Rozkazovací způsob -  imperativus

1. konjugace: hort-á-re! hort-á-miní! povzbuzuj!, povzbuzujte!
2. konjugace: ver-ě-re! ver-ě-mim! boj se!, bojte se!
3. konjugace: sequ-e-re! sequ-i-minf! následuj!, následujte!

pat-e-re! pat-i-minř! trp!, trpte!
4. konjugace: bland-í-re! bland-i-miní! lichoť!, lichoťte!

Jmenné tvary -  nominalia

Inf. préz. hort-á-rí povzbuzovat
ver-ě-rí bát se
sequ-í následovat
pat-i trpět
bland-i-rí lichotit
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Part. préz. hort-á-as, -a-ntis ... 
ver-é-ns, -e-ntis ... 
sequ-ě-ns, -e-ntis ... 
pat-i-ě-ns, -e-ntis ... 
bland-i-ě-ns, -e-ntis .

povzbuzuje, povzbuzujíc; povzbuzující 
boje se, bojíc se; bojící se 
následuje, následujíc; následující 
trpě, trpíc; trpící 
lichotě, lichotíc; lichotící

Gerundium hort-a-ndí, -ndo ... 
ver-e-ndí, -ndo ... 
sequ-e-ndí, -ndo ... 
pat-i-e-ndf, -ndo ... 
bland-i-e-ndf, -ndo .

povzbuzování
obávání se, ostýchání
následování
trpění
lichocení

Gerundivum hort-a-ndus, -nda, -ndum 
ver-e-ndus, -nda, -ndum 
sequ-e-ndus, -nda, -ndum 
pat-i-e-ndus, -nda, -ndum

ten, který má být povzbuzován 
ten, který má být obáván 
ten, který má být následován 
ten, který má být trpěn 
ten, kterému se má lichotitbland-i-e-ndus, -nda, -ndum

Poznámka: Gerundivum má i u deponentních sloves význam pasívní.

B. Cvičeni -  exercitationes

a) Skloňujte tato slovní spojení (adjektiva v závorkách uveďte do správného tvaru):
a Equus (celer) -  locus (terribilis) -  mulier (fortis) -  opus (mirabilis) -  vir (pauper et 

humilis) -  urbs (celeber et copiosus) -  onus (gravis) -  vestimentum (vetus) -  lěx (vetus et 
iustus) -  verbum (věrax) -  fur (mendax) -  ferrum (acer).

b) Utvořte a skloňujte participia préz. od těchto infinitivů (určete vždy též stupnici slovesa a jeho 
český význam):

b Accipere -  advenire -  ambulare -  cadere -  cupere -  deponere -  habere -  manifestare -  
monere -  portare -  servire -  sumere.

c) Utvořte a skloňujte gerundivum a gerundium od těchto sloves (určete vždy též stupnici slovesa 
a český význam):

c Adiuvó -  aedifico -  benedico -  haurio -  invenio -  irrideo -  pulso -  quaero -  recipio -  
scribo -  teneo -  video.

d) Napište si přehled časování deponentních sloves hortor, vereor, sequor, patior a blandior ve 
všech osobách indikativu préz., impf a fut. I.

e) Čtěte a přeložte tyto věty:
a 1. Ecce ego mittó vos slcut ověs in medio luporum; estote ergo prudentes sicut serpentes 

et simplices sicut columbae (Mt 10, 16). 2. Semper pauperes habetis voblscum, mě autem nón 
semper habetis (Mt 26, U). 3. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in 
universa terra (Ps 8, 2). 4. Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam (l Pe 5, 5).

b 5. Gauděre cum gaudentibus, flěre cum flentibus; idipsum invicem sentientěs, nón alta 
sapientěs, sed humilibus consentientes (Rom 12, 15-16). 6. Quis similis tui, Domine, terribilis 
atque laudabilis, faciěns mirabilia? (cf. Ex 15, ii). 7. Benedicite maledicentibus vobis, orate pro 
calumniantibus vos (Lc 6, 28).

0 8. Legendo libros docemur et delectamur. 9. Magna [sunt] opera Domini, exquirenda 
omnibus, qui cupiunt ea (Ps i l i  [lioj, 2). 10. Rěx tremendae maiestátis, qui salvandos salvas 
gratis, salva mě, fóns pietatis.
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d 11. Et lingua mea meditabitur iustitiam tuam (Ps 35 [34], 28). 12. Miserere mei, Deus, 
secundum magnam misericordiam tuam (Ps 51 [50], 3). 13. Confitebor tibi in ecclesia magna, in 
populo multo laudabo tě (Ps 35 [34], 18). 14. Ex avaritia multa mala nascuntur. 15. Ego sum lux 
mundi; qui sequitur mě, non ambulabit in tenebris, sed haběbit lucem vitae (io 8, 12). 16. Omnia 
tempus habent et momentum suum cuique negotio sub caelo: tempus nascendi et tempus 
moriendi, tempus děstruendl et tempus aedificandi, tempus flendi et tempus ridendi, tempus 
tacendi et tempus loquendi (Ecde 3, 1-4. 7). 17. Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maximě 
et miserando manifestas, multiplica super nos misericordiam tuam.

Poznámky: 5. inf. gauděre, flěre  a part. préz. sentientes, sapientes, consentientes je vzhledem ke kontextu 
vhodné přeložit imperativem pl.; idipsum -  spojení zájmen ukazovacích id a ipsum (ak. sg. n.) -  to samé /  totéž /  
stejně; 10. gratis -  gratiis -  «za pouhé díky» /  zdarma /  z lásky; 16. cuique -  dat. sg. zájmena quisque, quaeque, 
quodque -  každému; (můmentum suum) cuique negotio [est] -  dativ přivlastňovací (dativus possesívus) -  každá 
záležitost /  činnost má (svou důležitost /  svůj čas).

f) Ve 2. lekci si znovu vyhledejte text [5] (s.23), určete tvary jednotlivých slov (vzor -* L 2.B,c; 
L 8.A,b) a text přeložte.

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[18] Prex iaculůtória ad sacratissimum Cor lesu

Cor Iěsú flagrans am5re nostri,
Inflamma cor nostrum amore tui.

[19] Oratio sancti Petri Canisii ante studium

Domine Iěsú Christe, omnis sapientiae fons
et lumen cordium,
largire mihi, quaeso, mentis illustrationem, 
acumen ingenii et intelligentiae claritatem, 
ut meus in legendo et discendo labor 
nomini tuo glorificando 
et proximo adiuvando serviat 
mihique sit salutaris. Aměn.

Poznámky: serviat -  3. os. sg. konj. préz. akt. slovesa servio, ire ... -  ať slouží', sit -  3. os. sg. konj. préz. 
slovesa esse -  ať je.

[20] Antiphóna finalis ad beatam Mariam Virginem (1)

Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli 
porta maněs, et stella maris, succurre cadenti, 
surgere qui curat, populo: tu quae genuisti, 
natura mlrante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius, Gabriělis ab 5re 
suměns illud Avě, peccatorum miserere.

Poznámka: nátura mirante -  vazba ablativu absolutního (-» L 17.A,c) -  k údivu přírody (přirozenosti); Virgo
-  zde výjimečně s krátkým -o z důvodů metrických (antifona je ve veršové formě zvané hexametr).
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6. LEKCE -  LECTIO SEXTA

Substantiva 4. deklinace 
Zbytky lokálu v latině -  určení místa a času 
Slovesa 1 . - 4 .  konjugace -  perfektní systém 

Sloveso esse -  perfektní systém

Genitiv singuláru: -us Kmenová samohláska: -u- (u-kmeny)

Vzory: currus , currus, m -  vůz
cornů, cornus, n -  roh

m .f. n.
sg- pl. sg- pl.

nom. curr-u-s curr-ů-s corn-ú corn-u-a
gen. curr-ů-s curr-u-um corn-ú-s corn-u-um
dat. curr-u-í curr-ibus corn-ú corn-ibus
ak. curr-u-m curr-u-s corn-ú corn-u-a
vok. curr-u-s! curr-u-s! corn-ú! corn-u-a!
abl. curr-ú curr-ibus corn-ú corn-ibus

Substantiva 4. deklinace, zakončená v nom. sg. n a -us, jsou převážně maskulina; feminina 
jsou jména bytostí ženských a stromů a některá další obecná jména, např.: quercus, quercus, f  - 
dub; acus, acus, f  -  jehla; manus, manus, f  -  ruka; porticus, porticus, f  -  sloupořadí; Idús, 
Iduum, f  -  Idy (13. nebo 15. den v měsíci).

Substantiva 4. deklinace, zakončená v nom. sg. na -u, jsou vždy neutra; jejich velmi málo 
(např. genu, genús, n -  koleno; gelu, gelus, abl. gelu [defekt.], n -  led, mráz).

Substantivum domus, d o m ú s,f- dům má některé pády podle 2. deklinace: abl. sg. domů, 
gen. pl. domórum (častěji domuum), akuz. pl. domós (také domus).

Některé zvláštnosti ve skloňování substantiv 4. deklinace:

V dat. sg. u maskulin a feminin se někdy, zvláště v poezii, vyskytuje vedle -ui také koncovka -fl, např. curru, 
mánii, sumptu (sumptus, sumptus, m -  náklad).

Některá substantiva, zejména dvojslabičná končící v nom. sg. na -cus, mají v dat. a abl. pl. původní koncovku 
-ubus, např.: arcus, arcus, m -  luk, oblouk (arcubus); lacus, lacus, m -  jezero (lacubus); artus, artus, m -  úd (artubus); 
tribus, tribas, f  -  okres, tribus (tribubus). Substantivum portus, portus, m -  přístav má abl. pl. obvykle portibus, zřídka 
portubus.

Některá substantiva mají jen abl. sg.: iussii -  na rozkaz; iniussu -  proti rozkazu; nátú -  rodem, věkem; rogátů
-  na žádost, na prosbu.
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b) Zbytky lokálu v latině: určení místa nebo času -  cásus locális: adverbiália locí vel 
temporis

Latinský ablativ zahrnuje v sobě platnost tří pádů, které se ve staré latině lišily svým 
tvarem i významem. Jsou to: vlastní ablativ (určuje východisko slovesného děje), lokál (určoval 
místo nebo čas) a instrumentál (vyjadřoval prostředek nebo způsob slovesného děje). Lokál 
a instrumentál v dalším vývoji latiny zanikly. V některých případech se však tvary lokálu (zkr. 
lok.), ve své podobě shodné s gen. sg. substantiv 1. a 2. deklinace, udržely.

Určení místa

Na otázky kde? (ubi?) /  odkud? (unde?) /  kam? (quó?) se klade 

prostý pád

• u vlastních jmen měst a malých ostrovů 1. a 2. deklinace v singuláru:
Romae (lok.) v Římě 
Pragae (lok.) v Praze 
Corinthi (lok.) v Korintě 
Olomucii (lok.) v Olomouci 
Děli (lok.) na Dělu

Rčmá (abl.) z Říma 
Prágá (abl.) z Prahy 
CorinthÓ (abl.) Z Korinta 
Olomució (abl.) z Olomouce 
Dělo (abl.) z Délu

Rómam (ak.) do Říma 
Prágam (ak.) do Prahy 
Corinthum (ak.) do Korinta 
Olomucium (ak.) do Olomouce 

Dělům (ak.) na Délos

•  u substantiv rus, rňris, n; domus, domus, f; humus, i, f  a v některých zvi. případech:
ruri (lok.) na venkově růre (abl.) z venkova rŮS (ak.) na venkov
doml (lok.) doma, v domě domo (abl.) z domu, z vlasti domům (ak.) domů
huml (lok.) na zemi humó (abl.) se země hutnum (ak.) na zem

b e l l l  (lok.) ve válce: doml bellíque -  doma i ve válce, v míru i ve válce
doml mllitiaeque -  doma i na vojně, doma i v poli, v míru i ve válce

•  u vlastních jmen měst a malých ostrovů 1. a 2. deklinace v plurálu:
Athěnás (ak.) do AthénAtheniS (abl.) v Athénách AtheniS (abl.) z Athén

•  u vlastních jmen měst a malých ostrovů 3. deklinace: '
Carthagine (abl.) v Kartágu 
Sardibus (abl.) v Sardách

předložkový pád

•  u jmen zemí:
in Italiá v Itálii 
in Aegypto v Egyptě

•  u obecných jmen:
in urbe ve městě 
in Insulá na ostrově

Carthagine (abl.) z Kartágu 
Sardibus (abl.) ze Sard

Carthaginem (ak.) do Kartága 
Sarděs (ak.) do Sard

ex Italia z Itálie 
ex Aegypto z Egypta

ex urbe z města 
ex Insulá z ostrova

• ve spojení vlastního jména s obecným jménem:

in urbe Roma ex urbe Roma
in Insulá Dělo ex Insulá Dělo

Určení času
vesperi (lok.) večer

in Italiam do Itálie 
in Aegyptum do Egypta

in urbem do města 
in Insulam na ostrov

in urbem Romam 
in Insulam Dělům
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c) Slovesa 1 . - 4 .  konjugace (perfektní systém) -  
indicativus áctivi perfecti, plusquamperfecti, futúrí exácti

Indicativus perfecti activi
pochválil jsem zničil jsem přečetl jsem chytil jsem uslyšel jsem

sg. 1. laud-á-v-í děl-ě-v-í lěg-í cěp-I aud-í-v-í
2. laud-á-v-istf děl-ě-v-istř lěg-istf cěp-istí aud-í-v-istf
3. laud-á-v-it děl-ě-v-it lěg-it cěp-it aud-I-v-it

pl. 1. laud-á-v-imus děl-ě-v-imus lěg-imus cěp-imus aud-i-v-imus
2. laud-á-v-istis del-ě-v-istis lěg-istis cěp-istis aud-í-v-istis
3. laud-á-v-ěrunt děl-ě-v-ěrunt lěg-ěrunt cěp-ěrunt aud-f-v-ěrunt

Indicativus plusquamperfecti áctivi
byl jsem  pochválil byl jsem zničil byl jsem přečetl byl jsem  chytil byl jsem  uslyšel

sg. 1. laud-á-v-eram děl-ě-v-eram lěg-eram cěp-eram aud-í-v-eram
2. laud-á-v-erás děl-ě-v-erás lěg-erás cěp-eras aud-í-v-erás
3. laud-á-v-erat děl-ě-v-erat lěg-erat cěp-erat aud-í-v-erat

pl. 1. laud-a-v-erámus děl-ě-v-erámus lěg-erámus cěp-erámus aud-í-v-eramus
2. laud-á-v-erátis děl-ě-v-erátis lěg-erátis cgp-erátis aud-í-v-erátis
3. laud-§-v-erant děl-ě-v-erant lěg-erant cěp-erant aud-í-verant

Indicativus futúri II. (exácti)
(až) pochválím (až) zničím (až) přečtu (až) chytím (až) uslyším

sg. 1. laud-á-v-ero děl-ě-v-eró lěg-eró cěp-erč aud-I-v-eró
2. laud-á-v-eris děl-ě-v-eris lěg-eris cěp-eris aud-i-v-eris
3. laud-á-v-erit děl-ě-v-erit lěg-erit cěp erit aud-í-v-erit

pl. 1. laud-á-v-erimus děl-ě-v-erimus lěg-erimus cěp-erimus aud-í-v-erimus
2. laud-á-v-eritis děl-ě-v-eritis lěg-eritis cěp-eritis aud-í-v-eritis
3. laud-á-v-erint děl-ě-v-erint lěg-erint cěp-erint aud-í-v-erint

Infinitivus perfecti áctivi
že chválil že ničil že četl Že chytal že slyšel
laud-§-v-isse děl-é-v-isse lěg-isse cěp-isse aud-í-v-isse

Poznámky:

•  Ve 3. os. pl. perf. akt. bývá koncovka -ěre místo -ěrunt, zejména v poezii, např. laudáv-ěre = laudův-érunt 
(pochválili); dělěv-ěre =  dělěv-ěrunt (zničili), fěc-ěre =  fěc-ěrunt (učinili).

•  Tvary perfektního systému se znakem -v- se někdy, zvláště u sloves 1. a 4. konjugace, zkracují vynecháním slabiky
-ve- a -vi- před r  nebo s; v perfektu na -Tví- se vynechává jen -v-, přitom se krátí samohláska nebo se stáhne celá 
slabika, např:

lauda-sse =  laudá-vi-sse audl-sse =  audl-v-i-sse
laudá-runt =  laudá-vě-runt audi-f =  audí-v-í
lauda-stí =  lauda-vi-stf audl-sti =  audl-v-i-stf
laudá-stis =  laudá-vi-stis audl-stis =  audl-v-i-stis
dělě-stis =  dělě-vi-stis audi-eram — audl-v-eram
dělě-ram =  dělě-ve-ram audi-ero =  audl-v-eró

Od kmene perfektního se tvoří pouze aktivní tvary perfekta, plusquamperfekta, futura II. 
a infinitiv perfekta aktiva. 

Indikativ perfekta vyjadřuje děj v minulosti ukončený a stav vzniklý z tohoto děje, např. 
vicimus -  zvítězili jsme, jsme vítězové; do češtiny se překládá obvykle minulým časem dokonavého 
slovesa.
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Indikativ plusquamperfekta označuje děj minulý ukončený před jiným dějem minulým 
(legěbam librum, quem mihi miseras -  četl jsem knihu, kterou jsi mi (předtím) poslal; omnia, quae 
videram, scripsi -  vše, co jsem (u)viděl, jsem napsal); do češtiny můžeme překládat minulým 
časem sloves dokonavých i nedokonavých, pokud tím neporušíme jasné vyjádření předčasnosti.

Futurum II (futurum exáctum) vyjadřuje děj budoucí, který bude ukončen před jiným dějem 
budoucím (omnia, quae videró, scribam -  všecho, co uvidím, napíšu), popřípadě děj budoucí, 
který se jistě stane (iam ego hiic věnero -  hned sem přijdu).

Perfektní kmen se od prézentního kmene může lišit některým z těchto znaků:
1. proměnou kmenové samohlásky (zdloužením nebo zdloužením a kvalitativní změnou);
2. zdvojením (reduplikací) kmenové slabiky;
3. příznakem -v- nebo -u- (perfekta zakončená na -ví, -uí);
4. příznakem -s- (perfekta sigmatická);
5. bez zvláštní změny (perfekta vyznačená jen perfektními příponami).

Tím vzniká velká rozmanitost perfektních tvarů. V latinských gramatikách bývají proto uváděny seznamy sloves 
podle jednotlivých konjugací a způsobů tvoření perfekta. Pro praxi je  však důležité a nezbytné u každého slovesa si 
zapamatovat všechny tvary, uvedené ve slovníku (tzv. stupnici slovesa, tj. vedle 1. os. sg. ind. préz. také infinitiv préz., 
1. os. sg. ind. perf. a supinum, případně některé další tvary, uvedené ve slovníku).

Příklady:

sloveso kmen prézentní kmen perfektní 1. os. ind. perf. akt.

ad 1. lego, legere ... -  čtu leg-e- lěg- lěg-T
capio, capere .. . -  chytám cap-e- cěp- cěp-í
venió, venire ... -  přicházím ven-i- věn- věn-í

ad 2. tendo, tendere ... -  napínám tend-e- te-tend- te-tend-i
tango, tangere . .. -  dotýkám se tang-e- te-tig- te-tig-í
curró, currere . .. -  běžím curr-e- cu-curr- cu-curr-í
pello, pellere ... -  ženu pell-e- pe-pul- pe-pul-í

ad 3. laudó, laudare . .. -  chválím laud-á- laud-á-v- laud-á-v-í
děleó, dělěre ... -  ničím děl-ě- děl-ě-v- děl-ě-v-i
audio, audire ... -  slyším aud-í- aud-í-v- aud-í-v-í
cubo, cubare ... -  ležím cub-á- cub-u- cub-u-í
teneo, tenere ... -  držím ten-é- ten-ii- ten-u-í

Ad 4. carpó, carpere . .. -  trhám carp-e- carp-s- carp-s-i
dico, dicere ... -  říkám dic-e- dix- (*díc-s-) dix-í (*dlc-s-í)
regó, regere ... -  řídím reg-e- rex- (*rěg-s-) rěx-i (*rěg-s-I)

Ad 5. volvo, volvere . .. -  valím volv-e- volv- volv-í
minuo, minuere ... -  umenšuji minu-e- minu- minu-í

d) Sloveso esse (verbum esse) -  perfektní systém

Indikativ -  indicativus

perf. plqpf. fu t. II.

sg. 1. os. íu-í -  byl jsem fu-eram -  byl jsem (byl) fu-eró -  (až) budu
2. os. fu-istl fu-erás fu-eris
3. os. fu-it fu-erat íu-erit

pl. 1. os. íu-imus fu-erámus fu-erimus
2. os. fu-istis fu-erátis fu-eritis
3. os. fu-ěrunt fu-erant fu-erint

Infinitiv perf. fu-isse -  že byl
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B. Cvičení -  exercitationes

a) Skloňujte tato slovní spojení (adjektiva v závorkách uveďte do správného tvaru):
al .  Áctus (humanus). 2. Cantus (chorális). 3. Domus (cedrinus). 4. Manus (dexter fortis).

5. Currus (munitus militaris).

b) Odpovídejte na otázky uvedením výrazů v závorkách do náležitého tvaru:
b 1. Unde venis? Venio (Aegyptus -  Carthago -  Constanťmopolis -  Delphi -  domus -  

Ephesus -  Pergamum -  Philippi -  rus -  Sardes -  Smyrna -  Syracusae -  urbs Praga). 2. Ubi 
habitas? (Athěnae -  Bohemia -  Bruna -  Carthago -  Corinthus -  Insula Dělus -  Neapolis -  
Olomucium -  Philippi -  rus -  Sarděs). 3. Quo vadis? (Athenae -  Carthago -  Damascus -  
domus -  Galilaea -  Neapolis -  Olomucium -  Philippi -  Prága -  rus -  Sardes -  urbs Róma).

c) Určete slovesné tvary, přeložte a říkejte uvedené věty ve všech osobách sg. i p l.:
c_d 1. Věnl, vidi, vlci. 2. Pótum, quem mihi paraveram, bibi. 3. Legěbam librum, quem 

pridiě emeram. 4. Omnia, quae videro et audivero, scribam. 5. Semper parentibus meis gratus 
fui.

d) Čtěte a přeložte tyto věty:
a 1. Senatui et magistratibus Romanis auctoritas magna tribuebatur. 2. Hiems erat; et 

ambulabat Iěsus in templó in porticu Salomonis (Io, 10, 22-23). 3. Percutiebant caput eius 
arundine et cónspuěbant in eum et ponentes genua adorabant eum (Mc 15, 19). 4. Haec dicit 
Dominus exercituum: Ecce ego salvabo populum meum dě terrá orientis et dě terrá occasus 
sólis (Zach 8, 7).

b 5. Corinthi morábar litterásque Róma exspectabam. 6. Ut Rómae cónsulěs, sic 
Carthagine quotannis bini rěgěs creábantur. 7. Paulus Damasci disputábat cum Iiidaels, 
praedicabat ěvangelium Ephesi, Corinthi, Athěnls, Rómae; Corintho Ephesum návigábat, 
Rómae cum Lucá discipulo erat. 8. Quod viděs, scribe in libró et mitte septem ecclěsils, quae 
sunt in Asia: Ephesum et Smyrnam et Pergamum et Thyatiram et Sardis et Philadelphiam et 
Laodiciam (Ape 1, 11).

c' d 9. Samuěl accěpit cornu olei et únxit David (cf. l  Sam 16, 13). 10. Constituit eum 
dominum domus suae et principem omnis possessionis suae (Ps 105 [104], 21). 11. Bonum 
certamen certavi, cursum consummavi (2 Tim 4, 7). 12. In propria věnit, et sui eum nón 
recěpěrunt (Io l ,  11). 13. Hostěs neque mulieribus neque Infantibus pepercěrunt. 14. Ecce 
lignum crucis, in quo salus mundi pependit. 15. Populus, qui seděbat in tenebris, vidit lucem 
magnam (Mt 4, 16). 16. Stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos (Mt 2, 9). 17. In foveam 
cecidit, quam fecerat ipse. 18. SI lěgibus nón parueris, čertě puniěris. 19. Qui sě exaltaverit, 
humiliabitur, et qui se humiliáverit, exaltabitur (Mt 23, 12). 20. SI quis sermonem meum 
serváverit, nón gustabit mortem in aeternum (Io 8, 52). 21. SI quid petieritis Patrem in nómine 
meo, dabit vobis (io 16, 23). 22. Postquam resurrexero, praecědam vos in Galilaeam (Mt 26, 32). 
23. Scimus Christum surrěxisse á mortuis věrě, tu nóbls, victor rěx, miserěre. 24. Cumque 
obduxeró nubibus caelum, appárěbit arcus meus in nubibus, et recordábor foederis mei 
vóbiscum (Gn 9, 14-15). 25. Super pauca fuisti fidelis; supra multa tě constituam (Mt 25, 23).

Poznámky: 4. haec -  ak. pl. n. zájmena ukazovacího hic, haec, hoc -  toto; 8. Sardis -  zde ak. pl. od Sardes 
/ Sardis, -ium, f  - d o  Sard; 17. ipse -  nom. sg. m. zájmena ukazovacího ipse, ipsa, ipsum -  sám; 23. scimus Christum 
surrěxisse -  vazba akuzativu s infinitivem (-» L 17.A,a) -  víme, že Kristus vstal.

e) V oddílech C minulých lekcí si znovu vyhledejte texty [1] (s.12), [4] (s.23), [9] a [11] (s.29), 
proveďte jejich tvaroslovný rozbor (vzor -> L 2.B,c; L 8.A,b) a přeložte je.
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C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[21] Canticum Simeónis (Lc 2, 29-32)

Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in páce; 

quia viderunt oculi mei 
salutare tuum, 

quod parasti
ante faciem omnium populorum: 

lúmen ad revelationem gentium, 
et gloriam plebis tuae Israel.

[22] Antiphdna ad «Nunc dimittis»

Salva n5s, Domine, vigilantes, custodi nos dormientes, 
ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace.

Poznámky: ut vigilemus ... et requiescamus -  věta účelová (-» L 10.A,c) -  abychom bděli ... a odpočívali 
(vigilemus, requiescamus -  1. os. pl. konj. préz. akt.)

[23] Invocatio Sancti Spiritus

Veni, Sancte Spiritus, replě tuorum corda fidelium 
et tui amoris in eis ignem accende.

V. Ěmitte Spiritum tuum et creabuntur.
R. Et renovabis faciem terrae.

[Órěmus.]
Deus, qui corda fidelium 
Sancti Spiritus illustratione docuisti, 
dá nobis in eodem Spiritu rěcta sapere 
et dě eius semper consolátione gauděre.
Per Christum, Dominum nostrum. -  Aměn.

[24] Oratio sancti Bernardi ad beatam Mariam Virginem

Memorare, ó piissima Virgo Maria, 
non esse auditum á saeculo, 
quemquam ad tua currentem praesidia, 
tua implorantem auxilia, 
tua petentem suffragia esse derelictum.
Ego tali animatus confidentia,
ad tě, Virgó virginum, Mater, curro; ad tě venió;
coram tě geměns peccator assisto.
Noli, Mater Verbi, verba mea děspicere, 
sed audi propitia et exaudi. Aměn.

Poznámky: nón esse auditum -  vazba akuzativu s infinitivem (-* L 17.A,a) -  že nebylo slyšet (slýcháno); 
quemquam -  ak. sg. m. zájmena quisquam, quaequam, quidquam -  někoho; quemquam ... esse děrelictum -  
vazba ak. s inf. -  že někdo byl opuštěn; nóli -  imper. 2. os. sg. slovesa noló -  nechtěj; ndli děspicere -  
nepohrdej, neodmítej.
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7. LEKCE -  LECTIO SEPTIMA
Substantiva 5. deklinace 

Supinum, participium perfecti passivi, participium futuri 
Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futuri exácti (II) passivi 

Opisné časování činné a trpné -  indikativ 
Slovesa deponentní a semideponentní

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Substantiva 5. deklinace -  substantívórum děclinátió quinta

Genitiv singuláru: -ěi, -eí Kmenová samohláska: -ě- (ě-kmeny)

Vzory: diěs, diěí, m -  den
rěs, reí, f -  věc

Sg- p l Sg- pl.

nom. di-ě-s di-ě-s r-ě-s r-ě-s
gen. di-ě-I di-ě-rum r-e-í r-ě-rum
dat. di-ě-í di-ě-bus r-e-I r-ě-bus
ak. di-e-m di-ě-s r-e-m r-ě-s
vok. di-ě-s! di-ě-s! r-ě-s! r-ě-s!
abl. di-ě di-ě-bus r-ě r-ě-bus

Kmenová samohláska -ě- se v gen. a dat. sg. zkracuje, předchází-li před ní souhláska, 
v akuz. je vždy krátká (-e-), např. diěi, speciěi, ale rei, fidei; diem, speciem, rem, fidem.

Substantiva 5. deklinace jsou feminina, jenom diěs, diěí -  den a meridies, meridiěi -  
poledne jsou maskulina -  ale i substantivum diěs v singuláru je femininum tehdy, značí-li určitý 
den nebo lhůtu: diěs čerta (určitý den), diě statuta (ve stanovený den), diěs prima (první den), diě 
septima Decembris (dne sedmého prosince) a pod.

Všechny pády v sg. i pl. vytvářejí pouze substantiva diěs a rěs, ostatní substantiva
5. deklinace mají v pl. zpravidla pouze nom. a ak.

Substantivum rěs, rei, f  ve spojení s adjektivem často vytváří jediný pojem, např.: rěs publica -  obec, stát, 
republika; rěs familiáris -  jmění; rěs frumentaria -  zásobování obilím, dovoz; rěs bellica -  válečnictví; rěs militáris -  
vojenství; rěs rňstica -  rolnictví; dále jenom v plurálu rěs adversae -  neštěstí; rěs secundae -  štěstí; rěs gestae -  (válečné) 
činy.

V gen. sg. se někdy vyskytuje zakončení na -I ve výrazech tribunus p lě b t-  tribun lidu a plebiscitum -  usnesení 
lidu; plebí (z *plěb-e-í) je  stažený tvar substantiva plěběs, plěbei, f  -  lid, dav, plebejové.

b) Jmenné tvary slovesné od kmene supinového -  nominalia: 
supinum, participium perfecti passivi, participium futúrl

Některé jmenné tvary slovesné, a to supinum, participium perfekta pasíva a participium 
futura aktiva se tvoří od kmene supinového, který se liší od kmene prézentního i perfektního.
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Kmen supinový zjistíme, odtrhneme-li od supina koncovku -um. Znakem kmene supinového je 
-t- nebo méně časté -s-. Supinum, pokud je sloveso tvoří, je uvedeno ve slovníku u každého 
slovesa a je nutno šije  zapamatovat (je součástí tzv. stupnice slovesa).

kmen supinový supinum
laudó, laud-á-re, laud-á-v-F -  chválím laud-á-t- laud-á-t-um chválit
děleo, děl-ě-re, dělě-v-r -  ničím děl-ě-t- děl-ě-t-um ničit
moneo, mon-ě-re, mon-u-í - napomínám mon-i-t- mon-i-t-um napomínat
torqu-e-č, torqu-é-re, tor-s-í - točím, kroutím tor-t- (*torqu-t-) tor-t-um točit
Ieg-o, leg-e-re, lěg-í -  čtu lěc-t- (*lěg-t-) lěc-t-um číst
carp-5, carp-e-re, carp-s-F -  trhám carp-t- carp-t-um trhat
emo, em-e-re, ěm-T -  kupuji ěmp-t- (*ěm-t-) ěmp-t-um kupovat
cap-i-o, cap-e-re, cep-í - chytám cap-t- cap-t-um chytat
aud-i-ó, aud-í-re, aud-í-v-f -  slyším aud-í-t- aud-í-t-um slyšet
sed-e-o, sed-ě-re, sěd-í -  sedím ses-s- (*sed-t-) ses-s-um sedět
claud-o, claud-e-re, claus-í -  zavírám, zamykám claus- (*claud-t-) claus-um zavřít
pell-o, pell-e-re, pe-pul-í - vyháním, zapuzuji pul-s- pul-s-um vyhnat
fig-ó, fig-e-re, íTx-I -  přibíjím, připevňuji íTx- (*fTg-s-) fix-um přibít

Supinum je nesklonný jmenný tvar slovesný. Tvoří se od kmene supinového příponou -um 
(supinum I.), některá slovesa mají vedle toho také supinum na -ú (supinum II.), např.:

km. supinový supinum I. supinum 11.
fac-i-ó, fac-e-re, féc-í -  činím fac-t- fac-t-um fac-t-u k činění
vid-e-ó, vid-ě-re, vld-í -  vidím vis- vis-um vis-fi k vidění
aud-i-ó, aud-T-re, aud-í-v-r - slyším aud-í-t- aud-í-t-um aud-í-t-ú k slyšení

Supinum I. na -um je ustrnulý akuzativ slovesného substantiva 4. deklinace na -us, 
kterého se užívalo po slovesech pohybu k označení cíle a účelu pohybu, např.: eó věnátum -  jdu 
lovit; věnit órátum -  přišel prosit.

Supinum II. na -ú je svým původem tvar slovesného substantiva 4. deklinace; vyskytuje 
se pouze u několika sloves a jen ve spojení s určitými adjektivy; označuje děj, kterého se 
adjektivní určení týká, např.: difficile dietu -  nesnadné říci; facile factň -  snadné učinit 
(k učinění); incredibile auditu -  neuvěřitelné slyšet (na poslech); horribile visu -  hrozné vidět 
(na pohled).

Participium perfekta pasíva se tvoří od supinového kmene příponami -us, -a, -um
a skloňuje se jako adjektiva 1. a 2. deklinace; může mít i adjektivní význam.

kmen supinový supinum part. perf. pas.
laudo: laud-á-t- laud-á-t-um laud-á-t-us, -a, -um pochválen, byv pochválen; pochválený
děleo: děl-ě-t- děl-ě-t-um děl-ě-t-us, -a, -um zničen, byv zničen; zničený
lego: lěc-t- lěc-t-um lěc-t-us, -a, -um přečten, byv přečten; přečtený
capio: cap-t- cap-t-um cap-t-us, -a, -um chycen, byv chycen; chycený
audič: aud-T-t- aud-í-t-um aud-í-t-us, -a, -um slyšen, byv slyšen; slyšený

Participia perfekta mají význam pasívní a vyjadřují okolnost nebo stav vzniklý z děje 
předcházejícího před jiným dějem (přítomným, minulým nebo budoucím). Do češtiny se překládají 
přechodníkem nebo příčestím (laudátus -  [byv] pochválen), adjektivem slovesným (laudátus -  
pochválený), nebo se rozvedou ve vedlejší větu (laudátus -  který byl [je, bude] pochválen /  když 
[protože, ačkoliv] byl [je, bude]pochválen /  tím, že byl [je, bude]pochválen)-, někdy je též možné 
participium přeložit hlavní větou se spojkou a (laudátus -  byl [je, bude]pochválen a ...) nebo 
jiným obratem (laudátus -  po pochvale). Pro vyjádření předčasnosti je v českém překladu nutné 
použít pokud možno slovesa dokonavého.
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Participium futura aktiva se tvoří od kmene supinového příponami -urus, -ura, -urum
a skloňuje se jako adjektiva 1. a 2. deklinace; může mít i adjektivní význam.

kmen supinový supinum part. fut. akt.
laudo: laud-a-t- laud-á-t-um laud-á-t-úrus, -a, -um chtěje, chtějící (hodlaje, hodlající) chválit
dělěó: děl-ě-t- děl-ě-t-um děl-ě-t-ůrus, -a, -um chtěje, chtějící (hodlaje, hodlající) ničit
lego: lěc-t- lěc-t-um lěc-t-úrus, -a, -um chtěje, chtějící (hodlaje, hodlající) číst
capió: cap-t- cap-t-um cap-t-ůrus, -a, -um chtěje, chtějící (hodlaje, hodlající) chytat
audio: aud-í-t- aud-í-t-um aud-í-t-úrus, -a, -um chtěje, chtějící (hodlaje, hodlající) slyšet

esse: fu-t- — fu-t-úrus, -a, -um budoucí

Participia fut. mají význam aktivní a vyjadřují děj spojený s určitým úmyslem nebo 
přáním, nebo děj, který bude následovat po jiném ději (přítomném, minulém nebo budoucím). Do 
češtiny se překládají adjektivem slovesným (laudaturus -  hodlající chválit), přechodníkem 
(laudaturus -  chtěje /  hodlaje /  maje v úmyslu chválit), nebo se rozvedou ve vedlejší větu 
(laudaturus -  který chce [chtěl, bude chtít] chválit /  když [protože, ačkoliv] hodlá [hodlal, bude 
hodlat] chválit /  tím, že má [měl, bude mít] v úmyslu chválit)-, někdy je též možné participium 
přeložit hlavní větou se spojkou a (laudaturus -  ... a chce [chtěl, bude chtít] chválit) nebo jiným 
obratem (laudaturus -  s cílem /  s úmyslem /  odhodlán [pojchválit; libros scripturus -  budoucí /  
nastávající spisovatel).

Infinitivy supinového systému dostaneme složením těchto participií významového slovesa 
s infinitivem esse, popřípadě složením supina s infinitivem tri (inf. préz. pas. slovesa eó, ire, ii, 
-, itúrus -  jdu):

Infinitivus perfecti passivi
(akusativ, případně nominativ participia perf. pas. významového slovesa +  infinitiv préz. slovesa esse)

(mě) laudátum (-am, -um) esse že (jsem) byl pochválen
(nos) laudátós (-as, -a) esse že (jsme) byli pochváleni

infinitivus fu túri áctivi
(akusativ, případně nominativ participia fut. akt. významového slovesa + infinitiv préz. slovesa esse)

laudaturum (-úram, -úrum) esse že bude (hodlá, chce) chválit
laudaturos (-ůrás, -úra) esse že budou (hodlají, chtějí) chválit

Infinitivus futúri passivi
(supinum významového slovesa +  infinitiv iri)

(mě) laudátum Tri že bude (budu) chválen, pochválen
(nos) laudátum Tri že budou (budeme) chváleni, pochváleni

Upozornění: Akuzativy (popřípadě nominativy) participií se v těchto infinitivech se shodují s podmětem v rodě a čísle, 
supinum je nesklonné.

Poznámka: Použití těchto infinitivů ve vazbách akuzativu nebo nominativu s infinitivem se probírá v syntaxi (popřípadě 
zde -» L 17.A,a-b).

c) Indicativus perfecti, plusquamperfecti, futúri exácti (II.) passivi

Pasívní indikativ perfekta, plusquamperfekta a futura II. dostaneme složením participia 
perf. a příslušného tvaru ind. préz., impf. nebo fut. I. slovesa esse.
Indicativus perfecti passivi
(participium perf. pas. významového slovesa + příslušný tvar ind. préz. slovesa esse)

sg. laudátus, -a, -um sum, es, est byl jsem pochválen, -a, -o
pl. laudati, -ae, -a sumus, estis, sunt byli jsme pochváleni, -y, -a
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Indicativus plusquamperfecti passivi
(participium perf. pas. významového slovesa +  příslušný tvar ind. impf. slovesa esse)

sg. laudátus, -a, -um eram, erás, erat (předtím) jsem bylpochválen, -a, -o 
pl. laudátl, -ae, -a erámus, erátis, erant (předtím) jsme byli pochváleni, -y, -a

Indicativus futúri exácti (II.) passivi
(participium perf. pas. významového slovesa + příslušný tvar ind. fut. I. slovesa esse)

sg. laudátus, -a, -um eró, eris, erit (až) budu pochválen, -a, -o 
pl. laudátl, -ae, -a erimus, eritis, erunt (až) budeme pochváleni, -y, -a

Upozornění: Participia se v těchto slovesných tvarech vždy shodují s podmětem v rodě a čísle; shoda v čísle musí být
i mezi participiem a pomocným slovesem.

d) Opisné časování -  coniugátió periphrastica

Připojením příslušných tvarů slovesa esse k participiu futura nebo gerundivu dostaneme 
tzv. opisné časování činné nebo trpné.

Opisné časování činné (indikativ) -  coniugátid periphrastica activa (indicativus)
(participium fut. akt. významového slovesa + příslušný tvar slovesa esse; vyjadřuje úmysl, záměr něco činit; part. fut. 
akt. se v těchto tvarech vždy shoduje s podmětem v rodě a čísle)

préz. laudaturus, -a, -um sum, es, est 
laudaturi, -ae, -a sumus, estis, sunt

chci chválit

impf. laudáturus, -a -um eram, erás, erat 
laudaturi, -ae, -a erámus, erátis, erant

chtěl jsem chválit

fut. I. laudaturus, -a -um ero, eris, erit 
laudaturi, -ae, -a erimus, eritis, erunt

budu chtít chválit

perf. laudaturus, -a, -um fui, fuisti, fuit 
laudátúrl, -ae, -a fuimus, fuistis, fuerunt

chtěl jsem pochválit

plqpf. laudaturus, -a, -um fueram, fuerás, fuerat 
laudaturi, -ae, -a fueramus, fueratis, fuerant

chtěl jsem  (předtím) pochválit

fut. II. laudaturus, -a, -um fuero, fueris, fuerit 
iaudáturl, -ae, -a fuerimus, fueritis, fuerint

(až) budu chtít (po)chválit

inf. préz- 
inf. perf.

(mě) laudaturum, -am, -um esse 
(mě) laudaturum, -am, -um fuisse

ze budu (hodlám, chci) chválit 
že jsem) chtěl (po)chválit

Opisné časování trpné (indikativ) -  coniugátió periphrastica passiva (indicativus)

(gerundivum významového slovesa +  příslušný tvar slovesa esse; vyjadřuje nutnost nebo vhodnost slovesného děje; 
gerundivum se v těchto tvarech vždy shoduje s podmětem v rodě a čísle)

préz. laudandus, -a, -um sum, es, est 
laudandi, -ae, -a sumus, estis, sunt

musím /  mám být chválen

impf. laudandus, -a -um eram, erás, erat 
laudandi, -ae, -a eramus, erátis, erant

musil /  měl jsem být chválen

fut. I. laudandus, -a -um ero, eris, erit 
laudandi, -ae, -a erimus, eritis, erunt

budu musit být chválen

perf. laudandus, -a, -um fui, fuisti, fuit 
laudandi, -ae, -a fuimus, fuistis, fuerunt

musil /  měl jsem být pochválen

plqpf. laudandus, -a, -um fueram, fueras, fuerat 
laudandi, -ae, -a fueramus, fueratis, fuerant

(předtím) jsem musil /  měl být pochválen

fut. II. laudandus, -a, -um fuero, fueris, fuerit 
laudandi, -ae, -a fuerimus, fueritis, fuerint

(až) budu musit být (po)chválen
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inf. préz. 
inf. perf.

(me) laudandum, -am, -um esse 
(mě) laudandum, -am, -um fuisse

že musí(m) /  má(m) být chválen 
že (jsem) musil /  měl být pochválen

e) Slovesa deponentní a semideponentní -  verba děponentia et sěmideponentia

Slovesa deponentní, tj. slovesa, která mají pouze pasívní tvary, ale s významem aktivním 
(-» L 5.A,d), tvoří supinum, participium perfekta, participium futura aktiva a příslušné infinitivy 
analogicky podle vzorů 1. až 4. konjugace a časují se i v perfektu, plusquamperfektu a futuru II. 
jako pasívum těchto vzorů, např.:

kmen supinový supinum part. perf. part. fut.
hortor -  povzbuzuji (jako laudor) hort-á-t- hort-á-t-um hort-á-t-us hort-á-t-úrus
vereor -  bojím se (jako děleor) ver-i-t- ver-i-t-um ver-i-t-us ver-i-t-ů rus
sequor -  následuji (jako legor) sec-ú-t- (*sequ-t-) sec-u-t-um sec-fi-t-us sec-u-t-úrus
lábor -  klesám (jako sequor) lap-s- (*lab-s-) láp-s-um lap-s-us lap-s-úrus
patior -  trpím (jako capior) pas-s- (*pat-s-) pas-s-um pas-s-us pas-s-ůrus
blandior -  lichotím (jako audior) bland-T-t- bland-í-t-um bland-í-t-us bland-í-t-urus

Jmenné tvary -- nominália

Supinum I. hort-á-t-um povzbudit
Supinum II. hort-á-t-u k povzbuzení
Participium perfecti hort-á-t-us, -a, -um povzbudiv
Participium fu tú ri (áctivi) hort-á-t-u rus, -a -um chtěje (hodlaje) povzbudit
Infinitivus perfecti (mě) hort-á-t-um (-am, -um) esse Že (jsem) povzbudil
infinitivus futúri áctivi (me) hort-á-t-urum (-am, -um) esse Že povzbudí(m)

Indikativ -  indicativus

Indicativus perfecti hortatus (-a, -um) sum, es, est ... povzbudil jsem
Indicativus plusquamperfecti hortatus (-a, -um) eram, erás, erat ... (předtím) jsem povzbudil
Indicativus futuri exacfí (II.) hortatus (-a, -um) ero, eris, erit ... (až) povzbudím

Slovesa semideponentní (polodeponentní) mají deponentní tvary (tj. tvary pasívní 
s aktivním významem)

1. buď jenom v systému perfektním (perfektum, plusquamperfektum, futurum II.),
2. nebo jenom v systému prézentním (tvary tvořené od kmene prézentního).

Jsou to tato slovesa:

1. audeo, auděre, ausus sum -  odvažuji se 
gaudeo, gauděre, gávisus sum -  raduji se 
soleo, solěre, solitus sum -  mám ve zvyku 
fido, fidere, fisus sum -  věřím, důvěřuji 
confido, confidere, confisus sum -  důvěřuji 
diffido, diffidere, diffisus sum -  nedůvěřuji

2. revertor, reverti, reverti / reversus sum -  vracím se (reversus, -a, -um = vrátiv se) 

Poznámka: Dvojí reverti v této stupnici není chyba tisku: první je inf. préz., druhé je 1. os. sg. perf. akt.

Gerundivum (-* L 5.A,d) a opisné časování trpné (-» L 7.A,d) sloves deponentních 
a semideponentních má vždy význam pasívní. např.:

Gerundivum Coniugátió periphrastica passiva
hortandus, -a, -um ten, který má být povzbuzován hortandus, -a, -um sum ... mám být povzbuzován
imitandus, -a, -um ten, který má být napodobován imitandus, -a, -um sum ... mám být napodobován
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Kromě toho mají deponentní a semideponentní slovesa také některé aktivní tvary s aktivním 
vvzname.rg: participium prézentu, gerundium (-» L 5.A,c-d), participium futura a opisné časování 
činné, např.:

Part. préz. 
Gerundium 
Part. fut. akt.
Opisné časování akt.

hortans, hortantis 
hortandi, hortando ... 
hortaturus, -a, -um 
hortaturus, -a, -um sum

povzbuzuje, povzbuzujíc; povzbuzující 
povzbuzování
chtěje (hodlaje) povzbudit; chtějící povzbudit 
chci (hodlám) povzbudit

Deponentními slovesy nelze vyjádřit pasívum (výjimkou je pouze gerundivum a opisné 
časování trpné). Potřebujeme-li slovesný tvar s pasívním významem, musíme použít pasívních 
tvarů aktivního slovesa podobného významu, např.:

imitor, imitari, imitatus sum -  napodobuji

imitámur -  napodobujeme

imitabamur -  napodobovali jsme

imitati sumus -  napodobili jsme

imitari -  napodobovat

imitáre! -  napodobuj!

imitans -  napodobuje; napodobující

simuld, simulare, simulavi, simulatum -  napodobuji, předstírám

simulamus -  napodobujeme
simulamur -  jsme napodobováni
simulabamus -  napodobovali jsme
simulabamur -  byli jsme napodobováni
simulavimus -  napodobili jsme
simulátí sumus -  byli jsme napodobeni
simuláre -  napodobovat
simulári -  být napodobován
simula! -  napodobuj!
simuláre! -  buď napodobován!
simuláns -  napodobuje; napodobující

B. Cvičení -  exercitationes

a) Skloňujte tato slovní spojení (adjektiva v závorkách uveďte do správného tvaru):
a 1. Dies (pulcher et fellx). 2. Diěs (certus). 3. Meridiěs (clárus). 4. Seriěs (longus).

5. Spěš (brevis novus) [jen v sg.j. 6. Rěs (publicus). 7. Rěs (secundus et adversus) [jen vpl.J.

b) Určete tyto slovesné tvary, stupnici příslušného slovesa a český význam:
b 1. Auditů. 2. Clausura. 3. Dicta. 4. Dictu. 5. Iůdicátus. 6. Mansurus. 7. Missi. 

8. Monitum. 9. Parata. 10. Peracturus. 11. PulSum. 12. Redemptae. 13. Rogatum.
14. Sepultura. 15.Visu.

c) Slovesa v závorkách uveďte do správného pasívního tvaru a takto upravené věty převeďte do 
perfekta, plusquamperfekta a futura II.:

c 1. Discipulus (moneó). 2. Herbae (carpo). 3. Hostěs (pello). 4. Nos (video). 5. Onera 
(porto). 6. Oppidum (děleo). 7. Patria (libero). 8. Tu (laudo). 9. Vox (audio). 10. Vulpěs 
(capio).

d) Přeložte, určete slovesné tvary a převeďte věty do ostatních časů:
d 1. Epistulam scripturus sum. 2. Opus bonum facturi sunt. 3. Liber bonus legendus est.

4. Mortui sepeliendi sunt. 5. Properandum est.

e) Určete tyto slovesné tvary, stupnici příslušného slovesa, český význam a časujte:
e 1. Ausus sum. 2. Confessus eram. 3. Consolátus eró. 4. Diffisa sum. 5. Égressaeram.

6. Gávlsus sum. 7. Imitátus eró. 8. Lápsus eram. 9. Largitus sum. 10. Locuta eram.
11. Mentitus sum. 12. Recordatus eró. 13. Solitus sum. 14. Verita sum.

f) V oddílech C minulých lekcí si znovu vyhledejte texty [3] (s.12), [10] (s.29), [15] (s.36) 
a [21] (s.48), proveďte jejich tvaroslovný rozbor (vzor -> L 2.B, c; L 8.A,b) a přeložte je.
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g) Ctěte a přeložte tyto věty:

a 1. Sicut umbra diěs nostri sunt super terram (lob, 8, 9). 2._ Et ecce ego včbiscum sum 
omnibus diěbus usque ad consummationem saeculi (Mt 28, 20). 3. Áverte faciem tuam á peccatis 
meis et omněs inlquitatěs meás dělě (Ps 51 [50], i l ) .  4. Viděmus nunc per speculum in aenigmate, 
tunc autem faciě ad faciem (i Cor 13, 12). 5. Fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi 
(Rom 10, 17).

b 6. Veniam vos monitum. 7. Quae sunt tibi facilia dictu, mihi saepe auditu difficilia sunt. 
8. Tacentěs consentiunt. 9. Iúdás paenitentiá ductus dixit: «Peccavi tradens sanguinem 
innocentem» (cf. Mt 27, 3-4). 10. Limina Apostolorum visitaturi veniunt episcopi Romam.
11. Invictis victi victuri.

c 12. Missus est angelus Gabriěl á Deo in civitatem Galilaeae, cui nomen Nazareth, ad 
virginem děspónsátam viro, cui nomen erat Iósěph, dě domo David, et n5men virginis Maria 
(Lc i, 26-27). 13. Virginěs, quae paratae erant, intrávěrunt cum eo ad nuptias; et clausa est iánua 
(cf. Mt 25, 10). 14. Pons, qui interruptus erat, brevi tempore restitutus est. 15. Ecce ego ad tě, 
Sidon, et glorificabor in medio tui, et scient quia ego Dominus, cum fecero in ea iudicia et 
sanctificátus fuero in eá (Ez 28, 22).

d 16. Rogo pró eis, qui credituri sunt per verbum eorum in mě (cf. io 17, 20). 17. Scio, quod 
redemptor meus vivit, et in novissimo diě dě terra surrěcturus sum (cf. lob 19, 25). 18. Viděbo 
Deum, quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt (cf. iob 19, 26-27). 19. Sancti 
nón solum admirandi, sed etiam imitandi sunt. 20. Bellum finiendum erat. 21. Prohibenda 
maximě erit Ira in puniendo.

e 22. Rem teně, verba sequentur. 23. Parvulus enim natus est nobis, filius datus est nobis 
(is 9, 6). 24. Fělix es, sacra Virgo Maria, et omni laude dignissima: ex qua ortus est sol 
iustitiae, Christus Deus noster, per quem salvati et reděmpti sumus. 25. Reversi sunt pastores 
glorificantěs et laudantěs Deum in omnibus, quae audierant et viderant, sicut dictum est ad illos 
(Lc 2, 20). 26. Hic filius meus mortuus erat et revixit, perierat et inventus est (Lc 15, 24).
27. Mortuus est autem et dives et sepultus est in inferno (Lc 16, 22). 28. Omnis, qui confessus 
fuerit mě coram hominibus, et Filius hominis confitebitur illum coram angelis Dei (cf. Lc 12, 8).
29. Recordatus est Petrus verbi Iěsu, quod dixerat, et ěgressus forás flěvit amarě (cf. Mt 26, 75).
30. Memento, homo, quia pulvis es et in pulverem revertěris (cf. Gn 3, 19). 31. Gavisi sunt ergo 
discipuli vis5 Domino (io 20, 20).

Poznámky: 2. omnibus diěbus -  abl. časový -  po všechny dny; saeculum -  zde časnost, svět; 12. mihi est -  dativ 
přivlastňovací -  mám; nómen est mihi -  mám jméno /  jmenuji se; 14. brevi tempore -  abl. časový - v krátké době; 
15. ad tě -  doplň: díců -  (k) tobě říkám, pravím; in eá -  tj. v Sidonu; sanctificátus (fu)eró -  fut. II. 18. ipse -  zájmeno 
ukazovací (-» L 10. A,a) -  sám; 24. omni laude (dignissima) -  ablativ vztahu -  veškeré chvály (nejhodnější); 25. ad 
illós -  ak. pl. m. zájmena ukazovacího ille, illa, illud (-» L 10.A,a) -  k nim /  jim; 26. perierat -  3. os. sg. plqpf. 
slovesa pered, perire, perii, - ,  periturus -  byl ztracen, ztratil se; 28. confessus (fu)erit -  fut. II.; illum -  ak. sg. m. 
zájmena ukazovacího ille, illa, illud -  jej, jeho, ho; 31. viso Domino -  abl. absol. (-* L 17.A,c) -  když uviděli Pána.

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[25] Psalmus 117 (116)

Laudate Dominum, omněs gentěs, 
collaudate eum, omněs populi;

quoniam confirmata est super nos misericordia eius, 
et věritás Domini manet in aeternum.
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[26] Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum

Crědd in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iěsum Christum,
Filium Del unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum dě Deo, lumen dě lumine,
Deum věrum dě Deo věro,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos hominěs et propter nostram salutem 
děscendit dě caelis.
Et incarnátus est dě Spiritu Sancto 
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilátó; 
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia diě, secundum Scripturas, 
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, 
iudicáre vivos et mortuos, 
cuius rěgni non erit finis .
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: 
qui ex Patre Filioque procědit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: 
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclěsiam. 
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortu5rum, 
et vitam venturi saeculi. Aměn.

[27] Antiphdna finalis ad beatam Mariam Virginem (2)

Ave, Regina caelorum,
avě, Domina angelorum, 
salvě, rádix, salvě, porta, 
ex qua mundo lux est orta.

Gaudě, Virgo gloriosa, 
super omněs speciosa; 
valě, č valdě decora, 
et pró nobis Christum exora.
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8. LEKCE -  LECTIO OCTAVA

Zpodstatňování 
Tvaroslovný rozbor latinského textu 

Opakování gramatiky

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Zpodstatňování

Slova adjektivní povahy (adjektiva, participia, většina zájmen) často nabývají významu 
substantiva -  zpodstatňují se (substantivizují). Osoby se přitom obvykle označují maskulinem, 
popř. femininem, obecné pojmy neutrem, např.

amícus, a, um přátelský 
dives, divitis -  bohatý 
iůstus, a , um spravedlivý 
malus, a, um zlý 
sanctus, a, um svatý

stultus, a, um hloupý 
sapiěns, sapientis -  moudrý

bonus, a, um dobrý 
malus, a, um zlý

amTcus, I, m přítel; amica, ae, f  přítelkyně 
dives, divitis, m bohatý /  bohatec /  boháč 
iustus, T, m spravedlivý (člověk) 
malus, T, m zlý (člověk /  duch) 
sánctus, T, m svatý /  světec 
sancta, ae, f  svátá /  světice 
stultus, I, m hloupý (člověk) /  hlupák 
sapiěns, entis, m moudrý muž, mudrc

bonum, T, n dobro 
malum, I, n zlo

Některých adjektiv se v plurálu může použít substantivně, např.

doctus, a, um učený 
nobilis, e urozený 
posterus, era, um potomní, příští 
Románus, a, um římský

docti, orum, m učenci 
nobilěs, ium, m šlechtici /  šlechta 
posteri, orum, m potomci 
Romani, o rum, m Římané

Obecné a hromadné pojmy, které čeština vyjadřuje singulárem neutra, se v latině vyjadřují 
zpravidla plurálem neutra, např.

mala zlé věci /  zlo
bona dobré věci /  statky /  majetek
nova et vetera věci nové i staré /  události nové i staré
omnia všechny věci /  všechno

ea, quae fy věci, které /  to, co

adiuvantia věci /  látky pomáhající /  povzbuzující; pomocné prostředky,
pomocné látky

addenda věci, které mají být přidány /  přídavky /  dodatky
corrigenda věci, které mají být opraveny /  chyby k opravení /  opravy

ácta vykonané věci /  činy /  skutky /  veřejné jednání /  usnesení /
nařízení /  zápisy /  protokoly /  (denní) zprávy /  noviny 

abscondita věci skryté /  to, co je  skryté

Poznámky: Substantivizované plurály neuter překládáme pracovně jako (nějaké) věci, potom podle významu a kontextu 
zvolíme vhodnější ekvivalent.

K morfologii substantivizovaných adjektiv 3. deklinace -* pozn. na str. 38 (L 5.A,a).
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b) Vzor gramatického (morfologického) rozboru textu

16 Úndecim autem discipuli abierunt in Galilaeam, in montem ubi constituerat illis Iěsňs, 
17 et videntes eum adoraverunt; quidam autem dubitaverunt. 18 Et accěděns Iěsús locutus est eis 
dicens: «Data est mihi omnis potestas in caelo et in terra. 19 Euntes ergo docete omněs gentěs, 
baptizantěs eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, 20 docentěs eos servare omnia, 
quaecumque mandavi vobis. Et ecce ego voblscum sum omnibus diěbus usque ad consummationem 
saeculi». (Mt 28, 16-20) 4

Gramatický rozbor:
Výklad je  zaměřen na morfologické určení jednotlivých slov; je  vzorem, jak určovat jednotlivé slovní tvary.

V hranatých závorkách [...] je  kromě toho zjednodušeně označena funkce ve větě jako pomůcka pro překlad (návod 
k postupu při překladu -* L 4.A,c). Podle potřeby jsou uvedeny stručné poznámky k dosud neprohraným gramatickým 
jevům.

úndecim -  číslovka základní, nesklonná -  jedenáct
autem (na druhém místě) -  spojka odporovací -  avšak, ale, pak
discipulf -  nom. pl. substantiva discipulus, discipuli, m -  učedníci (úndecim discipuli =  jedenáct učedníků) -  [podmět] 
abiěrunt -  3. os. pl. ind. perf. akt. slovesa abeo, abire, abii, abitum -  odešli -  [přísudek] 
in -  předložka s ak. na otázku kam? -  do
(in) Galilaeam -  ak. sg. subst. Galilaea, Galilaeae, / -  (do) Galileje -  [určení místa]
(in) montem -  ak. sg. subst. mons, montis, m -  (na) horu -  [určení místa] 
ubi -  příslovce místa -  kde, zde vhodněji kam (ve smyslu vztažném)
constituerat -  3. os. sg. ind. plqpf. akt. slovesa cdnstituó, constituere, constitui, constitutum -  (předtím /  byl) přikázal

-  [přísudek vedlejší věty]
illfs -  dat. pl. m. zájmena ille, illa illud -  jim  (doslova oněm) -  [předmět v dat.]
Iěsús -  nom. sg. vlastního jména Iěsús, Iěsú, m -  Ježíš -  [podmět vedlejší věty] 
et -  spojka -  a, i
videntěs -  nom. pl. m. participia préz. slovesa video, ěre, vidi, visum -  vidíce /  když uviděli 
eum -  ak. sg. m. zájmena ukazovacího is, ea, id -  ho, je j  -  [předmět v ak.]
adorávěrunt -  3. os. pl. ind. perf. akt. slovesa adoro, adorare, adorávi, adoratum -  poklonili se -  [přísudek] 
quldam -  nom. pl. m. zájmena neurčitého quidam, quaedam, quoddam -  někteří -  [podmět] 
autem -  spojka odporovací -  však
dubitaverunt -  3. os. pl. ind. perf. akt. slovesa dubito, dubitare, dubitavi, dubitatum -  pochybovali -  [přísudek] 
accěděns -  nom. sg. part. préz. slovesa accědo, accedere, accessi, accessum -  přistupuje (=  přechodník), přeložíme raději

větou «(i) přistoupil ... (a promluvil)» 
locůtus est -  3. os. sg. ind. perf. deponentního slovesa loquor, loqui, locutus sum -  promluvil -  [přísudek] 
eis -  dat. pl. m. zájmena ukazovacího is, ea, id -  (k) nim -  [předmět v dat.] 
dícěns -  nom. sg. m. part. préz. slovesa dicó, dicere, dá l, dictum -  říkaje, řka 
data est -  3. os. sg. ind. perf. pas. slovesa do, dare, dedí, datum -  byla dána (jest dána) -  [přísudek] 
mihi -  dat. sg. zájmena osobního ego -  mně -  [předmět v dat.] 
omnis -  nom. sg. f. adjektiva omnis, omne -  všechna -  [přívlastek k potestás) 
potestás -  nom. sg. substantiva potestás, potestatis, f  -  moc -  [podmět] 
in -  předložka s abl. na otázku kde? -  v, na
(in) caelč -  abl. sg. substantiva caelum, caeli, n -  (na) nebi -  [určení místa]
(in) terrá -  abl. sg. substantiva terra, terrae, f  -  (na) zemi -  [určení místa] 
euntěs -  nom. pl. m. part. préz. slovesa eó, Ire, ii, itum -  jdouce /  jděte a ... 
ergo -  adverbium -  tedy
docěte -  imper. 2. os. pl. slovesa doceo, docěre, docui, doctum -  učte -  [přísudek] 
omněs -  ak. pl. f. adjektiva omnis, omne -  všechny ~ [přívlastek ke gentěs] 
gentěs -  ak. pl. substantiva gěns, gentis, f  -  národy -  [předmět v ak.]
baptizantěs -  nom. pl. m. part. préz. slovesa baptizó, baptizáre, baptizávi, baptizátum -  křtíce (vhodnější překlad

... a křtěte)

4 Text podle Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum editio. Editio typica altera. [Cittá dei Vaticano], 
Libreria Editrice Vaticana 1986.
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eos -  ak. pl. m. zájmena ukazovacího is, ea, id -  je  -  [předmět v ak.]
(in) n5mine -  abl. sg. substantiva nómen, nominis, n -  (ve) jménu
Patris -  gen. sg. substantiva Pater, Patris, m -  Otce -  [gen. přivlastňovací, přívlastek k in nomine]
Filii -  gen. sg. substantiva Filius, Filii, m -  Syna -  [gen. přivlastňovací, přívlastek k in nomine]
Spiritus -  gen. sg. substantiva Spiritus, Spiritus, m -  Ducha [gen. přivlastňovací, přívlastek k in nómine]
Sancti -  gen. sg. adjektiva sanctus, sancta, sanctum -  Svatého [přívlastek ke Spiritus]
docentes -  nom. pl. m. participia préz. slovesa doceo, docěre, docui, doctum -  učíce /  a učte
serváre -  inf. préz. slovesa servó, serváre, servavi, servatum -  zachovávat -  [předmět k docentěs]
omnia -  ak. pl. n. substantivizovaného (zpodstatnělého) adjektiva omnis, omne -  všechno -  [předmět k serváre]
quaecumque -  ak. pl. n. neurčitého vztažného zájmena quicumque, quaecumque, quodcumque -  cokoli -  [předmět

vedlejší věty]
mandavi -  1. os. sg. ind. perf. akt. slovesa mando, mandare, mandávi, mandátům -  přikázal jsem  -  [přísudek

vedlejší věty]
vobís -  dat. zájmena osobního vos -  vám -  [předmět ve 3. pádě]
ecce -  citoslovce (lat. interiectio) -  hle, ejhle
ego -  nom. zájmena osobního ego -  já  -  [podmět]
cum -  předložka s abl. -  s, se
v5bís(cum) -  abl. zájmena osobního vos -  (s) vámi
sum -  3. os. sg. ind. préz. slovesa sum, esse, fui, - , juturus -  jsem  -  [přísudek] 
omnibus -  abl. pl. m. adjektiva omnis, omne -  (ve) všech [přívlastek k diěbus] 
diěbus -  abl. pl. substantiva diěs, diěi, m -  (ve) dnech
omnibus diěbus -  ablativ časový -  ve všech dnech /  po všechny dny -  [určení času] 
usque -  adverbium -  ustavičně, stále, až 
ad -  předložka s ak. -  k, do 
ůsque ad -  až do
(fisque ad) consummationem (saeculi) -  ak. sg. substantiva consummatio, consummationis, f  -  (až do) konce /

/  skonání (světa) -  [určení času] 
saeculi -  gen. sg. substantiva saeculum, saeculi, n -  věku, času, světa -  [přívlastek ke consummationem]

c) Opakování gramatiky -  artis grammaticae repetitis

•  Procvičení správné výslovnosti délek a přízvuků (výklad - » L i.A ,c-d)

Čtete pozorně text [28] z části C této lekce (délky jsou vyznačeny výše v části A.b).

•  Skloňování substantiv a adjektiv (výklad L 2.A,a-b; L 3.A,a-b; L 4.A,a; L 5.A,a; L 6.A,a; L 7.A,a) 

Přeložte, určete deklinaci a skloňujte:
Poeta clárus -  ordo sacer -  exercitátio cotldiána -  coetus magnus -  magister sapiěns -  

fráter meus - rěs publica -  rěs difficilis -  diěs festus -  urbs můnlta.

•  Č a s o v á n í s lo v e s  -  in d ik a tiv  (výklad L 2.A ,c-d-e; L 3.A,e; L 4.A,b; L 5.A,d; L 6.A,c-d; L 7.A ,c-d-e) 

Přeložte, určete konjugaci, tvar a stupnici slovesa a časujte:
SI saluto, salutor. -  Sponde5 ac polliceor. -  Sí bene laboraveram, laudabar. -  Viděbam 

et audiěbam. -  SI bene loquar, audiar. -  Legis et scribis. -  Aperió et claudo. -  Patitur et 
moritur. -  Castigavi et monui. -  Studui et didici. -  Lěgeram et assěnsus sum. -  Domó ěgressus 
eram et Romam profectus sum.

— Převeďte tyto věty též do ostatních časů.

•  Jmenné tvary slovesné (výklad -» L 2.A,c; L 5.A,b-c; L 7.A,b; infinitivy -» výše: časování sloves)

Přeložte a určete tvary uvedených participií a stupnici sloves od kterých jsou utvořena:
Moněns -  monitus -  moniturus -  hortans -  passus -  secuturus -  capiěns -  gávísus - 

missus -  clausurus -  factus -  scrlbentěs.
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Přeložte a určete tyto jmenné tvary slovesné a stupnici sloves, od kterých jsou utvořeny:
Portare -  benedixisse -  ad capiendum -  (facile) factu -  habitatas -  legenda -  tenendum 

esse -  videre -  celebraturum esse -  monendus et hortandus -  pati -  mitti -  quaesitus -  
exspectari -  petitum esse -  pepulisse -  pulsum esse -  (veni5) cenatum.

— Utvořte od výše uvedených sloves opisné časování činné a trpné a uveďte příklady pro 
jednotlivé časy.

B. Cvičení -  exercitationes

a) Čtěte a přeložte:

a 1. Euge, serve bone et fidělis, super pauca fuistí fidělis, supra multa tě constituam: intrá 
in gaudium domini tul (Mt 25, 23). 2. Fěcěrunt omnia iuxta praeceptum Moysi (Lv 1 o, 7). 3. Qui 
attonitis oculis cogitat práva, comprimens labia sua perficit malum (Prv 16, 30). 4. Perdam 
sapientiam sapientium et prudentiam prudentium reprobabo (l Cor l, 19). 5. Dereliquerunt mě 
propinqui mei (iob 19, 14). 6. Memor fui diěrum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus 
tuis, in factis manuum tuarum recogitabam (Ps 143 [142], 5). 7. Zachaeus dixit: «Ecce dimidium 
bonorum meorum, Domine, do pauperibus» (cf Lc 19, 8). 8. Inimicus vobis factus sum věrum 
dicens vobis? (Gal 4, 16). 9. Benedicite universa germinantia in terra Domino (Dn 3, 76). 
10. Memoriam fecit mirabilium suorum misericors et miserator Dominus (Ps i l i  [110], 4).

b c 11. Domine, diei exordium á tuá benignitate suscepimus, nobis pariter vitae novae 
concede initium. 12. Christe, sol et diěs noster, illumina nds radiis tuis, et omněs sěnsus malos 
iam mane compesce. 13. Per crucem et resurrěctiónem tuam replě n5s consolatione Spiritus 
Sancti. 14. Si quis sermonem meum servaverit, mortem non viděbit in aeternum (io 8, 51).
15. Qui perseveraverit usque in finem, hic salvus erit (Mt 24, 13). 16. Ut sěmentem feceris, ita 
metěs. 17. Qui sě humiliaverit, exaltabitur (Mt 23, 12). 18. Cum cecideram, surgěbam. 
19. Concordia parvae rěs crěscunt, discordia maximae quidem dilábuntur. 20. Signummagnum 
apparuit in caelo: mulier amicta sóle et luna sub pedibus eius et in capite eius corona stellarum 
duodecim (Ape 12, i).

b) Určete tvary jednotlivých slov ve větách ze cvičení a) podle vzoru v části A,b této lekce.

c) Pokud to smysl dovoluje, převeďte věty ze cvičení a) ze singuláru do plurálu nebo naopak 
a převeďte je  do ostatních časů.

d) Vyhledejte si znovu text [20] (s.42), proveďte jeho tvaroslovný rozbor a přeložte.

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[28] De epistola secunda beati Pauli apostoli ad Timotheum (2 Tim 4, 1-5)

' Testificor coram Deo et Christo Iěsu, qui iudicaturus est vivos ac mortuos, per 
adventum ipsius et regnum eius: 2 praedica verbum, instá opportuně, importuně, argue, 
increpa, obsecra in omni longanimitate et doctrina.

3 Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria 
coacervabunt sibi magistros prurientěs auribus, 4 et á věritáte quidem auditum avertent, 
ad fabulas autem convertentur.

5 Tu věro vigila in omnibus, labora, opus fac ěvangelistae, ministerium tuum imple.

Poznámka: 1 ipsius -  gen. sg. m. zájmena ipse, ipsa, ipsum - jeho (samého).
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[29] Evangelium de Sollemnitate Sanctissimae Trinitatis -  anno B

Baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Diaconus, vel sacerdos: Dominus vobiscum.
Populus respondet: Et cum spiritu tuo.
Diaconus, vel sacerdos:Léctio sancti Evangélii secúndum Matthaeum 28, 16-20
Populus acclamat: Gloria tibi, Dómine.

In illo témpore:
Undecim autem discipuli abiérunt in Galilaeam, in montem ubi constituerat illis Iesus, 

et vidéntes eum adoravérunt, quidam autem dubitavérunt.
Et accédens Iesus locútus est eis dicens: «Data est mihi omnis potéstas in caelo et in 

terra. Eúntes ergo docéte omnes gentes, baptizántes eos in nómine Patris et Filii et Spiritus 
Sancti, docéntes eos serváre ómnia, quaecúmque mandávi vobis. Et ecce ego vobíscum sum 
omnibus diébus usque ad consummationem saeculi».

Finito Evangelio diaconus vel sacerdos dicit: Verbum Domini, 
omnibus acclamantibus: Laus tibi, Christe.
Deinde librum osculatur dicens secreto:
Per evangélica dicta deleántur nostra delicta.

Poznámky:
•  Při čtení textu věnujte velkou pozornost správné výslovnosti -  nejsou zde vyznačeny délky, ale v částech 

určených k hlasitému přednesu při slavení liturgie jsou označeny přízvuky, jak je  to obvyklé v liturgických 
knihách (-» L l.A,c-d).

•  Tento text je uveden podle Missale Romanum cum lectionibus. Editio iuxta typicam alteram. [Cittá dei 
Vaticano], Libreria Editrice Vaticana 1977. 4 Tomi. -  Text odpovídá mešnímu lekcionáři.

•  Petitem jsou tištěny doplňky z Ordo missae cum populo.
•  Části tištěné kurzívou se při liturgii nečtou. V liturgických knihách jsou většinou tištěny červeně (tzv. rubriky).
•  Podrobné gramatické poznámky k vlastnímu textu evangelia: -» oddíl A.a této lekce.
•  Další poznámky k překladu: anno B -  abl. časový -  v roce B (v ročním cyklu B); finito ěvangelió -  vazba 

ablativu absolutního (-» L 17.A,c) -  když bylo evangelium skončeno, po ukončení evangelia; omnibus 
acclamantibus -  abl. absolutní -  zatímco všichni zvolají /  a všichni zvolají; děleantur -  3. os. pl. konj. préz. 
pas. -  ať jsou zničeny /  zahlazeny.

[30] Symbolum apostolicum

Crědd in Deum,
Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iěsum Christum,
Filium eius unicum, Dominum nostrum: 
qui conceptus est dě Spiritu Sánctó, 
nátus ex Maria Virgine, 
passus sub Pontio Piláto, 
crucifixus, mortuus, et sepultus: 
děscendit ad Inferos: 
tertia diě resurrěxit á mortuis; 
ascendit ad caelos;
sedet ad dexteram Del Patris omnipotentis: 
inde venturus est 
iúdicáre vivos et mortuos.
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Crědo in Spiritum Sanctum,
Sanctam Ecclesiam catholicam,
Sanctorum communionem, 
remissionem peccat5rum, 
carnis resurrectionem, 
vitam aeternam. Aměn.

[31] Canticum beatae Mariae Virginis (Lc 1, 46-55)

Magnificat
anima mea Dominum, 

et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo; 

quia respexit humilitatem ancillae suae,
ecce enim ex hoc beatam mě dicent omněs generationes.

Quia fecit mihi magna, qui potens est: 
et sanctum nomen eius, 

et misericordia eius á progenie in progenies 
timentibus eum.

Fěcit potentiam in bracchio su5,
dispersit superbos mente cordis sui, 

deposuit potentěs dě sede, 
et exaltavit humiles, 

esurientes implevit bonis, 
et divites dimisit ináněs.

Suscepit Isráěl, puerum suum, 
recordatus misericordiae suae, 

sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

[32] Invocatio ad sanctum Michaelem Archangelum

Sancte Michaěl Archangele, defende nos in proelio; 
contra nequitiam et Insidias diaboli estó praesidium.
Imperet illi Deus; supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae caelestis,
satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,
divina virtute in Infernum detrude. Aměn.

Poznámky: illi -  dat. sg. zájmena ille, illa, illud -  jemu; imperet -  3. os. sg. konj. préz. akt. -  nechť přikáže.

[33] Invocatio ad sanctum Angelum Custodem proprium

Angele Dei, qui custos es mei, 
mé tibi commissum pietate superna 
[hodiě (vel: hac nocte)] 
illumina, custodi, rege et guberna. Aměn.
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9. LEKCE -  LECTIO NONA
Stupňování adjektiv 

Tvoření a stupňování adverbii 
Konjunktivy slovesa esse

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Stupňování adjektiv -  adiectívorum gradátio

Latinská adjektiva mohou vyjádřit trojí stupeň jimi označené vlastnosti:

1. stupeň -  pozitiv (gradus positivus) vyjadřuje základní míru vlastnosti
např. pulcher, pulchra, pulchrum -  krásný

2 . stupeň -  komparativ (gradus comparativus) vyjadřuje vyšší nebo odlišnou míru vlastnosti
např. pulchrior, pulchrius -  krásnější

3 . stupeň -  superlativ (gradus superlativus) vyjadřuje nejvyšší míru vlastnosti
např. pulcherrimus, -a, -um -  nejkrásnější, překrásný

Stupňování pravidelné -  gradátió rěguláris

Komparativ se tvoří ze základu adjektiva příponami -ior (pro m. a f.), -ius (pro n.) 
a skloňuje se podle 3. deklinace jako substantiva s kmenem souhláskovým (vzory victor a nómen). 
V abl. sg. má koncovku -e, v gen. pl. -um, v nom. a ak. pl. n. koncovku -a.

Superlativ se tvoří ze základu adjektiva zpravidla příponou -issimus, -issima, -issimum 
a skloňuje se jako adjektiva 1. a 2. deklinace.

Adjektiva 1. 2. a 3. deklinace zakončená v nom. sg. na -er tvoří superlativ příponou 
-rimus, -rima, -rimum.

Šest adjektiv zakončených v nom. sg. na -lis (3. deklinace) tvoří superlativ příponou 
-limus, -lima, -limům.

pozitiv základ komparativ superlativ

clarus, a, um jasný, slavný clar- clar-ior, -ius clár-issimus, -a, -um
levis, e lehký lev- lev-ior, -ius lev-issimus, -a, -um
felix, felícis šťastný felíc- fellc-ior, -ius fellc-issimus, -a, -um

liber, era, erum svobodný llber- llber-ior, -ius llber-rimus, -a, -um
crěber, bra, brum hojný, častý crěb(e)r- crěbr-ior, -ius crěber-rimus, -a, -um
ácer, ácris, acre ostrý, rázný ác(e)r- ácr-ior, -ius Scer-rimus, -a, -um
celer, celeris, e rychlý celer- celer-ior, -ius celer-rimus, -a, -um

facilis, e snadný facil- facil-ior, -ius facil-limus, -a, -um
difficilis, e nesnadný diffícil- difficil-ior, -ius difficil-limus, -a, -um
similis, e podobný simil- simil-ior, -ius simil-limus, -a, -um
dissimilis, e nepodobný dissimil- dissimil-ior, -ius dissimil-limus, -a, -um
humilis, e nízký humil- humil-ior, -ius humil-limus, -a, -um
gracilis, e štíhlý gracil- gracil-ior, -ius gracil-limus, -a, -um
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Ostatní adjektiva zakončená v pozitivu na -lis mají superlativ pravidelný, např.:

nobilis, e vznešený 
utilis, e užitečný

nobil-
util-

nobil-ior, -ius 
util-ior, -ius

nobil-issimus, -a, -um 
util-issimus, -a, -um

Zvláštnosti ve tvoření komparativu a superlativu

Složená adjektiva zakončená na -dicus, -fícus, -volus tvoří komprativ a superlativ, jakoby končila na -dicěns, 
-ficěns, -volěns (gen. sg. -dicentis, -ficentis, -volentis):

pozitiv komparativ
maledic-us, a, um zlolajný maledic-e-nt- maledic-e-nt-ior, -ius
magnifi-cus, a, um velkolepý magnifíc-e-nt- magnific-e-nt-ior, -ius
benevol-us, a, um laskavý benevol-e-nt- benevol-e-nt-ior, -ius

superlativ
maledic-e-nt-issimus, -a, -um 
magnific-e-nt-issimus, -a, -um 
benevol-e-nt-issimus, -a, -um

Stupňování opisné -  gradatio periphrastica 

Adjektiva, která mají před koncovkou -us, -a, -um samohlásku, tvoří komparativ pomocí 
adverbia magis (více) a superlativ pomocí adverbia maximě (nejvíce), např.:

pozitiv
-u-us arduus, a, um strmý
-i-us dubius, a, um pochybný
-e-us idoneus, a, um vhodný

komparativ 
magis arduus, -a, -um 
magis dubius, -a, -um 
magis idóneus, -a, -um

superlativ 
maximě arduus, -a, -um 
maximě dubius, -a, -um 
maximě idoneus, -a, -um

Poznámky:

•  Zvi. ve středověké a církevní latině se superlativ i u těchto adjektiv tvoří pomocí koncovky -issimus, -a, -um

např.: pius, a, um zbožný
strěnuus, a, um zdatný, rázný

magis pius, -a, -um 
magis strěnuus, -a, -um

pi-issunus, -a, -um 
strěnu-issimus, -a, -um

•  Adjektiva na -quus se stupňují pravidelně,

např.: aequus, a, um rovný, slušný aequ-ior, -ius
antiquus, a, um starý, starobylý antlqu-ior, -ius
něquam (neskl.) ničemný, špatný něqu-ior, -ius

aequ-issimus, -a, -um 
antíqu-issimus, -a, -um 
něqu-issimus, -a, -um

•  Opisného stupňování se může použít i u adjektiv, která samohlásku před koncovkou nemají,

např.: utilis, e užitečný util-ior, -ius / magis utilis, -e útil-issimus, -a, -um
/ maximě Otilis, -e

Stupňování nepravidelné -  gradatio irrěguláris 

Některá adjektiva tvoří jednotlivé stupně od různých kmenů. Jsou to tato adjektiva:

komparativ

melior, -ius 
peior, -ius 
maior, -ius 
minor, -us
plůrěs, -a (gen. plúrium) 
plus, pluris

superlativ

optimus, -a, -um 
pessimus, -a, -um 
maximus, -a, -um 
minimus, -a, -um 
plůrimí, -ae, -a
plurimum

p o z i t i v

bonus, a, um dobrý 
malus, a, um zlý, špatný 
magnus, a, um velký, veliký 
parvus, a, um malý 
multí, ae, a mnozí, četní
multum (neutrum sg.) mnoho 

Poznámky:

•  Plus -  více (kompar. k multum) je neutrum substantivní; kromě nom. a ak. sg. (plus) má jenom gen. sg. (pluris); také 
superlativ plurimum -  nejvíce se obvykle vyskytuje pouze v nom. a ak. (plurimum), např.: plus (plurimum) a u r í-  více 
(nejvíce) zlatá; plus (plurimum) valeo -  více (nejvíce) zmohu; plůris (plůrimí) aestimó -  více (nejvíce) si vážím, oceňuji.

•  Plurál (multí, multae, multa -  mnozí; plůrěs, plůra -  více; plůrimí, plůrimae, plurima -  nejvíce) má význam adjektivní: 
multí hominěs -  mnoho lidí; plůrěs hominěs -  více lidí; plůrimí hominěs -  nejvíce lidí.

•  Adjektivum complůrěs, complůra (přemnozí, dosti mnoho, nemálo) vyskytuje se jen v plurálu a nemá význam 
srovnávací: complůrěs librí -  nemálo knih, přemnohé knihy.
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Stupňování neúplné (schodné) -  gradátid děfectíva

Některá adjektiva netvoří všechny stupně. U těchto adjektiv se scházející stupeň nahrazuje 
jiným adjektivem téhož nebo analogického významu, nebo se užije opisného stupňování, popřípadě 
se tohoto stupně vůbec neužívá:

pozitiv od adjektiva komparativ superlativ

egěnus, a, um (nuzný) egěns, entis egentior, -ius egentissimus. -a. -um
providus, a, um (prozíravý) providens, entis providentior. -ius próvidentissimus, -a, -um
novus, a, um (nový) recěns, entis recentior, -ius novissimus, -a, -um
sacer, cra, crum (posvátný) sánctus. a. um sánctior, -ius sacerrimus, -a, -um
salutaris, e (zdravý, léčivý) salúber, bris. bre salutarior, -ius saluberrimus, -a, -um
vetus, veteris (starý, starobylý) vetustus, a. um vetustior, -ius veterrimus, -a, -um
frugl (neskl.) (řádný) frugalis, e frugálior, -ius frugalissimus, -a, -um

diversus, a, um (různý) magis diversus, -a, -um diversissimus, -a, -um
falsus, a, um (klamný) magis falsus, -a, -um falsissimus, -a, -um

alacer, cris, cre (hbitý, čilý) alacrior, -ius —
laudabilis, e (chvályhodný) laudabilior, -ius —
iuvenis, e (mladý) iůnior, -ius —
senex, senis (starý) senior, -ius —
exterus / exter, era, erum (vnější) exterior, -ius extrěmus, -a, -um
inferus, a, um (dolní, spodní) Inferior, -ius infimus, -a, -um /

/ Imus, -a, -um
posterus, a, um (následující, příští) posterior, -ius (zadnější, pozdější) postrěmus, -a, -um
super(us), era, erum (horní) superior, -ius suprémus, -a, -um /

/ summus, -a, -um
— [prope (blízko); propinquus, a, um (blízký)] propior, -ius (bližší) proximus, -a, -um

— [ante (před)\ anterior, -ius (přednější, přední) —
— [citra (z této strany)] citerior, -ius (přednější, přední) —

— děterior, -ius (horší, špatnější) deterrimus, -a, -um
— [intrá (uvnitř); internus, a, um (vnitřní)] interior, -ius (vnitřnější, vnitřní) intimus, -a, -um
— [prae (před)] prior, -ius (přednější) primus, -a, -um (první)
— [ultra (z oné strany)] ulterior, -ius (vzdálenější, zadní) ultimus, -a, -um

Poznámky k překladu komparativu a superlativu:

Komparativ

•  Odlišuje-li komparativ dvě věci, které nějak patří k sobě, pak se do češtiny obvykle překládá pozitivem, např. 
pars prior -  pars posterior (první část -  druhá část) pars exterior -  pars interior (vnější část -  vnitřní část)

•  Základ srovnání (osoba nebo věc, od které se něco rozlišuje) se u komparativu vyjadřuje ablativem srovnávacím 
(ablativus comparativus) nebo spojkou quam (než) s nominativem; v češtině dnes obojí vyjadřujeme spojkou než 
(s nom.) nebo předložkou nad (s ak.), gen. srovnávací (jasnější hvězdy) je archaický; např.
stělla clárior /  clárior quam stělla jasnější než hvězda /  jasnější nad hvězdu /  jasnější hvězdy

•  Komparativ v absolutním použití (základ srovnání není vyjádřen) označuje větší nebo odchylnou míru vlastnosti proti 
pravidelné míře; do češtiny překládáme pozitivem s příslovci příliš /  poněkud /  trochu /  nadmíru /  poměrně apod. 
Tua verba duriora sunt. Tvá slova jsou příliš /  nadmíru /  poměrně tvrdá.
Responsum erat brevius. Odpověď byla příliš /  poněkud /  trochu stručná.

Superlativ

•  Základ srovnání u superlativu se vyjařuje genitivem celkovým (genitivus partitivus) nebo předložkovým pádem 
(abl., ak.); do češtiny se obojí překládá předložkovým pádem, např.
sapientissimus Graecorum nejmoudřejší z Řeků
clarissimus omnium nejslavnější ze všech /  nade všechny
acerrimus ex omnibus nostris sěnsibus nejostřejší z našich smyslů
honestissimus inter sučs nejpočestnější mezi svými
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•  Absolutní užití superlativu (základ srovnání není vyjádřen) označuje velmi vysoký stupeň vlastnosti jako něco 
naprostého; v tomto případě se superlativní tvar nazývá elativ (ělátřvus); do češtiny se elativ překládá pozitivem 
s příslovci velmi /  velice /  zcela, nebo adjektivy s předponami pře-, vele-, pra-, např.
Socrates fuit vir sapientissimus. Sokrates byl velmi moudrý muž.
Urbs clarissima ... Přeslavné město ...

b) Tvoření a stupňování adverbii

Latinská adverbia (příslovce) mohou být různá jak svým významem, tak svým původem 
(primární -  prvotní a sekundární -  odvozená).

Primární adverbia nelze odvodit z jiných slovních druhů. Patří k nim záporky nón a ně.

Odvozená (sekundární) adverbia jsou tvořena z kmenů jmenných, zájmenných a slovesných 
různými odvozovacími příponami. Z latinských odvozených adverbii jsou nejčetnější adjektivní 
adverbia (příslovce způsobu), která se zpravidla mohou také stupňovat. Jejich pozitiv se tvoří od 
adjektiv příponami -ě, -iter nebo -er, komparativ se rovná ak. sg. n. komparativu příslušného 
adjektiva (koncovka -ius), superlativ se tvoří od superlativu příslušného adjektiva příponou -ě .

Příklady odvozování a stupňování adjektivních adverbii:

adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace 

clár-US, -a, -um slavný clár-ě slavně clár-ius clár-issim-ě
liber, -era, -erum svobodný líber-ě svobodně liber-ius llber-rim-ě
pulcher, -chra, -chrum krásný pulchr-ě krásně pulchr-ius pulcher-rim-ě

adverbia od adjektiv 3. deklinace

ácer, ácr-is, ácr-e ostrý ácr-iter ostře ácr-ius ácer-rim-ě
brevis, -e krátký brev-iter krátce brev-ius brev-issim-ě
facilis, e snadný facil-iter snadno facil-ius facil-lim-ě
felíx, fellc-is šťastný fellc-iter šťastně fellc-ius felíc-issim-ě

adverbia od adjektiv 3. deklinace zakončených na -ns'(kmen na -nt-)

sapiens, sapient-is moudrý sapient-er moudře sapient-ius sapient-issim-ě

adverbia od nepravidelně stupňovaných adjektiv a některé zvláštní tvary

bonus, -a, -um dobrý ben-e dobře mel-ius optim-ě
malus, -a, -um zlý, špatný mal-e zle, špatně pe-ius pessim-ě
magnus, -a, -um velký, veliký magnopere velmi magis více maxim-ě

paulus, -a, -um malý, skrovný
(* magno opere) 

paul-um málo / minus méně minim-ě

multus, a, um mnohý, četný
/ n5n mult-um 

mult-um mnoho plus více plúrim-um
pOtis, -e mohoucí, schopný — pot-ius pot-issim-um

něquam (neskl.) ničemný něqu-iter ničemně
spíše, více 

něqu-ius
nejspíše, nejraději 

něqu-issim-ě
alius, alia, aliud jiný al-iter jinak — —
audáx, audác-is odvážný audác-ter odvážně audác-ius audác-issim-ě
difficil-is, e nesnadný difficil-iter nesnadno difficil-ius difficil-Iim-ě

Poznámka: Adverbium difficiliter -  nesnadno mívá v pozitivu také jiné tvary: difficulter /  difficile /  nón facile.
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dvojí tvary některých adjektivních adverbii
firm-us, -a, -um pevný firm-ě i firm-iter
hňmán-us, -a, -um lidský humán-ě i humán-iter
larg-us, -a, -um štědrý larg-ě i larg-iter
lúculent-us, -a -um skvělý luculent-ě i lflculent-er
turbulent-us, -a, -um bouřlivý turbulent-ě i turbulent-er

ak. (popř. abl.) sg. n,. některých adjektiv v platnosti adverbia
facil-is, -e snadný facil-e snadno
imman-is, -e hrozný immán-e hrozně
sublím-is, -e vysoký subllm-e ve výši, do výše
multus, a, um mnohý mult-um mnoho

mult-5 mnohem
nimius, a, um přílišný nimi-um příliš
paulus, a, um malý, skrovný paul-um málo

paul-5 o něco, poněkud
postrěmus, a, um poslední postrěm-um naposled

postrěm-6 konečně, nakonec
tantus, a, um tak veliký tant-um tolik, toliko

tant-ó o tolik, tím
cěteri, ae, a ostatní cěter-um ostatně

adverbia na -ó od některých adjektiv 1. a 2. deklinace (vlastně abl. sg. n. adjektiva)
cit-us, -a, -um rychlý cit-o / cit-o rychle
continu-us, -a, -um souvislý continu-o ihned
crěb-er, -bra, -brum častý crěbr-6 často
fals-us, -a, -um klamný, mylný fals-5 mylně
fortult-us, -a, -um náhodný fortult-č náhodně
grátult-us, -a, -um bezplatný, zdarma gratult-ó zdarma
merit-us, -a, -um zasloužený merit-5 zaslouženě
necessari-us, -a, -um nutný necessári-č nutně
perpetu-us, -a, -um neustálý perpetu-č neustále
rár-us, -a, -um řídký, vzácný rár-ó zřídka
sěcrět-us, -a, -um soukromý, tajný sěcrět-5 soukromě, tiše
sěr-us, -a, -um pozdní sěr-5 pozdě
subit-us, -a, -um náhlý subit-ó náhle
tut-us, -a, -um bezpečný tflt-č bezpečně
cert-us, -a, -um jistý, určitý cert-ó určitě

ale cert-ě zajisté, aspoň
věr-us, -a, -um pravý, pravdivý věr-o vskutku, avšak

ale věr-ě pravdivě

® adverbia odvozená příponami -tím (-atim, -itirn) nebo -tus (-itus), např.

□ certatim -  o závod; furtim -  pokradmu; gradátim -  krok za krokem, postupně; nominátim -  jmenovitě; passim 
(*pad-tim) -  všude; sěnsim (*sent-tim) -  sotva pozorovatelně, znenáhla; paulátim -  znenáhla; raptim -  chvatně; 
singillatim -  jednotlivě, po jednom; virltim -  muž po muži, po mužích;

□ [označení východiska]: antiquitus -  od starodávna; divinitus -  božím řízením, od Boha; funditus -  od základu, zcela; 
penitus -  z nitra, zcela; radicitus -  z kořene, zúplna;

9 některá z odvozených adverbii jsou ustrnulé pády

□ nominativ: věrum [=  pravda] vskutku, rursus (*revorsus = obrátiv se) -  opět;
□ akuzativ: partim -  dílem, částečně; statím -  ihned; vicissim -  střídavě; rúrsum (*revorsum = obrátivšího se) -  opět; 

alias - jindy, jinak; forás -  za dveře, ven; multum -  mnoho;
□ lokál (-» L 6.A,b): herí -  včera; vesperi -  večer; humí -  na zemi;
□ ablativ: falsó -  mylně; meritd -  zaslouženě; děnuó -  znova; forte -  náhodou; repente -  náhle; grát(i)ís -  zdarma;

® také některá primární adverbia (neodvozená od adjektiv) se mohou stupňovat

diu dlouho diutius déle diutissime nejdéle
prope blízko propius blíže proximě nejblíže
saepe často saepius častěji saepissime nejčastěji
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•  některá adverbia netvoří všechny stupně (stupňování neúplné -  schodné)

nuper nedávno 
satis / sat dosti 
secus jinak

satius spíše, lépe
sětius / sěcius méně, hůře, jinak
děterius hůře
posterius později
prius dříve, předtím

nuperrime zcela nedávno 

děterrimě nejhůře
postrěmum / postrěmo nejpozději, naposled 
primům / primo nejdříve, nejprve

c) Sloveso esse -  konjunktivy prézentního systému 
verbum esse -  coniúnctívus praesentis et imperfecti

Konjunktiv (způsob spojovací) vyjadřuje děj možný nebo neskutečný, přání a rozkaz. 
Význam konjunktivu je patrný z věrné souvislosti. Konjunktivu se dále užívá k vyjádření závislosti 
v nepřímé řeči a v některých druzích vět vedlejších; pro toto použití konjunktivu platí pravidla, 
která se probírají v syntaxi.

Konjunktivy prézentního systému slovesa esse

préz. impf.

sg. 1. s-i-m ať jsem es-se-m byl bych
2. S-I-S ať jsi es-sě-s byl bys
3. s-i-t ať jest es-se-t byl by

pl. 1. s-I-mus ať jsme es-sě-mus byli bychom
2. s-I-tis ať jste es-sě-tis byli byste
3. s-i-nt ať jsou es-se-nt byli by

B. Cvičení -  exercitationes

a) Utvořte komparativy a superlativy od těchto adjektiv a skloňujte je  ve spojení se substantivy 
v závorkách:

a 1. Altus (móns). 2. Antiquus (tempus). 3. Áter (nox). 4. Beátus (homó). 5. Bonus 
(opus). 6. Brevis (iter). 7. Idoneus (locus). 8. Magnificus (munus). 9. Magnus (pars).
10. Malus (error). 11. Novus (nuntius). 12. Parvus (urbs). 13. Pius (filius). 14. Vetus 
(consuetudo).

b) Utvořte a stupňujte adverbia od adjektiv ze cvičení a):
b Poznámky: 12. parvus -  adv. =  parum, stupňování jako adv. paulum; 14. pro pozitiv použijte adverbia od vetustus.

c) Časujte tyto věty:
c 1. Průdentior sim hodiě, quam ful herí. 2. Utinam iterum parvulus essem.

d) Přečtěte a přeložte:
a 1. Tua consilia sunt luce clárióra. 2. Video meliora proboque, sed deteriora sequor.

3. Melior est oboedientia quam victimae (cf. l  Sam 15, 22). 4. Iudicia Domini [sunt] věra, 
dulciora super mei et favum sťUlantem (Ps 19 [18], 10). 5. Liber proprius est amicus proximus. 
6. Nullum malum est velocius fama. 7. Et erit novissimus error peior priore (Mt 27, 64). 
8. Simulatio amoris peior odio est. 9. Tunica pallio propior est. 10. Lěx posterior derogat 
priori. 11. Sunt facta verbis difficiliora. 12. Qui minor est inter vos omněs, hic maior est 
(Lc 9, 48). 13. Amici benevolentissimi in periculis cognoscuntur. 14. Aliena vitia videre 
facillimum est. 15. Vir humillimus, pauperrimus, castissimus, talis erit praelatus dignissimus.



16. Apud omněs ferě gentěs maiorěs nátu á minoribus coluntur. [17.] Dě duobus malís minus 
ělige. 18. In omnibus operibus tuis memorare novissima tua et in aeternum non peccabis 
(Eccii 7, 40). 19. Ego enim sum minimus apostolorum, qui non sum dignus vocari apostolus, 
quoniam persecutus sum ecclěsiam Del (l Cor 15, 9).

b 20. Fěstíná lentě. 21. Plěnus venter non studet libenter. 22. Canis timidus vehementius 
latrat quam mordet. 23. Argumenta plus quam testěs valent. 24. Surge velociter. 25. Honores 
mutant mórěs, sed ráro in meliores. 26. Ferrum homini maxime necessarium et utilissimum 
est. 27a. Melius est confidere in Domino quam confidere in homine.

0 27b. Ně simus sevěrl iúdicěs aliorum. 28. SI hominěs sine ratione essent, běluis similěs 
essent. 29. Sine spě vita tristis esset. 30. Pax Domini sit semper voblscum.

e) Znovu si vyhledejte text [12] (s.35), proveďte jeho tvaroslovný rozbor (vzor -> L 8.A,b) 
a přeložte. Kprocvičení stupňování adjektiv a adverbii je  možno použít textu [35] v části C této 
lekce a textů [15] (s.36) a [66] (s.122).

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[34] E Prece eucharistica -  acclamatio post Consecrationem

93. Deinde [sacerdos] dicit: Mysterium fidei.

Et populus prosequitur acclamans:

Mortem tuam annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem cónfitěmur, donec venias.

Vel:

Quotiescumque manducamus pánem hunc et calicem bibimus, 
mortem tuam annuntiamus, Domine, donec venias.

Vel:

Salvátor mundi, salvá nos,
qui per crucem et resurrěctiónem tuam liberasti nos.

Poznámka: dónec venias -  venias: 2. os. sg. konj. préz. akt. slovesa venió, Ire, ... -  až bys přišel /  dokud bys 
nepřišel /  dokud nepřijdeš.

[35] Oratio prd agonizantibus

Ó clementissime Iěsu, amator animárum, 
obsecro tě per agóniam Cordis tul Sanctissimi 
et per dolórěs Mátris tuae Immaculatae, 
lavá in Sanguine tuo peccátórěs totius mundi 
nunc positos in agóniá et hodiě morituros. Aměn.

Cor Iěsu in agóniá factum 
miserěre morientium.

Poznámky: tótius -  gen. sg. m. zájmenného adjektiva tótus, -a, -um -  celého; in agóniá factum  -  factum: part. 
perf. od slovesa fid , fieri, factus sum -  stávám se, vznikám, jsem  -  které jsi bylo v agónii / ponořené do agónie.
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10. LEKCE -  LECTIO DECIMA
Zájmena ukazovací 

Konjunktivy prézentního systému sloves 1 . - 4 .  konjugace 
Význam a některé případy užití konjunktivů (1)

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Zájmena ukazovací -  pr5nómina děmdnstrátíva

1. hic, haec, hoc -  tento, tato, toto -  ukazuje na předmět přítomný a blízký 1. osobě; např. hune
librum tibi dabó -  tuto knihu ti dám; haec domus -  tento dům (kde jsem) /  tento (můj) 
dům; hoc tempus -  tato doba (v níž žijeme) /  naše doba;

2. iste, ista, istud -  tenhle, tahle, tohle -  ukazuje na předmět blízký osobě oslovené, např. ista
domus -  tenhle dům (kde jsi) /  tenhle (tvůj) dům; istud tempus -  tahle doba (v níž žijete) 
/  vaše doba; někdy mívá význam hanlivý, např. istorum hominum facta -  činy těchhle 
(ničemných) lidí;

3. ille, illa, illud -  onen, ona, ono -  ukazuje na předmět vzdálený nebo nepřítomný, např. illa
domus -  onen dům (tam); illud tempus -  ona dávná doba; někdy také na osobu známou, 
proslulou, např. Sócratěs ille -  (onen) slavný Sokrates; illud Augustini- (onen) známý /  
slavný /  proslulý výrok Augustinův; v poklasické latině pokleslo na zájmeno třetí osoby -  
on, ona, ono;

4. ipse, ipsa, ipsum -  sám, sama, samo -  zdůrazňuje význam substantiva nebo zájmena, např.
ipse Petrus -  sám Petr; nemá význam sám ve smyslu samojediný, osamělý, ale právě on; 
ten, o kterém je  řeč; v překladu do češtiny někdy stačí osobní zájmeno v důrazové pozici 
na začátku: Ipse liberabit mě -  On sám /  Právě ón /  On mě vysvobodí.

5. is, ea, id -  ten, ta, to (on, ona, ono) -  ukazuje na to, o čem byla zmínka nebo co se právě
vysvětluje; význam on, ona, ono má pouze tehdy, zastupuje-li zájmeno osobní nebo 
přivlastňovací 3. osoby (-* L 3.A,b-c);

6. idem, eadem, idem -  tentýž (týž), tatáž (táž), totéž -  má význam ztotožňovací; skloňuje se
pouze v první části podobně jako zájmeno i(s)-, ea-, i(d)-, postfix -dem zůstává ve všech 
pádech nezměněn.

Skloňování ukazovacích zájmen

Sg-
nom. hic haec hoc iste ista istud ille illa illud
gen. huius huius huius istíus istíus istíus illlus illlus illlus
dat. huic huic huic istí istí isti illl illl illl
ak. hune hanc hoc istum istam istud illum illam illud
abl. hoc hác hoc isto ista isto illo illa illo
pl.
nom. hl hae haec istí istae ista illl illae illa
gen. hórum hárum hčrum istorum istárum istorum illorum illárum illorum
dat. his his his istis istls istls illis illls illls
ak. h5s has haec istčs istás ista illos illas illa
abl. his his his istls istls istls illls illls illls
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Sg-
nom. ipse ipsa ipsum is ea id ídem eadem idem
gen. ipsius ipsTus ipsTus eius eius eius eiusdem eiusdem eiusdem
dat. ipsi ipsi ipsi el eT eí eidem eidem eidem
ak. ipsum ipsam ipsum eum eam id eundem eandem idem
abl.
Til

ipsó ipsá ipso eó ea eó eódem eádem eódem
JSI.
nom. ipsi ipsae ipsa ii (eí) eae ea ildem eaedem eadem
gen. ipsorum ipsárum ipsorum eórum eárum eórum eórundem eárundem eórundem
dat. ipsis ipsls ipsls ffs (eis) ils (eis) ils (eis) ilsdem ilsdem ilsdem
ak. ipsós ipsás ipsa eos eás ea eósdem eásdem eadem
abl. ipsls ipsís ipsís iTs (eis) ils (eis) ils (eis) iísdem ilsdem iísdem

Poznámky:

•  u zájmena idem, eadem, idem v ak. sg. a v gen. pl. přešlo -m- před -d- v -n-, můžeme se však setkat i s tvary eumdem, 
eamdem, eůrumdem, eárumdem (např. ve starších vydáních Vulgáty nebo liturgických knih).

•  zájmeno ipse, ipsa, ipsum bývá spojováno s osobními zájmeny v jedno slovo, přičemž se někdy mezi obě součásti vkládá 
částice -met-, např. ego á měipsd nón loquor -  já  nemluvím sám ze sebe; salva těmetipsum -  zachraň sám sebe.

b) Konjunktivy prézentního systému -  coniůnctlvus praesentis et imperfecti

Coniunctivus praesentis activi
ať chválím ať ničím ať čtu ať chytám ať slyším
laud-e-m děle-a-m leg-a-m cap-i-a-m aud-i-a-m
laud-ě-s děle-á-s leg-á-s cap-i-á-s aud-i-á-s
laud-e-t děle-a-t leg-a-t cap-i-a-t aud-i-a-t
laud-ě-mus děle-á-mus leg-á-mus cap-i-á-mus aud-i-á-mus
laud-ě-tis děle-á-tis Ieg-á-tis cap-i-á-tis aud-i-á-tis
laud-e-nt děle-a-nt leg-a-nt cap-i-a-nt aud-i-a-nt

Coniunctivus praesentis passm
ať jsem  chválen ať jsem  ničen ať jsem  čten ať jsem  chytán ať jsem  slyšen
laud-e-r děl-e-a-r leg-a-r cap-i-a-r aud-i-a-r
iaud-ě-ris děl-e-á-ris leg-á-ris cap-i-á-ris aud-i-á-ris
laud-ě-tur del-e-á-tur leg-S-tur cap-i-á-tur aud-i-á-tur
laud-ě-mur děl-e-á-mur leg-á-mur cap-i-á-mur aud-i-á-mur
laud-ě-miní děl-e-á-miní leg-á-miní cap-i-á-miní aud-i-á-miní
laud-e-ntur děl-e-a-ntur leg-a-ntur cap-i-a-ntur aud-i-a-ntur

Coniiinctivus imperfecti activi
chválil bych ničil bych četl bych chytal bych slyšel bych
laud-á-re-m děl-ě-re-m leg-e-re-m cap-e-re-m aud-i-re-m
laud-a-rě-s děl-ě-rě-s leg-e-ré-s cap-e-rě-s aud-í-rě-s
laud-a-re-t děl-ě-re-t leg-e-re-t cap-e-re-t aud-r-re-t
laud-a-rě-mus děl-ě-rě-mus leg-e-rě-mus cap-e-r€-mus aud-f-rě-mus
laud-a-rě-tis děl-ě-rě-tis leg-e-rě-tis cap-e-rě-tis aud-í-rě-tis
laud-á-re-nt děl-ě-re-nt leg-e-re-nt cap-e-re-nt aud-í-re-nt

Coniúnctivus imperfecti passivi
byl bych chválen byl bych ničen byl bych čten byl bych chytán byl bych slyšen
laud-a-re-r děl-ě-re-r leg-e-re-r cap-e-re-r aud-í-re-r
laud-a-rě-ris del-ě-rě-ris leg-e-rě-ris cap-e-rě-ris aud-í-rě-ris
laud-S-rě-tur děl-ě-rě-tur leg-e-rě-tur cap-e-rě-tur aud-T-rě-tur
laud-á-rě-mur děl-ě-rě-mur leg-e-rě-mur cap-e-rě-mur aud-f-rě-mur
Iaud-a-rě-miní děl-ě-rě-miní leg-e-rě-miní cap-e-rě-miní aud-i-rě-miní
laud-á-re-ntur děl-ě-re-ntur leg-e-re-ntur cap-e-re-ntur aud-í-re-ntur
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c) Význam a některé případy užití konjunktivu (1) -  konjunktiv prézentu a imperfekta

Konjunktiv prézentu v samostatné nebo hlavní větě vyjadřuje:

•  děj možný v přítomnosti, nedokonavý (konjunktiv možnosti -  coniUnctivus potentiális) -  
v záporných větách je záporka n5n; např.:

DIcas. -  Říkal bys. Ndn dlcás. -  Neříkal bys.

•  rozkaz nebo zákaz, vybídnutí (konj. rozkazovací, zabraňovací, vybízecí -  coniUnctivus iussivus, 
prohibitívus, hortativus) -  v záporných větách je záporka ně; např.:

Lauděs! -  Chval! Ně lauděs! -  Nechval!
Laudet! -  A ť chválí! Ně laudet! -  A ť nechválí!

•  splnitelné přání v přítomnosti (konj. prací -  coniUnctivus optátivus) -  v záporných větách je 
záporka ně; např.:

Omnia bene ěveniant. Kéž všechno dobře dopadne.
Utinam ně patiaris. Kéž netrpíš.

□ Konjunktiv přací může nabýt též významu přípustky (konj. přípustkový -  coniUnctivus concessivus), např.
Ut děsint vlrěs, tamen est laudanda voluntás. A ť I  i když /  třebaže chybějí síly, přece vůle si zaslouží chválu. 
Ně summum sit malum, malum tamen est. I  když /  ačkoliv to není největší zlo, přece je  to zlo.

•  rozvažování nebo nejistotu nebo pochybnost v přítomnosti (konjunktiv rozvažovací-  coniUnctivus
deliberativus) -  v záporných větách je záporka nón; např.:

Quid faciam? Co mám dělat? /  Co bych měl dělat?
Rogem tě? Nón rogem? Mám tě prosit? Nemám prosit?

Konjunktiv imperfekta v samostatné nebo hlavní větě vyjadřuje:

•  děj nebo stav neskutečný, ireálný v přítomnosti nebo všeobecně platný (konjunktiv neskutečnosti
-  coniUnctivus irreális) -  v záporných větách je záporka nón; např.:

Sine amicis vita tristis esset. Bez přátel by byl život smutný.

•  možnost v minulosti, a to zřídka a jen u některých sloves ve 2. nebo 3. osobě sg. (konjunktiv
možnosti -  coniUnctivus potentiális) -  v záporných větách je záporka nón; např.:

Crěderem tibi. Byl bych ti věřil.
Nón crěderem tibi. Nebyl bych ti věřil.

m nesplnitelné, ireálné přání v přítomnosti (konjunktiv přací -  coniUnctivus optativus) -  
v záporných větách je záporka ně; např.:

Utinam frater revlvěsceret. Kéž by bratr znovu ožil.
Utinam hoc pater ně audiret. Kéž by to otec neslyšel.

® rozvažování nebo nejistotu či pochybnost v minulosti (konjunktiv rozvažovací -  coniUnctivus 
deliberativus) -  v záporných větách je záporka nón; např.:

Quid facerem? Co jsem měl dělat? /  Co bych byl měl dělat?
Quid nón facerem? Co jsem  neměl dělat? /  Co bych byl neměl dělat?

Konjunktiv ve větách účelových

Věty vedlejší účelové, uváděné spojkami ut (aby) a ně (aby ne), mají sloveso 
v konjunktivu prézentu, je-li v hlavní větě prézens, futurum nebo imperativ (tzv. časy hlavní); je-li 
ve větě hlavní kterýkoli čas minulý (tzv. časy vedlejší), je ve vedlejší větě účelové konjunktiv 
imperfekta, např.:
□ Discis, ut sapiěns sis. -  Učíš se, abys byl moudrý. Labóras, ne casfígěris. -  Pracuješ, abys nebyl kárán.

Discěs, ut sapiěns sis. -  Budeš se učit, abys byl moudrý. Laborábis, ně castigeris. -  Budeš pracovat, abys nebyl
kárán.
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Disce, ut sapiens sis! -  Uč se, abys byl moudrý. Labora, ně castigeris! -  Pracuj, abys nebyl kárán!

□ Discěbas, ut sapiěns essěs. -  Učil ses, abys byl moudrý. Laborábás, ně castigareris. -  Pracoval jsi, abys nebyl
kárán.

Didicisti, ut sapiěns essěs. -  Naučil ses, abys byl moudrý. Laboravisti, ně castigareris. -  Pracoval jsi, abys nebyl
kárán.

B. Cvičení -  exercitationes

a) Slova v závorkách upravte do náležitého tvaru a skloňujte tato slovní spojení v singuláru 
i plurálu:

a 1. (Hic) signum (indělěbilis). 2. (Hic et ille) servus (fidělis). 3. (Ille) factum (praeclarus).
4. (Hic) virgo (sapiěns). 5. (Ille magnus) civ i tas. 6. (Ipse) rěx (noster). 7. (Iste Infelix) 
oppidum. 8. (Iste) locus (terribilis). 9. (Ipse) nomen (Domini). 10. (Idem) canticum (brevis).
11. (Idem) via (arduus). 12. (Idem) casus (secundus).

b) Utvořte konjunktiv prézentu a imperfekta od těchto sloves a časujte je  v aktivu i pasívu, pokud 
to jejich význam dovoluje:

b Accipio -  diligo -  exspecto -  gaudeo -  imitor -  impleo -  iudico -  mitto -  pello -  sepelio
-  sequor -  taceo.

c) Přečtěte a přeložte:

a 1. Haec est voluntas Dei, sanctificatio vestra (l Thess 4, 3). 2. Aměn dico vobis: Venient 
haec omnia super generationem istam (Mt 23, 36). 3. Tu es Petrus, et super hanc petram 
aedificabo ecclesiam meam (Mt 16, 18). 4. Dico autem vobis: Non bibam amodo dě hoc genimine 
vitis usque in diem illum, cum illud bibam voblscum novum in rěgno Patris mei (Mt 26, 29).
5. Hic est discipulus ille, qui testimonium perhibet dě his et scripsit haec, et scimus, quia 
věrum est testimonium eius (lo 21, 24). 6. Omnes eandem escam spiritalem manducavěrunt, et 
omněs eundem potum biberunt (l Cor io, 3-4). 7. SI duo faciunt idem, non est idem. 8. Per 
ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis 
honor et gloria. 9. Quid dicis dě těipsó? (io 1, 22). 10. Sicut Pater habet vitam in sěmetipso, sic 
dedit et Filio vitam habere in sěmetipso (io 5, 26).

b c 11. Gaudeamus et exsultěmus et děmus gloriam Domino (cf. Ape 19, 7). 12. Memoriam 
cotldiě exerceamus. 13. Audiatur et altera pars. 14. SI quis sitit, veniat ad mě et bibat (lo 7, 37). 
15. Laudětur Iěsus Christus. 16. Qui gloriatur, in Domino gloriětur (1 Cor 1, 31). 17. Accendat 
in nobis Dominus ignem sui amoris et flammam aeternae caritatis. 18. Gratias agamus Domino 
Deo nostro. 19. Dominus nos benedicat et ab omni malo děfendat et ad vitam perducat 
aeternam. 20. Fidelium animae per misericordiam Del requiescant in páce. 21. Ně timeas, 
Maria, invenisti enim gratiam apud Deum (Lc l ,  30). 22. Ně avertas faciem tuam á mě, ně 
děcllněs in Ira tuá á servo tuo (Ps 27 [26], 9). 23. Si quid vovisti Deo, ně morěris reddere 
(Eccie 5, 3). 24. Sine poenae timore multi cives legibus non parerent. 25. Quis nostrum pro 
parentibus non oraret. 26. Utinam mater adhuc viveret. 27. Sic luceat lux vestra coram 
hominibus, ut videant opera vestra bona et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est 
(Mt 5, 16). 28. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiběret dě lumine, ut omněs 
crederent per eum (io 1 ,7 ).

d) Znovu si přečtěte v minulých lekcích texty [7] (s.23), [16] (s.36), [17] (s.36), [22] (s.48), 
vyhledejte a určete v nich konjunktivy a texty přeložte. Stejným způsobem je  možno zpracovat
i texty č. [14] (s.36), [19] (s.42) nebo [32] (s.62).
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C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[36] Psalmus 95 (94)

Venite, exsultemus Domin5;
iubilěmus Deo salutari nostro.
Praeoccupemus faciem eius in confessione 
et in psalmis iubilěmus ei.

Quoniam Deus magnus Dominus 
et rěx magnus super omněs deos.
Quia in manu eius sunt profunda terrae, 
et altitudiněs montium ipsius sunt.
Quoniam ipsius est mare, et ipse fěcit illud, 
et siccam manus eius formaverunt.

Venite, adórěmus et procidamus
et genua flectamus ante Dominum, qui fecit nos,
quia ipse est Deus noster,
et nos populus pascuae eius et ověs manus eius.

Utinam hodiě vócem eius audiatis:
«Nolite obdurare corda vestra,
sicut in Merlba secundum diem Massa in deserto,
ubi tentávěrunt mě patrěs vestri:
probávěrunt mě, etsi viderunt opera mea.

Quadraginta annis taeduit mě generationis illius 
et dixi: populus errantium corde sunt isti.
Et ipsi non cognoverunt vias meas; 
ideo iuravi in Ira mea:
Non introibunt in requiem meam».

Poznámka: nólíte - imper. pl. slovesa nolo, nólle, nolui, nechci -  nechtějte; ndlite obdurare -  nezatvrzujte.

[37] Ě libro Dě Imitatione Christi auctore Thoma a Kempis (tractatus III caput IX)

Quod omnia ad Deum sicut ad finem ultimum sunt referenda

1. Fill, ego děbeo esse finis tuus suprěmus et ultimatus, si věrě desideras esse 
beátus.

Ex hác intentione purificabitur affectus tuus, saepius ad sě ipsum et ad 
creaturas male incurvatus.

Nam si tě ipsum in aliqu5 quaeris, statim in te děficis et árěscis.
Omnia ergo ad mě principaliter referas, quia ego sum, qui omnia dedi.
Sic singula considera sicut ex summo bono manantia; et ideo ad mě tamquam 

ad suam originem cuncta sunt reducenda.
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2. Ex mě pusillus et magnus, pauper et dives, tamquam ex fonte vivo aquam 
vivam hauriunt; et qui mihi sponte et llberě děserviunt, gratiam pro gratia 
accipient.

Qui autem extra mě voluerit gloriari, vel in aliquo privato bono delectari, non 
stabilietur in věro gaudio, neque in corde suo dilatabitur, sed multipliciter 
impediětur et angustiabitur.

Nihil ergo tibi dě bono adscrlbere děběs, nec alicui homini virtutem attribuas, 
sed totum dá Deo, sine quo nihil habet hom5.

3. Ego totum dedi; ego totum rehaběre voló et cum magná districtione 
grátiárum actiones requiro.

[38] Oblatio sui

Suscipe, Domine, universam meam libertatem.
Accipe memoriam, intellectum atque voluntátem omnem.
Quidquid habeo vel possideo, mihi largitus es: 
id tibi totum restituo,
ac tuae prorsus voluntátl trádó gubernandum.
Amorem tui solum cum grátiá tuá mihi doněs, 
et dives sum satis, nec aliud quidquam ultra posco.

[39] Oratio ad impetrandam bonam mortem

Ó M aria, sine lábe concepta,
orá pro nobis, qui confugimus ad tě;
o Refugium peccátorum, Mater agonizantium, 
noli nos děrelinquere in hórá exitus nostri, 
sed impetrá nóbls dolorem perfectum, 
sincěram contritionem, 
remissionem peccátorum nostrorum, 
sanctissimi Viáticl dignam receptionem, 
extremae Unctionis Sacrámentl corroborationem, 
quátenus sěcuri praesentari valeámus 
ante thronum iustl sed misericordis Iudicis,
Del et Reděmptóris nostri. Aměn.

Poznámky: nóli (imper. 2. os. sg. slovesa nolo, nolle, nolui, -)  -  nechtěj; nóli děrelinquere -  neopouštěj; 
quatenus (až kam /  až pokud) -  ve středověké latině v platnosti účelové spojky ut -  aby.

[40] Oratio prd Concilio vel Synodo

Deus, qui populis tuis indulgentia consulis
et amóre domináris,
dá spiritum sapientiae quibus dedisti regimen disciplinae, 
ut plěbs tua ad věritátis agnitionem plěniórem 
et sanctitatis tibi acceptum ducatur augmentum.
Per Christum Dominum nostrum. Aměn.
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11. LEKCE -  LECTIO UNDECIMA
Zájmena tázací, vztažná a neurčitá 

Konjunktiv perfekta a plusquamperfekta 
Význam a některé případy užití konjunktivů (2) 

Věty podmínkové

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Zájmena tázací, vztažná a neurčitá -  pronomina interrogativa, relativa et indefinita

Zájmena tázací -  pronomina interrogativa

1. quis? quid? -  kdo? co? -  má význam substantivní -  ptáme se jím na osobu nebo věc, např.:
Quis věnit? (Kdo přišel?) -  Quid fěcistí? (Co jsi učinil?)

2. qui? (quis?) quae? quod? -  který? která? které? -  jaký? jaká? jaké? -  má význam adjektivní
-  ptáme se jím na určitější označení nebo vlastnost osoby či věci, např.: Qui (quis) poeta 
est clarissimus ? -  Který básník je  nejslavnější? Při zvolám mívá toto zájmeno význam 
jaký, jaký to, např. Quae virtus in hóc exercitii! -  Jaká (je) to statečnost v tom vojsku!

Skloňování tázacích zájmen:

nom. quis quid
gen. cuius cuius rei
dat. cui cui rei
ak. quem quid
abl. quó qua rě

Sg- Pl.
nom. qui quae quod qui quae quae
gen. cuius cuius cuius quórum quárum quórum
dat. cui cui cui quibus quibus quibus
ak. quem quam quod quós quás quae
abl. quó qua quó quibus quibus quibus

Předložka cum se v abl. připojuje na konec zájmena stejně jako u zájmen osobních 
(-» L 3.A,c) quócum, quacum, quibuscum ale cum qua rě.

Zájmena vztažná -  pronomina relativa

1. Qui, quae, quod -  který, která, které; jenž, jež, jež -  skloňuje se stejně jako tázací zájmeno 
qui, quae, quod; v ablativu s předložkou cum bývá quócum, quacum, quibuscum (řidčeji 
cum quó, cum qua, cum quibus). Toto zájmeno často stojí na začátku věrného celku, ať 
už samo nebo ve spojení se substantivem, a spojuje jej těsněji s větným celkem 
předcházejícím; pak se překládá ukazovacím nebo osobním zájmenem, popř. kombinací 
zájmena osobního nebo ukazovacího a vztažného, např. ty; a ty; on; a on; ten; a ten;

76



ten, který; tento -  nebo podle kontextu ten pak; ten však; ten totiž; ten tedy; aby (on) 
a pod. -  např.:
LěgT librum, quem mihi mlserás.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
... in unum Dominum ... Q ui propter nos hominěs ...
Qui tollis peccáta mundi, miserere nóbls.
... benignitatem suam ostendit. Quae benignitas ...
Dux legatos accepit. Qui dě páce agěbant.
... Qui dě páce nón agěbant.
... Quí dě páce agere cupiěbant.
... Quí tandem dě páce agěbant.

2. Zájmena neurčitě vztažná:

•  quisquis, quidquid -  kdokoli, cokoli -  mimo uvedené tvary se vyskytuje obvykle jen 
v ablativu quóquó modó -  jakkoli, jakýmkoli způsobem;

• quicumque, quaecumque, quodcumque -  kdokoli, cokoli (substantivně); kterýkoli, 
kterákoli, kterékoli (adjektivně) -  skloňuje se pouze část quí-, quae-, quod- (stejně jako 
zájmeno tázací), postfix -cumque zůstává beze změny.

Zájmena neurčitá -  pronomina indefinita

1. quis (quí), quid -  (ně)kdo, (ně)co; quis, qua, quod nebo qui, quae, quod -  (ně)který,
(ně)která, (ně)které -  skloňují se jako stejně znějící zájmena tázací; užívá se jich po 
spojkách si, nisi, ně -  jestliže, jestliže ne, aby ne, po částici num -  zda, zdali a po 
vztažných adverbiích quó, quantó -  čím, o kolik, např.: s í quis dixerit -jestliže by někdo 
řekl; ně quod bellum oriátur -  aby nevznikla nějaká (žádná) válka; num quis venit? -  
přichází snad někdo ?; quó quis est sapientior -  čím je  kdo moudřejší.

2. aliquis, aliquid -  někdo, něco; aliqui (aliquis), aliqua, aliquod -  některý, nějaký -  skloňuje
se pouze druhá část -quis, -quid atd. (tj. gen. alicuius, dat. alicui, ak. aliquem ...), 
nom. sg. f. a nom. a ak. pl. n. je pouze aliqua.

3. quidam, quiddam -  kdosi, cosi; quidam, quaedam, quoddam -  kterýsi, jakýsi -  skloňuje se
jenom první část, tj. gen. cuiusdam, dat. cuidam, ak. sg. m. a f. quendam, quandam, 
gen. pl. quórundam, quárundam, quórundam.

4. další složeniny neurčitého zájmena quis-, quid- (quí-, quae-, quod-):
quisnam, quidnam -  kdopak, copak; quinam, quaenam, quodnam -  jakýpak, kterýpak 
quisque, quidque; quique, quaeque, quodque -  každý, každá, každé 
quisquam, quidquam (quicquam) -  někdo, něco
quispiam, quidpiam -  někdo, něco; kdokoli, cokoli; quispiam, quaepiam, quodpiam -  některý, nějaký 
quivis, quidvis -  kdokoli, cokoli; quivis, quaevis, quodvis -  kterýkoli, jakýkoli 
quilibet, quidlibet -  leckdo, leccos; quilibet, quaelibet, quodlibet -  leckterý, lecjaký

b) Konjunktivy perfekta a plusquamperfekta 

Sloveso esse
konj. perf. konj. plqf.

sg. 1. os. fu-erim ať jsem byl fu-isse-m byl bych byl
2. os. fu-eris fu-issě-s
3. os. fu-erit fu-isse-t

pl. 1. os. fu-erimus fu-issě-mus
2. os. fu-eritis fu-issě-tis
3. os. fu-erint fu-isse-nt

Přečetl jsem  knihu, kterou js i mi poslal. 
Požehnaný, jen ž přichází ve jménu Páně.
. . . v  jednoho Pána . . . On  pro nás lidi ...
Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 
... ukázal svou laskavost. (A) tato laskavost... 
Vojevůdce přijal legáty. Ti pak jednali o míru.
... Ti však o míru nejednali.
... Ti totiž toužili jednat o míru.
... Ti tedy /  pak konečně jednali o míru.
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Slovesa 1 . - 4 .  konjugace
Coniunctivus perfecti activi

ať jsem pochválil
laud-á-v-erim
laud-á-v-eris
laud-á-v-erit
laud-á-v-erimus
laud-á-v-eritis
laud-S-v-erint

byl bych pochválil
laud-á-v-isse-m
iaud-3-v-issě-s
Iaud-á-v-isse-t
laud-á-v-issě-mus
laud-á-v-issě-tis
laud-á-v-isse-nt

ať jsem zničil
děl-ě-v-erim
děl-ě-v-eris
děl-ě-v-erit
děl-ě-v-erimus
děl-ě-v-eritis
děl-ě-v-erint

ať jsem  přečetl ať jsem  chytil
lěg-erim
lěg-eris
lěg-erit
lěg-erimus
lěg-eritis
lěg-erint

cěp-erim
cěp-eris
cěp-erit
cěp-erimus
cěp-eritis
cěp-erint

Coniunctivus plusquamperfecti áctivi

byl bych zničil byl bych přečetl byl bych chytil
děl-ě-v-isse-m
děl-ě-v-issě-s
děl-ě-v-isse-t
děl-ě-v-issě-mus
děl-ě-v-issě-tis
děl-ě-v-isse-nt

lěg-isse-m
iěg-issě-s
Iěg-isse-t
lěg-issě-mus
lěg-issě-tis
lěg-isse-nt

cep-isse-m
cěp-issě-s
cěp-isse-t
cěp-issě-mus
cěp-issě-tis
cěp-isse-nt

ať jsem  uslyšel
aud-T-v-erim
aud-T-v-eris
aud-í-v-erit
aud-í-v-erimus
aud-í-v-eritis
aud-I-v-erint

byl bych uslyšel
aud-í-v-isse-m
aud-I-v-issě-s
aud-I-v-isse-t
aud-í-v-issě-mus
aud-í-v-issě-tis
aud-I-v-isse-nt

Coniňnctivus perfecti passivi
(participium perf. pas. významového slovesa +  příslušný tvar konj. préz. slovesa esse)

sg. laudatas, -a, -um sim, sis, sit ať jsem byl pochválen
pl. laudátl, -ae, -a simus, sitis, sint ať jsme byli pochváleni

Coniunctivus plusquamperfecti passivi
(participium perf. pas. významového slovesa + příslušný tvar konj. impf. slovesa esse)

sg. laudátus, -a, -um essem, essěs, esset byl bych býval pochválen
pl. laudátl, -ae, -a essěmus, essětis, essent byli bychom bývali pochváleni

Konjunktivy opisného časování -  coniunctivi coniugatidnis periphrasticae

Konjunktiv tzv. opisného časování činného nebo trpného (-* L 7.A,d) dostaneme připojením příslušných tvarů 
konjunktivu slovesa esse k participiu futura nebo gerundivu významového slovesa.

Opisné časování činné (konjunktiv) -  coniug&tió periphrastica activa (coniňnctivus)
(participium fut. akt. významového slovesa + příslušný tvar konjunktivu slovesa esse; vyjadřuje úmysl, záměr něco činit; 
part. fut. akt. se v těchto tvarech vždy shoduje s podmětem v rodě a čísle)

konj. préz. laudaturus, -a, -um sim, sis, sit 
laudaturi, -ae, -a slmus, sltis, sint

ať chci chválit

konj. impf. laudaturus, -a -um essem, essěs, esset 
laudaturi, -ae, -a essěmus, essětis, essent

chtěl bych chválit

konj. perf. laudaturus, -a, -um fuerim, fueris, fuerit 
laudaturi, -ae, -a fuerimus, fueritis, fuerint

ať jsem chtěl pochválit

konj. plqpf. laudaturus, -a, -um fuissem, fuisses, fuisset 
laudaturi, -ae, -a fuissěmus, fuissetis, fuissent

byl bych chtěl pochválit

Opisné časování trpné (konjunktiv) -  coniugátw periphrastica passiva (coniiincfívus)
(gerundivum významového slovesa +  příslušný tvar konjunktivu slovesa esse; vyjadřuje nutnost nebo vhodnost slovesného 
děje; gerundivum se v těchto tvarech vždy shoduje s podmětem v rodě a čísle)

konj. préz. laudandus, -a, -um sim, sis, sit
laudandi, -ae, -a slmus, sTtis, sint

konj. impf. laudandus, -a, -um essem, essěs. esset
laudandi, -ae, -a essěmus, essětis, essent

ať musím, ať mám být chválen 

musil bych, měl bych být chválen
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konj. perf. laudandus, -a, -um fuerim, fueris, fuerit ať jsem  musil, ať jsem měl být pochválen
laudandi, -ae, -a fuerimus, fueritis, fuerint

konj. plqpf. laudandus, -a, -um fuissem, fuisses, fuisset byl bych musil, byl bych měl být pochválen
laudandi, -ae, -a fuissemus, fuissetis, fuissent

c) Význam a některé případy užití konjunktivu (2) -  konj. perfekta a plusquamperfekta 

Konjunktiv perfekta v samostatné nebo hlavní větě vyjadřuje:

• děj možný dokonavý v přítomnosti (konjunktiv možnosti -  coniunctivus potentiális) - 
v záporných větách je záporka nón; např.:

Dixeris. Řekl bys. /  Mohl bys říci. /  Možná, že řekneš.
Non dixeris. Neřekl bys. / Nemohl bys říci. /M ožná, že ne řekneš.
Quis hoc in dubium revocaverit? Kdo by snad o tom pronesl pochybnost ?

• zákaz ve 2. os. (konjunktiv zabraňovací -  coniunctivusprohibitívus) -  se záporkou ně, např.:
Ne laudaveris! -  Ně laudaveritis! Nechval! -  Nechvalte!

•  přání v minulosti bez vyjádření jeho splnění či nesplnění (konjunktiv přací -  coniunctivus 
optativus) -  v záporných větách je záporka ně; např.:

Omnia bene ěvěnerint. Kéž všechno dobře dopadlo.
Utinam laudaverim. Kéž jsem pochválil.
Ně locutus sit! Kéž nemluvil!
Utinam ně passus sis. Kéž js i netrpěl.

Konjunktiv plusquamperfekta v samostatné nebo hlavní větě vyjadřuje:

• děj nebo stav neskutečný (ireálný) v minulosti (konjunktiv neskutečnosti -  coniunctfvus irreális)
-  v záporných větách je záporka nón; např.:

Profecissem. Byl bych měl úspěch.
Non profecissem. Nebyl bych měl úspěch.

•  nesplnitelné (ireálné) přání v minulosti (konjunktivpřací -  coniunctivus optativus) -  v záporných 
větách je záporka ně; např.:

Utinam id scivissem. Kéž bych to byl věděl.
Utinam hoc pater ně audivisset. Kéž by to byl otec neslyšel.

d) Věty podmínkové

Latina má tři druhy podmínkových vět -  reálné (forma skutečnosti), potenciální (forma 
možnosti) a ireálné (forma neskutečnosti); ve větách kladných je spojka si (jestliže /  -li; jestliže 
by /  kdyby snad; kdyby), ve větách záporných nisi nebo si nón (jestliže ne; jestliže by ne /  kdyby 
snad ne; kdyby ne).

•  forma skutečná (reálná) se vyjadřuje indikativem, např.:
SI interrogas, respondeo. Jestliže se ptáš /  ptáš-li se, odpovídám.
SI interrogavisti, respondi. Jestliže js i se zeptal, odpověděl jsem.
SI interrogabis, responděbó. Jestliže se zeptáš /  zeptáš-li se, odpovím.
SI cecideram, surgěbam. Jestliže jsem upadl, vstával jsem.
SI cecidero, surgam. Jestliže upadnu /  upadnu-li, vstanu.

•  forma možná (potenciální) se vyjadřuje konjunktivem prézentu (možnost v přítomnosti) nebo 
perfekta (možnost v minulosti), např.:

SI hoc dícás, errěs. Jestliže bys /  kdybys to (snad) říkal, mýlil by ses.
SI hoc dixeris, erraveris. Jestliže bys /  kdybys to (snad) řekl, mýlil by ses.
Nisi eum monueris, inhumane feceris. Kdybys ho snad nevař oval, nejednal bys správně.
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•  forma neskutečná (ireálná) vyjadřuje se konjunktivem imperfekta (neskutečnost přítomná) nebo 
plusquamperfekta (neskutečnost minulá), např.:

ST hoc dlcerěs, errarěs.
ST interrogares, responderem.
ST hoc dixisses, erravisses.
Si interrogavisses, respondissem.
Nisi boni essetis, felices non essetis
SI studuissem, profecissem.

B. Cvičení -  exercitationes

a) Zájmena a adjektiva v závorkách uveďte do správného tvaru a skloňujte tato slovní spojení 
v singuláru i plurálu:

a 1. (Quí bonus) mulier. 2. (Ille) verbum (quí) ... 3. Quis (nos et vos). 4. (Quívls) causa 
(dubius). 5. Castellum (quidam tacitus). 6. (Quisque) vir (fortis). 7. (QuTcumque) opus 
misericordiae. 8. (Aliquis) peregrinus (veniens). 9. (Ipse) magister (noster, qui) ... 
10. (Quispiam) poeta (recitans carmina sua).

b) Určete slovesné tvary, utvořte k nim konjunktiv perfekta a plusquamperfekta a časujte:
b Erás -  errás -  resistitis -  respondebam -  scribunt -  seděbat et surgěbat -  sequětur -  

solebamus -  speraverunt -  spondebimus -  tacuistis -  tradidero -  utaris -  věnor -  vigilaret -  
vocamur.

c) Přečtěte a přeložte:
a 1. Numquam věnit quisquam. 2. Homo quidam fecit cěnam magnam et vocavit multos 

(Lc 14, 16). 3. Intravit Iěsús in quoddam castellum, et mulier quaedam Martha nomine excěpit 
illum in domum suam (Lc 10, 38). 4. Quicumque manducaverit pánem [hunc] vel biberit calicem 
Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini (i Cor 11, 27). 5. Omnia, quaecumque 
órantěs petitis, crědite, quia accipiětis et ěvenient vobis (Mc n , 24). 6. Cuius vócem audio? 
Quocum pater loquitur? 7. Quo quisque est doctior, eo est modestior. 8. Quidquid agis, 
prudenter agas, et respice finem.

b~c 9. Id fortasse quispiam dixerit. 10. Ně fugeris něve mortem timueris. 11. Utinam věra 
nuntiaveritis. 12. Ně cito amicum laudaveris, ně citó inimicum accusaveris. 13. Utinam 
numquam peccávissěmus. 14. Utinam frater věnerit.

d 15. Nisi abundaverit iustitia vestra plus quam scribarum et pharisaeórum, non intrabitis 
m rěgnum caelorum (Mt 5, 20). 16. In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Páx huic 
domui. Et si ibi fuerit filius pácis, requiěscet super illum páx vestra (Lc 10, 5-6). 17. Si mě 
persecuti sunt, et vos persequentur; si sermonem meum servávěrunt, et vestrum servabunt 
(io 15, 20). 18. SI sciret pater familias, quá hóra fur venturus esset, vigilaret utique et non 
sineret perfodi domum suam (Mt 24, 43). 19. SI tacuisses, philosophus mánsissěs. 20. Domine, 
si fuissěs hic, non esset mortuus frater meus (io 11, 32). 21. SI cognovissetis mě, et Patrem 
meum cognovissetis (cf. io 14, 7). 22. SI nón věnissem et locutus fuissem eis, peccatum nón 
haběrent (lo 15, 22). 23. Si adhuc hominibus placerem, Christi discipulus nón essem (Gal l, io). 
24. SI nihil agerěs, male agere discerěs. 25. Multae clvitátěs flórěrent, si bene 
administrarentur. 26. SI dlligerětis mě, gauděrětis utique, quia vádó ad Patrem, quia Pater 
maior mě est (io 14, 28). 27. Rěgnum meum nón est dě mundó hoc; si ex hoc mundo esset 
rěgnum meum, ministri mei decertarent, ut nón traderer Iudaels (lo 18, 36).

d) Opakování textů: tvaroslovně rozeberte (vzor -* L 8.A,b) a přeložte texty [8] (s.29) a [34] 
(s.69).

Kdybys to říkal, chyboval bys.
Kdyby ses ptal, odpověděl bych.
Kdybys to byl říkal, byl bys (býval) chybil.
Kdyby ses byl zeptal, byl bych (býval) odpověděl. 
Kdybyste nebyli dobří, nebyli byste šťastni. 
Kdybych byl studoval, byl bych prospěl.
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C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[41] Psalmus 51 (50)

Miserere mei, Deus
secundum magnam misericordiam tuam;

et secundum multitudinem miserationum tuarum 
děle iniquitatem meam.

Amplius lavá mě ab iniquitate mea, 
et a peccato meo mundá mě.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, 
et peccatum meum contra mě est semper.

Tibi, tibi soli peccavi, 
et malum coram tě feci,

ut iustus inveniaris in sententia tua 
et aequus in iudicio tuo.

Ecce enim in iniquitate generatus sum, 
et in peccato concěpit mě mater mea.

Ecce enim veritatem in corde dilěxistl,
et in occulto sapientiam manifestasti mihi.

Asperges mě hyssopo, et mundabor; 
lavabis mě, et super nivem dealbabor.

Audire mě faciěs gaudium et laetitiam, 
et exsultabunt ossa quae humiliasti.

Áverte faciem tuam á peccatis meis, 
et omněs iniquitátěs meás dělě.

Cor mundum creá in mě, Deus,
et spiritum rěctum innova in visceribus meis.

Ně próiciás mě á faciě tuá,
et spiritum sánctum tuum ně auferás á mě.

Redde mihi laetitiam salutaris tui,
et spiritu promptissimo cónfirmá mě.

Docěbo iniquos viás mas, 
et impii ad tě convertentur.

Liberá mě dě sanguinibus, Deus, Deus salutis meae, 
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam.

Domine, labia mea aperiěs,
et os meum annuntiabit laudem tuam.

Non enim sacrificio dělectáris,
holocaustum, si offeram, non placebit.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus,
cor contritum et humiliatum, Deus, nón děspiciěs.

Benigně fac, Domine, in bona voluntate tuá Sion, 
ut aedificentur muri Ierusalěm.

Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holocausta; 
tunc imponent super altare tuum vitulos.
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[42] Ex Ordine Missae -  dě ritu Communionis

Embolismus: 126. Manibus extensis, sacerdos sólus prosequitur, dicens:

Libera nos, quaesumus, Domine, ab omnibus malis,
da propitius pacem in diebus nostris,
ut, ope misericordiae tuae adiuti,
et á peccato simus semper liberi
et ab omni perturbatiSne securi:
exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

Populus orationem concludit, acclamans:

Quia tuum est regnum,
et potestas, et gloria 
in saecula.

Ante Communionem: 133. Sacerdos geniiflectit, accipit hostiam, eamque aliquantulum elevatam super 
patenam tenens, ad populum versus, clara voce dicit:

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Beati, qui ad cenam Agni vocati sunt.

Et una cum populo semel subdit:

Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: 
sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

[43] Oratio ad sanctum Idseph

Virginum custos et pater, sancte Iósěph,
cuius fideli custodiae ipsa innocentia Christus Iesus
et Virgo virginum Maria commissa fuit:
tě per hoc utrumque carissimum pignus Iěsum et Mariam
obsecro et obtestor,
ut mě ab omni immunditia praeservátum,
mente incontaminata, puro corde et casto corpore
Iěsú et Mariae semper facias castissime famulari. Aměn.

Poznámka: ut mě ... facias -  věta snahová (účelová) -  konj. préz. po přítomném čase věty hlavní (obsecro et 
obtestor) -  abys mne ... učinil /  abys mi ... pomohl.

[44] Óratio sancti Petři Canisiípost studium

Tibi laus et gloria, Deus aeterne,
quod grátiá tuá duce hunc absolvi laborem,
quem tibi grátum et mihi salutarem esse concěde.
Nón nóbls, Domine, nón nóbls, 
sed nóminl tuó dá glóriam, 
ut semper in omnibus et super omnia 
in nóbls et pró nóbls benedícáris.
Per Christum Dominum nostrum. Aměn.

Poznámky: gratia tuá duce -  vazba abl. absolutního (-» L 17.A,c) -  veden tvou milostí; quem [laborem] ... 
grátum e t ... salútárem esse concěde -  (a) uděl /  dej, aby tato [práce] byla ... milá a ... spasitelná / ke spáse.
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12. LEKCE -  LECTIO DUODECIMA

Zájmenná adjektiva 
Souvztažná zájmena, adjektiva a příslovce 
Odvozeniny slovesa esse -  posse, pr5desse 

Slovesa fació a fió

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Zájmenná adjektiva -  adiectíva pronominalia

Zájmenná adjektiva (adiectívaprónóminália) jsou adjektiva tvořená od zájmenných kmenů 
nebo adjektiva svým významem blízká zájmenům. Skloňují se podobně jako ukazovací zájmena 
iste, ista, istud nebo ipse, ipsa, ipsum, tj. gen sg. -ius, dat. sg -I pro všechny rody (-» L 10. A,a).

alius, alia, aliud (gen. sg. alterius, dat. sg. ali!) -  jiný
alter , altera, alterum (gen. sg. alterius, dat. sg. alteri) -  druhý
uter, u tra, utrum  (gen. sg. utrius, dat. sg. utři) -  který z obou
neuter, neutra, neutrum  (gen. sg. neutrius, dat. sg. neutři) -  žádný z obou
núllus, núlla, núllum (gen. sg. nullius, dat. sg. nuiii) -  žádný
Úllus, 011a, Úllum (gen. sg. ullius, dat. sg. ulli) -  některý (po záporu neque Hilus -  a žádný) 
sólus, sóla, sólům (gen. sg. solius, dat. sg. soli) -  sám, samojediný 
tótus, tóta, tótum (gen. sg. totlus, dat. sg. tóti) -  celý

uterque, utraque, utrumque (gen. sg. utríusque, dat. sg. utríque) -  jeden i druhý, oba
utercumque, utracumque, utrumcumque (gen. sg. utrluscumque, dat. sg. utrlcumque) -  kterýkoli z obou
utervís, utravís, utrumvls (gen. sg. utrlusvís, dat. sg. utrlvís) -  kterýkoli z obou
alteruter, alterutra, alterutrum (gen. sg. alterius utrius / alterutrius, dat. sg. alteri utri / alterutri) -  jeden ze dvou (obou) 

/  jeden nebo druhý; v pozdní latině se vyskytují ustrnulé výrazy vzájemnosti alterutrum /  alterutro -  jeden 
druhého /  jeden vůči druhému /  navzájem

K zájmenným adjektivům se řadí:

nom. němó -  nikdo nihil -  nic
gen. nůlllus nůlllus rei
dat. něminí nůlll rei
ak. něminem nihil
abl. nemine (nůlló) nůllá rě

ambó -  oba ambae -  obě ambó -  obě
ambórum ambárum ambórum
ambobus ambabus ambobus
ambos ambás ambó
ambóbus ambabus ambobus

Poznámky:

•  alter -  alter =  jeden  -  druhý;
•  alii -  alii =  jedni -  druzí;
•  ambo =  oba (najednou); uterque = oba (každý zvlášť), např.: ambos senatórěs vldit 

utrumque senatorem vldit =  uviděl oba senátory (šli každý zvlášť)
•  stejně jako zájmenná adjektiva (např. núllus, a, um) se skloňuje číslovka ůnus, úna, flnum
•  jako ambó, ambae, ambó se skloňuje číslovka duo, duae, duo -  dva.

uviděl oba senátory (šli spolu); 

jeden;
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b) Souvztažná zájmena, adjektiva a příslovce -  prónómina, adiectiva, adverbia correlátlva

Zájmena, adjektiva a příslovce, která se svým významem navzájem doplňují a sobě 
odpovídají, se nazývají souvztažná (correlátlva).

Souvztažná zájmena a adjektiva 
(prónómina et adiectiva correlMva)

ten -  který (kdo)is -  qui
tantus -  quantus 
tális -  quális 
tot -  quot

tak veliký -  jak veliký 
taký (takový) -  jaký 
tolik -  kolik

Poznámky:
Quot iibrós haběs? -  Kolik máš knih ? 
Quot librT hic sunt? -  Kolik je  zde knih? 
Quota hora est? -  Kolik je  hodin ?

Souvztažná příslovce 
(adverbia correlátlva)

ibi -  ubi 
eó -  quó 
eá -  quá
inde / hinc -  unde 
tantum -  quantum 
totiě(n)s -  quotiě(n)s 
tum / tunc -  quandó 
tum / tunc -  cum 
ita / sic -  ut 
tam -  quam

tam -  kde 
tam -  kam 
tudy -  kudy 
odtud -  odkud 
tolik -  kolik 
tolikrá -  kolikrát 
tehdy -  kdy 
tehdy -  kdy(ž) 
tak -  jak  
tak -  jak

c) Odvozeniny slovesa esse

ab-sum ab-esse á-ful á-futurus jsem vzdálen, jsem nepřítomen
ad-sum [as-sum] ad-esse af-fuf af-futurus jsem přítomen, jsem zde, pomáhám
dě-sum dě-esse dě-ful dě-futíírus scházím, chybím
In-sum ín-esse ín-fuF — jsem uvnitř, jsem obsažen
inter-sum inter-esse inter-fuf — jsem mezi něčím, účastním se
ob-sum ob-esse ob-fuf ob-futurus škodím
prae-sum prae-esse prae-ful prae-futůrus jsem vpředu, v čele, řídím
sub-sum sub-esse — — jsem dole, vespod, pod něčím
super-sum super-esse super-fuí — zbývám

Tato slovesa s prefixem se časují stejně jako jednoduché sloveso esse(~* L 2.A,e; L 6.A,d;
L 9.A,c; L ll.A ,b). Určité odchylky v prézentním systému mají slovesa

possum (*pot[is] sum), posse, potul, - mohu, mám moc, jsem schopen
prosum (*pro[d]-sum), prodesse, profui, profuturus prospívám, jsem prospěšný, pomáhám

— začíná-li tvar základového slovesa esse souhláskou s-, v základu pot- se mění -t- v -s-, v základu pród- se vypouští -d-:

Prézens a imperfektum

ind. préz.

ind. impf.

pos-sum pró-sum konj. préz. pos-sim pró-sim
pot-es pró-d-es pos-sís pró-sís
pot-est pró-d-est pos-sit pró-sit
pos-sumus pró-sumus pos-símus pró-símus
pot-estis pró-d-estis pos-sltis pró-sítis
pos-sunt pró-sunt pos-sint pró-sint

pot-eram pró-d-eram konj. impf. pos-sem pró-d-essem
pot-erás pró-d-erás pos-sěs pró-d-essěs
pot-erat pró-d-erat pos-set pró-d-esset
pot-erámus prč-d-erámus pos-sěmus pró-d-essěmus
pot-erátis pró-d-erátis pos-sětis pró-d-essětis
pot-erant pró-d-erant pos-sent pró-d-essent

Ostatní časy

ind. fut. I.

ind. perf. 
ind. plqpf. 
ind. fut. II.

pot-ero, pot-eris, ...

potu-I, potu-istí, ••• 
potu-eram, potu-eras, ... 
potu-eró, potu-eris, ...

pro-d-ero, prč-d-eris ...

pró-fu-í, pró-fu-istf ... 
pró-fu-eram, pró-fu-erás, 
pró-fu-eró, pró-fu-eris, ..
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konj. perf. 
konj. plqpf.

imper. I. 
imper. II.

inf. préz. 
inf. perf. 
inf. fut. 
part. fut.

potu-erim, potu-eris, .. 
potu-issem, potu-issěs,

Rozkazovací způsob

Jmenné tvary

pos-se
potu-isse

pro-fu-erim, pro-fu-eris, ... 
pro-fu-issem, prč-fu-issěs, ...

pro-d-es! pro-d-este! 
pro-d-esto! pro-d-estote! pro-suntč!

pró-d-esse 
prč-fu-isse 
pró-fu-t-urum esse 
pró-fu-t-ůrus, a, um

d) Slovesa facid a fíó -  verba fació et fíó

• facio, facere, fěcl, factom (imper. fac!) -  činím, konám, tvořím -  nemá pasívní tvary 
prézentního systému; časuje se podle vzoru capió (3. konjugace);

• fíó, fieri, factus sum -  stávám se, vznikám, jsem -  všechny tvary mají význam pasívní:

ind. préz. ind. impf. ind. fut. I. konj. préz. konj. impf. imper.

stávám se stával jsem se stanu se ať se stanu stal bych se staň se!

sg. 1. fió fíěbam fíam fiam fierem —

2. fis íTěbás íTěs fíás fierěs ft!
3. fit fíěbat fTet fiat fieret -------

pl. 1. (fimus) fíěbámus fíěmus ffámus fierěmus -------

2. (fítis) fíěbátis fíětis fiátis fierětis (fíte!)
3. fiunt fíěbant fíent fiant fierent -------

ind. perf. factus, -a, -um sum, es ... -  stal jsem se
ind. plqpf. factus, -a, -um eram, erás ... -  byl jsem se stal
ind. fut. II. factus, -a, -um eró, eris ... -  (až) se stanu

konj. perf. factus, -a, -um sim, sis ... -  ať jsem se stal
konj. plqpf. factus, -a, -um essem, essěs ... -  byl bych se stal

inf. perf. (mě) factum, -am, -um esse -  že (jsem) se stal
inf. fu t. futurum, -am, -um esse nebo fore nebo factum Tri -  že se stane

Sloveso fio  také nahrazuje pasívum slovesa facio a v tom případě má význam jsem činěn. 
Tak je tomu i ve složeninách, v nichž -facid zůstává beze změny:

assuefacio, ere, feci, factum -  zvykám 
calefacio, ere, feci, factum -  zahřívám, otepluji 
commonefacio, ere, feci, factum -  upomínám 
patefacio, ere, feci, factum -  otvírám

assuefio, fieri, factus sum -  zvykám si 
calefio, fieri, factus sum -  jsem  zahříván, oteplován 
commonefio, fieri, factus sum -  jsem  upomínán 
patefio, fieri, factus sum -  jsem  otvírán

V jiných odvozeninách se -facio mění na -ficiů a pasívum je pravidelné, tj. -ficior:

afficio, ere, feci, fectum -  působím, postihuji 
conficio, ere, fěcl, fectum -  zhotovuji, dokončuji 
interficio, ere, feci, fectum -  zabíjím 
reficio, ere, feci, fectum -  obnovuji, občerstvuji

afficior, affici, affectus sum -  jsem  postihován
conficior, confici, fectus sum -  jsem  zhotovován, dokončován
interficior, interfici, fectus sum -  jsem  zabíjen
reficior, refici, fectus sum -  jsem  obnovován, občerstvován
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B. Cvičení -  exercitationes

a) Slova v závorkách uveďte do správného tvaru a slovní spojení skloňujte v sg. i pl., pokud je  to 
podle významu možné:

a 1. (Tótus) orbis. 2. Dominus (ipse solus). 3. Pars (neuter). 4. Discipulus (ille alius).
5. (Nullus amTcus) navis. 6. Cohors (primus, alter et tertius). 7. Soror (utercumque). 
8. (Uterque) hostis. 9. Semen (alius). 10. Ius (uterque). 11. Ambo (equěs). 12. Testis (unus)
-  testis (nullus). 13. (Nullus) crimen. 14. Němo et nihil.

b) Doplňte souvztažné zájmeno, adjektivum nebo adverbium a přeložte:
b 1. Quális rěx, ... grex. 2. Ubi mel, ... apěs. 3. ... scimus, quantum memoriá teněmus.

4. Ut sementem feceris, ... metěs. 5. Quó quis est doctior, ... est modestior. 6. Sicut prior es 
tempore, ... prior es iure. 7. Is cadet ante senem, ... sapit ante diem. 8. Tot hostes, ... servi.

c) Určete slovesné tvary, věty přeložte a časujte:
01. Prosum, non obsum. 2. Adessem nisi abessem. 3. Si potuissem, laudavissem. 4. Nón 

omnia potui. 5. Si potuero, prodero. 6. Věni et nón poteram prodesse. 7. Adsum, ut omnia 
meis oculis videre possim.

d) Určete slovesné tvary a časujte; převeďte také do perfekta, plusquamperfekta a futura II. :
d Facit -  calefaciebas -  conficiemus -  assuefis -  afficiebamini -  patefient -  

commonefaciam -  reficiamur -  patefiatis -  faceremus -  interficeretur -  assuefieremus.

e) Přečtěte a přeložte:
3 1. Nón omnis caró eadem caro, sed alia hominum, alia caro pecorum, alia caró 

volucrum, alia autem piscium (l Cor 15, 39). 2. An nón habet potestatem figulus luti ex eadem 
massa facere aliud quidem vás inhonorem, aliud věró in ignóminiam? (Rom 9, 21). 3. Scriptum 
est: «Dominum Deum tuum adorabis, et illl sóll servies» (Lc 4, 8). 4. Et timuerunt magnó timore 
et dicebant ad alterutrum: «Quis putas est iste, quia et ventus et mare oboediunt ei?» (Mc 4, 41).
5. Socii, qui erant in alia navi, venerunt et impleverunt ambas naviculas piscibus (cf. Lc 5, 7).
6. Duo debitores erant cuidam faenerátóri et nón habentibus illls unde redderent, donavit 
utrisque (cf. Lc 7, 41-42). 7. Vós estis sál terrae; quod si sál evanuerit, in quó salietur? Ad 
nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras et conculcetur ab hominibus (Mt 5, 13). 8. Carissimi, 
si sic Deus dHěxit nós, et nos děběmus alterutrum diligere (1 lo 4, 11). 9. Levantes autem oculos 
suos, neminem viderunt nisi solum Iesum (Mt 17, 8). 10. SI ergó ego lavi vestros peděs, 
Dominus et Magister, et vós debetis alter alterius lavare peděs (Io 13, 14).

b 11. Ubi caritas est věra, Deus ibi est. 12. Sumit unus, sumunt mille, quantum isti, 
tantum ille, nec sumptus cónsumitur. 13. Quot capita, tot sententiae.

c 14. Mali amicos praesentěs sólům colunt, boni etiam illós, qui longě absunt, amant.
15. Miseris adesse děběmus. 16. Dominus pascit mě, et nihil mihi deerit (Ps 23 [22], 1).
17. Donec superest halitus in mě, et spiritus Dei in naribus meis, nón loquentur labia mea 
iniquitatem, nec lingua mea meditabitur mendacium (lob 27, 3). 18. Mihi autem absit gloriari nisi 
in cruce Domini nostri Iěsu Christi, per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo 
(Gal 6, 14). 19. «Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum?» Dicunt ei: «Possumus» 
(Mt 20, 22). 20. Nón poterant resistere sapientiae et Spiritui, qui loquěbátur (Act 6, 10). 21a. Sic 
nón potuistis ůná hóra vigilare měcum? Mt 26, 40). [21b.] Lěgum servi sumus, ut liberi esse 
possimus (Cicero, De legibus). 22. Quid enim prodest homini, si mundum universum lucrětur, 
animae věró suae dětrimentum patiatur? (Mt 16, 26). 23. Nihil enim nobis nasci profuit, nisi 
redimi profuisset.
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d 24. Fěcitque Deus duo lúminaria magna: luminare maius, ut praeesset diei, et luminare 
minus, ut praeesset nocti (Gn i, 16). 25. Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem 
nostram; et praesit piscibus maris et volatilibus caeli et bestiis universaeque terrae omnlque 
reptili, quod movetur in terra (Gn i, 26). 26. Nihil sine causa factum est, neque quicquam fit, 
quod fieri non potest. 27. Et Iesus proficiebat sapientia et aetate et gratia apud Deum et 
homines (Lc 2, 52). 28. Nisi efficiamini sicut parvuli, nón intrabitis in regnum caelórum 
(cf. Mt 18, 3) 29. Virtus in Infirmitate perficitur (2 Cor 12, 9). 30. Venite ad mě omněs, qui 
laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos (Mt n ,  28). 31. Qui biberit aquam, quam ego dabo 
ei, dicit Dominus, fíet in eó fóns aquae salientis in vitam aeternam (cf. io 4, 13-14). 32. Statuam 
pactum meum vóbiscum; et něquaquam ultra interficiětur omnis caró aquis diluvii, neque erit 
deinceps diluvium dissipans terram (Gn 9, ii). 33. Et iterum misit ad illos alium servum; et 
illum in capite vulnerávěrunt et contumeliis affecěrunt (Mc 12, 4). 34. Dicat autem aliquis dě 
vobis illis: «Ite in páce, calefaciminl et saturámini», et nón dederitis autem eis, quae necessaria 
sunt corporis, quid proderit? (lac 2, 16). 35. Iánua iam patefacta est.

Poznámky: 2. pro překlad si upravíme slovosled ex eadem massa luti; 4. quis putas est (doslova kdo myslíš jest)
-  přeložíme kdo asi jest; 6. nón habentibus illis -  abl. absolutní (-» L 17. A,c) -  když neměli nebo protože neměli; 
12. súmptus -  k participiu můžeme doplnit podmět panis (ěucharisticus); 34. calefacimini -  v klasické latině by byl 
tvar od slovesa calefió.

f) Vraťte se k textům [2] (s.12), [6] (s.23), [13] (s.35) a [38] (s. 75), proveďte tvaroslovný rozbor 
a přeložte je.

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[45] Ex Ordine Missae

25. ... [sacerdos] dicit: Ó ráte, fratres:
ut meum ac vestrum sacrificium
acceptabile fiat apud Deum, Patrem omnipotentem.

Populus respondet:

Suscipiat Dominus sacrificium dě manibus tuis 
ad laudem et gloriam nominis sui, 
ad utilitatem quoque nostram 
totiusque Ecclěsiae suae sánctae.

[46] Oratio ad Dominum nostrum Iesum Christum CrucijTxum

Ěn ego, 6 bone et dulcissime Iěsú,
ante conspectum tuum genibus mě próvolvó, 
ac maximo animi árdóre tě óró atque obtestor, 
ut meum in cor vividos fidei, spei et cáritátis sěnsús, 
atque věrám peccátórum meorum paenitentiam, 
eaque ěmendandl firmissimam voluntatem velis imprimere; 
dum magnó animi affectu et dolore
tua quinque vulnera měcum ipse considero ac mente contemplor, 
illud prae oculis haběns,
quod iam in óre póněbat tuó David prophěta dě tě, ó bone Iěsu:
Fóděrunt manus meás et peděs meós: 
dinumerávěrunt omnia ossa mea (Ps 21, 17).
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[47] Sequentia dě compassione beatae Mariae Virginis

Stabat M ater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem, 
contristatam et dolentem 
pertransivit gladius.

Ó quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
Mater Únigeniti.

Quae maerebat et dolěbat 
pia Mater, cum videbat 
Nati poenas incliti.

Quis est homo, qui non fleret, 
Matrem Christi si videret 
in tantó supplicio?

Quis non posset contristari, 
Christi matrem contemplari 
dolentem cum Filio?

Pro peccatis suae gentis 
vidit Iěsum in tormentis 
et flagellis subditum.

Sancta Mater, istud agas, 
Crucifixi fige plagas 
cordi meo valide.

Tui Nati vulnerati, 
tam dignati pro mě pati, 
poenas měcum divide.

Fac mě věrě těcum flěre, 
Crucifixo condolěre, 
donec ego vixero.

Iuxta crucem těcum stare 
et mě tibi sociare 
in planctu děslderě.

Virgo virginum praeclara, 
mihi iam non sis amara: 
fac mě těcum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem, 
passionis fac consortem 
et plagas recolere.

Fac mě plagis vulnerari, 
cruce fac inebriari 
et cruore Filii.

Vidit suum dulcem natum 
moriendo děsolátum 
dum emisit spiritum.

Eia, Mater, fons amoris, 
mě sentire vim doloris 
fac, ut těcum lugeam.

Fac ut árdeat cor meum 
in amando Christum Deum, 
ut sibi complaceam.

Flammis ně urar succěnsus, 
per tě, virgo sim děfensus 
in diě iudicil.

Christe, cum sit hinc exire, 
dá per Matrem mě venire 
ad palmam victoriae.

Quando corpus moriětur, 
fac, ut animae donětur 
paradisi gloria. Aměn.

Poznámky: pertransivit -  3. os. sg. perf. akt. slovesa pertranseS, Tre, ii (Iv!) -  pronikl; fac mě + infinitiv (např. 
sentire) -  vazba akuzativu s infinitivem (-» L 17.A,a) -  učiň /dej, abych ... (např. cítil /  vnímal /  zakusil) -  
podobně překládáme i v ostatních případech; cum sit hinc exire -  až (mi) bude odtud odejít /  až budu umírat; 
(dá) mě venire -  ak. s inf. -  (dej) abych přišel /  došel /  dosáhl.
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13. LEKCE -  LECTIO TERTIA DECIMA

Slovesa velle, nólle, málle 
Slovesa neúplná -  coepi, memini, odi; aio, inquam aj. 

Přehled latinských předložek

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Slovesa velle, nolle, málle -  verba velle, nčlle, málle

volo, velle, volui, -  chci
n615 (*ne-voio), nolle, nólul, -  nechci
mál5 (*magis volč), málle, máluí, -  raději chci

ind. préz. konj. préz.
chci nechci raději chci ať chci ať nechci ať raději chci

sg-
1. voló nólo málo velim nólim málim
2. VÍS nón vis mávls velíš nólls málls
3. VUlt nón vult mávult velit nólit málit
pl.
1. volumus nólumus málumus velimus nólímus mállmus
2. vultis nón vultis mávultis velitis nólítis málltis
3. volunt nólunt málunt velint nólint málint

ind. impf. konj. impf.
volěbam nSlěbam malěbam vellem nollem mailem
volěbás nolěbás málěbas vellěs nčllěs mállěs
atd. atd. atd. atd. atd. atd.

ind. fu t. I. (jako 3. konjugace)
volám nolam málam
volěs nolěs málěs
atd. atd. atd.

imper. I. imper. II.
— no 11 — — nolíto —
— nolíte — — nolitote —

— nóluntč —

Poznámky:
•  Imperativy nólf, nólite ve spojení s plnovýznamným slovesem mají platnost zákazu, např. nóliflěre -  neplač; 

nolite contristare -  nezarmucujte.
•  Zákaz tedy může být v latině vyjádřen trojím způsobem:

□ imperativem slovesa nčl5 s infinitivem významového slovesa: n ó lf/  nólite laudůre! (nechval! /  nechvalte!)
□ konjunktivem prézentu: ně laudem, -ěs, -et, -ěmus, -ětis, -ent (ať nechválím, ať nechválíš /nechval! ...)
□ konjunktivem perfekta: ně laudaveris! /  ně laudaveritis! (nechval! /  nechvalte!)

Inf. préz.
velle nčlle maile

89



part. préz.
volěns, entis nolěns, entis (malěns, entis)

Poznámka: gerundium, gerundivum ani supinum slovesa voló, noló, málo nemají.

Všechny tvary perfektního systému jsou pravidelné, tvoří se od perfektních kmenů volu-, nólu-, málu-:

ind. perf. 
volu! nčlul malui

konj. perf. 
voluerim noluerim maluerim

voluisti noluisti maluisti volueris nolueris malueris
atd. atd. atd. atd. atd. atd.

ind. plqpf. 
volueram nólueram malueram

konj. plqpf. 
voluissem noluissem maluissem

voluerás nolueras malueras voluisses noluisses maluisses
atd. atd. atd. atd. atd. atd.

ind. fut. II. 
volueró nóluero maluero
volueris nolueris malueris
atd. atd. atd.

inf. perf.
voluisse noluisse maluisse

b) Slovesa neúplná -  verba defectiva

1. Slovesa, která maií pouze tvary perfektního systému:

coepi, coepisse -  začal jsem; časy prézentního systému se nahrazují příslušnými tvary slovesa 
incipió, incipere, incepi, inceptum -  začínám, počínám.

memini, meminisse -  pamatuji se, pamatuji si; tvary perfektního systému mají význam prézentu, 
imperfekta a futura I.

ódí, ódisse, 6sus, ósůrus -  nenávidím; tvary perfektního systému mají význam prézentu, 
imperfekta a futura I.

ind. perf. 
coepi, coepisti... 
memini, m eministi... 
odi, od isti...

ind. plqpf
coeperam, coeperas ... 
memineram, memineras 
oderam, oderas ...

ind. fut. II.
coepero, coeperis ... 
meminero, memineris ...

odero, oderis ...

začal jsem
pamatuji
nenávidím

byl jsem začal 
pamatoval jsem  
nenáviděl jsem

(napřed) začnu ., 
budu pamatovat

budu nenávidět . 

inf.

koňj. perf.
coeperim, coeperis ... 
meminerim, memineris ... 
oderim, oderis ...

konj. plqpf.
coepissem, coepisses ... 
meminissem, meminisses 
odissem, odisses ...

imper.

memento! mementote!

ať jsem začal 
ať pamatuji 
ať nenávidím

byl bych začal 
pamatoval bych 
nenáviděl bych

pomni! pamatuj!
pomněte! pamatujte!

coepisse -  že začal 
meminisse -  pamatovat 
odisse -  nenávidět

Poznámka: V církevní a středověké latině se chybějící tvary slovesa ů d tčasto doplňují, např.: odió, odíre -  nenávidím, 
fut. I. ódiam, ódiěs nebo ódibů, ůdíbis -  budu nenávidět, imper. odíte! -  mějte v nenávisti!, part. préz. 
Odiěns, odientis -  nenávidě, nenávidící, v perf. bývá delší tvar, např. čdtví místo ůdt.
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2. Slovesa, jejichž perfekta mají také význam prézentní:

noví, novisse nebo nosse (perf. od nosco, noscere, novi, notum) -  poznal jsem, znám, vím 
suěví, suěvisse (perf. od suescó, suěscere, suěví, suetum) -  zvykl jsem si, mám ve zvyku

□ Ve Vulgátě se setkáváme i s jinými slovesy, jejichž perfektum chápeme pod vlivem hebrejského originálu ve smyslu 
prézentním, např.

clámávl (od slovesa clámó, -are, -dví, -áturn -  hlasitě volám /  křičím): Dě profundis clamáví ad tě, Domine 
(Ps 130 [129], 1). -  Z  hlubin volám k tobě, Hospodine.

dllěxl (od slovesa diligo, -ere, -lěxi, -lěctum -  vybírám /  volím /  vážím, si /  miluji): Dílěxistl iustitiam et odlsti 
iniquitatem (Ps 45 [44], 8). -  Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost.

rěgnáví (od slovesa rěgnů, -are, -dví, -átum -  kraluji /  vládnu /  panuji): Dominus rěgnávit, exsultet terra 
(Ps 97 [96], 1). -  Hospodin kraluje, zajásej /  ať jásá země.

3. Slovesa, která se vyskytují jen v některých tvarech:

aio -  pravím, tvrdím: préz.: aió, ais, ait, - , -, aiunt; impf.: aiěbam, aiěbás ...; konj. préz.: aiat (3. sg.); ind. perf.: 
aistí (2. sg.); výslovnost: ajjó, ajjunt, ajjat, ajjébam ... (-» L l.A,b)

Inquam -  pravím: ind. préz. inquam, inquis, inquit, -, -, inquiunt; ind. impf. inquiěbat (3. sg.); ind. fut. I. inquiěs 
(2. sg.), inquiet (3. sg.); ind. perf. inquit (3. sg.)

quaeso -  prosim, quaesumus -  prosíme

*for, fari, fátus sum -  pravím, říkám: má jen málo tvarů, např.: fátur, fabitur, fatus est, fando.
Odvozeniny: affárl -  oslovit; e ff ir í -  vyřknout; p raeřárí -  předříkávat

(h)avě! -  buď zdráv, vítán!; (h)avěte! -  buďte zdrávi, vítáni!; inf. (fa)avěre

salvě! -  buď zdráv, vítán!; salvěte! -  buďte zdrávi, vítáni!; inf. salvěre

age, agite -  nuže, vzhůru

c) Předložky -  praepositiones

Předložky (praepositiones) jsou svým původem adverbia a některé mají též adverbiální 
význam, např. ante -  před i předtím, post -  po  i potom. Pádová vazba u většiny latinských 
předložek je zcela jiná než v češtině; je uváděna ve slovníku a je třeba si ji zapamatovat. Latinské 
vlastní předložky se pojí s akuzativem nebo ablativem, popřípadě s oběma těmito pády.

Předložky s akuzativem -  praepositiones cum accusativo: 

ad -  k, ke, ku, u
adversum, adversus -  naproti, proti
ante -  před
apud -  u, při, za
circá -  kolem, okolo
circum -  kolem, okolo
cis -  z této strany, před
citrá -  z této strany, před (opak: ultra)
contrá -  naproti, proti
erga -  vůči, k, vzhledem k
extra -  vně, mimo (opak: intrá)
InfrS -  pod  (opak: supra) 
inter -  mezi, uprostřed, za, během

Předložky s ablativem -  praepositiones cum ablátlvó:

a, ab, abs -  od (někoho), někým 
cdram -  před (někým), v přítomnosti (něčí) 
cum -  s, se 
dě -  o, z, ze

intrá -  uvnitř, v, za, po (dobu) (opak: extra)
iuxtá -  vedle
ob -  před, za, pro, kvůli
per -  skrze, přes, pomocí
post -  po, za
praeter -  kromě, mimo, až na, podél 
prope -  blízko, téměř (u), skoro (u) 
propter -  blízko, vedle, pro, kvůli 
secundum -  podle, vedle 
supra -  nad, přes (opak: ínfrá) 
írššns -  přes, za
uftrá -  na oné straně, za (opak: citrá)

e, ex -  z, ze
prae -  před, pro
pro -  před, pro, ve prospěch, za
sine -  bez
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Předložky s akuzativem nebo s ablativem -  praepositiones cum accusativo vel ablátívó:

s akuzativem -  na otázku kam? (do kdy?)

in do, v, na, proti, vůči; až do: 
in urbem -  do města 
in illum diem -  (až) do onoho dne

s ablativem -  na otázku kde? (kdy?)

v, ve, na, mezi, při; za; 
in urbe -  ve městě 
in illo tempore -  za onoho času

sub pod: sub aquam -  pod vodu 
super nad, přes, za:

pod: sub aqua -  pod vodou
nad, na, za:

super arbore -  nad stromemsuper genua -  nad kolena

Předložky se zpravidla kladou před jméno, někdy však až za jméno, k němuž patří (tzv. postpozice — 
postpositidněs), a to pravidelně předložka cum ve spojení se zájmenem osobním (např. měcum L 3.A.c) nebo vztažným 
(např. quócum -* L 11. A.a) a postpozice tenus — až po  (např. Tauró tenus — až po Taurus; verbo tenus — doslova).

Ablativy causa a grátiá (zapříčinou, kvůli, pro) nabyly významu předložek; kladou se obvykle za slovo, k němuž 
patří, jímž je obvykle gen. substantiva nebo zájmeno přivlastňovací, např. honóris causa -  pro poctu; ret publicae causa
-  v zájmu obce; exempli grátia -  na příklad; tuá grátiá -  kvůli tobě.

B. Cvičení -  exercitationes

a) Časujte tyto věty v indikativu prézentu a jutura, v konjunktivu prézentu a imperfekta; převeďte 
je  též do 1. os. indikativu impf, perf., p lqpf, fut. II a konj. perf. a p lqpf:

a 1. SI děbeo, voló. 2. Voló et possum. 3. Nóló Insipiens esse. 4. Málo prúdentior esse.

b) Přeložte a časujte tyto věty; pokud to smysl dovoluje, převeďte je  do indikativu i konjunktivu 
ostatních časů:

b 1. Si odi, caritatem nčn habeó. 2. Memini officii mel. 3. DTlěxT iustitiam et ódi 
iniquitatem. 4. Coepi discere linguam Latinam. 5. Numquam omnia novi.

c) Slova v závorkách dejte do správného tvaru a přeložte:
c 1. Venió ad (amícus). 2. Stella dě (caelum) cadit. 3. Propter (metus Iudaeórum).

4. Africa iacet contra (Italia). 5. Sedimus sub (arbor). 6. Cecidit in (fovea). 7. Póněbámus 
(libri) (noster) in (měnsa). 8. Vivimus in (urbs) (magnus). 10. Iuxta (via) (Appius). 11. Scribe 
nobis epistulam sine (mora). 12. Deus divisit lucem a.(tenebrae) et aquás ab (aquae). 13. Per 
(pěs) apostolorum. 14. (Summus) cum (laus). 15. Post (multus) (anni).

d) Přečtěte a přeložte:
a 1. Domine, si vis, potes mě mundáre (Mt 8, l) . 2. Idem velle atque idem nolle, ea est 

děmum věra amicitia. 3. SI quis vult post mě venire, abneget sěmetipsum, tollat crucem suam 
et sequátur mě (Mt 16, 24). 4. Nólo mortem impii, sed ut convertatur impius á via suá et vivat 
(Ez 33, 11). 5. Et misit servos suos vocare invitátós ad nuptiás, et nolěbant venire (Mt 22, 3). 6. SI 
volueris mandáta servare, conservabunt tě (Eccli 15, 16). 7. Quis enim hominum poterit scire 
consilium Del? Aut quis poterit cógitáre quid velit Dominus? (Sap 9, 13). 8. Nolite gloriárí et 
mendácěs esse adversus věritátem (lac 3, 14). 9. Nolite conformari huic saeculo (Rom 12, 2).
10. Cato esse quam videri bonus málěbat.

b 1 11. Hic homó coepit aedificare et non potuit consummare (Lc 14, 30). 12. Replěti sunt 
omněs Spiritu Sancto et coeperunt loqui variis linguis (Act 2, 4). 13. Multa memini, multa 
audivi, multa lěgl. 14. Noli meminisse iniquitatum patrum nostrorum (Bar 3, 5). 15. Aequam 
memento rěbus in arduis servare mentem. 16. Memento, quaeso, quod sicut lutum fěceris mě, 
et in pulverem reducěs mě (lob 10, 9). 17. Si oblitus fuero tul, Ierusalěm, oblivioni dětur dextera 
mea; adhaereat lingua mea faucibus meis, si non meminero tui (Ps 137 [136], 6). 18. Diligis enim 
omnia, quae sunt, et nihil odisti eorum, quae fecisti; nec enim, si odisses, aliquid constituisses 
(Sap n ,  24). 19. Qui diligitis Dominum, odite malum (Ps 97 [96], 10). 20. Beati eritis, cum vos
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oderint hominěs et cum separaverint vos et exprobraverint et ěiěcerint nomen vestrum tamquam 
malum propter Filium hominis (Lc 6, 22). 21. Němó servus potest duóbus dominis servire: aut enim 
unum odiet et alterum diliget, aut uni adhaerebit et alterum contemnet (Lc 16, 13).

b 2~3 22. Vobis datum est nos se mysterium regni Del; illis autem qui foris sunt in parabolis 
omnia fiunt (Mc 4, 11). 23. Et in hoc cognoscimus quoniam novimus eum: si mandata eius 
servemus (i io 2, 3). 24. Qui dicit: «Novi eum», et mandata eius non servat, mendax est, et in 
isto veritas non est (l lo 2, 4). 25. Labia vestra locuta sunt mendacium, et lingua vestra 
iniquitatem fatur (Is 59, 3). 26. Cum obsecrationibus loquětur pauper, et dives effabitur rigide 
(Prv 18, 23). 27. Rěx Danielem vóce lacrimabili inclamavit et affatus est eum (cf. Dan 6, 20).
28. Igitur introductus est Daniel coram rěge; ad quem praefatus rěx ait: Tu es Daniěl dě filiis 
captivitatis Iúdae, quem adduxit rěx pater meus dě Iúdá? (Dan 5, 13). 29. Vos, inquam, huius 
rei hodiě testěs estis (Rt 4, 11). 30. «Epistulae -  inquiunt -  gravěs sunt et fortěs, praesentia 
autem corporis infirma et sermo contemptibilis» (2 Cor 10, 10). 31. Non loquěris contra 
proximum tuum falsum testimonium (Ex 20, 16). 32. Qui post mě venturus est, ante mě factus 
est, quia prior mě erat (lo i ,  15). 33. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant vestra 
bona opera et glorificent Patrem vestrum, qui in caelis est (Mt 5, 16). 34. Martha, Martha, 
sollicita es et turbaris erga plurima, porro unum est necessarium (Lc io , 41).

c 35. Haec locutus sum vobis apud vos maněns (Io 14, 25). 36. Nihil responděs ad ea, quae 
isti adversum tě testificantur? (Mt 26, 62). 37. Et circa horam nonam clamavit Iěsus vóce magná 
dicěns: «Deus meus, Deus meus, ut quid děrellquistí mě?» (cf. Mt 27, 46). 38. Prae timore autem 
eius exterriti sunt custóděs et facti sunt velut mortui (Mt 28, 4). 39. Et ecce Iěsús occurrit illis 
dicěns: «Avete» (Mt 28, 9). 40. Salvě, fěsta diěs, toto venerabilis aevo, quá Deus infernum vicit 
et astra tenet.

Poznámky: 10. Mfarcus) Porcius Cato -  římský politik a spisovatel, 237-149 př. Kr.; v id ě n -  doslova být viděn, 
zde zdáti se; 22. nosse =  nóvisse (-* L 6.A,c); 30. praesentia corporis -  dosl. tělesná (fyzická) přítomnost, zde osobní 
vystupování; 33. opera -  zde skutky, činy; 34. turbáris -  zde znepokojuješ se, staráš se; 37. ut quid =  proč.

e) Vraťte se k textu [24] (s.48), proveďte tvaroslovný rozbor (vzor -> L 8.A,b) a přeložte.

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[48] Piae petitiones sancti Augustini

Domine Iěsu, noverim mě, noverim tě,
nec aliquid cupiam nisi tě.
Oderim mě et amem tě.
Omnia agam propter tě.
Humiliem mě, exaltem tě.
Nihil cogitem nisi tě.
Mortificem mě et vivam in tě.
Quaecumque ěveniant accipiam á tě.
Persequar mě, sequar tě
semper que optem sequi tě.
Fugiam mě, confugiam ad tě,
ut merear děfendi á tě.
Timeam mihi, timeam tě,
ut sim inter ělěctos a tě.
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Diffidam mihi, fidam in tě.
Oboedire velim propter tě.
Ad nihil afficiar nisi ad tě, 
et pauper sim propter tě.
Aspice mě, ut diligam tě.
Vocá mě, ut videam tě 
et in aeternum fruar tě.
Aměn.

Poznámky: timeo alicui (dat.) -  bojím se o někoho; timeo aliquem (ak.) -  bojím se někoho; ad nihil afficiar 
můžeme přeložit ať nejsem k ničemu poután, ať po ničem netoužím; nisi po záporu =  leda, leč, než.

[49] Sequentia paschalis

Victimae paschali lauděs immolent Christiani.
Agnus reděmit ověs:
Christus innocěns Patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello cónflixěre mirando: 
dux vitae mortuus rěgnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis: et gloriam vidi resurgentis, 
angelicos testěs, sudarium et vestěs.
Surrěxit Christus spěs mea: praecědet vos in Galilaeam.
Scimus Christum surrěxisse a mortuis věrě: 
tu nobis victor Rěx, miserěre.

Poznámka: (scimus) Christum surrěxisse -  akuz. s inf. (-» L 17.A,a) -  (víme) že Kristus vstal.

[50] Cantus chorális pro tempore paschali

R. Allěluia, allělúiá, allělúiá.

Ó filii et filiae, -  Rěx caelestis, Rěx glóriae, 
mořte surrěxit hodiě, allělúiá. R. Allělúiá, ...

Et máne přímá sabbati, -  ad ostium monumenti 
accesserunt discipuli, allělúiá. -  R. Allělúiá, ...

Et Maria Magdalěně, -  et Iacobl et Salome, 
věněrunt corpus ungere, allělúiá. R. Allělúiá, ...

In albls seděns Angelus -  praedixit mulieribus 
«In Galilaeá est Dominus», allělúiá. R. Allělúiá, ...

Et Ioanněs Apostolus -  cucurrit Petro citius, 
monumento věnit prius, allělúiá. R. Allělúiá, ...

Discipulis adstantibus, -  in medio stetit Christus, 
dlcěns: «Páx vobis omnibus», allělúiá. R. Allělúiá, ...

Ut intellěxit Didymus, -  quia surrěxerat Iěsús, 
remánsit ferě dubius, allělúiá. R. Allělúiá, ...

«Vidě Thčmá, vidě latus, -  vidě peděs, vidě manús, 
noli esse incredulus», allělúiá. R. Allělúiá, ...
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Quando Thomas Christi latus, -  pedes vidit atque manus, 
dixit: «Tu es Deus meus», allěluiá. R. Allěluiá, ...

Beati qui non viderunt, -  et firmiter crediderunt, 
vitam aeternam habebunt, allěluiá. R. Allěluiá, ...

In hoc íestč sánctissimo -  sit laus et iubilátio,
BENEDÍCÁMUS DOMINO, allěluiá. R. Allěluiá, ...

Dě quibus nos humillimás -  děvotás atque děbitás 
DEÓ dlcámus GRÁTIÁS, allěluiá. R. Allěluiá, ...

Poznámka: discipulis a(d)stantibus -  abl. absolutní (-» L 17.A,c) -  když učedníci stáli u toho /  byli přítomni /  
za přítomnosti učedníků.

[51] Antiphóna finalis ad beátam Mariam Virginem (5)

Regina caeE, laetáre, allěluiá; 
quia quem meruisti portáre, allěluiá: 
resurrěxit, sicut dlxit, allěluiá: 
órá pro nčbls Deum, allěluiá.

V. Gaudě et laetáre, Virgč Maria, allěluiá.
R. Quia surrěxit Dominus věrě, allěluiá.

[Órěmus.]
Deus, qui per resurrectionem 
Filii tul Domini nostrl Iěsu Chrlstí 
mundum laetificare dignátus es: 
praestá, quaesumus,
ut per eius Genetricem Virginem Mariam 
perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per Christum, Dominum nostrum. Aměn.
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14. LEKCE -  LECTIO QUARTA DECIMA
Slovesa ferre, ire a jejich odvozeniny 

Číslovky a číselná adverbia 
Kalendář

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Slovesa ferre, Ire -  verba ferre, Tre

■ fero, ferre, tulí, látum -  nesu, nosím prézentní kmen: fer- 
perfektní kmen: tul- 
supinový kmen: lát-

ind. préz. akt. ind. préz. pas. imper.

i .  os. fer-ó fer-i-mus fer-or fer-i-mur —

2. os. fer-s fer-tis fer-ris fer-i-min! fer! fer-te!
3. os. fer-t fer-u-nt fer-tur fer-u-ntur —

Poznámka: imper. II. pro 2. a 3. os. sg. ferto! -  pro 2. os. pl. fertote! -  pro 3. os. pl. ferunto!

inf. préz. akt. fer-re inf. préz. pas. fer-rf

Ostatní tvary prézentního systému jsou zcela pravidelné (podle 3. konjugace):

ind. impf. akt. fer-ě-ba-m, fer-ě-bá-s ... konj. préz. akt. fer-a-m, fer-á-s ...
ind. impf. pas. fer-ě-ba-r, fer-ě-bá-ris ... konj. préz. pas. fer-a-r, fer-á-ris ...
ind. jut. I. akt. fer-a-m, fer-ě-s ... konj. impf. akt. fer-re-m, fer-rě-s ...
ind. fut. I. pas. fer-a-r, fer-ě-ris ... konjL impf. pas. fer-re-r, fer-rě-ris ...'

part. préz. fer-ě-ns, fer-e-nt-is
gerundivum fer-e-ndus, -nda, -ndum gerundium fer-e-ndí, fer-e-ndo ...

Rovněž tvary , tvořené od kmene perfektního a supinového, jsou zcela pravidelné.

Stejně jako jednoduché sloveso ferre se časují i jeho odvozeniny (v některých předponách dochází k hláskovým
změnám):

affero, afferre, attuli, allátum 
aufero, auferre, abstuli, ablatum 
confero, conferre, contuli, collatum 
defero, deferre, detuli, dělátum 
differo, differre, distuli, dilatum 
effero, efferre, extuli, ělátum 
Infero, Inferre, intuli, illatum 
offero, offerre, obtuli, oblatum 
perfero, perferre, pertuli, perlatum 
profero, proferre, protuli, prolatum 
refero, referre, rettuli (*re-tetull), relatum 
refert (*res fert), referre, retulit, -  
suffero, sufferre, sustuli, sublatum 
transfero, transferre, transtuli, translatum

prinasim
odnáším
snáším, srovnávám 
donáším
odkládám, v systému prézentním též význam liším se
vynáším
vnáším
podávám, nabízím, obětuji 
trpělivě snáším 
vynáším, pronáším
nesu zpět, odnáším, obracím, oznamuji, zpravuji, vypravuji 
věc s sebou nese, záleží (na tom), je  platné, prospívá 
snáším
přenáším, přepravuji, přemistuji, překládám, tlumočím
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a eó, Ire, ií (Tví), itum, itúrus -  jdu, chodím kmen prézentní: í- (e- před -a , -o, -u)
kmen perfektní: i-

ind. préz. ind. impf. ind. fu t. I. konj. préz. konj. impf.
jdu šel jsem půjdu ať jdu šel bych

sg. 1. e-o I-ba-m I-b-o e-a-m T-re-m
2. í-s I-bá-s T-bi-s e-á-s T-rě-s
3. i-t í-ba-t T-bi-t e-a-t T-re-t

pl. 1. í-mus I-bá-mus í-bi-mus e-á-mus T-rě-mus
2. I-tis T-bá-tis T-bi-tis e-á-tis T-rě-tis
3. e-u-nt T-ba-nt I-b-u-nt e-a-nt T-re-nt

imper. I! -  jdi! imper. II. Itč! (2. os.) - jdižl (ty) ito! (3. os.) -  jdiž! /  ať jde (on)
I-te! -  jděte! Itote! (2. os.) -  jdětež! (vy) eunto! (3.os.)-jdětež!/ aťjdou (oni)

inf. préz. 
part. préz. 
gerundium

ind. perf. 
ind. plqpf. 
ind. fu t. II. 
konj. perf. 
konj. plqpf. 
inf. perf.

I-re -  jíti
iěns, euntis -  jda, jdoucí 
eundi, eundo, ad eundum chození

ii (Ivi), Isti (*iisti), iit, iimus, ístis (*iistis>, iěrunt -  šel jsem  
ieram, ierás ... -  byl jsem š e l ... 
iero, ieris ... -  (napřed) půjdu ... 
ierim, ieris ... -  ať jsem š e l ...
Issem / iissem, Issěs / iissěs ... -  byl bych š e l ...
Isse / iisse -  že šel

Sloveso eó má pasivní tvary pouze ve 3. osobě sg:
Ttur -  jde se, Tbatur -  šlo se, íbitur -  půjde se, eatur -  ať se jde, Trětur -  šlo by se, itum est -  šlo se ...

Infinitivu préz. pas. irl se užívá ve spojení se supinem jiných sloves ke tvoření jejich inf. fut. pas., 
např. (vos) laudatum fri -  že budete chváleni.

Stejně jako jednoduché sloveso eó se časují i jeho odvozeniny. Všechy pasívní tvary mají ty odvozeniny, které 
mají přechodný význam, např. ad-eor -  jsem dožadován, circum-eor -  jsem obkličován.

abe5, abire, abii, abitum
adeo, adire, adii, aditum
circumeo, circumire, circumii, circumitum
coeo, coire, coii, coitum
exeo, exire, exii (exivi), exitum
ineo, inire, inii, initum
intereo, interire, interii, interitum
introeo, introire, introii, introitum
obeo, obire, obii, obitum
pereo, perire, perii, -, periturus
pertránseo, -Ire, pertransii (-Ivi), -itum
praetereo, -Ire, praeterii, praeteritum
redeo, redire, redii, reditum
sube5, subire, subii, subitum
transeo, transire, transii (-Ivi), transitum
věneó (*věnum eo), venire, venii, -

odcházím
přicházím, přistupuji, obracím se (na někoho) 
jdu kolem, obcházím, obkličuji 
scházím se, shromažďuji se, sdružuji se 
vycházím, dávám se na pochod, vystupuji 
vcházím, vstupuji, začínám 
zacházím, zanikám, hynu 
vcházím, vstupuji (dovnitř)
obcházím, obkličuji, podnikám, zastávám, zanikám, umírám
scházím, hynu, zanikám
procházím, pronikám
jdu mimo, přecházím, míjím, opomíjím
vracím se, navracím se

jdu pod něco, vstupuji, vcházím, podstupuji, podrobuji se 
přecházím, opomíjím, překračuji, procházím, pronikám, zanikám 
jsem prodávám, jsem na prodej, přicházím do dražby (též jako pasívum 

ke slovesu věndo, -ere, -didi, -ditum -  prodávám)

Poznámka: Ve středověké latině se často vyskytují také tvary tvořené analogicky podle pravidelných sloves, např. 
pertransiet, trdnsiet (fut. I.), tránsiěbat (impf.), tránsientěs (nom. pl. part. préz.).
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b) Číslovky a číselná adverbia -  numeralia et adverbia numeralia

Numeralia
Číslovky

1 I

2 II

3 III
4 IV
5 v
6 VI
7 v n
8 VIII
9 IX

10 X
11 XI
12 x n
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 x v n
18 x v m
19 XIX
20 XX
21 XXI

22 XXII

28 xxvm
29 XXIX
30 XXX
40 XL
50 L
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC
98 HC
99 IC

100 C
101 Cl

102 Cil
200 CC
300 CCC
400 CD
500 D
600 DC
700 DCC
800 DCCC
900 CM

1.000 M
2.000 MM
3.000 MMM

10.000 (M)
100.000 ((M))

1,000.000 m m

cardinalia
základní

quot? -  kolik?

unus, una, unum 
jeden, jedna, jedno 
duo, duae, duo

trěs, tria 
quattuor 
quinque
sex
septem
octó
novem
decem
undecim
duodecim
trědecim
quattuordecim
quindecim
sědecim
septendecim
duodeviginti
undeviginti
vlgintl
unus et vlgintl
(vlgintl unus)
duo et vlgintl
(vlgintl duo)
duodetriginta
undetriginta
triginta
quadraginta
quinquaginta
sexaginta
septuaginta
octoginta
nonaginta
nonaginta octó
nonaginta novem
centum
centum (et) unus

centum duo 
ducenti, ae, a 
trecenti, ae, a 
quadringenti, ae, a 
quingenti, ae, a 
sescenti, ae, a 
septingenti, ae, a 
octingenti, ae, a 
nongenti, ae, a 
mille 
duo milia 
tria milia 
decem milia 
centum milia 
decies centěna milia

ordinalia
řadové

quotus ? -  kolikátý ?

primus, a, um 
první
secundus, a, um 
(alter, era, erum) 
tertius, a, um 
quartus, a, um 
quintus, a, um 
sextus, a, um 
septimus, a, um 
octavus, a, um 
nónus, a, um 
decimus, a, um 
undecimus, a, um 
duodecimus, a, um 
tertius decimus 
quartus decimus 
quintus decimus 
sextus decimus 
septimus decimus 
duodevicesimus, a, um 
undevicesimus, a, um 
vicesimus, a, um 
unus et vicesimus 
(vicesimus primus) 
alter et vicesimus 
(vicesimus alter) 
duodetricesimus, a, um 
undetricesimus, a, um 
tricesimus, a, um 
quadragesimus, a, um 
quinquagesimus, a, um 
sexagesimus, a, um 
septuagesimus, a, um 
octogesimus,_a, um 
nonagesimus, a, um 
nonagesimus octavus 
nonagesimus nonus 
centesimus, a, um 
centesimus unus 
(centesimus primus) 
centesimus alter 
ducentesimus, a, um 
trecentesimus, a, um 
quadringentesimus, a,um 
quingentesimus, a, um 
sescentesimus, a, um 
septingentesimus, a, um 
octingentesimus, a, um 
nongentesimus, a, um 
millesimus, a, um 
bis millesimus, a, um 
ter millesimus, a, um 
decies millesimus, a, um 
centies millesimus, a, um 
decies centiěs millesimus

distributiva
podílné

quoteni? -  po kolika?

singuli, ae, a 
po jednom  
bini, ae, a

terni, ae, a 
quaterni, ae, a 
quini, ae, a 
sěnl, ae, a 
septeni, ae, a 
octoni, ae, a 
nověni, ae, a 
děni, ae, a 
unděni, ae, a 
duoděnl, ae, a 
terni děni 
quaterni děni 
quini děni 
sěnl děni 
septeni děni 
duoděvlcění, ae, a 
unděvicěnl, ae, a 
vleční, ae, a 
singuli et vlcěnl 
(vlcěnl singuli) 
bini et vlcěnl 
(vlcěnl blnl) 
duodětricěnl, ae, a 
QndětrícěnI, ae, a 
trlcění, ae, a 
quadrágěnl, ae, a 
quinquageni, ae, a 
sexagění, ae, a 
septuageni, ae, a 
octčgění, ae, a 
nčnágěnl, ae, a 
nónágěnl octěni 
nónagění nověni 
centěni, ae, a 
centěnl singuli

centěni blnl 
ducěnl, áe, a 
trecění, ae, a 
quadringěni, ae, a 
quíngěnl, ae, a 
sescěnl, ae, a 
septingeni, ae, a 
octingeni, ae, a 
nóngění, ae, a 
singula mília 
bína mília 
terna mília 
děna mília 
centěna mília 
deciěs centěna mília

Poznámka: číslice vyšších řádů než 1000 označovali Římané tak, že znak M  =  1000, kladli do «závorek», např. 
(M) =  10.000, ((M)) =  100.000 atd. (-* Encyklopedie antiky. Praha, Academia 1973. S. 128-129).



Číslovky 18, 19, 28, 29 atd. až 88, 89 se tvoří odčítáním 2 a 1 od následující desítky, 
například duo-dě-quadrágintá (38), ún-dě-quinquágintá (49), duo-dě-sexágěsimus (58.), 
un-dě-nónágěsimus (89.) apod.

Číslovky složené z desítek a jednotek se tvoří analogicky jako v češtině dvojím způsobem, 
např. viginti quinque -  dvacet pět nebo quinque et viginti -  pětadvacet; tricesimus alter -  třicátý 
druhý nebo alter et tricěsimus -  dvaatřicátý.

Latinské základní číslovky (numeralia cardinalia) jsou adjektiva, proto se shodují 
s počítanými předměty v rodě, čísle a pádě, např. trěs persónae -  tři osoby, tria capitula -  tři 
kapitoly, duodecim apostoli -  dvanáct apoštolů, mille anni -  tisíc let. Plurál mília -  tisíce je 
substantivum, proto počítané předměty se uvádějí v genitivu, např. duo milia militum -  dva tisíce 
vojáků, tribus milibus virórum -  třem tisícům mužů.

Skloňování základních číslovek:

nom. unus úna unum duo duae duo trěs trěs tria
gen. uníus uníus uníus duorum duarum duorum trium trium trium
dat. urií ůnl uní duóbus duabus duobus tribus tribus tribus
ak. únum flnam unum duos duas duo trěs trěs tria
abl. únó Qná uno duobus duabus duobus tribus tribus tribus

Číslovky 4 až 100 jsou nesklonné, číslovky pro sta od 200 do 900 se skloňují jako plurál adjektiv 
1. a 2. deklinace, např. quingenti, quingentae, quingenta (500), číslovka mille (1000) je  nesklonná, pl. mília -  tisíce se 
skloňuje jako plurál substantiv 3. deklinace vzoru mare, maris, n.

Poznámka: udání věku a určení času na otázku jak dlouho latina vyjadřuje akuzativem, např. Quot annós nátus 
est? -  Kolik je  mu let? • Vir quinquaginta annós nátus (= vir quinquaginta annórum). -  Muž padesátiletý. ® Octogintá 
duós annós vlxit. -  Žil dvaaosmdesát let.

Řadové číslovky (numeralia ordinalia) mají zakončení -us, -a, -um (od 18. výše -ěsimus, 
-ěsima, -ěsimum) a skloňují se jako adjektiva 1. a 2. deklinace.

Řadovými číslovkami se v latině vyjadřují také zlomky a určuje se počet hodin, např.:

•  tertia pars -  (jedna) třetina; decima pars -  desetina;
•  trěs quintae - tři pětiny; quattuor decimae -  čtyři desetiny (je-li čitatel větší než jedna);

® trěs partes -  tři čtvrtiny; novem partes -  devět desetin (je-li čitatel o jednu větší než jmenovatel);
•  ale: dimidium, if, n /  dimidia pars -  polovina.
& Quota hóra est? Tertia. -  Kolik je  hodin? Tři.
® Quotá hóra? Septima. -  V kolik hodin? V sedm.

Latinské podílné číslovky (numerália distributiva) nemají v češtině analogii. Jsou to 
plurální adjektiva podle 1. a 2. deklinace. U pomnožných jmen (pluralia tantum) mají význam 
singuláru, např. binae litterae -  dva dopisy (ale duae litterae -  dvě písmena); místo singuli se však 
užívá plurálu Hni, ůnae, úna, např. unae litterae -  jeden dopis, úna castra -  jeden tábor.

Číselná příslovce násobná (adverbia numeralia multiplicátivá) mají zvláštní tvary pro 
jednou (lx) -  čtyřikrát (4x)\ semel -  jednou, bis -  dvakrát, ter -  třikrát, quater -  čtyřikrát. Pro 
vyšší hodnoty od 5x mají koncovku -iěs (popřípadě -iěns): quinquies (quinquiens) -  pětkrát, 
sexiě(n)s -  šestkrát, septiě(n)s -  sedmkrát atd.

Z číslovek násobných (numeralia multiplica tiva) se vyskytují jenom simplex (gen. simplicis) -  jednoduchý, duplex
-  dvojitý, triplex -  trojitý, quadruplex, quinquiplex, septemplex, decemplex. Skloňují se jako jednovýchodná adjektiva 
3. deklinace.

V latině se dále vyskytují číslovky poměrné (numeralia proportionalia), častější jsou např. simplus, a, um -  
jednoduchý, duplus, a, um -  dvojnásobný, triplus, a, um -  trojnásobný, quadruplus, a, um -  čtyřnásobný a pod.
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V teologii je terminologicky významné číselné adjektivum trinus, -a, -um -  trojí, trojitý, potrojný (např. oddíl 
dogmatiky Dě Deó trmó - 0  Bohu trojjediném /  v Trojici; odvozené substantivum Trinitas, Trinitatis, f  -  Trojice).

c) Kalendář -  kalendárium / calendarium:

Letopočet se označuje číslovkami řadovými:
annus octingentesimus quintus decimus -  rok 815
anno septingentesimo quinquagesimo tertio ante Christum nátum -  roku 753 před Kristem 
annó millesimo nongentesimo sexagesimo quinto post Christum natum -  roku 1965 po Kristu 
anno Domini millěsimo nongentesimo nonagesimo sexto -  léta Páně 1996

Jména měsíců:

Iánuárius, ií, m leden Iůlius, ií, m červenec
Februarius, ií, m únor Augustus, I, m srpen
Martius, ií, m březen September, bris, m září
Aprilis, is, m duben October, bris, m říjen
Maius, ií, m květen November, bris, m listopad
Iúnius, ií, m červen December, bris, m prosinec

Názvy měsíců jsou vlastně substantivizovaná adjektiva (maskulina). Píšeme je s velkým písmenem. Můžeme 
k nim připojit obecné jméno měnsis, měnsis, m -  měsíc (=  kalendářní měsíc; měsíc jako nebeské těleso =  Luna, 
Lůnae, f), např. měnse Aprili -  v měsíci dubnu (abl. časový).

Dny v měsíci (zde diěs, diěi, fem ., protože jde o určitý den) označujeme číslovkami řadovými, např. 
diě 8 (= octávů) Decembris -  dne 8. prosince (abl. časový).

Dny v týdnu:
starořímský kalendář: církevní a liturgický kalendář: česky:

diěs Solis (diěs) Dominica den Páně, neděle
diěs Lůnae feria secunda pondělí
diěs Martis feria tertia úterý
diěs Mercurii feria quárta středa
diěs Iovis feria qulnta čtvrtek
diěs Veneris feria sexta pátek
diěs Saturni sabbatum sobota

Liturgické dnv: (diěs) Dominica
sollemnitas
festum
memoria obligatoria 
memoria ad libitum 
feria

den Páně, neděle
slavnost
svátek
závazná památka 
nezávazná památka 
(všední) den

Liturgické dobv: tempus Adventus 
tempus Nativitatis 
tempus Quadragesimae 
Hebdomada sancta 
Triduum paschale 
tempus Paschale 
tempus per annum

doba adventní 
doba vánoční 
doba postní 
svatý týden 
velikonoční třídenní 
doba velikonoční 
liturgické mezidobí (doslova 

doba během roku)



Roční období: ver, věris, n jaro
aestás, aestatis, f  léto
autumnus, autumni, m podzim
hiems, hiemis, f  zima

Poznámky: Časové určení na otázku kdy se vyjadřuje ablativem času u letopočtů, měsíců, dnů v týdnu, liturgických dob 
a ročních období (např. annó quinto decimo - roku patnáctého, mense Ianuário - v měsíci lednu, diě 
Dominica - v neděli, fěrid quártá -  ve středu, sabbató -  v sobotu, tempore Adventus -  v adventě, hieme -  
v zimě), v ostatních případech obvykle ablativem s předložkou in (in vigilia - o / ve vigilii, in memoria -
o památce /  v den památky, in festů -  ve svátek /  o svátku, in sollemnitate -  o slavnosti /  v den slavnosti).
Poučení o kalendáři antického Říma (fasti Romani) v případě potřeby najdete v gramatikách latinského jazyka; 
v kalendáriích starších liturgických knih bývaly totiž dny v měsíci paralelně počítány také podle starořímského 
způsobu pomocí Kalend (Kalendae, arum, f -  první den v měsíci), Non (Nonae, arům, f -  9. den před Idami, 
tj. 5. nebo 7. den v měsíci) a Id (IdUs, uum, f  -  13. nebo 15. den v měsíci).

B. Cvičení -  exercitationes

a) Určete slovesné tvary, přeložte a věty převeďte do indikativu i konjunktivu ostatních časů 
(věty 2, 3 a 5 upravte též pro všechny osoby sg. i pl.):

a 1. Omnia transibunt, nos Ibimus, Ibitis, Ibunt. 2. Ibis, redibis, non peribis in bello.
3. Saepe exe5, iter ineo, adversa perfero, iterum domum redeo. 4, Quod differtur, non 
aufertur. S. Non feram, non patiar, non sinam.

b) Římské číslice a čísla v závorkách vyjádřete slovy (latinsky):
b L CCC -  XX -  D -  LXXXIII -  MMM -  XVIII -  CM -  XL -  CV -  MDCCCLIV.

2. (1) -  (1.) -  (2.) -  (12.) - (14.) -  (30) -  (31.) - (50) -  (67.) -  (500.). 3. (V4) - (Í4) -  04) -  
(jedna třetina) -  (dvě třetiny) -  (jedna osmina) -  (tři osminy) -  (pět osmin) -  (sedm osmin).
4. (1) pro omnibus, omněs pro (1). 5. Lěgěs XII tabularum. 6. Pius papa XI. 7. VII artěs 
Hberálěs. 8. Canticum III puerorum. 9. II sanis manibus. 1®. LXXII discipulos.

c) Utvořte časová určení (na otázku kdy?) od názvů měsíců, dnů v týdnu, liturgických dnů, 
liturgických dob a ročních období, uvedených v části A, c této lekce (s. 100-101).

d) Správně přečtěte a přeložte:
c 1. Fěria IV Cinerum. 2. Vespere diěí sequentis. 3. A.D. MCMLXV. 4. HerI, hodiě et 

crás. 5. Ante diem festum Paschae. 6. Dominica II Paschae. 7. Hebdomada XXXIV per 
annum. 8. Diě VI lanuaril. 9. Datum Pragae, diě XXVIII Septembris. 10. Datum Romae, diě 
XXV lanuarií, anno MCMLXXXIII, apud Vaticanas aeděs, pontificatus nostri quinto. -  
loanněs Paulus pp. II.

e) Přečtěte a přeložte:

a 1. Officia meminisse děbet is, in quem collata sunt. 2. Nolite rěs graviores differre in 
tempus futuram. 3. Unde et ego in simplicitate cordis mei laetus obtuli universa haec et 
populum tuum, qui hic repertus est, vidi cum ingenti gaudio sponte tibi offerre donaria 
(l Par 29, 17). 4. Deinde dicit Thomae: «infer digitum tuum huc et vidě manus meas, et affer 
manum tuam et mitte in latus meum, et noli esse incredulus sed fidělis!» (lo 20, 27). 5. Et 
circumibat lěsus totam Galilaeam, docěns in synagogis eorum et praedicans evangelium rěgnl 
et sanans omnem languorem et omnem Infirmitatem in populo (Mt 4, 23). 6. Verbum enim crucis 
pereuntibus quidem stultitia est, his autem, qui salvi fiunt, id est nobis, virtus Del est 
(i Cor i, 18). 7. Adeamus ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut misercordiam consequamur 
et gratiam inveniamus in auxilium opportunum (Hebr 4, 16). 8„ Caelum et terra transibunt, verba 
věro mea non praeteribunt (Mt 24, 35).
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b 9. Et secundus angelus tuba cecinit. Et tamquam mons magnus igne ardens missus est 
in mare: et facta est tertia pars maris sanguis, et mortua est tertia pars creaturarum, quae in 
mari sunt, quae habent animas, et tertia pars navium interiit (Ape 8, 8-9). 10. Tunc accedens 
Petrus dixit el: «Domine, quotiens peccabit in mě frater meus et dimittam ei? Usque septiěs?». 
Dicit illi Iěsús: «Non dico tibi usque septiěs, sed usque septuagies septiěs.» (Mt 18, 21-22).
11. Post haec autem děsignávit Dominus alios septuaginta duos et misit illós binos ante faciem 
suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus (Lc 10, l) .  12. Tribus vicibus per 
singulos annos mihi festa celebrabitis (Ex 23, 14). 13. Ter in anno appárěbit omne masculinum 
tuum coram Domino Deó (Ex 23, 17). 14. Diěs annorum nostrorum sunt septuaginta anni aut in 
valentibus octoginta anni (Ps 90 [89], io). 15. Únus diěs apud Dominum sicut mille anni, et mille 
anni sicut diěs únus (2 Pe 3, 8). 16. Mandúcantium autem fuit numerus ferě quinque milia 
virorum, exceptis mulieribus et parvulis (Mt 14, 21). 17. Et omnis, qui reliquit domos vel frátrěs 
aut sororěs aut patrem aut matrem aut filios propter nomen meum, centuplum accipiet et vitam 
aeternam possidebit (Mt 19, 29). 18. Ecce dimidium bonorum meorum, Domine, do pauperibus 
et, si quid aliquem děfraudávi, reddo quadruplum (Lc 19, 8). 19. Non timěbit domui suae 
á frigoribus nivis: omněs enim domestici eius vestiti sunt duplicibus (Prv 31, 21). 20. Ecce ego 
mitto vos sicut agnos in medio luporum; estote ergo simplices sicut columbae (Mt 10, 16). 
21. Á Iúdaels quinquies quadrágěnás úná minus accěpl, ter virgis caesus sum, semel lapidatus 
sum, ter naufragium feci, nocte et diě in profundo maris fui (2 Cor 11, 25). 22. Et, si quispiam 
praevaluerit contra únum, duo resistent ei. Et funiculus triplex non cito rumpitor (Eccie 4, 12). 
23. Omněs decimae terrae sive dě frugibus sive dě pomis arborum Domini sunt, sanctum 
Domino (Lv 27, 30).

0 24. Iěsús ergo ante sex diěs Paschae věnit Běthaniam, ubi erat Lazarus, quem suscitavit 
á mortuis (lo 12, l ) .  25. Anno Domini nongentesimo úndětrlcěsimo mortuus est sanctus 
Venceslaus, dúx Bohěmórum. 26. Studium generale Pragae fundatum est anno mlllěsimo 
trecentěsimo quadrágěsimo octavo. 27. Alii měnsěs habent trícěnos diěs, alii tricenos singulos, 
měnsis autem Februarius duodětrlgintá, anno bissextUl úndětrigintá diěs numerat.

f) Vraťte se k  textu [39] (s. 75), proveďte tvaroslovný rozbor (vzor -* L 8.A,b) a přeložte.

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapámatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[52] De libro primo Regum (1 Reg 7, 1-12)

1 Domum autem suam aedificavit Salomon trědecim annis et ad perfectum úsque 
perdúxit. 2 Aedificavit quoque domum Saltús Libani centum cubitorum longitúdinis et 
quinquaginta cubitorum latitudinis et triginta cubitorum altitudinis super quattuor ordiněs 
columnarum cedrinarum, et ligna cedrina super columnas. 3 Et erat těctum cedrinum in 
alto super tabulas quadraginta quinque, quae erant super columnas, quindecim in ún5 
ordine,4 et marginum trěs ordiněs, fenestra iuxtá fenestram tribus vicibus.5 Ostia, id est 
postěs, haběbant quadruplicem marginem. 6 Et porticum columnarum fecit quinquaginta 
cubitorum longitudinis et triginta cubitorum latitudinis, et alteram porticum in faciě 
maioris porticús et columnas et cancellos ante eas .7 Porticum quoque solil, in quá tribúnal 
erat, fecit et těxit lignis cedrinis á pavimento úsque ad pavimentum. 8 Et domus, in quá 
habitabat, erat in altero átrio intró á porticú et simili opere. Domum quoque fecit filiae 
pharaónis, quam uxĎrem dúxerat Salomó, táli opere quáll et hanc porticum.

9 Omnia lapidibus pretiósis, qui ad normam quandam atque měnsúram tam intrinsecus 
quam extrinsecus serráti erant, á fundamento úsque ad átrium maius. 10 Fundámenta autem
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dě lapidibus pretiosis, lapidibus magnis decem sive octo cubitorum. 11 Et děsuper lapiděs 
pretiosi secundum měnsuram secti et ligna cedrina. 12 Et atrium maius in circuitu haběbat 
trěs ordiněs dě lapidibus sectis et unum ordinem dě dolátá cedro; necnon et atrium domus 
Domini interius et porticus domus.

Ě Normis Universalibus dě Anno liturgicó et dě Calendario

(-* Calendarium Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum 
auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Editio typica. [Cittá dei Vaticano], Libreria Editrice Vaticana 
1969. 177 p. -  Typis Polyglottis Vaticanis. -  Cf. p. 11-14.)

1. Christi opus salutiferum sancta Ecclěsia, statis diěbus per anni děcursum, sacrá 
recordatione celebrat. In unaquaque hebdomada, diě quae dominica appellatur, memoriam 
agit Resurrěctiónis Domini, quam semel etiam in anno, maxima Paschae sollemnitate, una 
cum beata eius Passione frequentat. Per anni věr5 circulum Christi tótum mystěrium 
explicat nátáliciaque Sanctorum commemorat.

Variis autem anni llturgicl temporibus, iuxta traditas disciplinas, Ecclěsia fidelium 
ěrudltionem perficit, per pias animi et corporis exercitationes, instructionem, precationem, 
paenitentiae et misericordiae opera.

3. Unusquisque diěs sanctificatur liturgicls populi Del celebrationibus, praesertim věrd 
Sacrificio eucharistico et Officio divino.

Diěs llturgicus děcurrit á media nocte ad mediam noctem. Celebratio věro dominicae 
et sollemnitatum incipit iam vespere diěi praecědentis.

4. Primo uniuscuiusque hebdomadae diě, quae diěs Domini seu diěs dominica 
nuncupatur, Ecclěsia, ex traditione apostolicá, quae originem ducit ab ipsá diě 
Resurrěctiónis Christi, mystěrium paschale celebrat. Itaque dominica uti primordialis diěs 
fěstus haběrí děbet.

8. Anni circuló, Ecclěsia, mystěrium Christi celebrando, etiam beátam Dei Genetricem 
Mariam cum pecúliári amóre veneratur, memoriásque Martyrum aliórumque Sánctórum 
pietati fidělium própónit.

17. Tótum Christi mystěrium per anni circulum ab Ecclěsia recolitur, ab Incarnatione 
usque ad diem Pentěcostěs et ad exspectationem adventus Domini.

18. Cum věró humánae reděmptiónis et perfectae Dei glorificationis opus adimplěverit 
Christus praecipuě per suum paschále mystěrium, quó mortem nostram moriendó děstruxit 
et vitam resurgendo reparavit, sacrum paschale Triduum Passionis et Resurrěctiónis 
Domini uti totius anni llturgicl culmen effulget. Fastigium igitur, quod diěs dominica habet 
in hebdomada, sollemnitas Paschae habet in annó lltúrgicó.

21. Vigilia paschalis, nocte sancta qua Dominus resurrěxit, habětur ut «mater omnium 
sanctarum Vigiliarum», in quá Ecclěsia Christi resurrěctiónem vigilando exspectat, eamque 
in sacramentis celebrat. Ergo tóta huius sacrae Vigiliae celebratio nocte peragi děbet, ita 
ut incipiatur post initium noctis et finiatur ante diěi dominicae diluculum.



15. LEKCE -  LECTIO QUINTA DECIMA

Slovesa dare, edere (ěsse) a jejich odvozeniny 
Slovesa neosobní a slovesa se zvláštním významem ve 3. osobě singuláru 

Tvoření slov pomocí předpon a přípon 
Slovesa počínavá

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Slovesa dare, edere (ěsse) a jejich odvozeniny

■ dd, dare, dědí, datum -  dávám Prézentní kmen: d-a-

Toto sloveso se v prézentním systému časuje podle 1. konjugace (laudd, laudare), s tím rozdílem, že kmenová 
samohláska -a- je  krátká, prodlužuje se pouze v 2. os. sg. ind. préz. akt. dás, imper. I. 2. os. sg. dá! a v nom. 
(a ak. n.) sg. part. préz. dáns:

ind. préz. akt. dě, dás, dat, damus, datis, dant dávám ...
ind. préz. pas. dor, daris, datur, damur, damini, dantur jsem  dáván ...
ind. impf. akt. dabam, dabas, dabat, dabamus, dabatis, dabant dával jsem  ...
ind. impf. pas. dabar, dabaris, dabatur, dabamur, dabamini, dabantur byl jsem dáván ...
ind. fut. I. akt. dabo, dabis, dabit, dabimus, dabitis, dabunt budu d á va t...
ind. fut. I. pas. dabor, daberis, dabitur, dabimur, dabimini, dabuntur budu dáván ...
konj. préz. akt. dem, děs, det, děmus, dětis, dent ať dávám, ať dám ...
konj. préz. pas. der, děris, dětur, děmur, děminl, dentur ať jsem dáván ...
konj. impf. akt. darem, darěs, daret, darěmus, darětis, darent dával, dal bych ...
konj. impf. pas. darer, dareris, daretur, daremur, darěmini, darentur byl bych dáván, dán ...
imper. I. da! date! dej! dejte!
imper. II. dato! -  datote! deji! (ty) -  dejtež! (vy)

dato! -  danto! dejž! (on) -  dejtež! (oni)
inf. préz. akt. dare dávati, dáti
inf. préz. pas. dari být dáván, dán
participium préz. dans, dantis ... dávaje, dávajíc; dávající
gerundivum dandus, danda, dandum mající být dáván, dán
gerundium dandi, dando, (ad) dandum dávání ...

Tvary od kmene perfektního a supinového jsou zcela pravidelné, pouze supinum, part. perf. a part. fut. mají 
-a- krátké, tj. datum; datus, data, datum; daturus, datura, daturum.

•  Jako jednoduché sloveso dare se časuje pouze složené sloveso

circumdo, circumdare, circumdedi, circumdatum -  dávám kolem, obklopuji, obkládám, ohrazuji, obkličuji

•  Ostatní odvozeniny slovesa dare mají všechy tvary pravidelné podle 3. konjugace:
abdo, abdere, abdidi, abditum 
addó, addere, addidi, additum 
condo, condere, condidi, conditum 
crědó, credere, credidi, creditum 
dědo, dedere, dedidi, deditum 
ěd6, ědere, ědidi, ěditum 
prodo, prodere, pródidi, próditum 
reddo, reddere, reddidi, redditum

dávám stranou, odkládám, skrývám, ukrývám, tajím 
přidávám, připojuji, přičítám
skládám, stavím, zakládám, buduji, ukládám, nakládám 
věřím, důvěřuji, svěřuji
vydávám, vzdávám, věnuji, obětuji, oddávám se 
vydávám, vyhlašuji, uskutečňuji, vytvářím, působím 
vydávám, vyjevuji, vyzrazuji, zrazuji
dávám zpět, vracím, vydávám, předkládám, prokazuji, plním (sliby)
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trado, tradere, tradidi, traditum odevzdávám, předávám, podávám, doručuji
perdo, perdere, perdidi, perditum ničím, hubím, kazím, mařím, usmrcuji, ztrácím (pasívum se nahrazuje

slovesem pereó, Ire, it, itúrus -  hynu, zanikám) 
věndo, věndere, věndidl, věnditum prodávám, dávám do prodeje (pasívum se nahrazuje slovesem věneó, Ire,

ven ii-  jsem prodáván, jsem na prodej, přicházím do dražby)

■ ed5, edere (esse), edi, esum -  jím  Prézentní kmen: ed-, ěs- (*eds-)

Sloveso edó, edere ... -  jím  má v prézentním systému vedle pravidelných tvarů od kmene ed- (podle 
3. konjugace) také některé tvary odchylné, tvořené od kmene ěs- (*eds-):

ind. préz. akt. konj. préz. akt. konj. impf. akt.
ed-o ed-o ed-a-m ed-i-m ed-e-re-m ěs-se-m
ed-i-s ě-s ed-á-s ed-í-s ed-e-rě-s ěs-sě-s
ed-i-t ěs-t ed-a-t ed-i-t ed-e-re-t ěs-se-t
ed-i-mus ed-i-mus ed-á-mus ed-í-mus ed-e-rě-mus ěs-sě-mus
ed-i-tis ěs-tis ed-á-tis ed-I-tis ed-e-rě-tis ěs-sě-tis
ed-u-nt ed-u-nt ed-a-nt ed-i-nt ed-e-re-nt ěs-se-nt

3. os. sg. ind. préz. pas. imper. I. imper. II.
ed-i-tur ěs-tur ed-e! ěs! ed-i-to! ěs-tó!

— — ed-i-to! ěs-tó!
infinitiv préz. akt. ed-i-te! ěs-te! ed-i-to te! ěs-tóte!
ed-e-re ěs-se — ed-u-ntó! —

•  Ostatní tvary prézentního systému slovesa edó, edere, ... jsou pravidelné:

ind. impf. ed-ě-ba-m, ed-ě-bá-s ... part. préz. eděns, edentis ...
ind. fut. I. ed-a-m, ed-ě-s ... gerundium edendi, edendo, (ad) edendum

•  Odchylné tvary prézentního systému se vyskytují i v odvozeninách, např.:

comedo, comedere, comědí, coměsum / coměstum -  jím, pojídám, sním: coměs, coměstis, coměssěs a pod. 
exedó, exedere, exědí, exěsum -  vyjídám, stravuji: exěst, exěsse a pod.

Upozornění: nepravidelné tvary slovesa edd, edere (ěsse) -  jím, začínající dlouhým ě(s)-, je třeba 
rozlišovat od pravidelných tvarů slovesa sum, esse -  jsem, které začínají krátkým e(s)-.

b) Slovesa neosobní a slovesa se zvláštním významem ve 3. osobě singuláru

Neosobní slovesa (verba impersónalia) se vyskytují jenom ve 3. osobě sg. všech časů 
a v infinitivu. Patří k nim:

•  slovesa označující přírodní jevy, např.:
(ad)vesperáscit, (ad)vesperascere, (ad)vesperávit,
fulgurat, fulgurare, fulguravit, -
grandinat, grandinare, grandinavit, -
(il)lficescit, (il)lucescere, (il)luxit, -
lucet, lucere, luxit, -
ningit, ningere, ninxit, -
pluit, pluere, pluit, -

tonat, tonare, tonuit, -

stmívá se, šeří se, nastává večer, schyluje se k večeru
blýská se
padají kroupy
svítá, rozednívá se
je  bílý den
sněží
prší (v cirk. latině též pluó, ere, p lu l -  sesílám déšť, 

dštím)
hřmí

• slovesa označující duševní stavy a pojmy možnosti, nutnosti a slušnosti, např.:
miseret (mě alicuius rei), miserere, - ,  -  
paenitet (mě alicuius reí), paenitěre, paenituit, -  
piget (mě alicuius rei), pigěre, piguit, -  
pudet (mě alicuius rei), pudere, puduit, -  
taedet (mě alicuius rei), taeděre, pertaesum est

je  mi líto (něčeho)
je  mi líto (něčeho), mrzí mě (něco)
mrzí mne (něco)
stydím se (za něco)
hnusí se mi (něco)
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decet (aliquem), decěre, decuit, -  sluší [se] (někomu), hodí se (někomu)
dědecet (aliquem), dědecěre, dedecuit, -  nesluší [se] (někomu)
libet (lubet), liběre, libuit (libitum est) líbí se, je  libo, chce se, je  možno
licet, Iicěre, licuit (licitum est) je  dovoleno, smí se
oportet, oportěre, oportuit, -  sluší se, je  slušno, je  třeba, je  žádoucí

Poznámka: imperativ těchto sloves se nahrazuje konjunktivem, např. pudeat tě! -  styď se!

•  slovesa úplná, jejichž 3. osoba singuláru má zvláštní význam a tím nabývá platnosti slovesa 
neosobního:

accidit, accidere, accidit, -
fit, fieri, factum est
ěvenit, ěvenlre, ěvěnit, -
contingit, contingere, contigit, -
constat, cónstáre, constitit, -
apparet, appárěre, apparuit, -
patet, patěre, patuit, -
fallit (mě), fallere, fefellit, -
fugit (mě), fugere, fugit, -
praeterit (mě), praeterire, praeteriit, -
(patris, meá) interest, interesse, interfuit, -
(patris, meá) rěfert, referre, rětulit, -
convenit, convenire, convěnit, -
iuvat (mě), iuváre, iuvit, -
praestat, praestare, praestitit, -

stává se, přihází se 
stává se, přihází se 
stává se, přihází se 
stává se, přihází se, daří se 
je  známo, je  zjištěno 
je  zřejmé, je  jasné, je  zjevné, je  patrno 
je  zřejmé, je  jasné, je  zjevné 
je  (mi) tajno, neznámo 
je  (mi) tajno, neznámo, uniká mi 
je  (mi) tajno, neznámo, nedochází mi 
(otci, mně) záleží 
(otci, mně) záleží 
je  vhodné, hodí se, sluší se 
těší (mě), je  (mi) na prospěch 
je  lépe

c) Tvoření a odvozování slov pomocí předpon a přípon

V latině se tvořily a dosud mohou vytvářet nové výrazy buď skládáním slov v nové celky, nebo odvozováním 
pomocí předpon (prefixu) a přípon (sufixů), popřípadě vkládáním tzv. infbců. Protože slovníky obvykle neobsahují celou 
slovní zásobu jazyka, je užitečné seznámit se se způsoby tvoření nových slov; usnadníme si tím porozumění textu a jeho 
překlad, a osvojíme si tím i širší slovní zásobu.

Skládání slov, např.
agri-cola, ae, m -  rolník, zemědělec ager, agri, m -  pole +  colo, ere, colui, cultum -  vzdělávám, obdělávám
agri-cultura, ae, f  -  zemědělství ager, agri, I -  pole +  cultura, ae, f  -  pěstování, vzdělávání
multi-formis, e -  mnohotvárný multus, a, um -  mnohý +  forma, ae, f  -  tvar, forma
pos-sum, posse, potul -  mohu, jsem  schopen potis, pote -  mohoucí, schopný + sum, esse, ... -  jsem
rě-fert, rěferre, rětulit -  záleží rěs, rei, f  -  věc +  fero, ferre, tulí, látum -  nesu

Odvozování slov pomocí předpon (prefixů) -  přehled a význam předpon

Prefixy vzniklé z předložek mají obdobný význam jako předložky, z nichž vznikly (-» L 13.A,c).
V odvozeninách přitom někdy dochází k hláskovým změnám v předponě nebo ve kmeni základového slova.

a-, ab- 

ad-

ante- 
circum- 
com- (*cum-)

de-

od, pryč 

k, směrem k, při

před
kolem, dokola 
s, spolu, dohromady

shora, dolů, s

a-mitto (propouštím), ab-ducó (odvádím), ab-eč (odcházím), abs-cědo 
(odstupuji), au-fero (odnáším) 

ad-do (přidávám), ad-eó (přicházím), ac-cědo (přistupuji), af-feró
(přináším), ag-gredicr (přistupuji), al-ligo (přivazuji), ap-porto 
(přináším), as-sentior (souhlasím) 

ante-cědo (předcházím), ante-fero (dávám přednost) 
circum-eó (obcházím), circum-sto (obstupuji)
com-move5 (pohybuji, dojímám), com-pleo (naplňuji), con-curró (sbíhám 

se), col-loquor (rozmlouvám), co-operio (přikrývám), cor-ripič 
(uchvacuji)

dě-cědó (odstupuji), dě-ducč (odvádím), dě-feró (snáším, odnáším), 
dě-trahó (strhávám, stahuji), dě-vinco (úplně přemáhám, 
porážím)
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ě-, ex- zevnitř, ven, vy- ě-icio (vyhazuji), ě-ligo (vybírám), ex-eo (vycházím), ex-traho (vytahuji), 
ef-fugio (utíkám), ě-gredior (vykračuji, vycházím)

in- dovnitř, na, v in-cido (vpadám), In-fero (vnáším), in-gredior (vstupuji), In-sum jsem  
uvnitř), il-lustro (osvětluji), im-mergo (ponořuji), im-pleo 
(naplňuji), ir-rigo (zavlažuji)

inter- mezi, za- inter-cedó (vstupuji mezi něco), inter-dřcó (zapovídám), inter-sum jsem  
mezi něčím, účastním se)

ob- naproti, vstříc ob-sum (škodím), ob-stó (překážím), oc-curró (běžím naproti), of-ferč 
(podávám, nabízím), op-ponó (odporuji), op-primó (potlačuji)

per- přes, skrz, do- per-curro (probíhám), per-eo (hynu, zanikám), per-fero (snáším), 
per-fició (*per-facio) (zhotovuji)

per- velmi per-gratus (velmi milý), per-gravis (velmi vážný)
post- po, za, na druhé místo, post-ponč (kladu za něco, na druhé místo), post-feró (stavím do pozadí,

méně méně si cením), post-habeó (mám v pozadí, méně si cením)
prae- před prae-cědo (předcházím), prae-dlcó (předpovídám), prae-fició 

(*prae-fació) (stavím v čelo), prae-stč (stojím v čele, vynikám), 
prae-sum jsem  v čele, vynikám)

prae- pře-, velmi prae-clarus (přeslavný), prae-celsus (velmi vysoký)
praeter- mimo praeter-eo (přecházím, opomíjím)
pro- vpřed, pro pró-cědó (postupuji vpřed), pró-fugio (prchám), pr5-moveó (posunuji 

vpřed, povyšuji), pró-pónč (předkládám), pró-sum (prospívám), 
pró-videč (předvídám)

sub- pod sub-diicó (odvádím), sub-levó (zdvihám), sub-trahó (vytahuji, odnímám), 
suf-feró (beru na sebe, snáším, trpím), sup-pónč podkládám, 
sus-cipio (přijímám, beru na sebe), sus-tineo (udržuji, snáším)

tráns- přes tráns-eo (přecházím), íráns-feró jjřenáším), tráns-portó (přenáším, 
přepravuji), trá-dč j)ředávám), tran-silió (přeskakuji)

Prefixy původní (jako předložky se nevyskytujO

dis- roz-, odděleně, rozptýlení dis-cědo (rozcházím se), dis-tribuo (rozděluji), dif-fero (roznáším, liším 
se), dif-fundo (rozlévám), dl-mittS (rozesílám, odpouštím)

dis- zápor dis-pliceó (nelíbím se), dis-cordia (nesvornost), dif-ficilis (nesnadný)
in- ne-, zápor In-íTdus (nevěrný), ín-firmus (nemocný), in-iústus (nespravedlivý), 

in-nocens (neškodný, nevinný), il-licitus (nedovolený), 
im-mortalis (nesmrtelný), ir-rěgularis (nepravidelný, 
neoprávněný)

ne- ne-, zápor ne-sció (nevím), ne-uter (žádný z obou
re- zpět, znovu, opět re-curro (běžím zpět), re-dflco (vedu zpět), rě-ició (házím zpět, odmítám), 

re-novč (obnovuji), re-petó (vyžaduji zpět, opakuji), red-eo 
(vracím se)

amb- z obou stran, kolem amb-io (*amb-eó) (obcházím), amb-uró (opaluji), am-plector (objímám)
sě- roz- odděleně, bez sě-cědó (odstupuji), sě-cerno (odděluji, rozeznávám), sě-duco (odvádím, 

svádím), sě-paró (odděluji), sě-cúrus (bezstarostný)
vě- zbavení vě-sánus (šílený), vě-cors (zběsilý), vě-cordia (zběsilost, šílenost)

Odvozování slov pomocí přípon (sufixů) -  přehled a  význam přípon

Sufixy substantiv (kromě významu často signalizují i rod nově vzniklých substantiv)

-or (-óris, m) činitel ar-S-t-or (oráč), auc-t-or (původce), crěd-i-t-or (věřitel), imper-á-t-or 
(velitel, vojevůdce), scrip-t-or (písař, spisovatel), cur-s-or 
(běžec, posel)

-rix (-rfcis, f) činitelka cant-á-t-ríx (pěvkyně, hudebnice), vic-t-ríx (vítězka)
-ió (-ionis, f) činnost ác-t-ió jednání, činnost), črá-t-ió (řeč, modlitba), děfen-s-ió (obrana, 

obhajoba)
-us (-fls, m) činnost adven-t-us (příchod), rí-s-us (smích)
-ia (-iae, f) vlastnost benevole-nt-ia (dobromyslnost, ochota), superb-ia (pýcha)
-itia (-itiae, 0 vlastnost avar-itia (lakota), iust-itia (spravedlnost), laet-itia (veselost, radost)
-tas (-tátis, f) vlastnost llber-tás (svoboda)
-etás (-etátis, f) vlastnost pi-etás (poctivost, zbožnost)
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-itás (-itátis, f) vlastnost
-itu do (-itúdinis, f) vlastnost 
-men (-minis, n) prostředek, nástroj

-mentum (-Í, n)

-trum  (-1, n) 
-culum (-culi, n)

-brum (-bri, n)

prostředek, nástroj

prostředek, nástroj 
prostředek, nástroj

prostředek nástroj

auc-t-ór-itás (záruka, vážnost, moc), celer-itás (rychlost), věr-itás (pravda) 
aegr~itúd5 (nemoc), alt-itúd5 (výška, hloubka), fort-itúdč (statečnost, síla) 
car-men (*can-men) (zpěv, píseň, báseň), eert-3-men (zápas, závod), 

lev-a-men (úleva)
atr-á-mentum (černidlo, inkoust), medic-á-mentum (lék), orn-3-mentum 

(výstroj, ozdoba), test-a-mentum (závěť, smlouva) 
ará-trum (oradlo, pluh), claus-trum (závora, zámek), rós-trum (zobák) 
gubern-á-culum (kormidlo), or-a-culum (výrok, věštba), spect-5-culum 

(hlediště, divadlo) 
ventil-a-brum (vějička), volut-á-brum [luti] (kaliště)

-lus (m), -la (f), -lum (n) -  zdrobněliny substantiv i adjektiv:

-olus, -ola, -olum

-ulus, -ula, -ulum

-ellus, -ella, -ellum

Suffixy adjektiv

-ax, -ácis 
-ális, -ale

náchylný k ... 
vlastní, z něčeho

-áris, -áre 
-ívus, -a, -um

vlastní, z něčeho 
vlastní, z něčeho

-ánus, -a, -um rodilý z ...

-énsis, -ěnse 
-eus, -ea, -eum 
-ílis, -Tle 
-ilis, -ile 
-bilis, -bile

pocházející z ... 
zhotovený z něčeho 
vlastní něčemu 
možný 
možný

-ósus, -a, -um plný něčeho

-idus, -a, -um který je  ...

Suflxy sloves

-itó, -are 
-(t)ó, -(t)áre 
-(t)itó, -(t)itáre

-(s)ó, -(s)áre 
-(s)itó, -(s)itáre 
-urio, -íre 
-scó, -ere

opakování a zesílení 
opakování a zesílení 
opakování a zesílení

opakování a zesílení 
opakování a zesílení 
touha po činnosti 
počátek děje

ffli-o-lus [ffli-us] (synáček), fíli-o-la [ffli-a] (dceruška), foli-o-lum 
[foli-um] (lísteček) 

circ-u-lus [circ-us] (kruh, kroužek), riv-u-lus [rív-us] (potůček), 
parv-u-lus [parv-us] (maličký, nepatrný), pau-Iu-lus [pau-Ius] 
(maličký, droboučký) 

libel-lus [liber] (knížka, dílko), agel-lus [ager] (políčko), tabel-la [tabul-a] 
(destička, tabulka), scalpel-Ium [scalpr-um] (chirurgický nožík)

aud-áx (odvážný, opovážlivý), loqu-áx (povídavý) 
centr-ális (ústřední), gener-ális (rodový, obecný), pasch-alis (velikonoční), 

tempor-ális (časový, dočasný) 
mílit-áris (vojenský), popul-áris (lidový)
děmonstrat-ívus (ukazovací), fugit-ívus (uprchlý, zběhlý), recid-ívus (zpět 

se vracející)
Rčm-ánus (římský, Říman), Antoni-ánus (vztahující se k Antoniovi /  

Antonínovi, Antoniův /  Antonínův, Antoniovský /  Antonínský) 
Prág-ěnsis (pražský), Brun-ěnsis (brněnský) 
aur-eus (zlatý), ferr-eus (železný), ign-eus (ohnivý) 
puer-ílis (dětský, chlapecký), sen-ílis (stařecký) 
doc-ilis (učenlivý), fac-ilis (snadný), frag-ilis (křehký, lomivý) 
admlra-bilis (podivuhodný), lauda-bilis (chvalitebný, chvályhodný), 

acceptá-bilis (přijatelný), plácá-bilis (usmiřitelný) 
copi-osus (hojný, bohatý), glori-ósus (slavný), odi-ósus (protivný, 

odporný), studi-ósus (snaživý, pilný), viti-osus (chybný, vadný) 
tim-idus (bázlivý), val-idus (silný, zdravý)

clam-itó (volám)
adven-tó (přicházím, blížím se), can-tó (zpívám), cap-tč (chytám) 
ag-itó (poháním, zmítám), hab-itó (bydlím, pobývám), iac-titó (nadhazuji, 

přetřásám) 
cur-só (běhám, pobíhám) 
cur-sitó (pobíhám) 
ěs-urio (hladovím, toužím)
-» následující část A,d této lekce -  slovesa počínavá

d) Slovesa počínavá -  verba inchoativa

Slovesa počínavá (verba inchoativa /  incohatíva -  od slovesa inchod /  incohó, are, áví, 
átum -počínám, začínám) jsou slovesa 3. konjugace, vyjadřující počátek a ponenáhlý další vývoj 
děje. V prézentním systému se vyznačují příponou -sc-, která se přidává

•  k základnímu kmenu, např.:
crě-sc-o, crě-sc-e-re, crě-v-í, -  roštu, vzrůstám, mohutnímcre-
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•  ke kmenu základového slovesa, např. :
inveter-á- [invetero] inveter-á-sc-č, inveter-á-sc-e-re, inveter-3-v-í, -  zastarávám
rub-ě-[rubeo] (ě)rub-ě-sc-ó, (ě)rub-é-sc-e-re, (é)rub-u-f, -  červenám se, rdím se, ostýchám se
tim-ě- [timeo] per-tim-ě-sc-ó, per-tim-ě-sc-e-re, per-tim-u-f, -  strachuji se
al-e- [alo] co-al-ě-sc-ó, co-al-ě-sc-e-re, co-al-u-f, co-ali-t-um srůstám, slučuji se, splývám
cup-e- [cupió] con-cup-i-sc-ó, con-cup-f-sc-e-re, con-cup-i-v-i, con-cup-i-t-um

toužím, zatoužím, bažím, dychtím
dorm-r- [dormio] ob-dorm-i-sc-o, ob-dorm-í-sc-e-re, (ob-dorm-i-v-i, ob-dorm-F-t-um) — usínám

•  ke kmenu jmennému, např.:
crěbr-o- [crěber] crěbr-ě-sc-o, crěbr-ě-sc-e-re, crebr-u-f, -  mohutním, množím se, vzrůstám
mátur- [mátflrus] mátur-ě-sc-6, mátur-ě-sc-e-re, mátur-u-i, -  zraji, dospívám
sen- (senec-) [senex] sen-ě-sc-o, sen-ě-sc-e-re, sen-u-r, -  stárnu, zastarávám, ochabuji

Poznámky:

•  u některých sloves, tvořených od základního kmene, počínavý význam zanikl, např.:
pá- pa-sc-o, pá-sc-e-re, pá-v-r, pás-t-um pasu, krmím, živím, sytím
po- po-sc-o, po-sc-e-re, po-po-sc-r, -  žádám, dožaduji se, prosím

•  počínavá slovesa tvořená od kmenů jiných sloves mají perfekta a supina shodná se slovesy základovými -  vyplývá to 
z významu perfekta (-» L A,c): kdo vyzvěděl, ví; např.
sc-í- [scio] sc-i-o, sc-T-re, sc-í-v-r, sc-í-t-um vím, znám, umím

sc-í-sc-ó, sc-í-sc-e-re, sc-í-v-i, sc-i-t-um zvídám, vyzvídám, pátrám

•  slovesa odvozená od kmenů jmenných mají perfektum na -uí a nemají supinum; výjimkou s perfektem na -v ije  sloveso 
vesper-á- [vesper(a)] (ad)vesper-á-sc-i-t, (ad)vesper-á-sc-e-re, (ad)vesper-á-vi-t, -  stmívá se, nastává večer

B. Cvičení -  exercitationes

a) Určete slovesné tvary, věty přeložte a časujte:

a 1. Quia ěsuriěns es, ěs. 2. SI ěsurientěs essětis, ěssětis. 3. Nón vivimus, ut edímus, sed 
edimus, ut vlvámus. 4. Órátióněs scriptas ěděbam. 5. Oleum et operam perdidi. 6. Condó et 
compónó, quae mox děprómere possim. 7. Dat, dicat, dědicat.

b) Určete slovesné tvary, převeďte věty do indikativu i konjunktivu ostatních časů a říkejte je  podle 
možnosti ve všech osobách sg. i pl. :

b 1. Pluit et grandinat, fulgurat et tonat. 2. Accidit in puncto, quod nón speratur in anno.
3. Oportebat mercědem dare pro nuntio. 4. Licuit tibi libere loqui. 5. Paeniteat tě huius facti.
6. Puděbit nós dictú. 7. Maiórem nátu decet primum verbum.

c) Určete prejixy, sufixy a základová slova:
01. Abbreviátió, abscondo, absolútió, addó, assimilátió. 2. Auxiliátrix, certitudó, civilis, 

colloquor, concursus. 3. Congressus, displiceo, expeto, exspectátió, immortálitás.
4. Indelebilis, ligneus, mílitáris, Olomucěnsis, ornámentum. 5. Perbrevis, praenómen, 
promoveo, putativus, recondo. 6. Responsum, rusticus, salvator, urbanus, veritas.

d) Určete tvary a utvořte indikativ jutura, imperfekta a perfekta těchto sloves:
d Crěscó -  discis -  nóscere -  páscěns -  poscendus -  quiěscant -  ěruběsceret -  obliviscimur

-  pertiměscitis.

e) Přečtěte a přeložte:
a 1. Ěsurlví et dedistis mihi manducare, sitivi et dedistis mihi bibere (cf. Mt 25, 35).

2. Dimittite et dimittemini, date et dabitur vobis (cf. Lc 6, 37-38). 3. Venient diěs in tě, et 
circumdabunt tě inimici tul valló et obsiděbunt tě (cf. Lc 19, 43). 4. Divitiae vestrae putrefactae
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sunt et vestimenta vestra á tineis comesta sunt (lac 5, 2). 5. Simile est regnum caelorum thesauro 
abscondito in agro, quem qui invenit homo abscondit et prae gaudio illius vadit et vendit 
universa, quae habet, et emit agrum illum (Mt 13, 44).

b 6. Maně nobiscum, quoniam advesperascit et inclinata est iam diěs (Lc 24, 29). 7. Ěliás 
homo erat similis nobis passibilis et oratione oravit, ut non plueret, et non pluit super terram 
annos trěs et měnsěs sex (lac 5, 17). 8. Iúrávit Dominus et non paenitěbit eum: «Tu es sacerdos 
in aeternum secundum ordinem Melchisedech» (Ps n o  [109], 4). 9. Non tě pigeat visitare 
Infirmum, ex his enim in dílěctióne firmaberis (Eccii 7, 39). 10. Taedet animam meam vitae meae 
(iob io, 1). 11. Non oportuit et tě miserěri conservi tui, sicut et ego tui misertus sum? (Mt 18, 33).
12. Obsecramus, ut nobis liceat transire per terram tuam (Num 20, 17). 13. Omněs glorificabant 
Deum in eo, quod acciderat (Act 4, 21).

d 14. Peděs sanctorum suorum servabit, et impii in tenebris conticěscent, quia non in 
fortitudine sua roborabitur vir (l Sam 2, 9). 15. Fodere non vale5, mendicare ěruběsco (Lc 16, 3).
16. Deus meus, in tě confido, non ěruběscam (Ps 25 [24], 2). 17. Ně sis vělóx in animo ad 
Irascendum, quia Ira in sinti stulti requiěscit (Eccle 7, 9). 18. Ně Irascatur Dominus meus, si 
loquar adhuc semel (Gn 18, 32). 19. Reminlscentur et convertentur ad Dominum universi fines 
terrae, et adorabunt in conspectu eius universae familiae gentium (Ps 22 [21], 28). 20. In 
iústificátiónibus tuis dělectábor, nón obliviscar sermonem tuum (Ps 119 [118], 16).

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[54] Lectio altera de Officio lectionis festi sancti Adalberti (Vojtěchí), episcopi et 
martyris

(Brunonis Vita Adalberti, circa finem: MGH, Scriptores, IV, 611-612.)

Órátió ad sanctum Vojtěchům

Vocat tě cor contritum, vocat nostrorum temporum Infinitus error; clamat tibi, 
felicissime martyr, nostrarum miseriarum magnuš clamor. Tu cum purpureis proceribus 
in conspectu Del dě lecta tus, tu cum suavisonis angelorum vocibus intrá sancta Sánctórum 
epulátus, ně obliviscaris věrós captivós, nón sentientěs, in quantá tribulátióne versěmur. 
Tu qui multa potes ad rěgis chortem, fac nóbls lěgem et iustitiam dě iniquó odió tantórum 
hostium.

Ad grandem miseriam necessárium est magnum adiútórium. Die tú ante omněs, dle 
ex quibus novus martyr ěnatásti, dic: «Deus optime, miseráre nostrae lúnae variós 
labórěs!» Compesce aestuantis aváritiae in imměnsum crěscentěs errórěs; qui meretricis 
pulchritúdine, amórem Del commútáre volunt in amórem saeculi, bonům dicentěs, malum 
in flne ferentěs; promittunt dělectáre, et faciunt labóráre; dlcunt sě adiuváre, et nón nisl 
nocěre nóvěrunt.

Nesció, miseri quid simile patiámur; post explětiónem voluptátum amplius ěsurimus, 
et adeptis carnálium rěrum oblectámentls, numquam dicimus: Sufficit. Hoc est commúne 
malum omnium. Qui nón nisi spirituália děbuimus, prope sóla carnália cógitámus. SI quid 
potes, immó quia potes, nostris meděre vulneribus.

Poznámky: Brunonis -  sv. Bruno z Querfurtu, mučedník, arcibiskup magdeburský, +  15. 10. 1008, životopisec 
sv. Vojtěcha; MGH  =  Monumenta Germaniae historica; delší variantu legendy «Nascitur purpureus flos» 
-» BRUNO z Querfurtu, Život svátého Vojtěcha. Praha, Zvon 1996. 158 s. (modlitba -* s. 122-126); in conspectu
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D ei -  před tváří Boii; nostrae liinae =  zde: našeho údělu /  osudu /  času, naší doby; dicunt sě adiuváre -  ak. 
s inf. (-» L 17.A,a) -  říkají /  tvrdí, že pomáhají; adeptis oblectamentis -  abl. absolutní (-* L 17.A,c) -  když jsme 
dosáhli potěšení; sufficit -  dost! (doslova: stačí /  dostačí).

[55] Ex allocutione Ioannis Papae XXIII ad eos, qui Romae primum Ciceronianum conventum 
ex omnibus nátiónibus ěgěrunt, habita, diě 7 aprílis měnsis annó 1959

Próvidentissimó dispónente Deó, veterum Graecorum et Latinorum sapientia Evangelii 
Christi, qui est «sól oriens ex alto», saepe monitrlx aurora fuit. In iis Cicero eximium 
gradum et locum obtinet: ipse praeter alia Conditorem et Moderatorem omnium rěrum 
Deum agnovit, iuris naturam serěnó in lumine collocavit, fundamentum iustitiae fidem, 
constantiam, veritatem, probitatem splendidis praedicavit praeconiis. Quid amplius? In 
explicandis singulorum officiis illud docuit, quod -  suave est in memoriam redigere -  věrě 
chrlstiánam lěgem praesago afflatu praenuntiat: Viros fortěs et magnanimos eósdemque 
bonós et simplices, věritátis amicos miniměque fallácés esse volumus ... Fortěs igitur et 
magnanimi sunt habendi non qui faciunt, sed qui propulsant iniiiriam.

Sanctus Augustinus in tertió Confessionum libro mirum declarat effectum, quem 
Ciceronis opus, quod «Hortensius» inscribitur, sensuum affectui et moribus suis indidit: 
Ille věrd liber mútávit affectum meum et ad těipsum Domine, můtávit precěs meás et vóta 
ac děsideria mea fěcit alia. Viluit mihi repente omnis vána spěs, et immortalitatem 
sapientiae concupiscěbam aestu cordis incrědibili.

Poznámky: Ciceronianus -  adjektivum k vl. jménu Cicero -  ciceronský /  ciceronovský; M[arcus] Tullius Cicero
-  římský řečník a státník, spisovatel v oboru řečnictví a filozofie (106-43 př. Kr.); disponente ... Deó -  abl. 
absolutní (-» L 17.A,c) -  z Božího ustanovení /  Božím řízením; viros (fortěs ...) esse volumus -  akuz. 
s infinitivem (-» L 17.A,a) -  chceme, aby muži byli (pevní /  s iln í ... j.

[56] Formula precandi pro aliis

Děfende, quaeso, Domine,
beátá Maria semper Virgine intercědente,
omněs cónsanguinitáte vel affinitate vel familiaritate
vel pietate mihi coniunctós
necnón benefacientěs vel adversantes mihi
ab omnibus corporis et animae periculis,
apertis et occultis, eisque eam confer,
quá maximě indigent modo, gratiam,
ut, in tua caritate firmati,
nullis á tě tentatiónibus sěparentur,
sed ad vitam perveniant sempiternam.
Per Christum, Dominum nostrum. Aměn.

Poznámka: beátá Maria semper Virgine intercědente -  ablativ absolutní (-» L 17.A,c) -  na přímluvu 
blahoslavené Marie vždy Panny (intercědč = přimlouvám se).
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16. LEKCE -  LECTIO SEXTA DECIMA
Opakování gramatiky

A. Opakování mluvnice -  artis grammaticae repetitio

•  Adjektiva a adverbia a jejich Stupňování (výklad -» L 3.A,b; L 5.A,a; L 8.A,a; L 9.A,a-b)

Přeložte, určete tvar, od adjektiv utvořte adverbia (od adverbii adjektiva) a stupňujte:
Abundanter -  altus -  antiquus -  audáx -  bene -  difficiliter -  maximě dubius -  dulcius -  

egěnus -  falsus -  graviter -  humillimě -  idoneus -  iuvenis -  magis -  magnificus -  maior -  
maledicus -  melior -  miser -  multi -  necessárió -  něquiter -  nobilis -  novus -  parvus -  
pessime -  praeclárus -  probábilis -  prope -  proximus -  similius -  sollemniter -  timidus -  tutus
-  vetus.

• Zájmena (výklad -* L 3A,b-c-d; L 10.A,a; L 11.A,a; L 12.A,a-b)

Výrazy v závorkách uveďte do správného tvaru, přeložte a slovní spojení skloňujte v sg. i pl., 
pokud to smysl dovoluje:

(Ille) annus (bissextUis) -  (uterque) testis -  (hic) ius (necessarius) -  quis nostrum -  (iste) 
vir et ego -  tu sólus -  (hic) via (rectus) -  (ipse) domina (vester) -  quae rěs -  (nullus) periculum
-  (tótus) urbs -  (uterque) pars -  (ambó) soróres eius -  němó vestrum -  (quilibet) civis -  (Idem) 
lěx et (Idem) verbum.

• Číslovky a číselná adverbia (výklad -»L 14.A,b)

Číslovky vyjádřete slovy, výrazy v závorkách uveďte do správného tvaru a slovní spojení 
skloňujte:

I (pulchrum carmen) -  I (clárus scriptor) -  II (vir fortis) -  II (sána manus) -  I (oppidum 
parvum) -  III (vir bonus) -  III (grave verbum) -  IV (equus celer) -  XIX (diěs) -  XL (sánctus 
martyr) -  CCC (ovis) -  MCCLX (annus) -  MMM (mllitěs).

Vyjádřete řadovými číslovkami a přeložte:
Vencesláus I -  Pius II -  diěs III -  Carolus IV -  Paulus VI -  pars X -  Leo XIII -  

hebdomada XVIII -  liber XXV -  XL annó -  C annus -  annó MDLXVII.

Určete druhy číslovek a číselných adverbii a přeložte:
Semel pro semper. -  Bis dat, qui citó dat. -  Ó ter quaterque beáti! -  Ter terna sunt 

novem. -  Annó septingentesimo qulnquágěsimó tertió ante Christum nátum urbs Róma condita 
est. -  Omněs vestiti sunt duplicibus [vestimentis]. -  Váde et laváre septiěs in Iordáne.

• Konjunktiv sloves 1 . - 4 .  konjugace (výklad -* L 9.A,c; L 10.A,b-c; L 11.A,b-c-d)

Přeložte, určete konjugaci, tvar a stupnici slovesa a časujte (převeďte též do pasíva nebo 
naopak):

Accepturus sit -  agerem -  audeant -  cecidissent -  clausurus esset -  cognoscenda fuerint -  
conficiendum sit -  confessi sitis -  corrěxerim -  cucurrissem -  dubitandum esset -  exspectares -
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fallamini -  hortaturus essem -  inveniendus fuisset -  iudicem -  liberaturus fuerit -  mansurus fuisset 
-  missus sim -  patiar -  posuerim -  pulsus essem -  redimerer -  roger -  vivat.

Určete slovesné tvary a jejich význam (použití), určete stupnici sloves a věty přeložte:
Optárem tacuisses. -  Cur amicorum consilium exspectem? -  ÚnI náví ně committas 

omnia. -  Ad adiuvandum semper parátl slmus. -  Promoveatur, ut ámoveátur. -  Ně piscem 
natare docueris. -  Utinam ně mutaveris sententiam tuam. -  Plura ad tě scriberem, si possem.
-  Omnia vóbis nunc dicam, ut veritatem cognoscatis. -  Domo profecti sumus, ut ambulárěmus.
-  SI petlvissěs, dixerim tibi.

•  Slovesa nepravidelná (výklad -* L 12.A,c-d; L 13.A,a-b; L 14.A,a; L 15.A,a-b)

Přeložte, určete konjugaci, tvar (všechny možnosti) a stupnici slovesa a časujte (převeďte též 
do pasíva nebo naopak, jmenné tvary skloňujte):

Abeás -  abstulissem -  adeó -  affari -  affero -  affició -  áfuissěmus -  circumdabo -  
coepěrunt -  differunt -  ědam -  edam -  edim -  ěderem -  efferimur -  ěstis -  ěstur -  faceret -  
fit -  inquam -  introeo -  itum est -  lucescit -  mávís -  meminěrunt -  ně obsit -  nollětis -  
nólumus -  nóvl -  obtulerim -  odistis -  patefaciam -  pertránseó -  possumus -  praesěns -  
prodessem -  quaeso -  redeuntibus -  reficio -  subeundi -  velim -  volo.

•  T varoslovný ro zb o r textu a přek lad  (vzor -»L 4.A,c; L 8.A,b)

V oddílech C minulých lekcí si vyhledejte texty [37] (s.74) a [41] (s.81), proveďte jejich 
tvaroslovný rozbor a přeložte je.

B. Cvičení -  exercitationes

a) Přečtěte a přeložte:

1. Nón surrěxit inter nátós mulierum maior Ióanne Baptistá; qui autem minor est in rěgnó 
caelórum, maior est illó (Mt 11, 11). 2. Vade et tu fac similiter (Lc 10, 37). 3. Benedictus, quí 
venit in nómine Domini! Hosanna in altissimls! (Mt 21, 9). 4. Iósěph ab Arimathaeá audácter 
introivit ad Pilátům et petiit corpus Iěsů (cf. Mc 15, 43).

5. Homó numquam in eódem statu permanet (cf. lob 14, 2). 6. Verba, quae ego loquor vóbis, 
á měipsó nón loquor; Pater autem in mě maněns facit opera sua (io 14, 10). 7. Quae est ista 
domus, quam aedificabitis mihi, et quis est iste locus quiětis meae? Omnia haec manus mea 
fecit, et facta sunt universa ista, dicit Dominus. Ad quem autem respiciam, nisi ad pauperculum 
et contritum spiritu, et trementem sermóněs meós (is 66, 1-2). 8. Qui nón habětis argentum, 
properáte, emite et comedite, venite, emite absque argento et absque ulla commňtátióne vinum 
et lac (is 55, l) .

9. Et erant, qui manducávěrunt páněs, quinque milia virórum (Mc 6, 44). 10. Trecentorum 
cubitorum erit longitudo arcae, qulnquágintá cubitórum látitudó et triginta cubitorum altitudo 
illius (Gn 6, 15). 11. Anno sescentěsimó vitae Nóě, měnse secundó, septimó decimo diě měnsis, 
facta est pluvia super terram quadrágintá diěbus et quadrágintá noctibus (cf. Gn 7, 11-12).

12. Quid faciam, quod nón habeó, quó congregem fructus meós? (Lc 12, 17). 13. Iůdael 
ergo, quoniam Parascěvě erat, ut nón remaněrent in cruce corpora sabbató, erat enim magnus 
diěs illius sabbati, rogávěrunt Pilátům, ut frangerentur eórum crúra, et tollerentur (io 19, 31).
14. Quis erit ex vóbis homó, qui habeat ovem unam, et si ceciderit haec sabbatis in foveam, 
nónne teněbit et levábit eam? (Mt 12, i i ) .
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15. SI voluissent, studia summá cum laude absolvere potuissent. 16. Mementote diěi huius, 
in quá ěgressi estis dě Aegypto et dě domo servitutis (Ex 13, 3). 17. N51íte, quaesó, frátrěs mei, 
nolite malum hoc facere (Gn 19, 7). 18. Et assumit Petrum et Iacóbum et Ióannem sěcum et 
coepit pavěre et taedere et ait illis: «Tristis est anima mea usque ad mortem» (Mc 14, 33-34). 
19. Ierúsalěm, Ierusalěm, quae occidis prophětás et lapidas eos, qui ad tě missi sunt, quotiěns 
volui congregare filiós tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub álás, et noluistis! 
(Mt 23, 37).

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[57] Evangelium dě Dominica quarta Paschae -  annó A

Ego sum Ostium ovium.

Lěctió sánctí Ěvangelií secundum Ioannem 10, 1-10

In illo tempore: Dixit lěsus:

«Aměn, aměn dico vobis: Qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit 
aliunde, ille fur est et latro; qui autem intrat per ostium, pastor est ovium. Huic ostiarius 
aperit, et ověs vocem eius audiunt, et proprias ověs vocat nóminátim et ěducit eás.

Cum proprias omněs ěmlserit, ante eas vadit, et ověs illum sequuntor, quia sciunt 
vocem eius; alienum autem nón sequentur, sed fugient ab eo, quia nón nóvěrunt vócem 
aliěnórum».

Hoc proverbium dixit eis lěsus; illi autem nón cógnóvěrunt quid esset, quod loquěbátor
eis.

Dixit ergó iterum lěsus: «Aměn, aměn dlcó vóbis: Ego sum óstium ovium. Omněs 
quotquot věněrunt ante mě, fúrěs sunt et latróněs, sed nón audiěrunt eós ověs.

Ego sum óstium: per mě si quis introierit, salvabitur et ingrediětor et ěgrediětur et 
páscua inveniet. Fúr nón venit nisi ut furětor et máctet et perdat; ego vění ut vitam habeant 
et abudantius habeant.»

Verbum Domini.

[58] Oratio universalis sub nomine Clementis Papae XI vulgáta

Crěd5, Domine, sed crědam firmius; 
spěró, sed spěrem sěcůrius; 
amó, sed amem árdentius; 
doleó, sed doleam vehementius.

Adóró tě ut primum principium; 
děslderó ut fínem ultimum; 
laudó ut benefactorem perpetuum; 
invocó ut děfensórem propitium.

Tuá mě sapientia dirige, 
iustitiá contině, clěmentiá sóláre, 
potentiá prótege.
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Offero tibi, Domine, cogitanda, ut sint ad tě; 
dicenda, ut sint dě tě; 
facienda, ut sint secundum tě; 
ferenda, ut sint propter tě.

Volo quidquid vis, volo quia vis, 
volo quomodo vis, 
volo quamdiu vis.

Oro, Domine: intellěctum illuminěs,
voluntatem Inflamměs,
cor ěmunděs, animam sanctifices.

Děfleam praeteritas iniquitates, 
repellam futuras tentátioněs, 
corrigam vitiosas própensióněs, 
excolam idoneas virtútěs.

Tribuas mihi, bone Deus, amorem tui, odium mei, 
zělum proximi, contemptum mundi.

Studeam superioribus oboedire,
inferioribus subvenire,
amicis consulere, inimicis parcere.

Vincam voluptatem austeritate, 
avaritiam largitate, iracundiam lenitate, 
tepiditátem fervore.

Redde mě prudentem in consiliis, 
constantem in periculis, patientem in adversis, 
humilem in prosperis.

Fac, Domine, ut sim in oratione attentus, 
in epulis sobrius,
in munere sědulus, in proposito firmus.

Curem haběre innocentiam interiorem 
modestiam exteriorem, conversationem exemplarem, 
vitam rěgulárem.

Assidue invigilem naturae domandae, 
gratiae fovendae, legi servandae, 
saluti promerendae.

Discam á tě quam tenue quod terrenum, 
quam grande quod divinum, 
quam breve quod temporaneum, 
quam durabile quod aeternum.

Dá, ut mortem praeveniam, 
iudicium pertimeam,
Infernum effugiam, paradisum obtineam.
Per Christum, Dominum nostrum. Aměn.
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[59] Preces ad sacratissimum Cor lesu

Cor Iěsů sacratissimum,
effunde, quaesumus, tuam benedictionem 
super sanctam Ecclesiam,
super summum Pontificem et super omnem clerum.
Dá iustls perseverantiam, converte peccátórěs, illuminá Infidělěs; 
benedic nostros propinquos, amicos et benefactores; 
assiste morti proximis, 
liberá animás in půrgátório děgentěs
et super omnium corda dulce imperium amoris tui extende. Aměn.

[60] Ě Liturgia Horarum: Hymnus ad Laudes matutinas in memoria beatae Mariae 
Virginis, Mediatricis omnium gratiarum (diě 8 maii)

M aria, quae mortalium
preces amanter excipis, 
rogamus ecce supplicěs, 
nobis adesto perpetim.

Adesto, si nos criminum 
catěna stringit horrida; 
cit5 resolve compeděs, 
quae corda culpis illigant.

Succurre, si nos saeculi 
falláx imágo pellicit, 
ně měns salutis trámitem, 
oblita caeli, děserat.

Succurre, si vel corpori 
adversa sors impendeat; 
fac sint quieta tempora, 
aeternitas dum luceat.

Tuis et esto filiis 
tutela mortis tempore, 
ut, tě iuvante, consequi 
perenne dětur praemium.

Iěsu, tibi sit gloria, 
qui nátus es dě Virgine, 
cum Patre, et almo Spiritu, 
in sempiterna saecula. Aměn.

Poznámky: fac sint =  fac, ut sint; tě iuvante -  abl. absolutní (-» L 17.A,c) -  s tvou pomocí.
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17. LEKCE -  LECTIO SEPTIMA DECIMA
Akuzativ a nominativ s infinitivem 

Ablativ absolutní 
Cum historicum

A. Mluvnice -  ars grammatica

a) Akuzativ s infinitivem -  accusativus cum infinitivo

Vazba akusativu substantiva nebo zájmena s infinitivem (ak. s inf.) tvoří nedělitelný celek 
a může se v ní vyskytovat kterýkoli z infinitivů aktiva i pasíva. Akuzativ s inf. je v latinské větě 

• předmětem po aktivních slovesech 
a  mluvem (verba dicendi)

např. affirmó (tvrdím), negů (popírám), díců (říkám), narrů (vypravuji), promitto (slibuji), respondeó 
(odpovídám);

□ vnímání a myšlení (verba sentiendi et putandi)
např. audid (slyším), crědd (věřím), intellegó (rozumím), puto (domnívám se), scio (vím), nescio (nevím), sentió 
cítím), spěrů (doufám), video (vidím);

□ chtění a žádání (verba voluntatis)
např. volů (chci), nolo (nechci), iubeů (poroučím), veto (zakazuji), cupió (toužím);

□ vyjadřujících city (verba affectuum)
např. do leč (cítím bolest, lituji), gaudeó (raduji se) aj.

•  podmětem po neosobních slovesech
např. aequum est (je spravedlivé), apparet (je zřejmé), cůnstat (je známo), decet (sluší se), licet (je dovoleno), 
manifestum est (je zřejmé), necesse est (je nutno), nútum est (je známo), opínió est (je mínění), opus est (je 
zapotřebí), placet (líbí se), praestat (je lépe) aj.

Do češtiny se vazba akuzativu s infinitivem obvykle překládá vedlejší větou se spojkou že 
nebo aby, např.

Scio mátrem vocáre [fřliam].
— Sciěbam (sciam) mátrem vocáre [filiam]. 
Scio mátrem vocárl [a filia].
Scio mátrem vocavisse [fřliam].
Sci5 mátrem vocátam esse [a filia].
Scio mátrem vocaturam esse [filiam]).
Scio mátrem vocátum Iri [á filia],

Sci5 mě nihil sclre.
Socratěs dicěbat sě nihil sclre.

Pater iussit / vetuit filium ianuam claudere.

Dux urbem defendi iussit / vetuit.

Cupio vos felices esse.
Lěgem brevem esse necesse est.

Vím, že matka volá [dceru],
— Věděl jsem (budu vědět), že matka volá [dceru].
Vím, že matka je  volána [dcerou, od dcery].
Vím, že matka (za)volala [dceru].
Vím, že matka byla (za)volána [dcerou, od dcery].
Vím, že matka bude volat (zavolá) [dceru].
Vím, že matka bude (z.a)volána [dcerou, od dcery].

Vím, že nic nevím.
Sokrates říkal, že nic neví.

Otec poručil /  zakázal synovi zavřít bránu.
Otec poručil /  zakázal synovi, aby zavřel bránu. 
Vojevůdce poručil /  zakázal hájit město.
Vojevůdce poručil /  zakázal, aby město bylo hájeno. 
Toužím (chci), abyste byli šťastni.
Je nutno (je třeba), aby zákon byl stručný.
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Vazba nominativu (substantiva nebo zájmena) s infinitivem (nom. s inf.) tvoří nedělitelný 
celek a je v latinské větě podmětem. Používá se jí po pasívních tvarech sloves mluvem, vnímám 
a myšlení (verba dicendi, sentiendi, putandi), jako např. audit5 (slyším), dfcó (říkám), exístimó 
(myslím, domnívám se), iudicó (soudím, usuzuji, domnívám se), puto (domnívám se) -  srov. též 
oddíl A,a této lekce.

Pasívní tvary slovesa video (vidím) mají ve spojení s vazbou nominativu s infinitivem význam zdáti se.

U sloves trádó (předávám zprávu, říkám) aféro (nesu, přináším zprávu, říkám) se vazba nom. s inf. vyskytuje 
pouze po pasívních tvarech 3. os. sg. a pl. (traditur, traduntur, fertur, feruntur).

Do češtiny se vazba nominativu s infinitivem obvykle překládá vedlejší větou se spojkou 
že, např.

Mater filiam laudáre dicitur.

b) Nominativ s infinitivem -  nominativus cum Infinitivo

— Mater filiam laudáre dicebatur (drcětur).
Máter á filiá laudári dicitur.
Máter filiam laudávisse dicitur.
Máter a filiá laudáta esse dicitur.
Máter filiam laudátůra esse dícitur.
Máter á filiá laudátum Iri dícitur.

Tua officia neglexisse viděris.

Homěrus caecus fuisse traditur (fertur).

Puer scribere mbctur / vetatur.
Puer á patre scribere iubetur / vetatur.

Poznámka:
U slovesa viděn bývá nominativ s infinitivem také ve spojení s dativem osobního zájmena, např. mihi videtur

-  zdá se mi, myslím si:

Gáius stulta dicere mihi vidětur. Zdá se mi (myslím si), že Gaius říká hlouposti.

Říká se, že matka chválí dceru. /  Matka prý chválí 
dceru.

— Říkalo se (řekne se), že matka chválí dceru.
Říká se, že matka je  dcerou (od dcery) chválena. 
Říká se, že matka (po)chválila dceru.
Říká se, že matka byla dcerou (od dcery) (po)chválena. 
Říká se, že matka pochválí (bude chválit) dceru.
Říká se, že matka bude dcerou (od dcery) (po)chválena.

Zdá se, že js i  zanedbal své povinnosti.

Vypravuje se, že Homér byl slepý. /  Homér byl prý 
slepý.

Hochovi je  přikazováno /  zakazováno psát /  aby psal. 
Otec přikazuje /  zakazuje hochovi psát /  aby psal.

c) Ablativ absolutní -  ablativus absolutus

Ablativ absolutní je spojem bezpředložkového ablativu substantiva (popř. zájmena), 
s participiem prézentu nebo perfekta, které se shoduje se substantivem v rodě, čísle a pádě. Toto 
spojení vyjadřuje okolnost, za níž probíhá děj určitého slovesa. Ablativ absolutní překládáme 
obvykle vedlejší příslovečnou větou (většinou časovou), podle smyslu může být do češtiny 
přeložen někdy i jiným způsobem.

• Participium prézentu vyjadřuje aktivní dějovou okolnost, současnou s dějem řídícího slovesa, 
např.
Patre epistulam scribente puer librum legěbat. Když /  zatímco otec psal dopis, chlapec četl knihu.
Perículó crěscente ... Když /  protože /  ačkoliv /  třebaže nebezpečí rostlo ...

Za rostoucího nebezpečí...
Nebepečí vzrůstalo a ...

•  Participium perfekta vyjadřuje pasívní dějovou okolnost, předčasnou k ději řídícího slovesa, 
např.

Pater epistulá scrfptá domo abiit. Když byl dopis napsán, otec odešel z domu.
Otec napsav dopis odešel z domu.
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[Pater epistula scripta domo abiit.] Když otec napsal dopis, odešel z domu. 
Po napsání dopisu odešel otec z domu. 
Otec napsal dopis a odešel z domu.

•  Participium prézentu může být v některý případech nahrazeno substantivem nebo adjektivem, 
např.

d) Cum historicum

Latinské slovo cum může být buď předložkou s ablativem (s, se) nebo spojkou se základním významem ikdyž. 
Spojka cum může mít řadu významů (když; až; když tu; a v tom; kdykoliv; tím, že; protože; ačkoliv; i když; kdežto; 
zatímco) a pojí se buď s indikativem nebo s konjunktivem.

Latinská spojka zvaná «cum historicum»uvozuje časové věty v souvětích, jejichž výpověď 
se týká minulosti. Sloveso v hlavní i vedlejší větě je vždy v minulém čase, ve vedlejší větě časové 
se spojkou cum (když) je konjunktiv imperfekta nebo plusquamperfekta:

•  Konjunktiv impferfekta označuje děj současný s dějem věty hlavní, např.
Cum venirem, vocabam. Když jsem přicházel, volal jsem.
Cum venirem, vocavi. Když jsem přicházel, zavolal jsem.

•  Konjunktiv plusquamperfekta vyjadřuje děj, který předcházel před dějem věty hlavní, např.
Cum věnissem, vocábam. Když jsem přišel, volal jsem.
Cum věnissem, vocávi. Když jsem přišel, zavolal jsem.

B. Cvičení -  exercitationes

Přečtěte a přeložte:

a 1. Magnos dolorěs tempore lěníri et minul nótum est. 2. Sócratěs sě mul tas rěs nescire 
dlcěbat, sed stultí hominěs sě omnia intellegere arbitrantur. 3. Itaque qui sě existimat stáře, 
videat, ně cadat (l Cor 10, 12). 4. Scimus Christum surrěxisse á mortuis věrě. 5 . Věrě dignum 
et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubique grátiás agere, Domine, sancte 
Pater, omnipotěns aeterne Deus.

b 6. Sócratěs omnium Graecorum sapientissimus fuisse dicitur. 7 . Qui tacet, consentire 
vidětur. 8. Věrum nobis non dicere viděris; itaque tě hortor, ut semper věrum dicás. 9. Praebe 
tě memorem beneficiorum acceptorum, ně ingratus esse putěris. 10. Iudex crěderis esse 
venturus.

0 11. Crěscente periculo crěscunt virěs. 12. Omnibus clamantibus loqui non poteram.
13. Nihil potest evenire nisi causa antecedente. 14. Causá morbi inventá curátio est facilior.
15. Annó autem quinto decimo imperii Tiberii Caesaris, prócúrante Pontio Pilato Iudaeam, 
tetrarcha autem Galilaeae Hěróde, Philippo autem frátre eius tetrarcha Ituraeae et Trachonitidis 
regiónis, et Lýsaniá Abilinae tetrarchá, sub principe sacerdotum Anná et Caiphá, factum est 
verbum Del super Ióannem Zachariae filium in děsertó (Lc 3, 1-2). 16. Et [Iěsús] convocátls 
duodecim discipulis suis, dedit illis potestatem spirituum immundorum, ut ěicerent eós et 
cůrárent omnem languorem et omnem Infirmitatem (Mt io, 1).

d 17. Cum Hannibal ad Rómam appropinquáret, omněs clvěs clámábant: «Hannibal antě 
portáš!» 18. Cum pater epistulam scriberet, puer librum legěbat; et cum pater epistulam

Cicerone consule 
patre vivo 
mě invito 
salvis lěgibus

za konzulátu Ciceronova /  když byl Cicero konzulem 
za života otcova /  když (dokud) otec žil 
proti mé vůli
se zachováním /  bez porušení zákonů
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scripsisset, domo abiit. 19. Et cum factus esset [lěsus] annorum duodecim, ascendentibus illis 
secundum cónsuětúdinem diěi festi, cónsummátísque diěbus, cum redirent, remansit puer lěsus 
in Ierúsalěm, et nón cógnóvěrunt parentěs eius (Lc 2, 42). 20. Viděns autem lěsus turbás ascendit 
in montem et cum sědisset, accessěrunt ad eum discipuli eius (Mt 5, 1). 21. Et cum audlsset 
centurio dě Iěsu, mísit ad eum seniórěs Iudaeórum rogáns eum, ut veniret et salvaret servum 
eius (Lc 7, 3). 22. Cum ingrederětur quoddam castellum, occurěrunt eí decem virl leprósí, quí 
stetěrunt á longě, et levávěrunt vócem dícentěs: Iěsu praeceptor, miserěre nostrí (Lc 17, 12-13).
23. Cum iěiůnávisset quadraginta diěbus et quadraginta noctibus, postea ěsuriit (Mt 4, 2).
24. Cum appropinquássent Hierosolymis etvěnlssentBěthphagě, ad montem Olívěti, tunc lěsus 
mísit duós discipulos dicěns eis: «Ite in castellum, quod contrá vos est, et statím inveniětis 
asinam alligatam et pullum cum eá; solvite et adducite mihi» (Mt 21, 1- 2). 25. Quae cum audlsset 
Maria, turbáta est et cógitábat, quális esset ista salútátió (cf. Lc i ,  29).

C. Texty určené k četbě, překladu nebo zapamatování
-  textus legendi, interpretandi vel memoria tenendi

[61] Sequentia dě Spiritu Sánctó

VenT, Sáncte Spiritus,
et ěmitte caelitus 
lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum, 
veni, dator munerum, 
veni, lumen cordium.

Cónsólátor optime, 
dulcis hospěs animae, 
dulce refrigerium.

In labóre requiěs, 
in aestu temperiěs, 
in flětu sólácium.

Ó lux beátissima, 
replě cordis intima, 
tuorum fidělium.

Sine tuo numine, 
nihil est in homine, 
nihil est innoxium.

Lavá quod est sordidum, 
riga quod est aridum, 
saná quod est saucium.

Flecte quod est rigidum, 
fově quod est frigidum, 
rěge quod est devium.

Dá tuis fidělibus, 
in tě confidentibus, 
sacrum septěnárium.

Dá virtutis meritum, 
dá salutis exitum, 
dá perenne gaudium.

[62] Lectio prima Missae Dominicae Pentecostes (dě Missá in diě)

Repleti sunt omněs Spiritu Sánctó et coeperunt loqui. 

LěctiS Actuum Apostolorum 2, 1-11

Cum complěrentur diěs Pentěcostěs erant omněs pariter in eódem locó. Et factus est 
repente dě caeló sonus tamquam advenientis spiritus vehementis et replěvit tótam domum 
ubi erant sedentěs: et appáruěrunt illis dispertitae linguae tamquam ignis, sěditque suprá 
singulós eórum, et replětí sunt omněs Spiritu Sánctó, et coepěrunt loqui aliis linguis próut 
Spiritus dabat ěloqui illls.

Erant autem in Ierúsalěm habitantěs Iůdaei, viri religiósí ex omni nátióne quae sub 
caeló est; factá autem hác vóce, convěnit multitudó et cónfusa est, quoniam audiěbat 
unusquisque linguá suá illós loquentěs. Stupěbant autem et mlrábantur dícentěs:
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«Nonne ecce omněs isti, qui loquuntur, Galilaei sunt? Et quomodo audimus 
unusquisque propria lingua nostra, in quá nati sumus? Parthi et Mědí et Elamltae, et qui 
habitant Mesopotamiam, Iudaeam quoque et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam 
quoque et Pamphyliam, Aegyptum et partěs Libyae, quae est circá Cyrěnem, et advenae 
Romani, Iudael quoque et proselyti, Crětěs et Araběs, audimus loquentěs eos nostris 
linguis magnalia Del». — Verbum Domini.

[63] Evangelium Dominicae Pentecostes (dě Missá in diě)

Sicut misit mě Pater, et ego mitto vos: accipite Spiritum Sanctum. 

Lěctió sancti Évangelil secundum Ioannem 20, 19-23

Cum esset sěró diě illo prima sabbatorum, et forěs essent clausae, ubi erant discipuli 
propter metum Iudaeorum, věnit Iěsus et stetit in medio et dixit eis: «Pax vobis». Et hoc 
cum dixisset, ostendit eis manus et latus. Gavisi sunt ergo discipuli viso Domino.

Dixit ergo iterum: «Pax vobis: sicut mísit mě Pater, et ego mitto vos». Et cum hoc 
dixisset, insufflavit et dicit eis: «Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, 
remissa sunt eis, quorum retinueritis, retenta sunt». — Verbum Domini.

[64] Canticum Zachariae (Lc 1, 68-79)

Benedictus Dominus Deus Tsráěl,
quia visitavit et fecit reděmptionem plěbis suae; 

et ěrěxit cornu salutis nobis, 
in domo David, pueri sui: 

sicut locutus est per os sanctorum,
qui á saeculo sunt, prophetarum eius; 

salutem ex inimicis nostris,
et dě manu omnium, qui oděrunt nos: 

ad faciendam misericordiam cum patribus nostris, 
et memorari testamenti sui sancti; 

iusiurandum, quod iurávit ad Abraham, patrem nostrum, 
daturum sě nobis, 

ut sine timore, dě manu inimicorum nostrorum liberati, 
serviamus illi, 

in sanctitate et iustitia coram ipso, 
omnibus diěbus nostris.

Et tu, puer, prophěta Altissiml vocaberis:
praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius, 

ad dandam scientiam salutis plěbl eius, 
in remissionem peccatorum eórum, 

per viscera misericordiae Dei nostri, 
in quibus visitavit nos Oriěns ex alto: 

illuminare his, qui in tenebris et in umbra mortis sedent, 
ad dirigendos peděs nostros in viam pacis.
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[65] Ě libro Exercitiorum spiritualium sancti Ignátii de Loyolá

Principium et fundamentum

Homo creatus est, ut laudet Deum Dominum nostrum, ei reverentiam exhibeat elque 
serviat, et per haec [haec agendo] salvet animam suam; et reliqua super faciem terrae 
[sita] creata sunt propter hominem, et ut eum iuvent in prosecutione finis, ob quem creatus 
est.

Unde sequitur homini tantum utendum illls esse, quantum ipsum iuvent ad finem 
suum, et tantum děběre eum expedire [retrahere] sě ab illis, quantum ipsum ad eum 
[finem] impediunt.

Quapropter necesse est facere [exhibere] nos indifferentes ergá rěs creatas omněs, 
quantum permissum est libertati nostri liberi arbitrii et non est ei prohibitum, adeo ut nón 
velimus ex parte nostra magis sanitatem quam Infirmitatem, divitias quam paupertatem, 
honorem quam ignominiam, vitam longam quam brevem, et consequenter in ceteris 
omnibus, unicě desiderando et eligendo ea, quae magis nobis conducant ad finem, ob 
quem creati sumus.

Poznámky: V hranatých závorkách jsou uvedeny [doplňky] nebo [možné varianty] pro lepší porozumění textu; 
(hominť) utendum esse (illis) -  neosobní vazba akuzativu s infinitivem -  že (člověku) jest (jich) užívati /  že (jich 
člověk) má užívat; nobts conducant -  konj. préz. -  co nás více vede (vedlo by) /  co je  (bylo by) nám prospěšnější.

[66] E canticó «lesu, auctor clementiae>-

Iěsu, flds Mátris Virginis,
árdor nostrae dulcedinis, 
laus, honor tibi Numinis, 
rěgnum beátitudinis.

Amor Iěsu dulcissimus, 
et věrě suavissimus, 
plus mílliěs gratissimus, 
quam dicere sufficimus.

Hoc probat tua passio, 
hoc sanguinis effusio, 
per quam nóbls reděmptió 
datur Deique visio.

Iěsú, sole serenior, 
et balsamo suavior, 
omni dulcore dulcior, 
cěteris amabilior.

Tu fons misericordiae,
Tu věrae lumen patriae, 
pelle nubem tristitiae, 
dáns nóbls lumen gratiae.

Iěsum sequamur laudibus, 
votis, hymnis et precibus, 
ut nos donet caelestibus 
sěcum perfrui sědibus. Aměn.

Poznámky: hoc -  ak. sg. n. zájmena ukazovacího hic, haec, hoc -  to (vztahuje se k obsahu předcházející strofy); 
sole, balsamo, dulcóre, cěterís -  ablativy srovnávací; sequamur -  ať následujeme /  ať doprovázíme / provázejme; 
perfruor, I +  abl. -  užívám něčeho / raduji se z něčeho.

[67] Consecratio studiorum in honorem Immaculatae Conceptionis beatae Manae Virginis

Sub patr5cini5 tuo, Mater dilěctissima, et invocato immaculatae Conceptionis tuae 
mystěrió, studia mea labórěsque litterarios prósequl voló: quibus mě protestor hunc 
maximě ob finem incumbere, ut melius divino honórí tuóque cultui propagando inserviam. 
Óró tě igitur, Mater amantissima, sěděs sapientiae, ut laboribus meis benigně faveas: ego 
věró, quod iústum est, piě libenterque prómittó, quidquid boni mihi inde successerit, id 
mě tuae apud Deum intercessioni totum acceptum relaturum. Aměn.
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DODATEK -  SUPPLEMENTUM

V tomto dodatku záměrně nejsou označeny délky ani přízvuky, ale texty jsou ponechány v podobě obvyklé 
v latinských edicích. Student by měl již  potřebné vědomosti mít z l. lekce (str. 11) a kromě toho další potřebné informace, 
týkající se délek slabik, najde ve slovníku (zde na str. 126-200, ale i v každém jiném kvalitním slovníku).

[68] Rosarium beatae Mariae Virginis

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Arnen.

Rosarium beatae Mariae Virginis corona. — Salutis mysteriorum contemplatio.

Deus, in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri. Sicut erat.

Mysteria gaudiorum.

Incarnationis mysterium: Angelus Domini nuntiavit Mariae. Maria concepit de Spiritu 
Sancto.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri. Sicut erat.

Visitationis mysterium: Maria Virgo visitat Elisabeth et magnificat Dominum.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Nativitatis mysterium: Iesus in Bethlehem nascitur.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Praesentationis mysterium: Iesus in templo praesentatur.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Inventionis mysterium: Puer Iesus de eis, quae Patris ipsius sunt, sollicitus.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Mysteria passionis.

Agoniae mysterium: Iesus in horto Gethsemani orat.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Flagellationis mysterium: Iesus flagellis caeditur.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Ecce homo mysterium: Iesus spinis coronatur.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Viae crucis mysterium: Iesus cruce oneratus Calvariae locum adit.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Mortis mysterium: Iesus in cruce moritur.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Mysteria gloriae.

Resurrectionis mysterium: Iesus a mortuis resurgit.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Ascensionis mysterium: Iesus caelos ad Patris gloriam ascendit.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.
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Missionis Spiritus Sancti mysterium: Spiritus Paraclitus supra discipulos descendit.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Assumptionis beatae Mariae Virginis mysterium: Assumpta est Maria in caelum.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Glorificationis beatae Mariae Virginis mysterium: Maria Virgo in caelis coronatur.
Pater noster. 10 Ave Maria. Gloria Patri.

Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.
Deus, cuius Unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam 
nobis salutis aeternae praemia comparavit,
concede, quaesumus, ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario 

recolentes,
et imitemur quod continent, et quod promittant assequamur.
Per Christum, Dominum nostrum. — Amen.

Nos cum prole pia -  benedicat Virgo Maria. -  Amen.

[69] O sanctissima.

Latinská verze písně «Matko přesvatá».
Podtržení některých samohlásek je  pomůcka pro zpěv.

O sanctissima, o piissima, 
dulcis Virgo Maria,
Mater amata, intemerata, 
ora, ora pro nobis.

Tu solacium et refugium,
Virgo Mater Maria.
Quidquid optamus, per te speramus, 
ora, ora pro nobis.

Virgo, respice, Mater, aspice, 
audi nos, o Maria.
Tu medicinam portas divinam, 
ora, ora pro nobis.
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Deus nos omnes diligat.

Latinská verze písně «Aby nás Pán Bůh miloval».

Deus nos omnes diligat, diligat, 
culpas perdonet, erit sat, erit sat.
Nihil amplius hac re petimus.
Deus nos omnes diligat, diligat.



SLOVNÍK LATINSKO-ČESKÝ 

LEXICON LATINO-BOHEMICUM

Značka ■ před slovníkovým, heslem upozorňuje, že dané slovo patří k základní slovní zásobě (lexikální minimum); 
značkou ► jsou označena některá doplňující slovní spojem; značka > uvádí mluvnické určení a podle potřeby i překlad 
tvarů, které se v textech lekcí vyskytují ještě před probráním příslušné části gramatiky.

Číselný index před slovníkovým heslem označuje, ve které lekci se uvedený výraz nebo tvar poprvé vyskytuje 
(např. 12; index ' znamená úvodní lekci). Indexem “jsou označena jednak ostatní slova, která se v učebnici vyskytují mimo 
vlastní text lekcí (v dodatku, v bibliografii, rejstřících, poznámkách aj.), jednak další latinské výrazy, vhodné k rozšíření 
a doplnění slovní zásoby, i když se v této učebnici nevyskytují.

A
■ ! á , a b , a b s  (předl, s abl.) místně: od, S, Z,'

o původci, původu, příčině: od, p ro ; časově: od, p o

14 A.D. (zkr.) =  annč Domini léta  P áně

1 a b  -» á

2 a b b a , neskl. /  -ae , m  otec; opat

a a b b a s , a b b á tis ,  m  (z hebr.) opat, otec

a a b b a tia ,  ae , f  opatství

15 a b b re v iá tio , ón is, f  zkrácení, zkratka; krátký 
výtah z knihy

a a b b re v iá tú ra ,  ae , f  zkratka

a A b d iás , ae , m  Abdiáš, Starozákonní prorok

15 a b d 5 , a b d e re , a b d id i, a b d itu m  dávám  
stranou, odkládám, ukrývám, tajím

15 ab d ú c ó , e re , d u x i, d u c tu m  odvádím, unáším

■ 8 abed , I re , ií, itu m  odcházím , unikám; umírám

> 8 a b iě ru n t (3. os. pl. ind. perf. akt.) -> ab eó

17 A b ilin a  /  A b ilěn a , ae , f  Abiléna, území na 
severovýchodě od Palestiny

2 ab la tiv u s , I, m  ablativ, 6. p á d

■ 13 ab n eg o , a r e ,  áv i, á tu m  odpírám , upírám,
zapírám

8 A b ra h a m , neskl., m  (gen./dat. též Abrahae) 
Abraham

1 ab s  -* á

15 ab scěd ó , e re , cessi, ce ssu m  odstupuji, 
odcházím

8 abscondita, orum, n (part. perf. pl. n. -» abscondo) 
věci skryté /  to, co je skryté

4 abscondo, ere, didi, ditum ukrývám, skrývám
1 absěns, entis nepřítomný, vzdálený

2 absentia, ae, f  nepřítomnost, vzdálenost
3 absolutio, onis, f rozvázání, zproštění, 

vysvobození; rozhřešení
17 absolútus, a, um odvázaný, nezávislý, 

nepodmíněný, absolutní
. 11 absolvo, ere, solvi, solutum odvazuji, 

vyprošťuji, osvobozuji, rozhřešuji; dokončuji

16 absque (s abl.) daleko od, bez
■ 12 absum, abesse, áfui, -, áfutúrus jsem 

nepřítomen, jsem vzdálen, chybím
16 abundans, antis přetékající, přebytečný, 

oplývající, bohatý
16 abundanter (adv.) nadbytečně, hojně, více než 

dost
11 abundó, are, avi, átum (aliqua rě) přetékám, 

oplývám, mám hojnost (něčeho)

3 ac -» atque
8 accědd, ere, cessi, cessum přistupuji, 

přikročuji, připojuji se
6 accendS, ere, cendi, censům zapaluji, 

zažíhám
1 accentus, ůs, m přízvuk, důraz

> 1 accěpí (1. os. sg. ind. perf. akt.) -» accipió
> 1 accepisti (2. os. sg. ind. perf. akt.) accipio
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12 a c c e p tá b ilis , e přijatelný, příhodný, vítaný, 
milý

11 accep to , a r e ,  áv í, a tu m  přijímám
17 ac ce p tu s , a ,  u m  (part. perf. -» accipio) přijatý, 

mile přijatý, vítaný, milý
■ 15 ac c id it, e re , a c c id it, -  (.n e o s + ut i konj.) stává 

se (že), přihází se (že)

■ 15 acc ido , e re , c id l, -  dopadám, připadám,
nastávám

■ ! acc ip io , e re , cěp í, c e p tu m  přijímám, beru,
dostávám

2 acclámátio, ónis, f  volání, zvolání; (hlasitý) 
projev souhlasu

8 acclám d , a re ,  áv í, a tu m  volám, projevuji 
(hlasitý) souhlas

a ac co m o d á tu s , a , u m  přizpůsobený, přiměřený, 
vhodný

a a c c ú rá tě  (adv.) pečlivě, důkladně, bedlivě, 
pozorně

2 accu sa tiv u s , i ,  m  akuzativ, 4. pád

■ 11 accúsó , a re ,  áv i, á tu m  žaluji, viním, obviňuji 

a a c ů tu s , a , u m  ostrý; bystrý; prudký
■ 5 á c e r , á c r is ,  e ostrý, rázný; tuhý, přísný, krutý

■ 2 aciěs, ěi, f  ostří, bystrost; voj. šik

8 ác ta , d ru m , n  činy, skutky; jednání; zápisy, 
spisy, protokoly

10 ác tid , ón is , f  jednání, činnost, akce

a ác tív itá s , á tis , f  činnost, aktivita

2 ác tív u m , i ,  n  aktivum, činný rod
2 ác tiv u s , a , u m  činný, aktivní 

a á c tu m , í, n  -> á c ta

a á c tu ó s itá s , á tis , f  činnost, aktivita
3 á c tu s , ů s , m  jednání, činnost; čin, úkon, 

skutek
5 ac u m e n , in is , n  ostří, hrot, ostrost, bystrost

6 ac u s , fls, f  jehla

■ ' a d  (předl. s ak.) k, ke, ku, na, do; u, při;
vzhledem k, co do, podle

► ' a d  c o n s ti tu t io n e m  r i te  e x s e q u e n d a m
k řádnému /  správnému provádění konstituce

> 3 a d  in te rp e lla n d u m  (akuz. gerundia -* interpello)
k zastávání se /  aby se(s) zastával /  a zastává (š) 
se

►14 ad libitum (-»libet) p o d le  libosti, lze, j e  m ožno

> a ad primum (-»primus) k  prvn ím u

> 3 ad sacra mystéria celebranda ke  slaven í
svatých ta jem ství /  s lav it svátá  ta jem stv í

15 Adalbertus, í, m Vojtěch, A da lbert

8 addenda, órum, n co m á bý t přidáno; 
přídavky, dodatky

8 addo, ere, didí, dítum přidávám , připojuji, 
přičítám

13 addúco, ere, duxi, ductum přivádím , pohnu, 
přim ěji, přinucuji

14 adeó, Ire, adii, aditum přicházím , přistupuji, 
obracím  se na někoho, dožaduji se

17 ade5 (adv.) a ž  tak, tak daleko, do té  m íry, tak  
velice

17 adeó ut (s konj.) do  té  m íry, že; tak, že

13 adhaereo, ěre, haesi, haesum vězím , váznu, 
lpím, přilnu

10 adhúc až sem, dosud, posud , je š tě , stá le je š tě

> 1 adicimus (1. os. pl. ind. préz. akt.) -» adició
1 adició, ere, iěci, iectum přihazu ji, přidávám , 

připo ju ji

> 1 adicítis (2. os. pl. ind. préz. akt.) -* adició
> 1 adiciunt (3. os. pl. ind. préz. akt.) -* adició

2 adiectlvum, i, n přídavné  jm éno , adjektivum

4 adimpleó, ěre, ěvl, ětum naplňuji, vyplňuji, 
splňuji

15 adipiscor, í, adeptus sum dosahuji, dostihuji, 
získávám , nabývám

15 adiůtórium, ií, n podpora, p o m o c

8 adiuvantia, ium, n (pl. n. part. préz.; -» adiuvo) 
pom ocné  /  povzb u zu jíc í p rostředky /  látky

■ 5 adiuvó, are, iivi, iútum (aliquem) pom áhám
(někomu), podporu ji (někoho)

■ u administro, áre, ávi, átum přisluhuji,
obstarávám , spravuji, řídím

■ 5 admírábilis, e podivuhodný, pod ivný

5 admiror, ári, átus sum divím  se, obdivuji

a adolěscěns -* adulěscěns
a adnotó /  annotó, áre, ávi, átum (písemně) 

poznam enávám , zaznam enávám

a Adolphus, i, m A d o lf
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4 adoró, are, áví, átum klaním  se, uctívám, 
m odlím  se

10 adscríbS -» ascríbo
13 adsto -» ast5
12 adsum -» assum
a adulescens /  adolescens, entis, m  m ladý muž, 

mladík, jin o c h

3 advena, ae, m příchozí, přis těhovalec, cizinec

1 advění (1. os. sg. ind. perf. akt.) -» advenio
1 adveniat (3. os. sg. konj. préz. akt. -* advenio) ať  

přijde

1 advenimus (l. os. pl. ind. préz. akt.) -* advenio
1 advenió, íre, vění, ventum přicházím

1 advenit (3. os. sg. ind. préz. akt.) -» advenió
15 adventó, are, áví, átum přicházím , blížím  se

8 adventus, ús, m příchod; advent

6 adverbiále, is, n příslovečné určení

9 adverbium, ií, n příslovce, adverbium

15 adversor, árí, átus sum pro tiv ím  se, odporuji

13 adversum -» adversus
13 adversus /  adversum (adv. a předl, s ak.) pro ti, 

naproti, vůči, tvá ří v tvář

1 adversus, a, um protivný, nepřátelský, 
nepříznivý

15 advesperascit, ere, vesperavit, -  stm ívá se, 
še ř í se, nastává večer, p řipozd ívá  se

3 advocata, ae, f zastánkyně, zástupkyně; 
orodovnice

3 advocatus, i, m zastánce, zástupce, p rá v n í 
zástupce, advokát

a advoc5, are, áví, átum přivolat, brát na 
pom oc

14 aeděs /  aedis, is, f  příbytek, m ístnost, dům, 
obydlí; chrám, svatyně

2 aedificd, áre, áví, átum buduji, stavím

15 aegritúdd, inis, f nemoc, choroba

3 Aegyptus, I, f  E gypt

4 aenigma, atis, n záhada, hádanka

5 aequalis, e rovný, rovný věkem , stejný, 
současný

5 aequalis, is, m/f vrstevník  /  vrstevnice

■ 9 a e q u u s , a , u m  rovný, stejný, klidný, 
vyrovnaný, spravedlivý

1 á e r , á ě r is , n  (řec.; akuz. aera / aerem) vzduch, 
ovzduší

■ 4 ae s tá s , á tis , f  léto
■ 9 aestim o , á re ,  áv í, á tu m  odhaduji, vážím (si),

oceňuji, hodnotím
15 aes tu ó , á r e ,  áv í, á tu m  hořím, planu, 

vzdouvám se, bouřím se
15 ae s tu s , ú s ,  m  žár, vedro; příboj, bouře
12 a e tá s , á tis , f  věk, doba, život, stáří

■ 16 a e te rn ita s , á tis , f  věčnost

6 a e te rn u m , I, n  věčnost

■ 3 a e te rn u s , a , u m  věčný, nesmrtelný, trvalý,
nekonečný

13 aev u m , I, n  věk, doba, období, život, věčnost

10 affec tu s , ú s , m  stav mysli, cit, nálada; 
vzrušení, rozčilení

■ ’4 afferS , a f f e r re ,  a t tu li ,  a l lá tu m  přináším,
donáším; oznamuji; působím; uvádím

12 affic io , e re , a fféc i, a f fe c tu m  působím na něco, 
opatřuji něčím, postihuji, naplňuji

■ l5 a ff in itá s , á t is , f  sousedství; příbuzenství,
švagrovství

17 aff irm o , á re ,  áv í, á tu m  tvrdím 

15 a ff lá tu s , u s , m  vanutí, vdechnutí, nadšení
12 a ff lic tu s , a , u m  poražený, pokořený, sklíčený, 

soužený, trápený
13 a ffo r , f á r í ,  fá tu s  su m  oslovuji, promlouvám, 

vzývám

13 Á fric a , ae , f  Afrika
13 age , ag ite  (imper.; -* ago) jednej, nuže, vzhůru 

15 ag e llu s , I, m  políčko, stateček, majeteček

> 2 ag e n d u s , a , u m  (gerundivum; -» ago) ten, který
má být konán

■ 3 a g e r , a g r i, m  pole, role; pozemek

a A ggaeus, I, m  Aggeus, Starozákonní prorok

■ 13 a g g re d io r , í ,  g ressu s  su m  přistupuji,
přikročuji, napadám, udeřím

15 ag itó , á re ,  áv í, á tu m  poháním, vykonávám, 
podněcuji, zmítám

> 3 ag n o scam u s (1. os. pl. konj. préz. akt.; -» agnósco)
ať uznáme /  ať přiznáme /  přiznejme



■ 3 agnosco, ere, noví, nitum  poznávám, 
uznávám, přiznávám; chápu

■ 3 agnus, I, m  jehně, beránek
■ 4 ago, ere, ěgí, áctum  ženu, honím, činím,

konám, jednám, počínám si
9 agonia, ae, f  smrtelný zápas, agónie
9 agónizor, árí, átus sum zápasím se smrtí, 

jsem v agónii, umírám
■ 2 agricola, ae, m rolník, zemědělec, sedlák

15 agricultura, ae, f zemědělství, rolnictví, 
vzdělávání polí

13 ai5 (ais, ait, -, -, aiunt, imperf. aiěbam) říkám (ano), 
pravím, tvrdím

4 ála, ae, f  křídlo
5 alacer / alacris, cris, cre hbitý, čilý

4 Albis, is, m  (ak. -im, abl. -i) Labe
■ 13 albus, a, um  bílý

9 alias jindy, podruhé, jinak
t>10 alicui (dat. sg.) -* aliqui / aliquis

■ 3 aliěnus, a, um  cizí, jinému patřící; jiný,
nenáležitý, vzdálený

12 alil -  alií (-» alius) jedni -  druzí

> 9 ali5rum  (gen. pl. min) -> alius

> 8 aličs (ak. pl. m.) -> alius

11 aliquantulum  trochu, poněkud, maličko
■ 10 aliqui (aliquis), aliqua, aliquod (adj.; gen.

alicuius, dat. alicui) některý, nějaký
■ 10 aliquis, aliquid (subst; gen. alicuius, dat. alicui) 

někdo, něco
> 10 aliquo (abl. sg. m/n) -* aliqui; aliquis

■ a aliquot (adj., neskl.) několik

9 aliter jinak, jiným způsobem 

> 10 aliud (nom./ak. sg. n) -» alius

16 aliunde odjinud, jinudy
8 alius, alia, aliud (gen. alterius / alius, dat. alii) 

jiný, druhý, ostatní
13 allělúiá (hebr.) aleluja, chvalte Boha
15 alligo, are, ávi, átum  přivazuji, svazuji, 

připoutávám
15 allocutio, ónis, f  oslovení, řeč, promluva
5 almus, a, um  živící, životodárný, dobrotivý

15 aló, ere, alui, altum  / alitum  živím, krmím, 
vychovávám, podporuji, posiluji

a Aloisius, ií, m  Alois
a alphabetum , i, n  alfabeta, řecká abeceda

■ u altáre, is, n  oltář

8 alter, era, erum  (gen. alterius, dat. alteri) jeden ze 
dvou, druhý, jiný, opačný

12 alter -  alter (-* alter) jeden -  druhý
12 alteruter, a lteru tra , a lteru trum  (gen. alterius 

utrius) jeden ze dvou (obou), jeden nebo druhý
12 alterutro -* alteru trum

12 alterutrum  / alteru tro  (adv.) jeden druhého, 
jeden vůči druhému, navzájem, vespolek

' altior, ius (kompar.; -* altus) vyšší, hlubší
> ' altióris (gen. sg.) -*■ altior

16 altissima, orum , n  vysoké, vznešené místo; 
výšiny, výsosti

4 altissimus, a, um  (superlativ; -» altus) nejvyšší, 
svrchovaný

4 altitudo, inis, f  výška, výšina, vznešenost, 
hloubka

14 altum, i, n výška, výše, výšina; hlubina; (širé) 
moře

■ 1 altus, a, um  vysoký, hluboký

17 amábilis, e milováníhodný, láskyhodný, milý, 
oblíbený

16 amáns, antis milující, milovný, laskavý, 
přátelský

16 am anter (adv.) mile, milostivě, laskavě, 
láskyplně, přátelsky

7 am árě (adv.) hořce, rozhořčeně, trpce, 
bolestně; ostře

■ 12 am árus, a, um  hořký, rozhořčený, trpký
9 am átor, oris, m milovník, přítel

a am átus, a, um  milovaný
15 ambid, ire, ii (lvi), itum  obcházím, dožaduji 

se, obstupuji, obkličuji
■ 12 ambd, ambae, ambd oba, oba dva (spolu),

oba najednou
4 ambó, ónis, m kazatelna

■ 5 ambulo, áre, ávi, átum  procházím se, chodím
(sem tam)

15 am búró, ere, ussi, ustum  opaluji, ožíhám
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■ 1 aměn (hebr.) opravdu, zajisté, staň se, amen

■ 2 amica, ae, f  přítelkyně
8 amici5, Ire, amicui (ii, ixl), amictum

zakrývám, oblékání, odívám
■ 13 amicitia, ae, f  přátelství

8 amlcus, a, um  přátelský

■ 1 amicus, i, m  přítel
15 ámittó, ere, misí, missum propouštím, 

odkládám, ztrácím, pozbývám
■ 4 amó, áre, áví, átum  miluji, mám rád, mám

zálibu, rád něco dělám
10 amodo (adv.) odtud, od nynějška, od té (to) 

doby
■ 3 am or, 5ris, m  láska

a AmÓS, neskl., m  AmOS, starozákonní prorok
16 ámoveó, ěre, móví, m ótum oddaluji, 

odsunuji, odklízím, odstraňuji
11 amplě (adv.) objemně, hojně, široce, bohatě

15 am plector, i, amplexus sum objímám, 
obkličuji, obháním

11 amplius (kompar.; -* amplě) hojněji, ještě dále, 
více

a amplus, a, um  prostorný, rozsáhlý, objemný, 
hojný

■ 12 an (rozlučovací tázací částice) snad, či snad, či, 
zda, zdali

a anathem a, atis, n  (řec.) obětní dar; prokletí, 
klatba, exkomunikace

a anceps, cipitis dvojhlavý, dvojí, dvoustranný; 
nrozhodný, nejistý; obojetný

■ 2 ancilla, ae, f  služka, služebnice
2 Andrěás, ae, m Ondřej

13 angelicus, a, um  (z řec.) andělský

> 2 angeld (dat./abl. sg.) -» angelus

> 2 angeló nuntiante (vazba abl. absol.) když anděl
zvěstoval /  skrze andělovo zvěstování

2 angelus, í, m  posel; anděl
10 angustió, áre, áví, átum  tísním, sužuji, 

uvádím do nesnází
10 angustus, a, um  těsný, úzký, stísněný
1 anhělus, a, um  udýchaný

■ 2 anima, ae, f  duše, duch, život; vánek, dech

■ 4 animal, ális, n  živočich, zvíře, živá bytost,
Živý tvor

6 anim átus, a, um  (part. perf. pas.; -» animo) 
oduševnělý, živý, statečný

6 animd, áre, áví, átum  oživuji, vdechuji život
■ I2 animus, í, m duch, duše; mysl, povaha,

smýšlení; odvaha
5 annális, e roční

■ 5 annális [liber], is, m  obvykle pl. annálěs, 
-ium, m letopis; letopisy, annály; kronika

17 Annáš, ae, m  Annáš, velekněz židovský

a annotd -* adnotó

■ 9 annuntio, áre, áví, átum  oznamuji, ohlašuji,
zvěstuji

■ 8 annus, I, m  rok

13 ante (adv.) napřed, vpředu, dříve, předtím

■ 4 ante (předl. s ak.) před

► 14 ante C hristum  nátum  před narozením 
Kristovým, před Kristem

a anteá předtím, dříve

6 antecědó, ere, cessi, cessum jdu napřed, 
předcházím

15 antefero, ferre, tulí, látum  aliquem (ak.) alicui 
(dat.) napřed nesu, dávám přednost někomu 
před někým, stavím nad někoho

9 anterior, ius přednější, přední

3 antiphóna, ae, f  (řec.) antifona

9 antíquě starobyle, starodávně; zastarale
9 antiquitus odstarodávna, odpradávna, 

zastarodávna
■ 8 antiquus, a, um  starý, starobylý, bývalý,

dřívější
4 antistes, stitis, m  představený; biskup

15 Antoniánus, a, um vztahující se k Antoniovi 
/  Antonínovi, antoniovský /  antonínský, 
Antoniův /  Antonínův

3 Antonius, ii, m  Antonius, Antonín
■ 4 aperió, Ire, aperui, apertum  otvírám

15 apertus, a, um  otevřený, nekrytý, zjevný, 
zřejmý

12 apis, is, f  včela
a apocalypsis, is, f  (řec.; ak. -im, abl. -i) odhalení, 

objevení (se), zjevení
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a apostolátus, ús, m  apoštolát
' apostolicus, a, um  apoštolský; papežský
1 apostolus, í, m  (řec.) apoštol, vyslanec
a apparátus, ús, m  příprava, úprava, výprava, 

výstroj, aparát
6 appáreo, ěre, páru i, -  objevuji se, ukazuji se
15 appáret, ěre, páru it, -  je  zřejmé, je jasné, je  

zjevné, je patrno
■ 2 appello, are, áví, átum  nazývám, jmenuji,

oslovuji
a appendix, icis, m  přídavek

13 Appia / via Appia, ae, f silnice Appiova 
Z Říma do Kapuy (ze 4. stol. př. Kr.)

13 Appius, ií, m  Appius (římské předejmení)
► 3 applicáre missam pro  ... (popuíó) aplikovat,

tj. obětovat /  slavit mši za ... (lid)
3 applico, áre , áví, átum  připojuji, přidružuji, 

přivlastňuji, aplikuji
15 apporto, áre , ávi, átum  přináším, dovážím

■ 17 appropinquo, áre, áví, átum  (s dat.) přibližuji 
se, blížím se (k něčemu)

' Aprilis, is, m  duben
■ 3 aptus, a, um  připojený, závislý; připravený,

vhodný, způsobilý
3 apud (předl, s ak.) u, při, za

■ 1 aqua, ae, f voda

> 1 aquás (ak. pl.) -» aqua

4 Aquinás, átis Akvinský
17 Araběs, um , m  (sg. Arabs, Arabis) Arabové

15 ará to r, oris, m  oráč, rolník
15 arátrum , I, n  pluh, radlice, oradlo

17 arbitrium , ií, n rozhodnutí, úsudek, vůle
■ '7 arb itro r, á ri, átus sum (soudně) rozhoduji;

soudím, míním, domnívám se, myslím, tuším
■ 13 arbor, oris, f  strom

16 arca, ae, f  schránka, pokladna, truhla, skříň; 
archa úmluvy; archa (Noemova)

8 archangelus, i, m  archanděl
a archiepiscopális, e arcibiskupský

a archiepiscopus, í, m  arcibiskup
6 arcus, us, m  (dat./abl. pl. arcubus) luk, oblouk

14 árděns, entis hořící, planoucí, prudký, 
horoucí, vášnivý

4 árdenter (adv.) horoucně, prudce, vášnivě
12 árdeo, ěre, ársi, - ,  ársúrus hořím, planu

12 árdor, óris, m  žár, horko, vedro, zápal, 
nadšení, horlivost

9 arduus, a, um  příkrý, strmý, srázný, obtížný, 
nesnadný

10 árěsc5, ere, áru l, -  usychám, vysychám, 
prahnu

■ 16 argentum , i, n  stříbro; stříbrné peníze
■ 3 argum entum , í, n  důkaz, důvod; obsah

8 arguó ere, ui, útum  dokazuji, usvědčuji, 
obviňuji

■ 3 áridus, a, um  vyschlý, suchý, vyprahlý
16 Arim athaea, ae, f Arimatia, místo známé pouze 

ve spojení se jménem Josefa z Arimatie

■ 3 arm a, orum , n  zbraně, zbroj; náčiní, nářadí
4 arom a, atis, n  (z řec.) vonné koření

■ 1 ars, artis, f  umění, dovednost, řemeslo;
vědecká soustava

► 1 ars gramm atica (artis grammaticae, f) mluvnice,
gramatika

' a rt. (zkr.) -> articulus

► 14 artěs líberálěs (artium liberalium, f) svobodná
umění

' articulus, i, m  kloub, článek (prstu), prst;
článek (v knize); článek stanov; rozhodující
okamžik /  chvíle; člen (gram.)

6 artus, ÚS, m  (dat./abl. pl. artubus) úd, kloub, 
hnát

6 arundó, inis, f -* harundó

a as, assis, m  (gen. pl. assium) as (římská bronzová 
mince); halíř, drobný peníz

■ 7 ascendo, ere, scendí, scěnsum vystupuji, 
vstupuji

0 a ascěnsió, ónis, f  vystoupení, výstup; nanebe
vstoupení

10 ascribo / adseribó, scripsi, scriptum
připisuji, zapisuji, ustanovuji, přičítám

6 Asia, ae, f Asie (díl světa), Malá Asie (poloostrov)

17 asina, ae, f  oslice 
a asinus, i, m  osel
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■ a aspectus, us, m pohled, obzor, zrak; zjev, 
vzhled, podoba

a asper, era, erum  drsný, obtížný, přísný, 
krutý, neblahý

11 aspergó, ere, spersi, spersum  (po)kropím, 
(po)stříkám, potřísním

13 aspicio, ere, spexi, spectum (aliquem) hledím 
(na někoho), spatřuji, dívám se

4 aspirátió, 5nis, f  nadýchnutí, vzdech
8 assentior, iri, assěnsus sum přisvědčuji, 

souhlasím
a assequor, i, secutus sum dostihuji, dosahuji

16 assiduě neustále, ustavičně, vytrvale
16 assiduus, a, um  neustálý, ustavičný, vytrvalý

15 assim ilátič, ónis, f  připodobnění, 
přizpůsobení, asimilace

6 assistó, ere, stití, -  přistupuji, stojím 
u někoho, jsem přítomen

12 assuěfació, ere, fěci, factum  zvykám, 
navykám, přivykám

12 assuefio, fíerí, factus sum zvykám si

■ 12 assum / adsum , adesse, affui, - ,  affuturus
jsem přítomen, jsem zde; pomáhám, přispívám

16 assúmó, ere, sumpsi, sum ptum  přibírám, 
připojuji; beru na nebe

■ a assumptio, ónis, f  přibírání, osvojení, 
pochopení; nanebevzetí

13 astó / ad-stó, are, stití, -  stojím u něčeho, 
jsem přítomen

13 astrum , i, n  hvězda (na nebi), pl. nebe
9 áter, á tra , átrum  tmavý, temný, černý, 

smutný, neblahý
2 Athěnae, árum , f  Athény

■ 3 atque, zkráceně ac a, i, také, a také, a přece,
než, však

15 atram entum  i, n  černidlo, inkoust

14 atrium , ii, n černá síň, obydlí, (přijímací) 
pokoj, salon; atrium

a attentě (adv.) pozorně, napjatě
16 attentus, a, um  napjatý, pozorný

8 attonitus, a, um  (part. perf.; -»attono) ohromený, 
omráčený, omámený, vyděšený

8 attonó, are, ui, itum (za)hřmím, ohromuji, 
omračuji

10 attribuo, ere, tribu i, tribu tum  přiděluji, 
přikazuji, odevzdávám, přičítám

■ I0 auctor, óris, m  původce, autor
> 10 auctóre Thomá ... (abl. původu) (od) Tomáše ... 

/  (jehož) autorem je Tomáš ...
■ 6 auctdritás, átis, f  záruka, vážnost, moc, vliv,

autorita
a auctus, a, um  (part. perf.; * augeo) zvětšený, 

rozmnožený, rozšířený, zvelebený
9 audácter / audáciter odvážně, statečně, drze

■ 9 audáx, audácis odvážný, statečný, smělý,
opovážlivý, drzý

■ 7 audeó, ěre, ausus sum odvažuji se, osměluji
se, opovažuji se

■ 2 audió, íre , iví (ii), itum  slyším, poslouchám

> 6 auditum  esse (inf. perf. pas.; -* audio) (že) byl 
slyšen, (že) bylo slyšeno /  slýcháno

7 auditus, ůs, m  sluch, slyšení, poslouchání

>u auferás (2. os. sg. konj. préz. akt.) -» auferó

11 auferó, auferre, abstuli, ablátum  odnáším, 
odstraňuji, odnímám, snímám

a augeó, ěre, auxi, auctum  zvětšuji, 
rozmnožuji, rozšiřuji, zvelebuji

a augm entum , i, n přírůstek, zvětšení, zveličení, 
rozmnožení; gram. přímnožek, augment

a augusta, ae, f  císařovna

a Augusta (ae, f) Vindelicorum Augsburk, město 
v Bavorsku

10 Augustinus, i, m  Augustin
14 augustus, a, um  vznešený, ctihodný, velebný

14 Augustus, i, m  Augustus, čestný titul Oktaviánův 
a dalších římských císařů

14 Augustus, i, m  srpen

15 aureus, a, um  zlatý
■ 8 auris, is, f  ucho

15 auróra, ae, f  zora, jitřenka

■ 9 aurum , i, n zlato
16 austěritás, átis, f  přísnost, drsnost, strohost
16 austěrus, a, um  přísný, drsný, strohý, 

nevlídný
1 aut; au t - aut nebo; buď - anebo
3 autem  (na druhém místě) však, ale, avšak; pak, 

dále
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a autographus, í, m  vlastní rukou napsaný text, 
autograf

■ 14 autum nus, í, m  podzim
15 auxiliátríx, icis, f  pomocnice

4 auxilium, ií, n pomoc, přispění, podpora
■ 5 aváritia, ae, f  lakota, hrabivost, zištnost
■ a avárus, a, um  lakomý
■ ' ave, avěte (imper.; «/..avere) buď zdráv, vítán;

buďte zdrávi, vítáni
■ 7 ávertó, ere, verti, versum odvracím, odvádím

jinam, obracím, zaháním
■ a avis, is, f  pták

B
17 balsamum, I, n  (z řec.) balzám

■ 4 baptism a, atis, n  / baptism us, í, m  (z řec.)
křest

4 baptism us -» baptism a

16 baptista, ae, m (z řec.) křtitel
■ 8 baptizo, áre, áví, átum  křtím 

a Barcinó, dnis, f  Barcelona

a Bariích, neskl., m  Baruch, starozákonní prorok

17 beátitúdd, inis, f  blaženost
■ 3 beátus, a, um  blažený, šťastný, blahoslavený,

požehnaný

a bellicus, a, um  válečný

■ 6 bellum, í, n  válka, vojna 

9 bělua, ae, f  zvíře, obluda
■ 2 bene (kompar. melius, superi, optimě) dobře
> 2 benedicat (3. os. sg. konj. préz. akt.; -* benedico) ať

požehná /  požehnej
■ 2 benedícd, ere, dixi, dictum dobrořečím, 

velebím; žehnám, světím
> 1 benedicta (nom. sg.fi nom./ak. pl. n) benedictus

■ 2 benedictio, ónis, f  dobrořečení, blahořečení,
velebení; požehnání

■ 1 benedictus, a, um požehnaný, blahořečený 
a Benedictus, í, m Benedikt
15 benefacio, ere, fěcí, factum dobře činím, 

činím dobrodiní
16 benefactor, óris, m  dobrodinec

17 beneficium, ií, n  dobrodiní, udělení úřadu, 
obročí, prebenda

9 benevolens, entis dobromyslný, laskavý, 
ochotný

15 benevolentia, ae, f  dobromyslnost, laskavost, 
ochota

9 benevolus, a, um  dobromyslný, laskavý, 
ochotný

11 benigně dobrotivě, laskavě, ochotně
8 benignitas, átis, f  dobrotivost, laskavost, 

dobročinnost
6 B ernardus, í, m  Bernard
12 běstia, ae, f  zvíře, šelma

14 Běthania, ae, f  Betanie, osada na vých. svahu hory 
Olivetské

a Běthlehem / Běthleem, neskl., f  Betlém (= 
dům chleba), město v Judsku

17 Běthphagě, neskl. (hebr.) Bethfage, místo u Jeruza
léma na úpatí hory Olivetské

8 biblia, órum , n  / biblia, ae, f  (z řec.) bible, 
Písmo svaté

a biblicus, a, um  biblický
a bibliopola, ae, m  (z řec.) knihkupec, nakladatel

■ 4 bibč, ere, bibí, - ,  b ibiturus piji

►14 binae litterae (binarum litterarum, f) dva dopisy

6 bíní, ae, a (číslovka podílná) po dvou, dvojí, dva 
a dva

■ l4 bis dvakrát

14 bissextílis, e přestupný, obsahující přestupný 
den

a bissextus, I, m  přestupný den

■ 5 blandior, írí, itus sum lichotím, pochlebuji,
lahodím

6 Bohemia / Boěmia, ae, f  Čechy

a Bohěmicus / Boěmicus, a, um český
a Bohěmo-Latínus, a, um  česko-latinský

14 Bohěmus / Boěmus, I, m  Čech

8 bona, 5rum , n  dobré věci, statky, majetek

8 bonum, i, n  dobro; prospěch, užitek; statek, 
jmění, majetek

■ 3 bonus, a, um  dobrý
4 bos, bovis, m /f (pl. bověs, boum, bubus / bobus) 

býk, vůl, kráva
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8 bracchium , ii, n  rámě, paže, rameno, větev
a breviarium , ii, n  stručný seznam, (krátký) 

výtah; breviář
■ 3 brevis, e krátký; úzký, těsný; stručný 

6 B runa / B runna, ae, f  Brno
15 Bruněnsis / Brunněnsis, e brněnský 
15 Brunó, ónis, m  Bruno
15 Brunó (ónis, m) dě Q uerfurt -  sánctus sv.

Bruno Z Querjurtu, muč., arcib. magdeburský, 
+1008, životopisec sv. Vojtěcha

1 Bruttii, órum , m Bruttiové, obyvatelé 
jihoitalského kraje Bruttia

a B ruttium , ií, n  Bruttium, kraj v jižní Itálii

c
14 C římská číslice 100  

17 C. (zkr.) -* Gáius

■ 5 cadó, ere, cecidi, - ,  cásůrus padám, klesám;
podléhám, hynu

■ 1 caecus, a, um  slepý

14 caedó, ere, cecidi, caesum biji, porážím, 
zabíjím, vraždím

a caelebs, caelibis neženatý, svobodný

■ 4 caelestis, e nebeský

> 2 caeli (nom. pl.) -* caelum
> 1 caelis (dat./abl. pl.) -* caelum

17 caelitus (adv.) z nebe

> 1 caeló (dat./abl. sg.) -* caelum

■ 1 caelum, i, n  (pl. caeti, órum, m) nebe, nebesa,
obloha, nebeská klenba

4 caesar, aris, m císař
17 Caiphás / Caiaphás, ae, m Kaifáš

■ a calamitás, átis, f  pohroma, neštěstí, záhuba,
smrt

■ a calcar, áris, n  ostruha; pobídka
■ a calculus, i, m  kamínek, počet; hrací kamínek

12 calefació, ere, fěcí, factum  zahřívám, 
otepluji; rozpaluji

12 calefio, fieri, factus sum  (pas. ke calefació) jsem 
zahříván, zahřívám se, ohřívám se

1 Calendae -» Kalendae

14 calendarium  -» kalendárium

■ 9 calix, icis, m  kalich, pohár, číše
5 calum nior, ári, átus sum nactiutrhám, křivě 

žaluji
a Calvaria, ae, f  Kalvárie ( -  Lebka)
3 camělus, i, m  velbloud

■ a campus, i, m  pole, pláň, rovina
3 can. (zkr.) -* canón

14 cancelE, órum , m  mřížoví, zábradlí, přepážka
a candidátus, a, um  oděný v bílé tóze, bíle 

oblečený; ucházející se o úřad, kandidát
■ 8 candidus, a, um  bílý, bělostný, zářivý, jasný;

čistý, prostý, upřímný
4 canis, is, m /f (gen. pl. canum) pes

5 Canisius, ii, m  Kanizius

14 canó, ere, cecini, cantátum  zpívám, hraji, 
pískám, troubím, zvučím

3 canón, onis, m  (z řec.) pravidlo, řád; církevní 
zákon, kánon

3 canónicus, a, um  (z řec.) pravidelný, řádný, 
kanonický

a canónicus, i, m  kanovník

15 cantátor, óris, m  zpěvák, hudebník

15 cantatrix, icis, f  pěvkyně, zpěvačka, 
hudebnice

■ 3 canticum, i, n  píseň, sólový zpěv; kantikum

■ 3 cantó, áre, áví, átum  zpívám; hraji na něco;
opěvuji, slavím, velebím

6 cantus, ús, m  zpěv, píseň, hudba

■ 2 capió, ere, cěpi, captum  beru, zmocňuji se,
chytám, zajímám; chápu

■ i4 capitulum , i, n  hlavička; kapitola (v knize);
kapitula (sbor kanovníků)

17 Cappadocia, ae, f  Kappadokie, krajina v Malé 
Asii

13 captívitás, átis, f  zajetí, poroba

15 captivus, a, um  zajatý, chycený; subst. zajatec, 
zajatkyně

15 captó, áre, ávi, átum  chytám, lapám, pachtím 
se, honím se

■ 4 caput, itis, n  hlava; hlavní město; kapitola
(v knize)

4 carcer, eris, m  vězení, žalář
14 cardinalis, e čepový, hlavní, základní
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a cardo, inis čep u dveří; točna, osa světová; 
stěžejní bod

11 carissimus, a, um  (superl.; ■* carus) nejmilejší, 
nejdražší

■ 4 cáritás, átis, f  láska, vážnost, úcta, oddanost;
drahota

■ 4 carm en, inis, n  báseň, píseň, zpěv; výrok, 
formule, věštba

■ 15 carnális, e tělesný, masitý

■ 2 car5, carnis, f  maso, tělo
a Carolínus, a, um  Karlův; karolinský
16 Carolus, i, m  Karel

■ 6 carpó, ere, carpsi, carptum  trhám, rvu; 
užívám, využívám

a carta -» charta

6 CarthágS / K arthágč, inis, f  Kartágo, hlav. 
město punské říše v sev. Africe

■ " cárus, a, um  drahý, vzácný, milý, milovaný
11 častě (adv.; -* castus) čistě, nevinně; nezištně

11 castellum, í, n  pevnost, tvrz, hrad
2 castígó, áre, ávi, átum  kárám, domlouvám, 

trestám, krotím
■ 3 castra, 6rum , n  tábor, vojenské ležení
■ 9 castus, a, um  (mravně) čistý, bezúhonný

2 cásus, ús, m  pád, zkáza, náhoda, osud; 
událost, (právní nebo morální) případ

a catěchismus, i, m  katechismus (učebnice)

16 catěna, ae, f  řetěz, pouto, okovy
' catholicus, a, um katolický, obecný

13 Catd, Ónis, m  Kato, římské příjmení v rodě Porciů

■ 2 causa, ae, f  příčina, důvod, podnět; věc,
právní záležitost

13 causá (předl, s gen. - klade se za jméno) za příčinou, 
kvůli, pro

■ a causális, e příčinný
a caveó, ěre, cáví, cautum  mám se na pozoru, 

(vy)varuji se, střežím se
■ a cědó, ere, cessi, cessum stoupám, kráčím; 

ustupuji, odcházím
6 cedrinus, a, um cedrový, z cedrového dřeva
14 cedrus, i, f  cedr; cedrové dřevo

■ 5 celeber, celebris, celebre hojně navštěvovaný,
slavnostní, slavný, proslulý

> 3 celebrandus, a, um  (gerundivum; -» celebro) ten, 
který má být slaven /  oslavován

14 celebrátió, ónis, f  slavení, oslavování
3 celebró, áre, ávi, átum  slavím, oslavuji

■ 5 celer, eris, e rychlý, hbitý

15 celeritás, átis, f  rychlost, hbitost, bystrost 
15 celsus, a, um  vzpřímený, vysoký, vznešený
1 cěna, ae, f  oběd, večeře, hostina

8 cěnó, áre, ávi, átum  obědvám, večeřím, jím
■ a cěnseó, ěre, cěnsuí, cěnsum počítám, 

odhaduji jmění; cením, hodnotím, soudím, 
domnívám se; navrhuji, hlasuji

13 cěnsórius, a, um  censorský; přísný, kritický
13 cěnsórius, ií, m bývalý censor

14 centěna mília po stu tisících

14 centěnus, a, um  (obyč. pl. centěnl, ae, a) po stu, 
sterý

14 centesimus, a, um  stý

14 centiěs / centiěns stokrát
14 centiěs millesimus, a, um  stotisící
15 centralis, e střední, středový, ústřední

■ 14 centum, neskl. (číslovka zákl.) Sto
14 centuplum  (adv.) stokrát

14 centuplus, a, um  stonásobný

17 centurio, ónis, m  velitel setniny, setník

■ a cerebrum , í, n  mozek, lebka, rozum

6 certám en, inis, n  zápas, závod, pře, spor, boj
9 certátim o závod, o překot
6 čertě (adv.) jistě, zajisté, určitě, opravdu; 

aspoň
15 certitúdó, inis, f  jistota
9 certó (adv.) zajisté, určitě
6 certó, áre, ávi, átum  zápasím, závodím, 

usiluji, bojuji
■ 7 certus, a, um  jistý, určitý

9 cěterí, ae, a  ostatní, zbývající 

9 cěterum  (adv.) ostatně, však, avšak, ale, pak

4 charisma, atis, n dar, milost, charisma
a charta / carta, ae, f  papyrový list, papír; 

dopis, dokument, spis, kniha
6 chorális, e chorální
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15 chors, chortis, f  (z řec.) ovčinec, ohrada; dvůr
4 chrism a, atis, n  křižmo
3 Christe, eleison (řec. v byzantské výslovnosti) 

Kriste, smiluj se
> 2 C hristi (gen. Sg.) -* Christus

> ' C hristiana (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) -*
C hristianus

1 C hristianus, a, um  křesťanský
13 Christianus, I, m křesťan

> 2 Christum  (ak. sg.) -* Christus

1 C hristus, I, m  Kristus, Pomazaný, Mesiáš 

a chronica, órum , n  letopisy, kronika

a chronicus, a, um (z řec.) časový
3 CIC (zkr.) =  Códex iuris canónicl Kodex 

kanonického práva
2 cicáda, ae, f  cvrček, cikáda
15 Ciceró, ónis, m  Cicero, příjmení v římském rodě 

Tulliů

15 Ciceronianus, a, um  ciceronský /  
ciceronovský /  Ciceronův

■ a cingó, ere, cínxí, cinctum opásávám, ovinuji,
obklopuji, obkličuji, svírám

4 cinis, eris, m popel
■ 3 circá (předl, s ak.; adv.) kolem, okolo, podél;

(kolem) dokola, vůkol
14 circuěó -* circumeó

14 circuitus, ús, m obcházení, obchůzka, oběh, 
obvod

■ l4 circulus, I, m  kruh, kolo, okruh, oběh,
kroužek

■ 13 circum  (předl, s ak.; adv.) kolem, okolo; (kolem)
dokola, vůkol

■ 15 circum dó, dare, dedl, datum  dávám kolem, 
obklopuji, ohrazuji, obkličuji

14 circumeó / circuěó, Ire, ií, itum  jdu kolem, 
obcházím, obkličuji

15 circumstó, áre, stetl, -  stojím kolem, 
obstupuji, obkličuji

■ a circumvenio, Ire, věnl, ventum  obcházím,
obstupuji, obkličuji, svírám

15 circus, I, m  kruh, závodiště; cirkus

13 cis (předl, s ak.) z této strany, před

9 citerior, ius (kompar.; superi, citimus, a, um) ležící 
Z této strany, přední; přednější, bližší

13 citius (kompar.; -* čito) rychleji, snadněji
9 citó / cito (adv.) rychle, spěšně, honem
a citó, áre, áví, átum  ženu, poháním; 

vyvolávám, předvolávám, obesílám; cituji, 
uvádím

9 citrá (adv.; předl, s ak.; opak -> ultra) Z této Strany, 
před

9 citus, a, um  rychlý, čerstvý, hbitý, spěšný

15 civilis, e občanský, důstojný občana, vlídný, 
civilní, politický

■ 2 civis, is, m /f občan /  občanka
■ 4 clvitás, átis, f  obec, město; občanství, 

občanské právo
t>13 clámávl (ind. perf. akt. ve významu prézentním; -> 

clamč) hlasitě volám, křičím
15 clámitó, áre, áví, átum  volám, hlasitě křičím

■ 3 clámó, áre, áví, átum  (hlasitě) volám, křičím

15 clámor, óris, m  volání, křik, nářek

5 cláritás, átis, f  jasnost, zřetelnost; sláva

■ 2 clárus, a, um  jasný, světlý, zřejmý, slavný, 
proslulý

■ a classis, is, f  třída (vojenská a občanská); 
vojsko, loďstvo; oddělení, třída (školní)

a Claudius, u , m  (-* Tiberius Claudius) Klaudius, 
římské rodové jméno

■ 7 claudó, ere, clausi, clausum zavírám, 
zamykám

15 claustrum , I, n  / claustra, órum , n  závora, 
zámek, pouta, klíč; klášter

a clausura, ae, f  uzavření, uzamčení; klauzura

a clausula, ae, f  závěr, konec; klausule; doložka

■ 3 clěměns, entis mírný, klidný, laskavý, 
milostivý

16 Clěměns, entis, m  Klement /  Kliment

16 clěmentia, ae, f  mírost, laskavost, šlechetnost, 
shovívavost

a Clěmentínus, a, um klementinský

a clěricus, í, m klerik, duchovní

16 clěrus, I, m  (z řec.) duchovenstvo, klérus, 
kněžstvo

8 coacervó, áre, áví, átum  kupím, hromadím
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3 coagitatus, a, um  (part. perf.; -» coagito) 
natřesený

3 coagito, áre, áví, átum  natřásám, protřásám
15 coalěscó, ere, alui, alitum  srůstám, slučuji se, 

splývám
3 códex, icis, m  kmen; dřevěné desky na psaní, 

kniha, spis; zákoník
1 coecus -* caecus

1 coélectus, a, um  spoluvybraný, spoluvyvolený
4 coelestis -* caelestis

1 coelum -* caelum

14 coěó, coire, coii, coitum scházím se, 
shromažďuji se, sdružuji se

■ 13 coepi, coepisse, coeptum začal jsem

a coepió, ere, coepi, coeptum (obvykle jen tvary 
perfektní -» coepi) začínám

> 1 coěrcěbámus (1. os. pl. ind. imperf. akt.) -* coěrceó

> 1 coěrcěbant (3. os. pl. ind. imperf. akt.) -> coěrcěo

1 coěrceó, ěre, cui, itum  omezuji, krotím, 
trestám

> 1 coěrcěre (inf. préz. akt.) -* coěrceó

1 coetus, fis, m  sejití se; schůze, shromáždění; 
sdružení, společnost

■ 3 cógitátió, ónis, f  myšlení, uvažování; 
myšlenka, úvaha; záměr, úmysl

> 3 cógitátióne (abl. sg.) -* cógitátió

■ 8 cógitó, áre, áví, átum  myslím, přemýšlím,
uvažuji; zamýšlím

■ 2 cógnóscó, ere, nóvi, nitum  poznávám, 
dovídám se; pátrám, vyšetřuji

> 2 cógnóvimus (l. os. pl. ind. perf. akt.) -* cógnóscó

12 cohors, tis, f  ohrada; zástup, dav; kohorta 
(voj. jednotka = 1/10 legie)

7 collaudó, áre, áví, atum  (společně) chválím, 
vychvaluji; schvaluji

a collěctió, ónis, f  sbírání, sbírka, souhrn

■ a collěgium, ií, n  spoluúřadování; sbor, 
kolegium; spolek, družstvo; akademická kolej

15 collocó, áre, áví, átum  umisťuji, usazuji, 
ukládám

■ ' colloquium, ií, n  rozmluva, rozhovor

15 colloquor, í, locůtus sum rozmlouvám, 
rozprávím

■ 9 coló, ere, colui, cultum  vzdělávám, 
obdělávám, pěstuji, ctím

■ a colónia, ae, f  osada, kolonie; venkovský statek
■ a color, óris, m  barva, zabarvení; barvitost,

sloh

a Colossae, árum , f  Kolossy, město ve Frygii v Malé 
Asii

a Colossensis, e koloský
5 columba, ae, f  holubice, holub

14 columna, ae, f  sloup, pilíř, mezník
15 comedó, ere, ědl, ěsum / coměstum sním, 

stravuji, sžírám; projím, prohýřím, promarním
■ a commemorátió, ónis, f  připomínka, 

vzpomínka, památka

14 commemoró, áre, áví, átum  připomínám, 
vzpomínám, zmiňuji se

■ a commendo, áre, áví, átum  odevzdávám, 
svěřuji, doporučuji

■ a commentárius, ií, m zápis, záznam, deník;
výklad, komentář

a commissió, ónis, f  zmocnění, komise, spojení; 
spáchání, přestupek

3 COmmiSSUS, a, um (part. perf.; -* committo) 
svěřený

■ 3 committó, ere, mísí, missum spojuji, slučuji;
dopouštím se, páchám; svěřuji, odevzdávám

1 commixtió, ónis, f  smíšení, směs

> 1 commixtióněs (nom./ak. pl.) -» commixtió

12 commonefacio, ere, fěcí, factum  upomínám, 
připomínám

12 commonefio, fieri, factus sum  jsem upomínán
15 commoveó, ěre, móví, m ótum  pohybuji, 

pohnu, dojímám

■ 4 commúnicátió, ónis, f  sdělení, sdílení, 
rozhovor, společenství

■ a commúnicó, áre, ávi, átum  sděluji, svěřuji,
dělím se; domlouvám se, stýkám se; přijímám 
/  podávám eucharistii

■ 8 commúnió, ónis, f  společenství, pospolitost;
sv. přijímání

■ 15 commúnis, e společný, obecný

16 commůtátió, ónis, f  změna, proměna, 
výměna, náhrada, úhrada

15 commútó, áre, ávi, átum  měním, přeměňuji, 
zaměňuji, vyměňuji
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a com paratio, ónis, f  připravení, uchystání; 
srovnávání; srovnání, přirovnání

9 comparativus, a, um přirovnávací, 
porovnávací, srovnávací

a comparó, áre, ávi, átum  připravuji, opatřuji, 
zajišťuji; srovnávám, přirovnávám

12 compassid, ónis, f  spoluutrpení, spolutrpění

16 compěs, edis, obyč. pl. compeděs, um, f  pouta 
na nohy, okovy

8 compesco, ere, scuí, -  držím v mezích, 
krotím, tlumím

12 complaceo, ěre, uí, -  líbím se, jsem oblíben, 
mám zalíbení

15 compleo, ěre, ěvi, ětum naplňuji, dovršuji, 
dokončuji

a complětus, a, um  (part. perf.; -* compleó) 
naplněný, plný, úplný

9 complures, a (gen. complurium) přemnozí, četní, 
dosti mnoho, nemálo

15 compónó, ere, posui, positum skládám, 
sestavuji, ukládám; srovnávám, přirovnávám

5 compos, compotis (abl. sg. -e, gen. pl. -um) alicuius 
reT mocen; mocný /  schopný (něčeho)

a compositum, i, n  slovo složené, kompozitum 
(gram.)

a compositus, a, um (part. perf.; -* compono) 
složený, sestavený, uspořádaný

8 comprimd, ere, pressi, pressum  stisknu, 
stlačuji, svírám; potlačuji, krotím

■ a computó, áre, ávi, átum  počítám, sčítám, 
účtuji

■ 4 concědó, ere, cessi, cessum ustupuji, 
odcházím; povoluji, dovoluji, připouštím; 
promíjím, odpouštím

17 conceptio, ónis, f  přijetí, početí; pojetí, 
myšlenka, koncepce

10 concessivus, a, um  připouštěcí, přípustkový

' concilium, ii, n  schůze, shromáždění; sbor, 
sněm, koncil

■ 2 concipió, ere, cěpi, ceptum  sbírám, chápu; 
počínám

11 conclúdó, ere, d u sí, clúsum zavírám, 
uzavírám, ukončuji, dokazuji

a conclúsió, ónis, f  uzavření, sevření, obležení; 
závěr; konečný úsudek

a concordantia, ae, f  shoda, souhlas; 
konkordance

■ 8 concordia, ae, f  svornost, jednomyslnost,
souhlas, soulad

12 conculcó, áre, ávi, átum  pošlapávám; týrám
4 concupiscó, ere, cupivi (ií), cupitum  toužím, 

zatoužím, bažím, dychtím
4 concurró, ere, cu rri (cucurri), cursum

sbíhám /  scházím se; shoduji se; utkávám se
■ i5 concursus, us, m  sběh, shon, shluk, srocení,

srážka; souběh
■ a condició, ónis, f  podmínka, ujednání, 

okolnosti

a condicionalis, e podmiňovací
15 conditor, óris, m  zakladatel, původce, tvůrce

> ' conditur (3. os. sg. ind. préz. pas.) -* condó

' condó, ere, didi, ditum  skládám, ukládám, 
zakládám; stavím, buduji

12 condoleó, ěre, uí, -  mám soustrast

17 condúcó, ere, dúxi, ductum  shromažďuji, 
svádím (dohromady), přivádím, přispívám

3 confercio, ire , fertum  secpávám, 
nacpávám, stlačuji, stěsnávám

■ 14 cónferó, ferre, tuE, collátum snáším, slučuji, 
srovnávám, ukládám, uděluji

3 cónfertus, a, um (part. perf.; -* confercio) 
stěsnaný, stlačený, natlačený, hustý

3 cónfessió, ónis, f  doznání, přiznání, vyznání, 
zpověď; přesvědčení

> 3 confessionem (ak. sg.) -> cónfessió

■ 12 cónfició, ere, fěci, fectum zhotovuji,
dokončuji, ohraničuji; zpracovávám, stravuji

6 confidentia, ae, f  důvěra
1 cónfídó, ere, físus sum důvěřuji, spoléhám

7 cónfirmó, áre, ávi, átum  upevňuji, posiluji, 
utvrzuji, schvaluji

■ 3 cónfiteor, ěrí, fessus sum vyznávám, 
doznávám, přiznávám (se)

■ l3 cónflígó, ere, flixi, flictum srážím se,
utkávám se, zápasím

13 cónformó, áre, ávi, átum  utvářím, 
připodobňuji, vzdělávám

4 cónfortó, áre, ávi, átum  posiluji, posilňuji
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4 confugio, ere, confugi, -  utíkám se, uchyluji 
se

17 confundo, ere, fůdi, fúsum  slévám, směšuji, 
matu, rozrušuji, zahanbuji

17 CĎnfÚSUS, a, um  (part. perf. pas.; -* confundo) 
spletený, zmatený; smíšený; nezřetelný

7 conglorifico, áre, áví, átum  (společně) 
oslavuji, spoluoslavuji

■ 1S congredior, i, gressus sum setkávám se,
scházím se; utkávám se, srážím se

1 congregátió, ónis, f  shromáždění, sdružení; 
kongregace

16 congregd, áre, ávi, átum  shromažďuji, 
sdružuji

15 congressus, ús, m  setkání, schůze, kongres; 
utkání, srážka, boj

a congruentia, ae, f  shodnost, vhodnost, 
souměrnost; shoda

2 coniugátid, onis, f  časování, konjugace (gram.)

■ a coniúnctió, ónis, f  spojení, sloučení; jednota,
spolek; spojka (gram.)

2 coniúnctlvus, a, um  spojovací

2 coniúnctlvus, í, m  konjunktiv, spojovací 
Způsob (gram.)

15 coniúnctus, a, um  (part. perf. pas.; -* coniungo) 
spojený, sloučený, sdružený; přátelský, 
příbuzný

15 coniungo, ere, iúnxí, iúnctum  spojuji, slučuji

■ a coniúrátió, ónis, f  společná přísaha; spiknutí,
vzpoura

■ a conor, á ri, átus sum  pokouším se, snažím se,
usiluji, namáhám se

■ 15 cónsanguinitás, átis, f  pokrevní příbuzenství, 
pokrevenství

■ a conscientia, ae, f  vědomí, spoluvědomí; 
svědomí

9 cčnsecrátiS, onis, f  posvěcení, zasvěcení; ve 
mši sv.: proměnění, proměňování

a cdnsecro, áre, ávi, átum  posvěcuji, zasvěcuji, 
obětuji; ve mši sv.: proměňuji

a cónsecútid, ónis, f  následek, důsledek; pořadí, 
souslednost

5 c5nsentiěns, entis (part. préz. akt.; -» consentio) 
stejně smýšlející, souhlasící, souhlasný

■ 5 consentio, Ire, sěnsl, sensum stejně smýšlím,
souhlasím, shoduji se

17 CÓnsequěns, entis (part. préz.; -» consequor) 
následující, důsledný, souhlasný

17 consequenter (adv.; -» consequens) důsledně, 
souhlasně

14 cčnsequor, I, secutus sum následuji, stíhám, 
dostihuji, dosahuji

■ 13 conservo, áre , áví, átum  zachovávám,
uchovávám, uchráním

15 conservus, í, m  spoluslužebník, spoluotrok

10 c5nsíder5, áre, áví, átum  pozoruji, prohlížím 
si, uvažuji, rozjímám

■ 3 consilium, ii, n  rada, porada; záměr, úmysl
> 3 consolabuntur (3. os. pl. ind. fut. I. dep. slovesa) -*

cónsólor

6 consolatio, ónis, f  útěcha

17 cónsólátor, oris, m  těšitel, utěšitel
3 cónsólor, árí, átus sum  těším, utěšuji

12 consors, sortis společného údělu, účastný

12 consors, sortis, m /f druh /  družka; společník 
/  společnice

12 conspectus, ús, m  pohled, patření, pozorování
7 c6nspici5, ere, spexi, spectum hledím, 

pohlížím, dívám se, patřím, spatřuji
6 conspuo, ere, uí, ú tum  plivám, poplivám
16 cčnstáns, antis stálý, pevný, vytrvalý, 

důsledný

■ IS constantia, ae, f  stálost, pevnost, vytrvalost,
neohroženost

6 Cčnstantínopolis, is (eós), f  Konstantinopol 
(Caři hrad)

7 Cdnstantlnopolitánus, a, um  konstanti- 
nopolský, (cařihradský)

■ 15 constat, cónstáre, constitit, -  (pevně) stojí, je 
známo, je  zjištěno

■ 6 constituó, ere, ul, ú tum  ustanovuji, zřizuji,
rozhoduji

' constitutio, ónis, f  ustanovení, zřízení, ústava

> a constitutio (ónis, f) mundí stvoření světa
> ' cdnstitútičnem (ak. sg.) -» cónstitútid

15 cdnstd, áre, stití, - ,  constatúrus (pevně) 
stojím, trvám; shoduji se; jsem pevný /  jistý

139



7 consubstantialis, e soupodstatný, jedné /  téže 
podstaty

a cónsuěscó, ere, ěví, -  zvykám (si)
> 1 CÓnsuětí (gen. sg. min; nom. pl. m) -* CÓnsuětus

> 1 cónsuětórum  (gen. pl. m/n) -* consuětus

> 1 cónsuětós (ak. pl. m) -> consuětus

9 consuetudo, inis, f  zvyk, obyčej
1 consuětus, a, um zvyklý, obvyklý

■ 6 consul, is, m  konzul (jeden ze dvou nejvyšších
úředníků římských)

■ 16 consulo, ere, sulul, sultum radím se; usnáším 
se; starám se, pečuji

■ a consultatio, ónis, f  rada, porada, rokování

■ a consultum, i, n  usnesení, rozhodnutí, 
ustanovení, opatření

■ 7 cónsummátió, ónis, f dovršení, dokonání,
skonání, konec

6 cónsummó, áre, áví, átum  sčítám, shrnuji, 
slučuji; dovršuji, dokončuji, dokonávám

12 cónsúmó, ere, súmpsí, súm ptum  spotřebuji, 
stravuji, požívám, jím

13 contemno, ere, tempsí, tem ptum  nedbám, 
nevšímám si, pohrdám

a comtemplátió, ónis, f  pozorování, nazírání; 
rozjímání, uvažování

12 contemplor, árf, átus sum pozoruji, 
rozjímám, uvažuji

13 contemptibilis, e zasluhující opovržení, 
opovrženíhodný

16 contemptus, us, m pohrdání, opovržení

■ 15 conteró, ere, tríví, tritum  roztírám, mařím, 
ničím, hubím

■ a contextus, ús, m  spojitost, souvislost, 
pokračování; kontext

15 conticěscó, ere, cui, -  umlkám, zmlkám, 
tichnu, odmlčuji se, utišuji se

a continens, entis (part. préz.; -» contineo) držící 
pohromadě, souvislý, nepřetržitý, ustavičný; 
zdrženlivý, skromný

16 contineó, ěre, tinui, -  držím pohromadě, 
udržuji, zdržuji; obsahuji

■ 15 contingit, ere, contigit, -  stává se, přihází se, 
daří se

■ 15 contingó, ere, tigí, táctum  dotýkám se,
dostihuji, pronikám

9 continuó nepřetržitě, vzápětí, ihned
■ 9 continuus, a, um  souvislý, spojitý, 

nepřetržitý, ustavičný
■ 8 contrá (adv.; předl, s ak.) naproti, proti, naopak

11 contribulátus, a, um  zdrcený, ztrápený, 
zkroušený

13 contrlstó, áre, áví, átum  zachmuřuji, 
zasmušuji, zarmucuji

12 contristor, á rí, átus sum  jsem smutný, 
zarmoucený, rmoutím se

■ l0 contrítió, ónis, f  (dokonalá) lítost
3 contritus, a, um zkroušený, mající dokonalou 

lítost
12 contumelia, ae, f  urážka, potupa

■ 1S convenió, Ire, věni, ventum  scházím se,
shromažďuji se, přicházím; shoduji se

15 convenit, convenire, convěnit, -  je vhodné, 
hodí se, sluší se, náleží

15 conventus, ús, m  schůze, shromáždění, sněm; 
konvent

16 conversátió, ónis, f styk, obcování; způsob 
života, chování

> 3 converte (imper. 2. os. sg.) -* convertó

3 convertó, ere, verti, versum  obracím, měnín; 
překládám

4 convivium, ií, n  hostina
17 convoco, áre, áví, átum  svolávám, 

povolávám, zvu; shromažďuji
15 cooperid, ire, operui, opertum  pokrývám, 

přikrývám
a coordinátió, ónis, f  uspořádání, soulad; 

koordinace; gram. souřadnost
■ a cópia, ae, f  množství, zásoba, hojnost, 

dostatek; neklas. opis, kopie
a cópiae, árum , f  vojsko

5 cópiósus, a, um  hojný, bohatý, zásobený, 
vydatný, obšírný

a cópula, ae, f  pouto; pojítko, svazek; gram. 
spona

■ 3 cor, cordis, n  srdce; duch, duše, rozum, mysl

■ 3 córam  (adv.; předl, s abl.) tváří v tvář; veřejně,
před očima; před někým, v přítomnosti něčí

> 3 corde (abl. sg.) -* cor

a Corinthius, a, um korintský
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a Corinthius, ií, m  Korinťan
3 Corinthus, í, f  Korint, přístavní město ve stř. Řecku

■ 2 cornú, iis, n  roh, paroh; křídlo šiku
■ 8 corona, ae, f  věnec, koruna

a corónd, áre, ávi, átum  věnčím, korunuji

■ 4 corpus, oris, n  tělo, těleso
■ a corrěctio, ónis, f  oprava, náprava

12 correlátivus, a, um  souvztažný

8 corrigenda, drum , n  (pl. n. gerundiva; -> corrigo) 
věci /  chyby k opravení; opravy

■ 4 corrigo, ere, rěxl, rěctum  opravuji, napravuji
15 corripio, ere, ripu i, reptum  uchopuji, 

uchvacuji, kárám, plísním
10 corroboratio, ónis, f  posílení, posila

■ a corrum pd, ere, růp í, rup tum  rozlamuji; 
kazím, mařím, porušuji; svádím, podplácím

a cortis / curtis, is, f  (-* chors) dvůr, dvorec, 
ohrada

> 1 cotidianum (ak. sg. m) -*■ cotídiánus

■ 1 cotídiánus / cottidiánus, a, um  každodenní,
denní, všední

10 cotidiě / cottídiě každodenně, denně

14 erás (adv.) zítra
■ 8 creátor, 5ris, m  stvořitel, tvůrce
■ 10 creátůra, ae, f  stvoření, tvor, věc stvořená

9 crěber, b ra , b rum  hojný, četný, hustý, častý

15 crěbrěscó, ere, b ru í, -  množím se, mohutním, 
vzrůstám

9 crěbró (adv.) často, hojně
15 crěditor, oris, m  věřitel (peněžní)

■ 7 crědó, ere, didi, ditum  věřím, důvěřuji, 
svěřuji

■ 6 cred, áre , ávi, átum  tvořím, plodím, rodím;
volím, ustanovuji

17 Crěs, C rětis, m  Kréťan
■ 8 crěscd, ere, crěvi, (crětum) roštu, vzrůstám,

mohutním
■ 12 crňnen, inis, n zločin, vina; obvinění,

nařknutí
a criticus, a, um  (řec.) kritický
a criticus, i, m (řec.) posuzovatel, kritik; 

gramatik, filolog, učenec

■ 7 crucifigo, ere, fixi, fixům přibíjím na kříž, 
křižuji

1 crucifixus, a, um  (part. perf.; -» crucifigo) přibitý 
na kříž, ukřižovaný

■ a eriidělis, e krutý, ukrutný, surový; 
nemilosrdný, hrozný

12 cruor, 5rÍS, m krev (z poranění, sedlá, nikoli 
čerstvá); krveprolití

16 crús, crůris, n  holeň, noha, hnát

■ 2 crux, crucis, f  kříž; mučidlo; mučení, trápení
14 cubitus, i, m  loket (část paže i délková míra)
6 cubo, áre, cubui, cubitum  ležím, odpočívám

> 7 cui (dat. sg. m/f/n) -» qui, quae, quod

> s cuique (dat. sg.) -* quisque

> 7 cuius (gen. sg. m/f/n) -* quí, quae, quod

14 culmen, inis, n  vrchol, témě, střecha
3 culpa, ae, f  vina, provinění

■ 15 cultúra, ae, f  vzdělávání, pěstění, zušlechťo
vání; uctívání

■ 1 cultus, us, m  pěstování, vzdělávání, péče;
uctívání; bohoslužba, bohopocta, kult

H 1 cum (předl, s abl.) s, se

■ 6 cum (spojka s ind.) kdy(ž), až; kdykoliv; když tu
(náhle); tím, že

■ 10 cum (spojka s konj.) když, protože, ačkoli, kdežto
■ a cum -  tum  jak -  tak

■ 4 cunctus, a, um veškerý, všechen, celý; 
svolaný, shromážděný

■ 5 cupió, ere, iví (ií), itum  žádám, přeji si,
toužím, dychtím

■ 16 cúr proč, nač

■ a cúra, ae, f  péče, pečlivost, starost, ošetřování

17 cúrátió, onis, f  péče, opatrování; ošetřování, 
léčení; řízení, správa

■ 5 cúr5, áre, ávi, átum  pečuji, starám se, 
obstarávám, opatřuji

■ 6 curro, ere, cucurri, cursum  běžím, spěchám,
utíkám

■ 2 currus, ůs, m  vůz, povoz; válečný, bitevní
vůz; spřežení

15 cursit5, áre, ávi, átum  pobíhám
15 curs5, áre, ávi, átum  běhám, pobíhám 

15 cursor, óris, m  běžec, posel
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■ 6 cursus, us, m běh, jízda; dráha, směr; průběh

a curtis / cortis, is, f (-» chors) dvůr, dvorec, 
ohrada

11 custodia, ae, f opatrování, ochrana; stráž, 
hlídka; vězení

■ 4 custodio, ire, m , Itum hlídám, střežím, 
chráním; vězním

4 custós, ddis, m strážce, hlídač, ochránce

17 Cýrěně, ěs / Cýrěnae, arum, f Kyrene, řecká 
osada v Libyi v sev. Africe

1 Cýrus, í, m Kýros, král perský v 6. stol. př. Kr.

D
.4 D římská číslice 500

> 1 dá (imper. 2. os. sg.) -* dd
6 Damascus, I, f Damašek (město v Sýrii)

13 Daniel, ělis, m Daniel, starozákonní prorok

4 daps, dapis, f obětní hostina, jídlo, pokrm

> ' d a ta e  (gen./dat. sg. f; nom. pl. f) -+ datUS

2 dativus, i, m dativ, 3. pád

17 dator, 5ris, m dárce

> ' datus, a, um (part. perf.; -> do) daný,
vynaložený, udělený

3 Dávid, idis (i neskl.), m D avid

■ 1 dě (předl, s abl.) o, Z, ze

> ' dě studio próvehendó o podporování /
povznesení studia

2 dea, ae, f  bohyně

11 dealbó, áre, áví, átum činím bílým, bělím

■ 1 děbeč, ěre, děbuí, děbitum jsem  dlužen,
povinen, zavázán, musím

> 1 děbita (nom./ak. pl.) -» děbitum
■ 1 děbitor, 5ris, m dlužník; viník, hříšník

> 1 děbitčribus (dat./abl. pl.) -> děbitor
> 1 debitoris (gen. sg.) -* děbitor

■ 1 děbitum, i, n dluh; daň, závazek; vina

13 děbitus, a, um dlužný, povinný, náležitý

> 1 děbuí (1. os. sg. ind. perf. akt.) -* děbeč

■ 3 decalogus, í, m desatero

15 děcědč, ere, cessi, cessum odstupuji, 
odcházím, mizím, vzdaluji se

■ l4 decem, neskl. (číslovka zákl.) deset

7 December, bris, m prosinec

14 decemplex, icis desetinásobný, desatero
násobný

■ a děcernč, ere, crěví, crětum rozhoduji, 
ustanovuji, nařizuji; usnáším se

11 děcertd, áre, áví, átum zápasím (až do 
rozhodnutí), biji se, bojuji

■ 15 decet (aliquem), decěre, decuit, -  sluší [se]
(někomu), hodí Se (někomu)

14 deciěs desetkrát

14 deciěs centěna mília (-íum, n) milion

14 deciěs centiěs millesimus, a, um milióntý

14 deciěs millesimus, a, um desetitisící

14 decima, ae, f desátek

►14 decima pars (decimae partis, f) desetina

■ 10 decimus, a, um desátý

13 decimus tertius třináctý

4 děcipió, ere, cěpí, ceptum klamu, podvádím

a děclárátid, ónis, f objasnění, osvědčení, 
projev, prohlášení, deklarace

15 děcláró, áre, ávi, átum označuji, veřejně 
vyhlašuji, dosvědčuji

2 děcllnátió, onis, f vychýlení, odklon; 
skloňování

10 děcllnó, áre, áví, átum odkláním, odchyluji, 
odvracím, vyhýbám se

7 decórus, a, um krásný, půvabný, slušný

' děcrětum, í, n rozhodnutí, rozsudek, nařízení, 
dekret

14 děcurro, ere, curri / cucurri, cursum běžím, 
sbíhám, spěchám, probíhám

14 děcursus, ús, m sběhnutí, sklon; běh, průběh; 
slavnostní pochod

■ a decus, oris, n ozdoba, okrasa, krása, půvab;
důstojnost, čest

15 dědecet (aliquem), ěre, dědecuit, -  nesluší [se] 
(někomu)

15 dědicó, áre, áví, átum zasvěcuji, slavnostně 
ohlašuji, ukazuji

a děditus, a, um (part. perf.; --> dědo) ten, který se 
podrobil; oddaný, věnující se

15 dědo, ere, dědidl, děditum vydávám, věnuji, 
obětuji; věnuji se, oddávám se
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■ 1S dědúcó, ere, důxí, ductum svádím (shora
dolů), stahuji, spouštím; odvádím; odvozuji, 
dedukuji

9 defectivus, a, um neúplný, schodný, defektivní

■ 4 děfend5, ere, fendi, fěnsum hájím, bráním,
ochraňuji

15 děfensió, ónis, f obrana, hájení, obhajoba

16 děfensor, óris, m obránce, obhájce, ochránce

14 děferó, ferre, tulí, látum snáším (shora dolů),
odnáším, donáším, oznamuji

10 děficič, ere, fěcí, fectum odstupuji, odpadám, 
ubývám, nedostávám se

a děfíhitió, onis, f vymezení, určení; definice, 
výměr

16 děfleó, ěre, ěví, ětum oplakávám

14 děfraudó, áre, ávi, átum klamu, šidím, 
podvádím

16 děgd, ere, - , -  žiji, trávím

> ' Dei (gen. sg.) -> Deus

12 deinceps p o  sobě, za sebou, potom

8 deinde odtud, dále, potom, pak

> 8 děleantur (3. os. pl. konj. préz. pas.; -» děleo) a ť
jsou  zničeni /  zahlazeni

5 dělectd, áre, ávi, átum těším, bavím

■ 2 děleo, ěre, ěví, ětum ničím, hubím, vyhlazuji,
zahlazuji

10 dělíberátivus, a, um rozvažovací

8 dělictum, i, n provinění, zločin

a dělineó, áre, ávi, átum rýsuji, načtrtávám, 
kreslím

3 Dělos / Dělus, í, f  Délos, ostrov v Egejském moři

3 Delphi, órum, m Delfy, město ve stř. Řecku

3 Dělus -» Dělos

® a děmentia, ae, f  šílenost, nerozum, pošetilost

3 děmónstrátívus, a, um ukazovací

a děmónstró, áre, ávi, átum ukazuji, označuji, 
sděluji, dokazuji, vykládám; připomínám

13 děmum (adv.) teprve, konečně

14 děni, ae, a p o  deseti

■ 4 děns, dentis, m zub

9 děnuó znova, opět, zase

5 děpóněns, entis, n [verbum] (part. préz.; -* 
děponč) deponentní sloveso

5 děpónó, ere, posui, positum skládám, 
odkládám, ukládám, sesazuji

' děpositum, í, n svěřená věc, úschova, poklad

■ 4 děprecátió, ónis, f  prosba, odprošování, 
přímluva

8 děprecor, ári, átus sum prosím  (za odvrácení 
zlého), odprošuji

15 děprómó, ere, prómpsi, promptům vyjímám, 
vybírám

6 děrelinquó, ere, liqui, lictum (nadobro) 
opouštím, zanedbávám

9 děrogó, áre, ávi, átum odnímám, ubírám,
(částečněj ruším, omezuji

► 9 děrogó (are, áví, atum) lěgj (dat.) částečně ruším
/  omezuji zákon

■ 7 děscendó, ere, scendi, scěnsum sestupuji;
odvozuji se, mám počátek

a děscribó, ere, scripsi, scriptum kreslím, 
zobrazuji, opisuji, popisuji, líčím

16 děseró, ere, serui, sertum opouštím, 
zanechávám, zanedbávám

■ 3 desertům, i, n poušť, opuštěné místo, pustina

3 děsertus, a, um opuštěný, osamělý, pustý

10 děservió, ire, M  (ii), itum horlivě sloužím; 
jsem  oddán

8 děsíderium, ií, n touha, přání

10 děsideró, áre, áví, átum toužím, přeji si, 
žádám si

■14 děsignó, áre, áví, átum označuji, vyobrazuji, 
určuji, předurčuji

> 10 děsint (3. os. pl. konj. préz.) -* děsům

12 děsóló, áre, ávi, átum osamocuji, opouštím

> 4 děspiciás (2. os. sg. konj. préz. akt.; -» děspicio) a ť
pohrdáš /  pohrdej, a ť odmítáš /  odmítej

4 děspició, ere, spěš, spectum shlížím, 
pohrdám, odmítám

7 děspondeó, ěre, spondl, spónsum zaslibuji, 
zasnubuji

1 děspónsátus, a, um zasnoubený

5 děstruó, ere, strůxí, structum strhávám, 
bourám, ničím, hubím
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■ 10 děsům, děesse, děfui, děfutúrus jsem
nepřítomen, scházím, chybím, nedostávám se; 
nepomáhám

14 děsuper shora, svrchu, shůry

9 děterior, ius (komparativ) horší, špatnější, 
chatrnější, slabší

9 děterrim us, a, um  (superlativ; -* děterior) 
nejhorší, nej chatrnější, nejslabší

15 dětrahó, ere, tráxi, tractum  strhávám, 
stahuji, snímám, odnímám, zlehčuji

12 detrim entum , i, n  sedření, vysílení, škoda, 
ztráta

8 dětrúdó, ere, trúsí, trůsum  srážím, 
svrhávám, vypuzuji

■ ' Deus, í, m  Bůh

►14 Deus (i, m) trihus Bůh trojjediný, Bůh v Trojici

a deuteronomium, ií, n  (řec.) druhé právo, 
druhý zákon

1 Deuteronomium, ií, n  (řec.) Deuteronomium, 
pátá kniha Mojžíšova

15 děvincó, ere, vící, victum úplně přemáhám, 
(na hlavu) porážím, pokořuji

17 děvius, a, um  scestný, odlehlý, vzdálený; 
úchylný, pošetilý

13 děvótus, a, um zaslíbený, zasvěcený, věrně 
oddaný

6 dexter, t(e)ra, t(e)rum  pravý, příznivý

■ 3 dextera, ae, f  pravice

3 dextra, ae, f  -> dexter

8 diabolus, í, m ďábel

8 diáconus, í, m  / diácón, ónis, m jáhen

15 dicó, áre, ávi, átum  slavnostně ohlašuji, 
zasvěcuji; věnuji, odevzdávám

■ 4 dicó, ere, d m , dictum (imper. dic!) říkám,
mluvím, prohlašuji, nazývám, hlásám

8 dictum, í, n  výrok, slovo

13 Didymus, í, m  (z řec.) Blíženec, přídomek sv. To
máše apoštola

■ 2 diěs, ěí, m  den

■ 2 diěs, ěí, f  (určitý) den, lhůta, termín

►14 diěs Dominica den Páně, neděle

■ a diěs fastus soudní, úřední, všední den

►14 diěs lovis čtvrtek

►14 diěs Lůnae pondělí

>14 diěs M ártis úterý 

►14 diěs M ercurii středa

■ a diěs nefástus neúřední, sváteční den 

►14 diěs Saturni sobota

►14 diěs Sólis neděle

►14 diěs Veneris pátek

14 differó, differre, distuli, dílátum  roznáším, 
šířím, odkládám, liším se

■ 7 difficilis, e nesnadný, těžký, obtížný; nevlídný,
nepřístupný

9 difficiliter (adv.) nesnadno, těžce, ztěžka

9 difficulter / difficile / nón facile (adv.)
nesnadno, těžce, ztěžka

7 diffidó, ere, diffisus sum nedůvěřuji

15 diffundó, ere, fůdí, fusum  rozlévám, 
vylévám, šířím, rozptyluji

a digerd, ere, gessi, gestum rozvádím, 
rozděluji, pořádám, vykládám

a digestus, a, um  (part. perf.; -* dígero) 
uspořádáný, sestavený, upravený, rozdělený

14 digitus, I, m  prst

t> 2 digni (gen. sg. m/n; nom. pl. m .) -* dignus

7 dignissimus, a, um  (superl„• -► dignus) nejhod
nější, nejdůstojnější

a dignitás, átis, f  důstojnost, (úřední) hodnost, 
vážnost, čest

12 dignor, ári, átus sum pokládám, uznávám za 
hodna, ráčím

■ 2 dignus, a, um  důstojný, hodný, přiměřený,
zasloužený

8 dHábor, i, lápsus sum rozpadám se, 
zacházím, rozplývám se

10 d lá to , áre, ávi, átum  rozšiřuji, zvětšuji, 
prodlužuji; zeširoka vykládám

15 dílěctió, ónis, f  láska, úcta

17 dllěctus, a, um  (part. perf.; -» diligo) oblíbený, 
milý, drahý

a dHigěns, entis (pan. préz.; -* diligo) pečlivý, 
svědomitý, horlivý, pilný

■ a diligenter (adv.; -» dHigěns) pečlivě, svědomitě,
důkladně, p ilně

a a diligentia, ae, f  pečlivost, svědomitost, 
horlivost, důkladnost

144



■ 4 diligo, ere, lěxí, lěctum vybírám (si), volím,
válím  si, miluji

14 diluculum, i, n svítání, úsvit 

12 diluviěs -* diluvium
12 diluvium, ií, n / diluviěs, ěí, f povodeň, 

potopa, zkáza, záhuba

8 dimidium, ií, n / dimidia pars (dimidiae partis, f)
polovina, půlka

14 dimidius, a, um poloviční

> 3 dimissis peccatis nostris (vazba abl. absolutního)
po  odpuštění našich hříchů /  odpustiv naše 
hříchy

3 dimissus, a, um (part. perf.; -» dimitto) rozeslaný, 
rozpuštěný, propuštěný, odpuštěný

> 1 dimitte (imper. 2. os. sg.) -* důnittó

> 1 dimittimus (1. os. pl. ind. préz. akt.) -* dimitto

■ 1 dimitto, ere, misí, missum rozesílám,
propouštím, rozpouštím; odpouštím

12 dinumero, áre, ávi, átum rozpočítávám, 
vypočítávám, počítám

16 dirigó, ere, rěxi, rěctum řídím, určuji, 
zaměřuji

15 discědó, ere, cessi, cessum rozcházím se, 
rozestupuji se, odcházím

■ 14 disciplina, ae, f učení, vyučování, znalost,
věda, nauka; kázeň

■ 3 discipulus, i, m žák, učedník; stoupenec,
následovník

■ 4 discó, ere, didici, -  učím se; poznávám, 
dovídám se

8 discordia, ae, f nesvornost, rozkol, rozbroj

a disiúnctió, ónis, f rozloučení, oddělení, 
rozdíl, odchylka

8 disperg5, ere, sí, sum rozsypávám, rozptyluji, 
rozděluji

17 dispertio, ire, ivi, itum rozděluji, přiděluji, 
rozdávám

15 displiceo, ěre, plicui, plicitum nelíbím se, 
nejsem p o  chuti

15 dispono, ere, posui, positum rozkládám, 
rozmisťuji, pořádám, určuji

■ a disputátió, ónis, f rozprava, pojednání, 
výklad; veřejné učené hádání

■ 6 disputo, áre, ávi, átum rozvažuji, řeším,
rozmlouvám, pojednávám

■ a dissěnsio, ónis, f nesouhlas, neshoda, různé 
mínění, rozkol; spor, nešvár, hádka

■ a disseró, ere, serui, sertum rozmlouvám, 
rozbírám, vykládám, vědecky pojednávám

9 dissimilis, e nepodobný, rozdílný, odlišný

■ a dissimuló, áre, ávi, átum zastírám, zatajuji,
nevšímám si

12 dissipó, áre, ávi, átum rozhazuji, rozptyluji, 
promrhávám; pustoším

a distinguó, ere, stínxí, stinctum rozeznávám, 
rozlišuji, rozčleňuji, určuji; vyšívám, zdobím

15 distribuo, ere, tribui, tributum rozděluji, 
rozdávám, rozvrhuji, rozčleňuji, třídím

14 distribútívus, a, um rozdělovači, podílný

10 districtió, ónis, f rozpínání; přísnost

9 diů (adv.) dlouho, je š tě  /  j i ž  dlouho; dávno, j iž  
dávno

9 diutius (kompar.; -* diů) déle, příliš  dlouho

9 diversus, a, um různý, odchylný, opačný; 
protivný, nepřátelský

5 dives, itis (abl. -e, gen. pl. divitum, nom. pl. n. dltia) 
bohatý

8 dives, itis, m bohatý, bohatec, boháč

■ 12 dividó, ere, visi, visum odděluji, rozděluji,
rozdávám

■ a divinitás, átis, f  božství, božská přirozenost

9 divinitus božím řízením, od Boha

■ 4 divinus, a, um božský, boží

1 divitiae, árum, f bohatství, poklady

■ ' dó, dare, dedi, datum dávám; vynakládám,
uděluji, věnuji

■ 3 doceó, ěre, docui, doctum učím, poučuji,
vyučuji, vykládám

15 docilis, e učenlivý, chápavý, nadaný; znalý

8 doctí, órum, m učenci, vzdělanci, jilosofové

4 doctor, óris, m učitel, učenec; doktor

1 doctrina, ae, f vyučování, nauka, věda

8 doctus, a, um (part. perf.; -» doceo) učený, 
vzdělaný

■ a documentum, i, n naučení, příklad, výstraha;
doklad, důkaz, svědectví

a dogma, atis, n (z řec.) nauka, článek víry 

a dogmatica, ae, f (řec.) věrouka, dogmatika
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a dogmaticus, a, um (řec.) věroučný, 
dogmatický, závazný

■ l2 doleó, ěre, uí, dolitůrus cítím bolest, lituji,
rmoutím se, truchlím

14 doló, áre, áví, átum obrábím, zpracovávám, 
otesávám, osekávám

■ 9 dolor, óris, m bolest, zármutek; hněv, 
rozhořčení, příkoří

12 dolorósus, a, um bolestný

14 domesticus, a, um domácí, rodinný, soukromý

6 domí (lok. sg.; -*domus) doma, v domě

> 6 domí bellique doma i ve válce, v míru i ve
válce

> 6 domí mllitiaeque doma i na vojně /  v poli,
v míru i ve válce

7 domina, ae, f  paní, hospodyně, vládkyně

■ a dominátus, ús, m panství, vláda, samovláda

> 2 domine (vok. sg.) -» dominus

> 1 domini (gen. sg. / nom. pl.) -* dominus

■ 3 dominica, ae, f  [diěs] den Páně, neděle

3 dominicus, a, um pánův, panský; páně

> 1 dominórum (gen. pl.) -* dominus

> 1 dominós (ak. pl.) -* dominus
> 2 dominum (ak. sg.) -* dominus
■ ' dominus, I, m pán, hospodář, majitel, vládce;

Hospodin

6 domó (abl. sg.; -» domus) Z domu, z vlasti

16 domó, áre, uí, itum krotím, přemáhám, 
podrobuji si

6 domům (ak. sg.; -» domus) domů

■ 6 domus, US, f (abl. -o; pl.; gen. -5rum/-uum, ak. -os/
-us) dům, palác; domov, rodina

►14 domus (us, f) Saltús Libaní palác Libanon
ského lesa -  součást Šalomounem vybudovaného 
palácového komplexu v Jeruzalémě, nazývaný tak podle 
čtyř řad cedrových sloupů

14 dónárium, ií, n chrámová pokladnice, 
chrámový dar

9 dónec až pokud; s konj. až by, dokud by ne

■ l0 dónó, áre, áví, átum daruji, věnuji,
obdarovávám; odpouštím, promíjím

a dónum, í, n dar; pocta; oběť

■ 6 dormió, Ire, lví (ií), Itum spím; zahálím

4 dós, dótis, f (gen. pl. dótium) dar, věno

2 doxologia, ae, f (z řec.) provolání slávy, 
oslavná form ule, doxologie

►14 duae litterae (duarum litterarum, f) dvě písmena

a duális, e dvojitý, dvojný, podvojný

■ 8 dubitó, áre, ávi, átum pochybuji, váhám,
kolísám

11 dubium, ií, n pochybnost, nejistota

■ 9 dubius, a, um nerozhodný, pochybný, nejistý

14 ducění, ae, a p o  dvou stech

14 ducentěnl, ae, a -» ducění
14 ducentěsimus, a, um dvoustý

14 ducenti, ae, a dvě stě

■ 4 důcó, ere, dúxí, ductum (imper. dac!) vedu, 
řídím, táhnu; mám za něco, domnívám se

13 duellum, í, n zápas, spor, souboj, válka

3 dulcědó, inis, f sladkost, líbeznost

■ 3 dulcis, e sladký, chutný, lahodný; milý, drahý

17 dulcor, óris, m sladkost

■12 dum (spojka časová s ind. i konj.) zatímco, když; 
pokud/dokud (by); dokud (by) ne, až (by); jen  
když, je n  aby, je n  ať

■ 10 duo, duae, duo dva, dvě  

>13 duóbus (dat./abl. m/f/n) -» duo
14 duodě... (např. duodesexagesimus) dva od ... (pro 

opis číslovky s osmičkou na konci, např. padesátý osmý)

■ 8 duodecim, neskl. (číslovka zákl.) dvanáct

■ 12 duodecimus, a, um dvanáctý

14 duodění, ae, a po  dvanácti

14 duoděvícěnl, ae, a p o  osmnácti 

■14 duoděvicěsimus, a, um osmnáctý

■ l4 duodeviginti osmnáct

14 duplex, icis dvojitý, dvojnásobný; 
dvojsmyslný, neupřímný

14 duplus, a, um dvojitý, dvojnásobný

16 durabilis, e trvanlivý, trvalý

■ 9 dúrus, a, um tvrdý; krutý, otužilý, silný, 
přísný, surový, drsný

■ n dux, ducis, m vůdce, náčelník, velitel,
vévoda, kníže
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E
■ 2 ě, ex (předl, s abl.) z, ze, s, se; mezi; pro,

následkem; od, (hned) po; vzhledem k, podle

> 8 ea, quae ty věci, které; to, co

12 eá (adv.) tudy

12 eá -  quá tudy -  kudy

2 ecce hle, ejhle

■ 2 ecclěsia, ae, f (řec.) shromáždění, sněm; 
církevní shromáždění, křesťanská obec; církev; 
kostel

a ecclesiastes, ae / ecclesiastes, is, m (řec.)
mluvčí ve shromáždění, kazatel

a Ecclesiastes, is, m (tj. liber) (řec.) starozákonní 
kniha Kazatel, Qohelet

a ecclesiasticus, a, um (řec.) církevní, kostelní

a ecclesiasticus, i, m (řec.) církevní úředník, 
duchovní; chrámový /  kostelní zřízenec, 
kostelník

a Ecclesiasticus, í, m (tj. liber) (řec.) starozákonní 
kniha Sirachovcova, dosl. «spis /  kniha 
církevní»

8 ěditid, ónis, f  vydání plodu, porod; vydání 
knihy, edice

■ 15 edó, edere (ěsse), ědí, ěsum jím , pojídám,
stravuji, hubím, ničím

■15 ědó, ědere, ědidl, ěditum vydávám, vyhlašuji, 
uskutečňuji, vytvářím

a ěducátió, ónis, f výchova

■ 2 ěducó, áre, ávi, átum vychovávám, pěstuji

15 effectus, ůs, m účinek, následek, výsledek

14 efferó, efferre, extuli, ělátum vynáším; 
pohřbívám; vyjadřuji, pronáším; velebím

> 2 efficiamur (1. os. pl. kotij. préz. pas.; -» efficio)
abychom byli učiněni, abychom se stali

■ 2 effició, ere, feci, fectum způsobuji, činím, 
vytvářím

13 effor, effári, effátus, sum vypovídám, 
vyslovuji, vyhlašuji, prohlašuji

15 effugió, ere, fůgí, -  utíkám, unikám

14 effulgeó, ěre, fulsi, -  (za)skvím se, (za)zářím

16 effundó, ere, fúdi, fúsum vylévám, rozlévám

17 effúsió, ónis, f vylití, vylévání, prolití

9 egěns, entis (part. préz.; -»egeč) potřebný, nuzný

9 egěnus, a, um m ající nedostatek, nuzný, 
potřebný

9 egeó, ěre, ui, -  mám nouzi, nedostatek, 
potřebuji

■ 2 ego / egó (gen. mel, dat. mihi, ak./abl. mě) já

I ěgredior, i, gressus sum vykračuji, vycházím, 
vystupuji

■ a ěgregius, a, um vybraný, vynikající

3 eia (ěia) / heia (hěia) hle, aj, hej, nuže, 
vzhůru

13 ěició, ere, iěci, iectum vyhazuji, vypuzuji, 
vylučuji, odmítám

> 2 eius (gen. sg.; -» is, ea, id) jeho, je j í

17 Elamltae, árum, m Elamité, obyvatelé Elamu, 
krajiny mezi Asýrií a Persií

9 ělátivus, í, m [gradus] elativ (vyjadřuje velmi 
vysoký stupeň vlastnosti bez srovnávání)

13 ělěctus, a, um vybraný, vyvolený

3 eleison -» Christe, eleison / Kyrie, eleison
II ělevó, áre, ávi, átum vyzdvihuji, zdvihám, 

pozvedám

15 Eliáš, ae, m Eliáš, starozákonní prorok (9. stol. př. 
Kr.)

■ 13 ěligó, ere, lěgi, lěctum vybírám, volím

a Elisabeth, neskl., f Alžběta

■ a ěloquentia, ae, f  výmluvnost (získaná školením)

17 ěloquor, i, locutus sum vyslovuji, vyjadřuji; 
přednáším, řečním, mluvím

11 embolismus, i, m (řec.) vsunutí, vsuvka, 
dodatek («Libera nás» po «Pater noster» ve mši sv.)

12 ěmendó, áre, ávi, átum zbavuji chyb, 
opravuji, zdokonaluji

a ěmeritus, a, um Vysloužilý

a ěmineó, ěre, ui, -  vyčnívám, vynikám; 
vypínám se, strmím; předčím, převyšuji

a ěminěns, entis (part. praes.; -» ěmineo) 

vyčnívající, vynikající, znamenitý

a ěminentia, ae, f vyvýšení, vynikání; 
výbornost, vznešenost; eminence

6 ěmittó, ere, misi, missum vysílám, sesílám, 
vypouštím, vydávám

■ 6 emó, ere, ěmí, ěmptum kupuji, nakupuji

16 ěmundó, áre, ávi, átum (zcela) vyčistím, 
očišťuji
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12 ěn hle!, vida!, zda

15 ěnatd, áre, áví, átum vyplouvám, zachraňuji 
se plováním; vycházím, vynikám

a enchiridion / enchiridlum, ií, n (řec.)
příručka, rukověť

■ 7 enim neboť, totiž, vždyť, věru, opravdu 

a ěniteó, ěre, nitul, -  skvěji se, vynikám

2 ěns, entis, n jsoucno

11 eó (adv.) tam, tak daleko, až tam, do té míry; 
proto

11 eó -  quó tím -  čím; tam -  kam

■ 7 eó, Ire, ii (lvi), (itum), itúrus jdu, jedu,
běžím, chodím, kráčím

> 6 eódem (abl. sg. m/n) -* ídem 

a Ephesii, órum, m Efezané 

a Ephesius, a, um efezský

6 Ephesus, i, f Efesos, Efez (město v Malé Asii)

a episcopális, e (z řec.) biskupský

a episcopátus, ús, m (z řec.) biskupství, 
biskupská hodnost

3 episcopus, I, m dozorce; biskup

► 3 episcopus ordinárius diecézní biskup, ordinář

1 epistola ■» epistula
■ 7 epistula / epistola, ae, f (řec.) dopis, list;

poselství

16 epulae, árum, f pokrmy, jídla, hody, hostina

15 epulor, árl, átus sum jím , hoduji

■12 equěs, itis, m jezdec (na koni); jezdec (příslušník 
římského stavu jezdeckého); rytíř

a equitěs, um, m jízda, jezdectvo

■ 5 equus, I, m kůň, hřebec

■ 13 ergá (předl, sak.) proti, oproti, vůči, k,
vzhledem k

■ 3 ergo (adv.) zajisté, vskutku

■ 3 ergó (předl., stojí vidy za gen.) za  účelem, kvůli,
pro

■ 3 ergó (spojka důsledková) proto, tedy, tudíž

■ n ěrigó, ere, rěxi, rěctum vztyčuji, vzpňmuji,
pozvedám; stavím, buduji

■ 3 erró, áre, ávi, átum bloudím, mýlím se;
chybuji, hřeším

■ 9 error, óris, m blud, omyl, klam, bloudem, nejistota

15 ěrubescó, ere, rubul, -  červenám se, rdím se, 
ostýchám se

4 ěrudió, Ire, lvi (ii), Itum zjemňuji, vzdělávám, 
vychovávám

14 ěrudltió, ónis, f  vzdělání, učení, vychovávání

> 1 es (2. os. sg. ind. préz.) -*• SUIT1
10 esca, ae, f jídlo, pokrm

a Esdrás, ae, m Ezdráš

> ' est (3. os. sg. ind. préz.) sum 
a Esthěr, neskl., f Ester

> 1 estis (2. os. pl. ind. préz.) -*• sum
■ 8 ěsurió, Ire, lví (ií), Itum mám hlad, lačním,

hladovím, toužím

■ 1 et; et - et a, i, také; i - i

■ 2 etiam (adv.) a to j i ž  /  hned; také j i ž  /  hned;
ještě, opět, také

■ 2 etiam (spojka) také, též, rovněž, dále, kromě
toho, k  tomu

■10 etsí (spojka s ind.) i když, byť i, třebas i, ačkoli, 
ač

■10 etsí (spojka s konj.) i když (by), i kdyby, i jestliže  
(by)

> 2 eucharisticá (adj.; abl. sg. f) -» eucharisticus

2 eucharisticus, a, um eucharistický

8 eugae / euge (z řec.) dobře, znamenitě, krásně

8 euge eugae

> 8 euňtěs (nom./ak. pl. m/f part. préz.) eó, Ire ...

3 Ěva (Eva) / Hěva (Heva), ae, f Eva

12 ěváněscó, ere, vánuí, -  mizím, zanikám, 
rozplývám se, zvětrávám

8 ěvangelicus, a, um evangelický, evangelní

8 evangelista, ae, m evangelista

6 evangelium, ií, n (z řec.) evangelium

■ 10 ěvenió, Ire, věni, ventum vycházím,
dopadám, stávám se, dařím se

15 ěvenit, ěvenlre, ěvěnit, -  stává se, přihází se 

2 ex -> ě

2 exáctus, a, um dokonaný, dokonalý, přesný, 
pečlivý

1 exaequo, áre, áví, átum (úplně) vyrovnávám, 
srovnávám, činím stejným

6 exaltó, áre, ávi, átum vyvyšuji, povyšuji
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a examen, inis, n  zkouška, zkoumání, 
vyšetřování

► a examen (conscientiae) zpytování svědomí

4 exáminó, áre, ávi, átum  zkouším, odvažuji, 
vyšetřuji

■ 4 exaudid, Ire, Tví, Itum ja sn ě  slyším, 
poslouchám; vyslyším

a excellentia, ae, f  výtečnost, znamenitost, 
vynikání; excelence

2 excelsum, I, n  vysoké místo, výšina

2 excelsus, a, um  vyvýšený, vysoký, vynikající, 
vznešený

11 excipió, ere, cěpl, ceptum vybírám, vyjímám, 
zachycuji; přijímám, hostím

a exclúsívě (adv.) s vyloučením něčeho, vyjímaje

16 excoló, ere, colui, cultum  (pečlivě) pěstuji, 
vzdělávám, zušlechťuji

15 exedó, ere, ědí, ěsum vyjídám, stravuji, 
rozhlodávám

■ 4 exemplar, áris, n  obraz; vzor, příklad; opis,
kopie

16 exempláris, e příkladný, vzorný

►13 exempli grátiá na příklad, pro  příklad

■ 1 exemplum, I, n  příklad, vzor, ukázka, doklad,
obraz

12 exeó, exire, exii (exivi), exitum vycházím, 
dávám se na pochod, vystupuji

10 exerceo, ěre, uí, itum  cvičím, vzdělávám, 
proháním

1 exercitatio, ónis, f  cvičení, výcvik

> 1 exercitátioněs (nom. lak. pl.) -» exercitátio

17 exercitium, ií, n  cvičení, výcvik

■ 6 exercitus, ús, m  vojsko; houf, rota, dav; 
zástup

17 exhibeó, ěre, uí, itum  opatřuji, ukazuji, 
dávám najevo, prokazuji

1 exilium -* exsilium

15 eximius, a, um  vybraný, výtečný, vynikající, 
neobyčejný

17 existimo, áre, áví, átum  myslím, domnívám  
se

10 exitus, ús, m  východ, vyjití; odchod (ze 
života), smrt

a exodus, I, m  (řec.) vyjití, východ, odchod

2 Exodus, I, m  (řec.) Exodus, druhá kniha 
Mojžíšova

8 exordium ií, n  začátek, úvod

7 exóró, áre, áví, átum  vyprošuji, uprošuji; 
obměkčuji

17 expedió, íre , lví, itum  vyplétám, vyprošťuji, 
uvolňuji, osvobozuji

■ a expelló, ere, expuli, pulsum  vyháním, 
vypuzuji, zaháním, zapuzuji, odstraňuji

15 expetó, ere, petlvl (ií), petitům  vyžaduji, 
vymáhám, dožaduji se; směřuji k něčemu

15 explětió, ónis, f  naplnění, vyplnění, splnění, 
doplnění

■ I4 explicó, áre, áví (-cul), átum  (-itum)
rozvinuji, vykládám, objasňuji, vysvětluji

■ a expónó, ere, posui, positum vykládám, 
vystavuji; odkládám; vysvětluji

a exposítió, ónis, f  výklad, rozbor, rozvrh, 
osnova; výměr, vymezení, definice; výstava, 
expozice

■ a exprimo, ere, pressi, pressum  vytlačuji,
vymačkávám, vytvářím; tisknu, vyjadřuji, 
znázorňuji; vynucuji

13 exprobro, áre, áví, átum  vyčítám, vytýkám, 
předhazuji, tupím

5 exquíró, ere, siví, sítům vyhledávám, pátrám, 
vyzvídám, vyšetřuji

> ' exsequendam (ak. sg. f) -* exsequendus

> 1 exsequendus, a, um  (gerundivum; -* exsequor) ten,
který má být vykonám /  prováděn

' exsequor, I, secútus sum následuji, 
vykonávám, provádím

I exsilium / exilium, ií, n  vyhnanství

14 exspectátió, ónis, f  očekávání

■ 1 exspectó, áre, áví, átum  očekávám, čekám

3 exsul / exul, is, m /f vyhnanec, psanec, 
vyhoštěnec

> 3 exsulěs (nom./ak. pl.) -* exsul

■ 2 exsultó, áre, áví, átum  vyskakuji, jásám,
plesám

II extendo, ere, tendi, tentum  / těnsum
roztahuji, rozpínám; rozšiřuji, zvětšuji

11 extěnsus, a, ran (part. perf.; -* extendo) 
roztažený, široký, protáhlý; rozpjatý

9 exter / exterus, era , erum  vnější, cizí
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9 exterior, ius (kom par-»exter) vnější

13 exterreo, ěre, ui, itum děsím, vyděsím, 
vyplaším, vystraším

9 exterus -* exter
1 extrá (adv. a předl, s ak.; opak -» intrá) na vnější 

straně, vně, mimo, kromě

15 extraho, ere, tráxí, tractum vytahuji, 
vyjímám, vysvobozuji

9 extrěmus, a, um (s u p e r l -* exter) 
nejvzdálenější, nejzadnější, poslední

14 extrinsecus (adv.) zevně, zvenku, zvenčí

14 extrinsecus, a, um (středov.) zevní, vnější

3 exui -» exsul

2 exultó -* exsultó
a Ezechiěl, ělis, m Ezechiel, starozákonní prorok

F
■ 2 fábula, ae, f  vypravování, pověst, pohádka, 

bajka, smyšlenka

> 6 faciem (ak. sg.) -* faciěs

■ 6 faciěs, ěi, f tvář, podoba, obličej, povrch

9 facile (ak. n. v platnosti adv.; -* facilis) snadno, 
lehce

■ 7 facilis, e snadný, lehký; vhodný, přívětivý  

9 faciliter snadno, lehce

■ a facinus, oris, n čin; zločin

■ 3 faci5, ere, fěcí, factum (imper. fac!) činím,
konám, tvořím

■> 3 faciunt (3. os. pl. ind. préz. akt.) -» fació

■ a factió, ónis, f dělání, konání; stranictví, 
různice; (politická) strana, sdružení

■ 7 factor, óris, m stvořitel, tvůrce

> 2 factum est (3. os. sg. ind. perf. pas.; -» fació / fíó)
bylo učiněno /  stalo se

8 factum, i, n čin, skutek, výkon

■ ' facultás, átis, f možnost, příležitost, dovolení;
schopnost; fakulta

> ‘ facultátis (gen. sg.) -» facultás-

12 faenerátor, oris, m půjčující na úroky, 
věřitel, lichvář, peněžník, kapitalista

3 fágus, i, f buk

15 falláx, ácis klamavý, lživý, pokrytecký, zrádný

15 fallit (mě), ere, fefellit, -  je  (mi) tajno, 
neznámo

■ 4 falló, ere, fefelli, falsum klamu, podvádím,
činím nejistým; zatajuji, unikám

9 falsó klamně, mylně, neprávem

■ 1 falsus, a, um oklamaný; klamný, nepravdivý,
lživý, falešný

■ 9 fama, ae, f pověst, zpráva; dobré jméno, čest;
veřejné m ínění

2 familia, ae, f rodina, domácnost, dům

5 familiaris, e rodinný, domácí, důvěrný

5 familiaris, is, m domácí /  důvěrný přítel; 
dobrý známý

15 familiáritás, átis, f důvěrné přátelství, 
důvěrnost

11 famulor, ári, átus sum sloužím, otročím

a fasciculus, i, m svazeček, balíček; sešit; 
otýpka

14 fásti, órum, m (-» fastus) seznam soudních / 
úředních dnů, kalendář; letopisy, kronika, 
dějiny

14 fastigium, II, n vrchol, výška; štít, hřeben 
(střechy)

14 fástus, a, um: diěs fástus den, kdy bylo 
dovoleno konat soudy; soudní /  úřední den

® a fátum, i, n výrok (nadpřirozený), věštba, osud

a faustus, a, um příznivý, zdárný, šťastný

4 faux, faucis, f (pl. fauces, ium) hltan, jícen, 
hrdlo, chřtán, ústa

17 faveó, ěre, fávl, fautum jsem  nakloněn, 
přízniv; přeji, přispívám, podporuji

9 favus, i, m plástev; m ed

4 febris, is, f (ak. -im, abl. -i) horečka

> 1 Februárií (gen. sg.) -* Februárius

1 Februárius, ií, m únor

■ 5 fělíx, ícis šťastný, příznivý; plodný, úrodný

■ 1 fěmina, ae, f žena

> 1 fěminá (abl. sg.) -* fěmina

> 1 fěminae (gen./dat. sg.; nom. pl.) -> fěmina
> 1 fěminam (ak. sg.) -> fěmina

> 1 fěminlnum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -* fěmininus

1 fěmininus, a, um ženský

14 fenestra, ae, f okno; střílna, otvor
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9 ferě / fermě (adv.) asi, skoro, přibližně, téměř; 
zpravidla, obvykle

■14 fěria, ae, f  (stfedov.) den, všední den

►14 fěria quarta středa

►14 Fěria quarta Cinerum popeleční středa

►14 fěria quihta čtvrtek

►14 fěria secunda pondělí

►14 fěria sexta pátek

►14 fěria tertia úterý

a fěriae, árum, f svátky, slavnosti; prázdniny

9 fermě -* ferě

■ 4 fer5, ferre, tulí, látum (imper. fer!) nesu, 
nosím, snáším, trpím; nesu zprávu, říkám

15 ferreus, a, um železný

■ 5 ferrum, I, n železo; výrobek ze železa, meč,
nůž, nůžky, pluh

16 fervor, óris, m vřelost, žár, horko, zápal, 
horlivost, vášeň

2 fěstínó, áre, áví, átum spěchám, spěšně 
konám

a fěstivitás, átis, f  veselost; svátek, slavnost

> 3 fěstis dě praeceptó (abl. časový) o přikázaných
(zasvěcených) svátcích

3 fěstum, í, n svátek; slavnost

> 3 fěstum (i, n) dě praeceptó přikázaný /  za
svěcený svátek

8 fěstus, a, um sváteční, slavnostní

> 1 fiat (3. os. sg. konj. préz.; -»fíó) ať se stane, staň
se, buď

> 3 fidělěs (nom./ak. pl. m/f) -* fidělis

3 fidělis, e věrný, spolehlivý, věřící

* 7 fiděs, eí, f víra, důvěra, věrnost

7 fidó, ere, fisus sum věřím, důvěřuji, 
spoléhám, mám odvahu

14 fiducia, ae, f důvěra, odvaha; spolehlivost; 
záruka, jistota, zástava

7 fígó, ere, fíxí, fixům přibíjím , upevňuji, 
připevňuji, vtiskuji

12 figulus, í, m hrnčíř

■ a figura, ae, f podoba, tvar, postava

■ 2 filia, ae, f dcera

> 1 filií (gen. sg. / nom. pl.) filius

> 2 fflió (dat./abl. sg.) -* filius
15 filiola, ae, f dceruška

15 filiolus, í, m synáček

■ 1 filius, ií, m syn

3 finális, e koncový, konečný, účelový

a finěs, ium, m (-» finis) hranice, území, končiny

■ a fingó, ere, finxi, fictum tvořím, vytvářím,
vyrábím; vymýšlím, představuji si; předstírám

■ 4 finió, íre, lví (ií), itum ohraničuji, omezuji;
určuji, stanovím; končím

■ 7 finis, is, m mez, hranice; konec; cíl, účel

> 8 finltó ěvangelió (vazba abl. absol.) p o  skončení
evangelia /  skončiv evangelium

2 finítus, a, um (part. perf.; -» finió) ukončený, 
ohraničený, určený, určitý

■ 1 fíó, fieri, factus sum (pas. ke slovesu facio)
stávám se, vznikám, jsem ; jsem  činěn

9 firmě / firmiter pevně, silně, jistě , statečně

9 firmiter -» firmě

15 firmó, áre, áví, átum upevňuji, posiluji, 
utvrzuji, dosvědčuji

9 firmus, a, um pevný, silný, statečný, jistý

> 3 fit (3. os. sg. ind. préz.) -» fíó

15 fit, fieri, factum est (-»fíó) stává se, přihází se

a flagellátió, ónis, f bičování

a flagelló, áre, ávi, átum bičuji, mrskám

12 flagellum I, n důtky, řemen

5 flagrans, antis planoucí, hořící, horoucí, 
vroucí, vášnivý

5 flagró, áre, áví, átum planu, hořím

10 flamma, ae, f plamen, oheň, světlo, žár, 
vášeň, zkáza

10 flectó, ere, flexi, flexum ohýbám; zaměřuji, 
dojímám

> 3 flentěs (nom./ak. pl. m/f part. préz.; -* fleó) plačící
/  plačíce

■ 3 fleó, ěre, ěví, ětum pláču, naříkám

17 flětus, ús, m pláč, nářek; slzy

■11 flóreó, ěre, uí, -  kvetu, vzkvétám, skvěji se, 
vynikám

■15 flós, flóris, m květ, květina; výkvět, okrasa

■ a flúmen, inis, n tok, proud, řeka
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■ a fluo, ere, fluxi, (fluctum / fluxum) plynu,
teču, proudím; přetékám, oplývám

12 fodió, ere, f odi, fossum bodám, píchám, kopu

6 foedus, eris, n smlouva, úmluva; svazek, 
ustanovení, zákon

15 foliolum, i, n lísteček

15 folium, ií, n list, lupen

■ 4 fons, fontis, m  pramen, zdroj, zřídlo, 
studánka

13 *for, fárí, fátus sum mluvím, pravím, říkám

7 fora, ae, f  (má jen některé pády) dveře

7 ffbrás (ak. pl.; -» fora) ke dveřím, za dveře, 
z domu, ven

12 fore = fu turum  esse (inf. fut.; -» sum) že bude

12 fore =  fu turum  esse / factum  ír í  (inf. fut.; -»
fio) že se stane

17 foris, is, f, obyč. pl. forěs, ium , f  veřej, dveře; 
pl. veřeje, dveře, vrata

13 forís (abl. p l; -» fora) za dveřmi, mimo dům, 
venku

■ 2 forma, ae, f  tvar, vzhled, podoba, form a

► a form árum  doctrina (ae, f) tvarosloví, 
morfologie

2 formica, ae, f  mravenec

10 formó, áre, áví, átum  dávám tvar, utvářím, 
formuji, vzdělávám

15 form ula, ae, f  podoba, pravidlo, předpis, řád

9 fors, abl. forte, f  (defektivní subst.) náhoda, osud

11 fortasse snad, asi, možná, pravěpodobně, 
nejspíše

9 forte (abl. v platnosti adv.; -»fors) náhodou, snad, 
právě

■ 5 fortis, e pevný, silný, statečný, udatný, rázný

4 fortitudo, inis, f  statečnost, síla, udatnost, 
odvaha, ráznost

9 fortuito náhodou, náhodně, maně

9 fortuitus, a, um  náhodný, nahodilý, obyčejný, 
přirozený

■ 2 fortuna, ae, f  osud, úděl, náhoda, štěstí

■ 2 fortúnae, árum , f  statky, majetek, bohatství

a řortíinátus, a, um  šťastný, blažený, 
požehnaný; blahobytný, zámožný, bohatý

■ a forum , i, n náměstí, tržiště; trh, obchod;
soud, veřejný život

6 fovea, ae, f  jám a  (k chytání zvířat)

16 foveč, ěre, foví, fdtum zahřívám, podporuji, 
hledím si, usiluji

15 fragilis, e křehký, lomivý, praskavý, chabý, 
nestálý

■ 16 frangó, ere, frěgi, fráctum  lámu, rozlamuji;
rozbíjím, ruším

■ 3 fráter, tris, m  bratr

> 3 frátrěs (nom./ak./vok. pl.) -* frá ter

■ a frequěns, entis plný, naplněný, hojně 
navštěvovaný; četný, častý

14 frequento, áre, ávi, átum  naplňuji, (hojně) 
navštěvuji, slavím

a Fridericus, i, m Bedřich

17 frigidus, a, um  studený, chladný, ledový; 
ztuhlý; mdlý, chabý

14 frigus, oris, n  mráz, chlad, chladno

> 3 frúctum  (ak. sg.) -> fructus

® 1 fructus, us, m výnos, užitek, plod, ovoce, 
úroda

9 frúgális, e (superi, frugalissimus) řádný, pořádný, 
poctivý; hospodárný, šetrný

a frúgálitás, átis, f  řádnost, poctivost

9 frúgí (neskl.) řádný, poctivý, rozumný

3 frugifer, era, um  plodonosný, úrodný, plodný

7 frúm entárius, a, um  obilní; úrodný

■13 fruor, fru í, - ,  fra itú rus (aliquá re) užívám, 
požívám, mám užitek; těším se, raduji se 
z něčeho

14 frúx, frúgis, f, v pl. frúgěs, um, f  plodiny, 
obilí, ovoce, úroda, užitek

■ u fugi5, ere, fúgi, -  utíkám, prchám, unikám,
vyhýbám se

15 fugit (mě), ere, fúgit, -  j e  (mi) tajno, 
neznámo, uniká mi

15 fugitivus, a, um  uprchlý, zběhlý

> 3 fuit (3. os. sg. ind. perf.) -» sum

4 fulgur, uris, n  blesk, zablesknutí, záře

15 fulgurat, áre, ávit, -  blýská se

14 fundám entum , i, n  základ, podklad; hlavní 
věc
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9 funditus od základu, do dna, úplně, zcela, 
nadobro

14 fundo, áre, šví, átum  zakládám, upevňuji, 
utvrzuji

a a fungor, i, functus sum jsem  činný, vykoná
vám; zastávám úřad

14 funiculus, I, n lanko, lano, provázek

5 fůr, fúris, m /f zloděj, zlodějka

■ a furor, óris, m  zuřivost, zběsilost, šílenství

15 fú ror, á rí, átus sum  kradu; lstivě jednám

9 fůrtim  pokradmu, potají, lstivě, úskočné

2 futurum , í, n budoucí čas, budoucnost 

2 futurus, a, um  budoucí, příští, nastávající

G
17 G. / častěji C. (zkr.) -* Gáius

5 Gabriel, ělis, m  Gabriel

17 G áÍU S,I, m  Gaius, římské osobníjméno (předejmení)

a Galatae, árum , m  Galaťané, Galatští, 
obyvatelé Galacie v Malé Asii

6 Galilaea, ae, f  Galilea (severní Palestina'.)

17 Galilaei, órum , m  Galilejci, Galilejští,
obyvatelé severní Palestiny

17 Galilaeus, a, um  galilejský

16 gallina, ae, f  slepice

■ 5 gaudeó, ěre, gávisus sum raduji se, těším se

4 gaudium, ií, n  radost, potěšení, veselí

6 gelů, ús, abl. gelu [defekt.], n led, mráz

t> 3 gementěs (nom./ak. pl. m/f part. préz.; -» gemo) 
lkající, sténající, naříkající

■ 3 gemo, ere, ui, itum  lkám, sténám, naříkám

14 generalis, e rodový; obecný, všeobecný

■ 4 generatio, onis, f  plození; pokolení, generace

11 generó, áre, ávi, átum  plodím, rodím

a genesis, is, f  (řec.) narození, původ, rod, 
stvoření

a Genesis, is, f  Genesis /  Genese, prvn í kniha 
Mojžíšova

2 genetivus -* genitivus

2 genetrix / genitrix, icis, f  rodička, matka

10 genimen, inis, n  plod, plemeno, rod, pokolení

2 genitivus / genetivus, a, um vrozený, 
přirozený, rodinný

2 genitivus / genetivus, i, m genitiv, 2. pád

5 genitor, óris, m ploditel, otec; tvůrce

2 genitrix -> genetrix
■ 6 gěns, gentis, f rod, kmen, národ

a gentilis, e patřící k  témuž rodu, příbuzný, 
rodový; pohanský

a gentilis, is, m člen rodu, příbuzný; pohan

6 genů, ús, n koleno

> 10 genua fiectó (ere, xi, xum) ohýbám kolena,
poklekám

■ u genúflectó, ere, fle», flexum klekám,
poklekám, ohýbám koleno

> 5 genuisti (2. os. sg. ind. perf. akt.) -* gigno

■ 2 genus, eris, n rod, původ, potomstvo, 
pokolení

15 Germania, ae, f Germánie, země osídlená 
Germány

8 germino, áre, ávi, átum pučím, vyrážím

■ 7 gerd, ere, gessi, gestum nesu, vedu, konám,
spravuji, počínám si

2 gerundium, ií, n gerundium, slovesné 
substantivum s aktivním významem (jen v nepřímých 
pádech)

2 gerundivum, i, n gerundivum, slovesné 
adjektivum s pasivním významem

7 gesta, 5rum, n (-* gero) vykonané věci, činy

a Gethsěmani, neskl., m Getsemany, zahrada 
Getsemanská

■ 5 gignó, ere, genui, genitum plodím, rodím

■ a gladiátor, óris, m gladiátor, šerm íř

■ I2 gladius, ií, m meč

■ ' gloria, ae, f sláva, čest

> 1 gloriam (ak. sg.) -* gloria
14 glórificátió, ónis, f oslavování, oslavení, 

oslava

■ 4 glórifícó, áre, ávi, átum oslavuji

10 glórior, árí, átus sum honosím se, chlubím se

4 glóriósus, a, um slavný, honosný; chlubivý, 
pyšný

9 gracilis, e hubený, štíhlý, útlý, jem ný, prostý

9 gradátim krok za krokem, postupně
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9 gradátiS, ónis, f stupňovité zvyšování, 
stupňování

9 gradus, us, m krok, stupeň, postavení, 
hodnost, důstojnost

► 9 gradus comparativus druhý stupeň,
komparativ (gram.)

► 9 gradus ělátívus elativ (superlativ označující vysoký
stupeň vlastnost bez srovnávání)

► 9 gradus positivus první stupeň, pozitiv (gram.)

► 9 gradus superlativus třetí stupeň, superlativ
(gram.)

a Graecě řecký

2 Graecus, a, um řecký

9 Graecus, i, m Řek

► 1 grammatica (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) -»
grammaticus

a grammatica, ae, f  mluvnice; věda mluvnická, 
jazykověda, filologie

' grammaticus, a, um mluvnický, gramatický

15 grandinat, áre, ávit, -  padají kroupy

15 grandis, e veliký, mohutný, vážný

■ 1 grátia, ae, f vděk, dík, půvab; milost

► 1 grátiá (abl. sg.) -» grátiá

13 grátiá (předl, s gen. - klade se za jméno) kvůli, pro, 
za

► 4 grátiás ago (agere, ěgi, actum) vzdávám díky,
díky činím, děkuji

5 grátis = grátiís (abl. pl.; -* gratia) «za pouhé 
díky», zdarma, z  lásky, bezplatně

9 grátuitó zdarma, zadarmo

9 grátuítus, a, um nezištný, dobrovolný, 
bezplatný, činící zdarma

■ 6 grátus, a, um půvabný; milý, příjemný, 
vítaný; vděčný

■ 5 gravis, e těžký; vážný, důležitý, důrazný, 
pádný, významný

16 graviter těžce; vážně, důstojně, důrazně; 
tvrdě, přísně

4 grex, gregis, m stádo; dav, zástup

■15 gubernaculum, i, n kormidlo, řízení, vláda

8 guberno, áre, ávi, átum kormidluji, řídím, 
spravuji, vládnu

6 gustó, áre, ávi, átum chutnám, okouším, 
zakouším

■ a gustus, ús, m chuť (smysl), chutnání; záliba,
vkus

■ a gutta, ae, f kapka

■ a guttur, uturis chřtán, hrdlo

H
a Habacúc, neskl., m Habakuk, starozákonní prorok

■ 3 habeó, ěre, uí, itum mám, držím v majetku;
pokládám za něco; ovládám, konám, pořádám

a habitátid, onis, f  bydlení, přebývání, obydlí, 
příbytek, byt

2 habitó, áre, ávi, átum obývám, bydlím, 
přebývám, zdržuji se

a habitudo, inis, f poměr, vztah, postoj, 
stanovisko; stav, zvyklost, mrav, způsob; 
podoba, vzhled

15 habitus, a, um (part. perf. pas.; -  habeo) držený, 
chovaný, živený

> 3 hác (abl. sg. f) -* hic, haec, hoc

> 6 haec (nom. sg. f; nom. pl. f; nom./ak. pl. n) -* hic,
haec, hoc

12 hálitus, ús, m dech, výdech, pára

17 Hannibal, alis, m Hannibal, vojevůdce 
kartaginský za druhé války punské (218-201 př. Kr.)

6 harundó / arundo, inis, f třtina, rákos; 
rybářský prut; píšťala

4 haurió, ire, hausi, haustum čerpám, nabírám

13 havě, havěte -» avě, avěte
14 hebdomada, ae, f -* hebdomas 

►14 Hebdomada sáncta svatý týden

■ 14 hebdomas, adis / hebdomada, ae, f
sedmička; týden

3 Hebraei, órum, m Hebreové, Židé

3 Hebraeus, a, um hebrejský, židovský

3 heia (hěia) -> eia (ěia) 

a Henricus, I, m Jindřich

■ 7 herba, ae, f bylina, rostlina; trávník

9 herí včera

17 Hěróděs, is, m Herodes: Herodes Veliký (král 
judsky, 3 7 -4  př. Kr.); Herodes Antipas (tetrarcha 
v Galileji, 4 př. Kr. -  39 po Kr.)

3 Hěva (Heva) -» Éva (Eva)
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■ a hiberna, órum, n zim ní tábor, ležení 

n hic zde, tady, tu; nato, potom

■ 3 hic, haec, hoc (gen. huius, dat. huic) tento, ten
zde, ten náš; tento nynější, přítomný; takový

■ 6 hiems, hiemis, f  zima, zim ní období; zim ní
počasí, zim ní bouře

17 Hierosolyma, órum, n Jeruzalém

12 hinc (adv.) odtud, odsud, od této doby, potom, 
proto

a Hispanicus, a, um hispánský, španělský

■ 2 historia, ae, f  zkoumání, bádání; dějiny, 
dějepis, historie

15 historicus, a, um (z řec.) dějepisný, historický

> 3 hoc (nom. lak. sg. n) -* hic, haec, hoc
> 8 hóc (abl. sg. min) -* hic, haec, hoc

■ 1 hodiě dnes; dodnes; nyní, teď

11 holocaustum, i, n (řec.) celopal, zápalná oběť

17 Homěrus, i, m Homéros /  Homér, slavný epický 
básník řecký (asi 9. stol. př. Kr.)

■ 4 homó, inis, m člověk

a honestás, átis, f čest, čestnost, důstojnost, 
vážnost

9 honestus, a, um čestný, počestný, důstojný, 
vážený, ctihodný

■ 2 honor, óris, m / honós, óris, m čest, úcta,
pocta, vážnost, čestný úřad

> 2 honórem (ak. sg.) -» honor

> 13 honóris causá pro  poctu, na důkaz úcty,
z projevu uznání; čestný

9 honós, óris, m -» honor

■ 1 hóra, ae, f  (určitá) doba, hodina, čas

> 1 hórá (abl. sg.) -» hóra

7 horribilis, e hrozný, strašný, děsivý

16 horridus, a, um hrozný, strašný, děsivý, 
divoký

10 hortátlvus, a, um povzbudivý, vybízecí

15 Hortensius, ií, m Hortensius, rodové jméno 
římské

■ 5 hortor, árf, átus sum povzbuzuji, vybízím, 
napomínám

3 hortus, i, m zahrada

2 hosanna! neskl. (hebr.) hosana! (liturgická formule, 
radostný, oslavný výkřik)

17 hospěs, itis, m host; hostitel; pohostinný přítel

11 hostia, ae, f žertva, oběť; hostie

■ 4 hostis, is, m/f cizinec /  cizinka; nepřítel,
protivník

6 húc sem, až sem, tak daleko

14 húc - illúc sem - tam

9 húmáně (adv.; -» humanus) lidsky, polidsku, 
rozumně

9 humaniter lidsky, přátelsky

■ 6 húmánus, a, um lidský, jem ný, ušlechtilý,
vzdělaný

> 6 huml (lok.; -* humus) na zemi

6 humilió, áre, áví, átum ponižuji, pokořuji

■ 5 humilis, e nízký, ponížený, pokorný

■ 8 humilitás, átis, f nízkost, poníženost, pokora

> 6 humó (abl.; -» humus) se zem ě

> 6 humum (ak.; -»humus) na zem

■ 3 humus, I, f země, hlína, půda

> 9 hune (ak. sg. m.) -» hic, haec, hoc
4 hymnus, I, m chvalozpěv, hymnus

11 hyssópum, í, n / hyssópus, I, f  (řec.) yzop 
(rostlina s kořermou vůní)

I
14 I  římská číslice 1

■ l3 iaceó, ěre, uí, -  ležím; jsem  položen,
rozkládám se

13 Iacóbus, i, m Jakub

15 iactitó, áre, áví, átum nadhazuji, přetřásám, 
stále opakuji

■ a iactó, áre, ávi, átum házím, metám, zmítám;
honosím se, chlubím se; přetřásám, hovořím

5 iaculátórius, a, um střelný, házecí

I iam již , už, teď, tu

7 iánua, ae, f brána, vchod, dveře

14 Iánuárius, ii, m leden

II ibi / ibi tam, na tom místě; tu, tehdy

12 ibi -  ubi tam  -  kde

a ibldem tamtéž, na témže místě

■ 6 idem, eadem, idem (zájm. ukazovací) týž, tentýž,
právě ten
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■ 3 ideo proto

5 idipsum [id + ipsum (ak. sg. n)]; (adv.) totéž, 
stejně, zároveň

9 idoneus, a, um vhodný, způsobilý, schopný

6 Idús, Iduum, f Idy (v římském kalendáři 13. nebo 
15. den v měsíci)

■17 iěiúnó, áre, ávi, átum postím  se 

a Ieremlás, ae, m Jeremiáš, starozákonní prorok 

2 Ierúsalěm, neskl., f Jeruzalém  

' Iěsús, ú, m Ježíš

■13 igitur tedy, zkrátka, potom

17 Ignátius, ií, m Ignác

15 igneus, a, um ohnivý, žhavý, ohňový

® 4 ignis, is, m oheň, plamen, požár, žár

12 ignominia, ae, f bezectnost, hanba, potupa

■ a ignóró, áre, ávi, átum nevím, neznám

a a igndscd, ere, ndví, nótum odpouštím, 
promíjím

■ 3 ille, illa, illud (gen. iirius, dat. illí) onen; on, ten;
onen slavný, známý, proslulý

> 8 illí (dat. sg. m/f/n; nom. pl. m) -> ille

15 illicitus, a, um nedovolený

16 illigo, áre, ávi, átum svazuji, zaplétám, 
omotávám, poutám, podrobuji si

> 8 illis (dat./abl. pl. m/f/n) -* ille
> 8 illd (abl. sg. m/n) -* ille

> 3 illos (ak. pl. m) -* ille
15 illúcescit, ere, illúxit, -  svítá, rozednívá se

> 5 illud (nom./ak. sg. n) -> ille

>10 illud Augustini (onen) známý /  slavný /  
proslulý výrok Augustinův)

> 7 illum (ak. sg. m) -* ille
8 illúminó, áre, ávi, átum osvětluji

5 illústrátió, 5nis, f osvícení, objasnění

15 illústró, áre, ávi, átum osvětluji, vysvětluji, 
objasňuji

■ 4 imágd, inis, f obraz, podobizna, socha; 
podoba, postava; představa, ideál; přízrak, 
vidina

a imber, bris, m déšť, liják

10 imitátió, 5nis, f napodobování, napodobení, 
následování

■ 7 imitor, ári, átus sum napodobuji

a 9 immaculatus, a, um neposkvrněný, bez 
poskvrny

9 Immane (adv.; -* immánis) hrozně, strašlivě

9 immánis, e strašný, hrozný, nesmírný, 
obrovský

5 immemor, oris (gen. pl. -um) alicuius re! (gen.) 
nepamětlivý (něčeho), nemyslící (na něco)

15 imměnsum, i, n nekonečný prostor, nesmírný 
rozsah

15 imměnsus, a, um nezměrný, nesmírný, 
nekonečný, ohromný

15 immergo, ere, mersi mersum ponořuji, 
potápím

15 immo ano, ba docela, dokonce

13 immolo, áre, ávi, átum obětuji

15 immortalis, e nesmrtelný

15 immortálitás, átis, f nesmrtelnost

11 immunditia, ae, f nečistota

17 immundus, a, um nečistý, špinavý, sprostý

■ 10 impedio, íre, ÍVÍ (ii), itum (s ak.: aliquem aliquid)
poutám, zaplétám; překážím, zdržuji, zabraňuji 
(někomu v něčem)

16 impendeo, ěre, -  (alicui re!) visím (nad něčím), 
hrozím, ohrožuji

a impěnsa, ae, f náklad; vynaložené peníze 
a impěnsae, arum, f útray 
2 imperátívus, a, um rozkazovací

2 imperátivus, I, m imperativ, rozkazovací 
způsob

■ !5 imperátor, óris, m velitel, vojevůdce;
panovník, císař

> 8 imperet (3. os. sg. konj. préz. akt.; -» impero) ať 
přikáže

2 imperfectum, I, n imperfektum, minulý čas 
nedokonavý

2 imperfectus, a, um nedokončený, nedodělaný, 
nedokonalý

■ 3 imperium, ií, n rozkaz, nařízení, vláda, moc

■ 2 imperó, áre, ávi, átum rozkazuji, poroučím,
velím, vládnu

15 impersónális, e neosobní

10 impetró, áre, ávi, átum dosahuji, docházím  
něčeho
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11 impius, a, um bezbožný, bohaprázdný, 
zločinný

■ 4 impled, ěre, ěví, ětum naplňuji, vyplňuji

6 implóró, áre, áví, átum dovolávám se (s p lá 
čem), úpěnlivě prosím

11 impónó, ere, posui, positum vkládám, 
pokládám, ukládám, nakládám

8 importúně (adv.; -» importunus) obtížně, 
bezohledně, nevhodně; nevhod, nevčas

8 importunus, a, um obtížný, bezohledný, 
nevhodný, necitelný

a impressio, ónis, f vtisknutí, vtlačení, vytištění; 
tiskárna; vjem, dojem; výraz, výslovnost

12 imprimo, ere, pressi, pressum vtiskuji, 
vtlačuji; tisknu

9 imus, a, um (superi.; -> inferus) nejnižší, 
nejhlubší, nejdolejší, nejspodnější

■ 1 in (předl, s abl.) V, ve, na, mezi (na otázku kde ?)

■ 1 in (předl. s ak.) do, v, na, proti, vůči, až do (na
otázku kam ?)

►14 in memoriá o pam átce /  v den památky

►14 in vigiliá o  /  ve vigilii

8 inánis, e prázdný, marný, planý, nicotný, 
bezvýznamný

■ 2 incaraátič, onis, f vtělení

> 2 incarnátiónem (ak. sg.) -* incarnátió
■ 7 incarnd, áre, áví, átum vtěluji; pas. vtěluji se,

přijímám tělo

■ a incendo, ere, cendl, cěnsum zapaluji, spaluji;
rozpaluji, rozněcuji, podněcuji

15 inchoátívus -* incohátívus
15 inchoo -* incohó
15 incidó, ere, cidí, -  (in + cadó) vpadám, 

upadám, vyskytuji se, propukám

4 incipió, ere, cěpí, ceptum začínám, počínám, 
podnikám

13 inclamo, áre, áví, átum vykřikuji, volám, 
zvolám

15 inclino, áre, áví, átum skláním, nakláním

12 inclitus, a, um slavný, slovutný

a inclůsívě (adv.) včetně, v to počítaje, v to 
zahrnuje

15 incohátívus / inchoátívus, a, um počinový

15 incohó / inchoó, áre, áví, átum počínám, 
začínám

11 incontáminátus, a, um neposkvrněný

7 incredibilis, e neuvěřitelný

13 incrědulus, a, um nevěřící

8 increpo, áre, uí, itum zazvučím, zařinčím; 
(s ak.) obořuji se, laji, kárám

17 incumbo, ere, cubui, cubitum uléhám, 
naléhám, opírám se; oddávám se, usiluji

10 incurvó, áre, áví, átum ohýbám, křivím; 
otáčím, obracím, zaměřuji

8 inde (adv.) odtud; od té doby, nato, potom; 
proto

12 inde / hinc -  unde odtud -  odkud

a indeclinabilis, e nezměnitelný, stálý; gram. 
neohebný, nesklonný

11 inděfínítus, a, um neurčený, neurčitý

10 indělěbilis, e nezničitelný, nezrušitelný, 
nepomíjející, trvalý

1 index, icis, m ukazatel, seznam, rejstřík, 
obsah

2 indicátlvus, I, m oznamovací způsob, indikativ

17 indifferens, entis nerozlišený, lhostejný, 
nezaujatý

15 indigeo, ěre, indiguí, -  (s gen. i abl.) mám 
nedostatek, nouzi, potřebuji

11 indigně (adv.; -» indignus) nehodně, nedůstojně

11 indignus, a, um nehodný, nezasluhující, 
nedůstojný

15 indd, ere, didi, ditum dávám do něčeho, 
vkládám, vpravuji

> 1 indňcás (2. os. sg. konj. préz. akt.; -» indúcó) ať 
uvedeš /  ať uvádíš /  uveď

■ 1 indúcó, ere, dúxí, ductum uvádím, zavádím,
přivádím

■ a industria, ae, f píle, přičinlivost, pracovitost

4 inebrió, áre, áví, átum opíjím, opájím

14 ineó, inire, inii, initum vcházím, vstupuji, 
začínám

6 ínfáns, antis nemluvící, neumějící mluvit, 
němý

6 ínfáns, antis, m/f nemluvně, dítě

■10 ínfělíx, ícis nešťastný, neblahý
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8 inferi, órum, m (-»inferus) obyvatelé podsvětí; 
podsvětí, peklo

9 inferior, ius (kompar.; -* Inferus) nižší, níže 
postavený, dolejší, slabší

7 infernum, i, n peklo, podsvětí

7 infernus, a, um dolní, podzemní, podsvětní

14 Inferó, inferre, intuli, illátum vnáším, 
přináším

8 inferus, a, um dolní, spodní, podsvětní

16 Infidelis, e nevěrný, věrolomný, nevěřící

15 Infidus, a, um nevěrný, nespolehlivý

9 infimus / IniUS, a, um (superi.; -» Inferus) 
nejnižší, nejspodnější, nejubožejší

2 Infinitivus, a, um neurčitý, infinitivní

2 Infinitivus, I, m infinitiv, neurčitý způsob

15 Infinitus, a, um nekonečný, neomezený, 
neohraničený

12 Imfirmitás, átis, f slabost, bezmocnost, nemoc

®13 Infirmus, a, um nepevný, slabý, chabý, 
nemocný

a infixum, i, n vsuvka, vložka; vsunutá hláska, 
infix

5 Inflammo, áre, ávi, átum zapaluji, rozněcuji

13 Infrá (adv. a předl, s ak.; opak supra) dole, 
vespod, nízko; pod, níže; p o  (dobu), za, mezi

> 2 Infimde (imper. 2. os. sg.) -> Infundo

2 infundo, ere, fudi, fúsum vlévám, nalévám, 
vpouštím, rozlévám

■ 5 ingenium, ií, n vrozená povaha, schopnost, 
nadání, talent

®14 ingěns, entis nesmírný, ohromný, obrovský, 
převeliký

3 ingrátus, a, um nemilý, nevítaný, nevděčný

15 ingredior, gredl, gressus sum vkročuji, 
vstupuji, vcházím

11 inhumáně (adv.; -* inhumanus) nelidsky, ukrutně, 
drsně

11 inhúmánus, a, um nelidský, ukrutný, drsný, 
nevzdělaný

■ 8 inimicus, a, um nepřátelský, nepříznivvý, 
škodlivý, zhoubný

8 inimicus, i, m nepřítel, odpůrce, protivník

4 iniquitás, átis, f nerovnost, nepravost, 
nespravedlnost

11 iniquus, a, um nerovný, nestejný, nepravý, 
nespravedlivý

> 4 initiálěs (nomJak. pl. m/f) -> Mtiális
4 initialis, e počáteční, začáteční; vstupní

■ 8 initium, ií, n počátek, začátek, původ

■ 15 iniúria, ae, f křivda, bezpráví, příkoří,
ublížení, urážka

6 iniussfi (s gen.) proti rozkazu, bez rozkazu

■ 1 iniústus, a, um nespravedlivý, bezprávný,
protiprávní

■ 7 innocěns, entis nevinný, bezúhonný, nezištný,
neškodný

■ u innocentia, ae, f nevinnost, bezúhonnost,
nezištnost, neškodnost

11 innovó, áre, áví, átum obnovuji

17 innoxius, a, um neškodný, nevinný, 
nezaviněný, neporušený

5 inops, opis (gen. pl. inopum) bezmocný, ubohý, 
nuzný

13 inquam, inquit (defektivní sloveso) pravím, 
povídám, dím, řku

15 Inscribo, ere, scripsi, scriptum vpisuji, 
nadepisuji, označuji, zapisuji

17 Inservió, Ire, lvi (ií), Itum jsem  k  službám, 
prokazuji služby, sloužím, přičiňuji se

2 insidiae, árum, f záloha, léčka, nástrahy, 
úklady

■ a Inšigne, is, n (-»Insignis) znak, odznak (čestný,
úřední); erb

a insignia, ium, n (-* insigne) (vladařské, 
rektorské) insignie

a insignis, e označený, význačný, významný, 
znamenitý, vynikající

13 Insipiěns, entis nerozumný, nemoudrý, 
pošetilý

14 instauró, áre, ávi, átum obnovuji, opět 
zřizuji, znovuzřizuji; pořádám

' Institutio, ónis, f zařízení, vyučování, 
vzdělávání; návod, nauka

> ' Institutione (abl. sg.) -* Institutio
' Institutum, I, n ustanovení, nařízení; zařízení, 

ústav, institut

8 instó, áre, stiti, - , statúrus stojím, trvám na 
něčem; naléhám, tísním, útočím
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14 instructis, ónis, f zřízení, vystavění, 
uspořádání, poučení

a instructus, a, um (part. perf.; -» instruo) 
spořádaný, opatřený, vybavený, vystrojený, 
vyzbrojený, poučený

2 instrůmentális, e nástrojový

2 instrůmentális, is, m instrumentál, 7. pád
(v češtině)

a Instrumentum, i, n nářadí, nástroj; 
prostředek

■ a Instruó, ere, strůxí, strůctum stavím, zřizuji,
pořádám; vybavuji, opatřuji, zařizuji; poučuji, 
vzdělávám

17 insuffló, áre, ávi, átum vydechuji, dýchám /  
dechnu na ...;  vdechuji, vštěpuji

■ 3 insula, ae, f ostrov

12 Insum, íhesse, ínfuí, -  jsem  v něčem, jsem  
uvnitř, jsem  obsažen

■ a integritás, átis, f  neporušenost, bezúhonnost,
čistota, poctivost

10 intellectus, ůs, m pochopení, porozumění, 
rozum, intelekt

5 intellegentia / intelligentia, ae, f chápavost, 
poznání, porozum ění

■ 13 intellegó, ere, lěxl, lěctum rozeznávám,
poznávám, chápu, rozumím

5 intelligentia -* intellegentia 

a intemerátus, a, um neposkvrněný, čistý

a intendó, ere, tendi, tentum / těnsum
napínám, vztahuji, usiluji; namáhám se, mířím

10 intentió, ónis, f  napětí, úsilí, pozornost, 
záměr, úmysl

■ 9 inter (předl. s ak.) mezi, uprostřed; mezitím, za,
během, průběhem

15 intercědó, ere, cessi, cessum vstupuji v /  mezi 
něco, zakročuji, přimlouvám se, zaručuji se

17 intercessio, ónis, f zprostředkování, zakro
čení; přím luva

15 interdícó, ere, dixi, dictum zakazuji, 
zapovídám

14 intereó, interire, interii, interitum zacházím, 
zanikám, hynu

15 interest, esse, fuit, -  (patris, mea ...) zá leží (otci, 
mně ...)

12 interficio, ere, fěcl, fectum usmrcuji, zabíjím, 
vraždím

8 interiectió, ónis, f citoslovce

9 interior, ius (gen. interioris) vnitřnější, vnitřní

9 internus, a, um vnitřní; domácí

3 interpellandum -» ad interpellandum
■ 3 interpello, áre, ávi, átum přerušuji, namítám,

dotazuji se; zastávám se

> 1 interpretandi (gen. sg. m/n; nom. pl. m) -» 
interpretandus

1 interpretandus, a, um (gerundivum; -» interpretor) 
mající být vyložen, tlumočen, přeložen

I interpretor, árí, átus sum vykládám, 
tlumočím, překládám

II interrogátlvus, a, um tázací

■ 3 interrogó, áre, ávi, átum ptám  se, dotazuji 
se, vyslýchám

1 interrumpo, ere, růpi, ruptum přetrhávám, 
strhávám, přerušuji; bořím

12 intersum, esse, ful, — jsem  mezi něčím, jsem  
při něčem, účastním se

9 intimus, a, um (superi.; -»interior) nejvnitřnější, 
nejhlubší, nejtajnější, nejdůvěrnější

■ 1 intrá (předl, s ak.; opak -> extra) uvnitř, dovnitř; v,
za, p o  (dobu)

14 intrinsecus (adv.) vnitřně, zevnitř, uvnitř, 
dovnitř

14 intrinsecus, a, um (středov.) vnitřní

14 intró (adv.) dovnitř

■ 7 intró, áre, ávi, átum vstupuji, vcházím

13 intródúcó, ere, důxi, ductum uvádím  
(dovnitř)

' intróductió, ónis, f uvedení, uvádění, úvod

10 introěó, Ire, li, itum vcházím, vstupuji (dovnitř) 

>10 introibunt (3. os. pl. ind. fut. 1) -» introěó
■ a invádó, ere, si, sum vcházím, vtrhnu, vpadnu,

napadám, přepadám

■ 4 invenió, Ire, věnl, ventum nalézám, 
vynalézám, přicházím  na něco

a inventió, ónis, f  nalezení, vynalezení, vynález

4 investígó, áre, ávi, átum stopuji, slídím, 
pátrám, zkoumám, bádám

15 inveterasco, ere, veterávi, -  stárnu, 
zastarávám; zakořeňuji se

15 inveteró, áre, ávi, átum nechávám zestárnout 
/  zastarat; pas. stárnu
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■ 5 invicem (adv.) střídavě, navzájem, vzájemně;
spolu, mezi sebou

7 invictos, a, am nepřemožený

16 invigilo, áre, ávíj átum bdím, starám se, 
pečuji o něco

* 7 invisibilis, e neviditelný

a invítátió, onis, f pozvání; vybídnutí, pobídka, 
výzva

3 invito, are, ávi, átum zvu, vyzývám, pobízím

17 invitus, a, um nedobrovolný, proti vůli, 
nerad, nechtě

6 invocatio, onis, f vzývání, invokace

16 invoco, áre, ivl, átum volám na pomoc, 
vzývám

' lóanuěs, is, m Jan

a Idb, neskl., m Job

a loěl, neskl. / loěl, loělís, m Joel, Starozákonní 
prorok

a lonás, ae, m Jonáš, Starozákonní prorok

16 Iordanes / Iordanis, is, m Jordán, hlavní řeka 
v Palestině

7 lósěph, neskl., m / lósěphus, I, na Josef 

a Idsuě, neskl., m Jozue

>14 lovis (gen. sg.) -* lúppiter

b 5 Ipse, ipsa, ipsuim (gen. ipsius, dat. ipsí) sám, on 
sám, právě on

> 8 ipslus (gen. sg. m/f/n) -* ipse

> 5 ipsum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -» Ipse
■ 7 ira, ae, f hněv, zlost, rozhořčení, vztek

. 16 iracundia, ae, f hněvivost, prchlivost, 
popudlivost, zlost

15 iráscor, I, irátus sum. hněvám se, zlobím se

> 7 iri (inf. préz. pas.) -* eó, Ire ...

10 iireális, e neskutečný

■ 9 irrěguláris, e nepravidelný; neoprávněný,
iregulární

3 irrldeč, ěre, risi, rísum vysmívám se, 
posmívám se

15 irrigó, are, ávi, átum zavlažuji, zavodňuji

* 3 is, ea, id (gen. eius, dat. ei) ten, ta, to; on, ona,
ono

12 is -  quí ten -  který, ten -  kdo 

a Isaiás, ae, m Izaiáš, starozákonní prorok

2 Isráěl, ěíis, DB Izrael, přídomek patriarchy Jakuba

h10 iste, ista, Istud (gen. istíus, dat. isfl) ten, tenhle 
(tvůj)

8 ita (adv.) tak, a tak, takto; v odpovědi: tak jest, 
ano

12 ita / sic -  ut tak -  jak, tak -  jako

1 Italia, ae, f Itálie

14 itaque (adv.) a tak, tedy, tudíž, proto

t>12 íte (imper. 2. os. pl.) -*■ eó, Ire ...
■ 4 Iter, Itineris, n pochod, chůze, cesta 

a Iteró, áre, ávi, átum podruhé konám, opakuji

■ 7 Iterum (adv.) opět, znovu, podruhé, je š tě  
jednou, zase

17 Ituraea, ae, f Iturea, iturejské území na severo
východě od Palestiny

a Ituraei, orum, m Itureové, loupežníci syrští 

a Ituraeus, a, um iturejský

s 4 iubeó, ěre, iussi, lussum poroučím, přikazuji, 
rozkazuji, nařizuji

13 iubiláti5, ónis, f jásot, plesání

2 iubiio, áre, ávi, itum jásám, plesám, oslavuji 
(jubileum)

®a lúcundus, a, um příjemný, milý, vítaný, 
radostný

17 lůdaea, ae, f  Judea, Judsko (jižní část Palestiny
-  království judské)

6 lúdaeus, a, um židovský

6 lúdaeus, i, m Žid

1 lúdás, ae, m Juda; Jidáš

a 9 ffidex, Icis, m soudce, posuzovatel, kritik; 
středov. rychtář, sudí

* 7 iúdicium, ii, n rozsudek, soud, úsudek, mínění

■ 7 iúdíco, are, ávi, átum soudím, odsuzuji; 
posuzuji, usuzuji, domnívám se

a lúdlth, neskl., f Judit

14 Julius, II, m lulius, rodové jméno římské

14 lúllus, II, m (měnsis) červenec

9 iinior, ius (kom par-» iuvenis) mladší

14 Munius, ii, m lunius, rodové jméno římské

14 lunius, li, m (měnsis) červen

14 lúppiter, lovis, m Jupiter, nejvyšší bůh římský

10 iúró, áre, ávi, itum přísahám, zapřísahám se

160



■ 4 lůs, Iuris, n právo, pravomoc; právní 
postavení

11 iús Iůrandum, iuris iúrandí, n (slavnostní) 
přísaha

17 lůslůrandum, lúrísiůrandí, n -»Iús Iůrandum
10 iusslvus, a, um rozkazovací

6 iussů na rozkaz

■15 iůstiflcátld, onis, f ospravedlnění; ustanovení, 
příkaz; nevinnost, spravedlnost

■ 2 iůstitia, ae, f spravedlnost

■ 3 iústus, a, um spravedlivý; oprávněný, 
zasloužený, zákonitý

8 iústus, í, m spravedlivý (člověk)

15 iuvat (mě), iuváre, ifivit, -  těší (mě), j e  (mi) na 
prospěch

a 9 iuvenis, e (kompar. iunior, -ius) mladý, mladistvý

■ 4 iuvenis, is, m (gen. pl. iuvenum) mladík, jinoch,
mladý muž

b15 levě, áre, livi, iůtum, iuvitúrus (aliquem) 
pom áhám  (někomu), podporuji, těším, 
obveseluji (někoho)

8 íuxtá (adv. a předl s ak.) vedle, blízko, při, u

K
2 Kalendae / Calendae, árum, f Kalendy, v řím

ském kalendáři první den v měsíci

14 kalendárium / calendarium, II, n kalendář

6 Karthágó Carthágd
10 Kempís -»• Thomas á Kempls

3 Kyrie, eleison (řec. v byzantské výslovnosti) Pane, 
smiluj se

L
14 L  římská číslice 50

10 láběs, is, f  pád, zkáza, skvrna, poskvrna, 
hanba

8 labium, ií, n ret

0 5 labor, óris, m práce, námaha, úsilí; dílo, čin; 
útrapa, strast

1 tábor, lábl, llpsus sum sunu se, klesám, 
padám, hroutím se; chybuji

a 2 labóró, áre, ávi, átum pracuji, namáhám se, 
usiluji, přičiňuji se, strádám

1 lac, lactis, n mléko

■ 3 lacrima, ae, f slza

13 lacrimabilis, e slzavý, žalostný

12 lacrimosus, a, um slzící, plačící, žalostný, 
smutný

6 lacus, ůs, m (dat./abl. pl. lacubus) jezero, močál, 
tůň

13 laetifico, áre, ávi, atum obveseluji, působím  
radost

■ 2 laetitia, ae, f radost, veselí, veselost

s 13 laetor, árl, átus sum veselím se, raduji se, 
jsem  potěšen

14 laetus, a, um tučný, vykrmený, úrodný; 
veselý, radostný, šťastný

a láicus, a, um příslušný k  lidu; neodborný, 
neskolený; světský, neposvěcený

a lilcus, I, m laik, příslušník stavu světského; 
neodborník

a lámentátió, onis, f naříkání, nářek, bědování

14 languor, oris, m únava, ochablost, churavost, 
lenivost

6 Láodlcěa / Laodicla, ae, f  Laodicea, město ve 
Velké Frygii (v Malé Asii)

6 Laodicla -» Láodlcěa
■ 14 lapldó, ire, ávi, átum kamenuji, házím

kamením

■ 14 lapis, idis, m kámen; milník; drahokam

9 largě / largiter (adv.; -» largus) hojně, bohatě, 
štědře

5 largior, Iri, Itus sum uštědřuji, dopřávám, 
rozdávám

16 largitas, atls, f štědrost

9 largiter -* largě

9 largus, a, um hojný, bohatý, vydatný, štědrý

> 1 Latina (nom. sg. f- nom./ak. pl. n) -* Latinus
> ' Latinae (gen./dat. sg. f; nom. pl. j) -* Latinus

> 1 Latlnárum (gen. pl. f) -*■ Latinus
1 Latině (adv.; -> Latmus) latinsky

' Latini, órum, m Latinové, obyvatelé Latia

' Latlnitás, átis, f  latina; latinská kultura

> ' Latinitatis (gen. sg.) -* Latinitás
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Latmus, a, um latinský

látitúdó, inis, f rozsáhlost, rozlehlost, šířka

Latium, ií, n Latium, kraj ve stř. Itálii

latró, ónis, m najatý voják, žoldnéř; zbojník, 
loupežník; lotr

latró, áre, ávi, átum štěkám, laji

latus, eris, n bok, strana

laudábilis, e chvalitebný, chvályhodný

laudem (1. os. sg. konj. préz. akt.; -» laudo) a ť  
chválím

laudó, áre, ávi, átum chválím

Laurentius, ii, m Vavřinec

laus, laudis, f chvála, pochvala; čest, sláva

lavó, áre, lávi, lautum / lótum / lavátum
myji, umývám, omývám, koupám

Lazarus, í, m Lazar, bratr Marie a Marty z Betanie 

lěctió, ónis, f sbírání, čtení, přednáška, lekce 

lěctor, óris, m čtenář, předčitatel; lektor
(akademický učitel)

lěgátus, i, m vyslanec, posel; legát; pobočník

legenda, ae, f legenda (liter, útvar, život světce); 
nápis; vysvětlující text

legendi (gen. sg. m/n; nom. pl. m) * legendus

legendus, a, um (gerundivum; -> lego) ten, který 
má být čten; mající býti čten; ke čtení

legó, ere, lěgí, lěctum sbírám, shromažďuji, 
vybírám; čtu

lěnió, Ire, ivi (ií), Itum mírním, uklidňuji, 
utěšuji, chlácholím, zjemňuji

lěnis, e pomalý, mírný, tichý, jem ný, lahodný, 
vlídný, laskavý, milostivý

lěnitás, átis, f  pomalost, klidnost, mírnost, 
vlídnost

lentě (adv.; -*lentus) zvolna, zdlouhavě, pomalu; 
klidně, rozvážně

lentus, a, um volný, zdlouhavý, rozvláčný, 
pomalý, liknavý

leó, ónis, m lev

Leo, Ónis, m Lev, mužské vlastní jméno 

leónlhus, a, um lví 

Leoninus, a, um Lvův (od vl. jm. Lev) 

leprósus, a, um malomocný

levámen, inis, n úleva, občerstvení, pomoc, 
útěcha

levis, e lehký, snesitelný, snadný; nepatrný, 
bezvýznamný; lehkomyslný, vrtkavý

Levita / Lěvitěs, ae, m Levita, příslušník kmene 
Levi, posvěcený k oltářní službě

Lěvitěs -» Levita
Leviticus, a, um levitský, kněžský

Lěviticus, i, ra Levitikus, třetí kniha 
Mojžíšova

levó, áre, ávi, átum ulehčuji, pomáhám, 
zvedám, pozvedám

lěx, iěgis, f zákon, právo, pravidlo; 
ustanovení, smlouva, podmínka

lexicon / lexicum, i, n (řec.) slovník

lexicum -> lexicon

Libanus, i, m Libanon, pohoří v jižní Sýrii

libellus, I, m knížka, knížečka; spisek, dílko; 
listina

liběns, entis rád, ochotný, dobrovolný

libenter (adv.; -* liběns) rád, ochotně, 
dobrovolně

liber, brl, m kniha; spis, dílo

Liber (libň, m) Tóteae (Vulg.) kniha Tobiášova 
(název ve Vulgátě)

Liber (libri, m) Thóbis (NVulg.) kniha Tobiášova 
(název v Nové vulgátě)

liber, era, erum svobodný, volný, nezávislý

Iíberá (imper. 2. os. sg) -* líberó

líberális, e důstojný, čestný, ušlechtilý, 
svobodný; ochotný, štědrý

líberálitás, átis, f ušlechtilost, šlechetnost, 
vlídnost; ochota, štědrost

liberamus (1. os. pl. ind. préz. akt.) -* líberó

Eberant (3. os. pl. ind. préz. akt.) -* Ebero
líberás (2. os. sg. ind. préz. akt.) -* liberó

líberat (3. os. sg. ind. préz. akt.) -* liberó
líberáte (imper. 2. os. sg.) -* liberó

liberátis (2. os. pl. ind. préz. akt.) -* liberó

liberě (adv.; -»liber) svobodně, volně, nezávisle, 
otevřeně, směle

liberi, dram, m děti; svobodní členové rodiny
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■ 1 líberó, áre, ávi, átum osvobozuji, zprošťuji,
zbavuji

■ 10 libertás, átis, f  svoboda, volnost, upřím nost,
sm ělost

14 libet /  lubet, ěre, libuit (libitum est) líb í se, 
j e  libo, chce se, lze, j e  m ožno

17 Libya, ae, f  /  Libye, ěs, f Libye, sev. pobřeží 
Afriky

■ a licentia, ae, f  dovolení; volnost, svoboda,
libovůle; zvůle, svévolnost

a licentiátus, i, m licenciát, nositel vědeckého  
stupně licenciátu

a licentiátus, ús, m licenciát (vědecký stupeň)

15 licet, ěre, licuit (licitum est) j e  dovoleno, sm í 
se, j e  m ožno, lze

15 ligneus, a, u m  dřevěný

6 lignum, í, n dřevo, dříví, strom

■ a ligo, áre, áví, átum svazuji, spojuji, svírám

1 limen, inis, n prá h ; vchod; příby tek , dům

> 7 límina (-> ffinen) Apostolorum hroby kn íža t
apošto lských (sv. Petra a Pavla) V Ř ím ě

■ a linea, ae, f řádka, linka

■ ' lingua, ae, f  ja zy k , řeč

> ' linguae (gen./dat. sg.; nom. pl.) -* lingua
> 1 linguárum (gen. pl.) -> lingua

> 1 linguás (ak. pl.) -» lingua
> 1 linguis (dat./abl. pl.) -* Iingua

> 1 l iq u id a  (abl. sg. f) -* liq u id u s

1 liquidus, a, um tekutý, p lynný

4 lis, litis, f  (gen. pl. liti um) spor, p ře , hádka

2 litania, ae, f (úpěnlivá) prosba, m odlitba

2 litaniae, árum, f  prosby , m odlitby, litanie

■ 1 littera, ae, f p ísm eno; p ísm o, um ění p sá t

' litterae, arum, f  list, dopis, spis; p ísem nictví, 
vzdělanost

3 litterális, e týka jíc í se  psaní; daný p ísm em , 
doslovný, p ísm enný, litern í

17 litterárius, a, um týka jící se  č ten í a p sa n í 
(písmenek); p ísem ný, literární

> 1 litterárum (gen. pl.) -» littera / litterae

16 litúrgia, ae, f  liturgie

14 liturgicus, a, um liturgický

s loca, órum, n (-* locus) místa (v krajině); krajina

2 locális, e m ístní

2 locális, is, m lokál, 6. p á d  (v češtině)

5 locí, órum, m (-̂  locus) místa (v knihách)

■ 5 locus, í, til (pl. -» locT, órum, m / loca, órum, n)
místo

> 1 longa (nom. sg. f ;  nom./ak. pl. n) -»  longUS

8 longanimitas, átis, f trpělivost, shovívavost

11 longě (adv. -» longus) dlouze, daleko, zdaleka; 
docela, naprosto

14 longitúdó, inis, f délka

■ 1 longus, a, um dlouhý

15 loquax, ácis povídavý, mnohomluvný

■ 5 loquor, loqui, locútus sum mluvím, hovořím,
říkám, promlouvám

17 Loyola, ae, f  Loyola

a Lúca, ae, f Luka, město v severní Etrurii (nynější 
Lucca)

2 Lúcás, ae, m Lukáš

a Lucca -* Lúca

■10 lúceó, ěre, lira, -  svítím, skvím se, vynikám, 
jsem  jasný

15 lucescit, ere, lúxit, -  svítá, rozednívá se

15 lflcet, ěre, lúxit, -  je  světlo, j e  bílý den

12 lucror, ári, átus sum získávám, vydělávám, 
nabývám

9 lúculentě / luculenter (adv.; -* luculentus) skvěle, 
znamenitě, okázale

9 luculentus, a, um světlý, skvělý, znamenitý, 
okázalý

■ a lúdus, i, m hra, zábava; veřejné hry, 
divadelní představení

3 lúgeó, ěre, lúxí, -  truchlím, lkám, naříkám

3 lumbi, órum, m bedra, ledví

3 lumbus, í, m ledvina

■ 4 lúmen, inis, n světlo; svítilna, pochodeň;
zrak, oči

12 íúmináre, is, n pochodeň, světlo, svíce, 
hvězda

■ 8 lůna, ae, f měsíc (nebeské těleso), luna; úděl,
osud; čas, doba

14 Lůna, ae, f M ěsíc (nebeské těleso); Luna, bohyně 
měsíce
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a lunula, ae, f měsíček, půlměsíček; lunula

5 lupus, i, m vlk

a Lutětia (ae, f) Parísi5rum (-» Parisii) Paříž

12 lutum, i, n bláto, bahno, hlína, j í l

■ 5 lux, lúcis, f  světlo, lesk, záře, den

■ a luxuria, ae, f přepych, rozmařilost

■ a luxus, iis, m přepych, rozmařilost, nádhera

17 Lýsaniás, ae, m LyzaniáŠ, tetrarcha v Abiléně 
v době Kristově

M
14 M římská číslice 1000

13 M. (-» Márcus) zkratka římského osobního jména 
Markus

13 M. Porcius Cató Cěnsórius římský politik a spiso
vatel, 237-149 př. Kr.

15 M. Tullius Ciceró římský řečník a státník, spisovatel 
v oboru řečnictví a filozofie, 106-43 př. Kr.

a Maccabaex / Machabaei, orum, m
M achabejd, příslušníci židovské vládnoucí rodiny 
(166-37 př. Kr.)

a Maccabaeus / Machabaeus, a, um macha- 
bejský

16 macto, áre, áví, átum obětuji, zabíjím, 
trestám

■ a macula, ae, f  skvrna, poskvrna, hanba

12 maere5, ěre, -  rmoutím se, oplakávám, 
truchlím

13 Magdalena, ae, f / Magdaléně, ěs, f
Magdalena, z  Magdaly

13 Magdalěně -» Magdaléna

9 magis (adv.) více, spíše

■ 1 magister, strí, m představem ý, správce,
vůdce; učitel, rádce; m istr

■ 2 magistra, ae, f představená, vůdkyně; učitelka

■ 6 magistrátus, fis, m úřad, vrchnost; úředník

> 1 magistris (dat./abl. pl.) -* magister

17 magnália, ium, n veliké věci, veliké činy

15 magnanimus, a, um velkodušný, udatný, 
zmužilý, hrdý

> 1 magní (gen. sg. m/n; nom. pl. m) -* magnus
8 magnifico, áre, áví, átum činím velikým, 

velebím, vychvaluji

9 magnificus, a, um (komp. magnificentior, superi. 
magnificentissimus) velkolepý, honosný, vznešený

■ a magnitfidd, inis, f velikost, množství

■ 9 magnopere (*magno opere) velmi, velice, 
převelice

> 1 magnňs (ak. pl. m) -* magnus
■ 1 magnus, a, um velký, veliký; mocný, vznešený

5 maiestás, átis, f velikost, vznešenost, 
důstojnost, svrchovanost

' maior, maius (kompar.; -* magnus) větší

9 maior nátú -> nátů maior
> 1 maiórem (ak. sg. m/f) -* maior

■ a maičrěs, um, m předkové

14 Maius, ií, m květen

5 mala, orum, n (-» malum) zlé věci, zlo; bída, 
ubohost

a Malachíás, ae, m Malachiáš, starozákonní prorok

■ 9 male (kompar. peius, superi, pessimě) zle, špatně;
nešťastně, nepříznivě

■ 5 maledico, ere, dixi, dictum tupím, laji, 
zlořečím, rouhám se

9 maledicus, a, um (kompar. maledicentior, superi. 
maledicentissimus) pomlouvačný, zlolajný

a malevolus, a, um (kompar. malevolentior, superi. 
malevolentissimus) zlovolný, zlomyslný

4 malignus, a, um zlý, zlomyslný; zhoubný

> 1 mal5 (dat./abl. sg.) -» malum

> 1 rnalo (dat./abl. sg. m/n) -» malus

■ ’3 málo (*magis voló), málle, málul, -  raději
chci, dávám přednost, raději volím

■ 1 malum, i, n zlo, špatnost, neřest 

1 málům, í, n jablko

■ 1 malus, a, um (kompar. peior, superi, pessimus) zlý,
špatný

1 malus, I, m zlý (člověk /  duch)

■ 3 mandátům, I, n přikázání, příkaz, rozkaz; 
úkol, pověření, zmocnění

8 mando, áre, áví, átum odevzdávám, svěřuji; 
ukládám, nařizuji, přikazuji

■ 9 mandficó, áre, áví, átum jím

8 máne (abl. ve výzmmu adjektiva; -» mane) ráno, 
zrána

8 máne, neskl. (jen. nom., ak., abl.) ráno, jitro
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> 4 maneat (3. os. sg. konj. préz. akt.; -» maneo) ať
zůstává /  zůstaň, ať trvá /  trvej

■ 3 maneó, ěre, mánsi, - , mánsúrus zůstávám,
trvám

5 manifesto, áre, ávi, átum zjevuji, projevuji, 
prokazuji

►17 manifestum est je  zřejmé

17 manifestus, a, um za ruku dopadený, při činu 
chycený, usvědčený; dokázaný, zřejmý, zjevný, 
patrný

10 mano, áre, ávi, átum kapu, kanu, řinu se, 
prýštím, plynu

a manuále, is, n příručka

a manuális, e ruční, příruční

■ 6 manus, ús, f ruka; hrstka, zástup, rota;
práce, výtvor; právní moc

a manúscríptum, i, n rukopis

13 Márcus, i, m (zkr. M.) Marek, Markus, římské 
osobní jméno

■ 2 mare, is, n moře

14 margo, inis, m okraj, kraj, hranice 

1 Maria, ae, f Maria
4 marinus, a, um mořský

14 Márs, Mártis, m Mars, římský bůh války

11 Martha, ae, f Marta

14 Mártius, a, um Martův, Martovi zasvěcený

14 Mártius, ii, m březen

■ 14 martyr, martyris, m (z řec.) svědek, mučedník

> 1 masculinum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -*•
masculinus

1 masculinus, a, um mužský

12 massa, ae, f tvárná hmota, kus hmoty, hrouda

10 Massá, neskl., (hebr. massah) Massa (= poku
šení), místo na poušti

■ ' máter, tris, f matka
> 2 máter (matris, f) familiás matka rodiny, paní

domu, hospodyně
■ a mátrimdnium, ií, n manželství

8 Matthaeus, í, m Matouš, apoštol a evangelista

15 mátúrěscó, ere, mátúrul, -  zraji, dospívám

15 mátúrus, a, um zralý, dospělý, včasný

16 mátútínus, a, um ranní, jitřní

5 maximě (adv.) nejvíce, obzvláště, hlavně

1 maximus, a, um (superl.; -» magnus) největší, 
převeliký, velmi veliký; nejvyšší

15 medeor, ěri, -, -  (alicui rei) léčím (něco), hojím

17 Mědi, 5rum, ni Médové, kmen sídlící kolem 
pramenů Eufratu a Tigridu v Asii

16 mediátríx, Icis, f prostřednice

15 medicamentum, i, n lék; kouzelný prostředek, 
jed; líčidlo

3 medicina, ae, f lékařství; lék

► a medicina veterinaria (medicinae veterinariae, f)
zvěrolékařství

a Mědicus -* Mědus 

a medicus, i, m lékař

5 meditor, árí, átus sum přem ýšlím , přemítám, 
rozjímám

5 medium, li, n střed, prostředek

14 medius, a, um střední, prostřední, jso u c í 
uprostřed

a Mědus / Mědicus, a, um médský, asyrský, 
perský

9 mel, mellis, n m ed

15 Melchisedech, neskl., m (hebr.) Melchisedech, 
král Sálemu (-» Gen 14, 18; Hebr 7, 1-3)

9 melior, melius (ko m p a r-»bonus) lepší

■ a membrum, í, n úd; člen; část, odstavec

1 memento, mementote (imper.; -* memirií) buď  
pamětliv, buďte pam ětlivi

■ 13 memini, meminisse (imper. memento, mementote)
pamatuji se, pam atuji si, jsem  pam ětliv

3 memor, oris (gen. pl. memorum) pamětlivý, 
m ající na paměti, vděčný

■ 1 memoria, ae, f paměť, památka, vzpomínka

► 1 memoriá (abl. sg.) -* memoria

►14 memoria ad libitum nezávazná památka  

►14 memoria obligatoria závazná památka

► 1 memoriá teneó / retined držím v paměti,
pamatuji si

6 memorč, áre, ávi, átum připomínám, zmiňuji 
se

6 memoror, árí, átus sum rozpomínám se, 
připomínám si, pamatuji

12 mendacium, u, n lež, nepravda
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■ 5 mendáx, ácis lživý, prolhaný; klamný, falešný

15 mendicó, áre, ávi, átum žebrám

■ 2 mens, mentis, f mysl, rozum, myšlenka, úmysl

' mensa, ae, f stůl; pokrm, jídlo, hody; jídelna; 
obětní stůl, oltář

■ 14 měnsis, is, m měsíc (kalendářní)

3 měnsúra, ae, f měření, vyměřování; míra

> 2 mentibus (dat./ abl. pl.) -* měns
7 mentior, írí, ítus sum lžu, předstírám

4 mercěs, ědis, f mzda, plat, odměna

14 Mercurius, ií, m Merkurius, římský bůh obchodu

13 mereó, ěre, merui, -  zasluhuji (si, se), 
zasloužím si, se

13 mereor, ěri, meritus sum zasluhuji (si, se), 
zasloužím si, se

15 meretrix, icis, f nevěstka

10 Meribá, neskl. (hebr. meribah) Meriba (— hádka, 
reptání), místo na poušti

7 merídiěs, ěí, m poledne; jih

9 meritd (abl. ve funkci adverbia; -> meritum) po  
zásluze, právem, zaslouženě

■ 9 meritum, i, n zásluha, výdělek, mzda

9 meritus, a, um zasloužilý, zaslouživší se; 
zasloužený

a messis, is, f žeň, sklizeň; obilí

17 Mesopotamia, ae, f Mesopotamie (= Meziříčí), 
krajina mezi Eufratem a Tigridem

3 -met (zesilovací postfix, zvi. u osob. zájmen) sám, 
právě (já, ty ...)

8 metě, ere, messui, messum žnu, kosím, 
sklízím

■ a metud, ere, uí, -  bojím se, obávám se, 
strachuji se

13 metus, ús, m strach, bázeň, obava

■ 3 meus, mea, meum můj

15 MGH (zkr.) = Monumenta Germániae 
historica Historické dokumenty Německa (název 
edice)

a Michaeás, ae, m Micheáš, starozákonní prorok

8 Michael, ělis, m Michael, archanděl

> 2 mihi (dat.) -» ego m ně

> 7 mihi est / sunt (dat. přivlastňovací) mám, patří
mi, náleží mi

■ 4 m3es, itis, m vojín, voják; vojáci, vojsko;
rytíř

6 militaris, e vojenský

8 militia, ae, f vojenská služba, vojna, vojsko

■ 12 mílie (v sg. neskl.), pl. mília, ium, n tisíc

► a mílie passús římská míle, tj. tisíc dvojkroků
(= m  km)

14 millesimus, a, um tisící

17 mílliěns / mQliěs tisíckrát

17 mllliěs -* mílliěns
1 Miltiaděs, ÍS, m Miltiades, athénský vojevůdce, 

vítěz nad Peršany

2 minae, árum, f (jen vpl.) cimbuří hradeb; 
hrozba, hrozby, pohrůžka, pohrůžky

9 minimě (superi.; -* parum) nejméně, nikterak, 
nikoliv

■ 3 minimus, a, um (superl.; -* parvus) nejmenší

11 minister, strí, m pomocník, sluha, služebník

8 ministerium, S, n služba, posluhování, 
služebnost, úřad, služebnictvo

9 minor, minus, gen. minoris (kompar.; -» parvus) 
menší, skrovnější, nepatrnější

9 minor nátú -» nátú minor

6 minuó, ere, uí, útum zjnenšuji, umenšuji, 
oslabuji, zeslabuji

9 minus (kompar.; -» parum) méně

5 mirabilis, e podivuhodný, podivný

13 mirandus, a, um podivuhodný

a mirificus, a, um podivuhodný; divotvomý, 
zázračný

■ 5 mlror, ári, átus sum aliquid (ak.) divím se 
(něčemu), obdivuji (něco)

15 mirus, a, um divný, podivuhodný, zvláštní

■ a misceo, ěre, cui, mixtum (mistum) mísím,
směšuji; míchám, připravuji; uvádím ve zmatek, 
bouřím

■ 12 miser, era, um bídný, ubohý, nešťastný,
nuzný; chudák

11 miserátio, ónis, f slitování, soucit, útrpnost

8 miserator, óris, m slitovník; slitovný, soucitný

> 3 misereátur (3. os. sg. konj. préz.; -* misereor) ať se
smiluje

■ 1 misereor, ěri, miseritus / misertus sum alicuius
smilovávám se, slitovávám se nad někým
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> 1 miserěre (imper. 2. os. sg.) -* misereor
15 miseret mě alicuius rei, miserere, -  j e  mi lito 

něčeho

15 miseria, ae, f bída, neštěstí, utrpení, útrapa

> 3 misericordes (nom. tak. pl. m/f) -» misericors
■ 3 misericordia, ae, f milosrdenství

3 misericors, cordis milosrdný

5 miseror, árí, átus sum lituji, mám soucit, 
slitovávám se

' missa, ae, f mše

8 missále, is, n misál, m ešní kniha

1 missio, onis, f poslání, seslání; propuštění; 
poselstvo, delegace; misie

a missionális, e misijní

> 3 missus es (2. os. sg. ind. perf. pas.) -* mitto
■ a mitis, e mírný, tichý, jem ný, vlídný

■ 3 mittó, ere, mísí, missum posílám, vysílám,
propouštím

15 moderátor, dris, m řidič, vůdce; 
usměrňovatel, krotitel; správce, vládce

I modestia, ae, f mírnost, skromnost, kázeň

> 1 modestiá (abl. sg.) -» modestia
> 1 modestiae (gen./dat. sg.; nom. pl.) -* modestia
> 1 modestiam (ak. sg.) -» modestia

II modestus, a, um mírný, skromný

15 modo jen , jenom , pouze; právě teď, brzy, 
hned

■ 2 modus, í, m míra; mez, omezení, způsob;
takt, melodie, nápěv

5 mdmentum, i, n hybná síla, pohnutka, 
okamžik; záležitost, činnost

■ 3 moneĎ, ěre, monui, monitum napomínám,
varuji, kárám; upomínám, upozorňuji, 
připomínám

15 monitríx, icis, f připomínatelka, usměrňova- 
telka, karatelka

a monitum, í, n / monita, órum, n napo
menutí, výstraha

■ 8 móns, montis, m hora, pahorek, pohoří, vrch

> 17 móns (montis, m) Olívětí hora Olivová /
Olivetská u Jeruzaléma

■ a mónstró, áre, ávi, átum ukazuji, poukazuji, 
poučuji, radím; udávám

■ 13 monumentum, I, n památka, památník,
pomník; (historický) dokument

13 mora, ae, f prodlení, odklad, zdržení; 
překážka

■ 17 morbus, I, m nemoc, choroba, neduh
9 mordeó, ěre, momordi, morsum kousám, 

hryžu, sžírám
■ 3 morior, mori, mortuus sum, moriturus

umírám
6 moror, árí, átus sum prodlévám, meškám, 

zdržuji se, zůstávám
a morphologia, ae, f morfologie, tvarosloví

■ 1 mors, mortis, f smrt, úmrtí, skonání
■ 16 mortális, e smrtelný

13 mortifícó, áre, ávi, átum usmrcuji, umrtvuji
> 1 mortis (gen. sg) -> mors
■ 6 mortuus, a, um mrtvý, zemřelý
■ 4 mos, moris, m mrav, zvyk, obyčej, způsob

8 Mósěs -+ Moysěs
> 1 motu (abl. sg.) -* motus

' mdtus, ús, m pohyb, hnutí, popud

■ 12 move5, ěre, móvi, motům hýbám, pohybuji, 
dojímám, působím

15 mox brzy, potom, brzy potom, nato, po krátké 
době

8 Moysěs / Mosěs, is (gen. též Moysi), m / Mdsě, 
neskl., m Mojžíš, divotvůrce a zákonodárce židovský

■ 1 mulier, eris, f  žena, paní
> 1 mulieribus (dat./abl. pl.) -* mulier

15 multiformis, e mnohotvárný

10 multiplex, icis mnohonásobný, rozmanitý, 
mnohostranný

14 multiplicátívus, a, um násobný
10 multipliciter mnohonásobně, rozmanitě

5 multiplico, áre, ávi, átum násobím, zvětšuji, 
rozmnožuji

4 multitúdo, inis, f množství, velký počet; lid, 
dav, obyvatelstvo

9 multč (abl. sg. n. ve funkci adverbia; -» multus) 
mnohem, o mnoho

9 multum (ak. sg. n. ve funkci adverbia; -» multus) 
mnoho, velice, hojně

■ 3 multus, a, um mnohý, četný
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■ 4 mundo, áre, ávi, átum čistím, očišťuji
11 mundus, a, um čistý, řádný, slušný, upravený

■ 4 mundus, i, m svět, vesmír, země
■ 2 munio, íre, ívi, itum opevňuji, ohrazuji, 

chráním
6 múnitus, a, um (part. perf.; -» munič) opevněný, 

chráněný
■ 9 munus, eris, n povinnost, úkol, úřad, služba;

dar, oběť
11 múrus, i, m zeď, hradba
4 mus, múris, m (gen. pl. raurium) myš
2 Musa, ae, f Múza, bohyně a ochránkyně zpěvu, 

umění a věd

> 1 můta (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) mútus

®9 mútó, áre, ávi, itum měním, zaměňuji, 
vyměňuji

1 mútus, a, um němý
■ 3 mystérium, ii, n (z řec.) tajemství

■ 2 mysticus, a, um tajemný, mystický

N
2 Nahúm, neskl., m Nahum, starozákonní prorok 

a 10 nam neboť, vždyť, zajisté, pak, totiž

12 nárěs, ium, f  nozdry, nos; vtip, bystrost

12 náris, is, f nozdra
■ 2 narr5, áre, ávi, itum vypravuji, vykládám,

líčím, povídám, pravím
■ 5 náscor, násci, nitus sum rodím se, pocházím,

vznikám
5 nátále, is, n rodiště

►14 nátálicia (ae, f). [diěs] Sánctórum den smrti 
svatých (jako den jejich narození pro nebe)

14 nátálicius, a, um narození se týkající
5 nátális, e týkající se narození

5 nátális [diěs], is, m den narození, narozeniny 

a 15 mátlo, 5nis, f narození; rod, národ, kmen

■ l4 nátlvitás, átis, f narození; pokolení, generace;
vánoce

16 nato, áre, ávi, átum plavu, pluji; teču, 
přetékám; kolísám

6 nátú (abl.; -» *nátus, us, m) narozením, rodem, 
věkem

► 9 nátú maior starší

► 9 nátú minor mladší

■ 1 nátúra, ae, f narození, rod; příroda;
přirozenost, povaha, podstata

► 1 nátúrá (abl. sg.) -+ nátúra
2 nátúrális, e rodný, přirozený, přírodní

■ 7 nátus, a, um narozený, zrozený; subst. syn,
dcera

6 *nátus, ús, m (jen abl.) -» nátú
14 naufragium, ií, n ztroskotání (lodi), pohroma, 

zkáza; trosky

■ 2 nauta, ae, m námořník, lodník

12 návicula, ae, f loďka

■ 6 návig5, áre, ávi, átum plavím se, pluji

■ 4 navis, is, f (ak. -em, abl. -!/-e) loď

8 Nizarěnus, a, um nazaretský

1 Nazareth (neskl.), f Nazaret, město v Galileji 

■10 ně (spojka s konj.) aby ne, že

■ 1 ně (záporka u imper. a konj.) ne, a ť ne, kéž ne, byť
ne

4 NeápoMs, is, f (ak. -im, abl. -i) Neapol, přístav 
v Kampánii

3 nec -* neque

9 necessiriě / necessárió (adv.; -» necessarius) 
nutně, nezbytně, nevyhnutelně; přesvědčivě

9 necessario -> necessáriě

■ 9 necessárius, a, um nutný, nezbytný, naléhavý,
potřebný

17 necesse -» necesse est 

■17 necesse est je  nutno, nezbytno, j e  třeba

4 necessitás, átis, f nutnost, nezbytnost, tíseň, 
potřeba

14 necndn (zesílené) a, a také, a dále

2 nefástus, a, um zakázaný, nedovolený; 
neúřední; nešťastný

2 negátió, ónis f popření, zapření; negace

■ 17 neglegú, ere, lesa, lectum nedbám, nestarám
se, nevšímám si, nevážím si, zanedbávám

■17 neg5, áre, ávi, átum tvrdím, že ne; popírám, 
zapírám, odpírám

■ 5 negotium, 15, n zaměstnání, práce, úkol, 
činnost, veřejná činnost

2 Nehemíás, ae, m Nehemiáš

168



* 12 němo (gen. nulHus, dat. němim, ak. neminem, abl. 
nemine / nullo) nikdo, Žádný

9 něquam, neskl. (kompar. něquior, superl. nequissimus) 
ničemný, špatný

12 něquáquam nikterak, naprosto ne, zcela ne
3 neque / nec a ne, ani; a také /  vůbec ne; 

avšak /  ale přece ne
9 něquior, ius (kompar.) -> něquam
9 nequissimus, a, um (superl.) -» něquam

9 něquiter (kompar. něquius, superl. něquissimě) 
ničemně, hanebně

8 něquitia, ae, f ničemnost, špatnost, zloba

a Nero, onis, m Nero, římské příjmení v rodě 
Klaudiů; -» Tiberius Claudius

s 15 nescio, ire, ivi (ii), itum nevím, neznám, 
neumím

11 neu -* něve

a  1 neuter, tra, um (gen. neutrius, dat. neutři) žádný 
z obou, ani jeden z obou; střední

> 1 neutrum (nom./ak. sg. n.) -> neuter

11 něve / neu a aby ne, a kéž ne

11 něve ... něve / neu ... mew aby ne ... a aby
ne; aby ani ... ani

7 Nicaea, ae, f Nikaia, město v Malé Asii

7 Nicaeno-Cónstantinopolitánus, a, um
nikajsko-cařihradský (nicejsko-cařihradský)

7 Nicaenus, a, um nikajský (nicejský)

■ a niger, gra, um černý

■ l0 nihil (nil), (gen. núllius rei, dat. nulR rex, abl. nulla re)
nic

12 nihilum, i, n nic

■ 3 nimis (adv.) příliš, nadmíru, velmi

9 nimium (adv.) příliš, nadmíru, velmi

9 nimius, a, um přílišný, neznající míry; velmi 
veliký

15 ningit (ninguit), ere, ninxit, -  sněží, padá 
sníh

■ 2 nisi jestliže ne, kdyby ne, ne-li; po záporu: leda,
leč, než

4 nix, nivis, f (gen. pl. nivium) sníh

8 ndbilěs, ium, m šlechtici, šlechta

8 nobilis, e známý, slavný, vznešený, urozený, 
ušlechtilý

> 1 nóbls (dat./abl.) -> nós
■15 noce5, ěre, ui, itum škodím, působím  škodu, 

proviňuji se, křivdím

16 N5ě, neskl., m (hebr.) Noe, druhý praotec lidského 
pokolení

> 6 molí / nolíte + infinitiv vyjadřuje zákaz: n e ...!

> 6 nóli (imper. 2. os. sg.; -* nolč) nechtěj

> 6 nólite (imper. 2. os. pl.; -»nolo) nechtějte

■ 6 nóló (*ne-volč), nělle, nóluí, -  nechci, nepřeji
si, nejsem ochoten

■ ' nómen, inis, n jm éno; název, titul; rod, kmen,
národ

> 7 nómen est mih i mám jm éno  /  jm enuji se

> 2 nomina (nom./ak. pl.) -* nomen

> 2 nóminália (nom./ak. pl. n) -> nóminális

2 nóminális, e týkající se jm éna, jmenovitý, 
jmenný

9 nóminátim jmenovitě, jm énem , výslovně

2 nóminátivus, i, m nominativ, 1. pád

> ' nómine (abl. sg.) -» nómen
■ 2 nóminó, áre, ávi, átum jm enuji, nazývám

jménem; jm enuji někoho něčím

■ 2 nón ne, nikoli

a nón-christiánus, a, um nekřesťanský

14 Nonae, árum, f Nony (v římském kalendáři devátý 
den před Idami, tj. 5. nebo 7. den v měsíci)

14 nónágěni, ae, a po  devadesáti

14 nónágěsimus, a, um devadesátý

14 nónágintá, neskl. (číslovka zákl.) devadesát

14 nóngěnl, ae, a p o  devíti stech

14 nóngentěsimus, a, um devítistý

14 nóngenti, ae, a devět set

16 nonne ne, zdané, což ne (čeká se odpověď kladná)

a nónnúllus, a, rna některý, nějaký; ne 
nepatrný, dosti značný; v pl. někteří, několik

a nónnumquam někdy, časem, leckdy

■ 9 nónus, a, um devátý

14 norma, ae, f měřítko, míra, pravítko, 
pravidlo, předpis

■ 1 nós (gen. nostri / nostrum, dat./abl. vóbis) my

> 1 nós (ak.) -* nós
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■ I3 nóscó, ere, noví, ndtum poznávám; perf.
znám, vím, rozumím

> 13 nósse = ndvisse (inf. perf. akt.) -» nóscó / noví
■ 1 noster, nostra, nostrum náš

> 1 nostra (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) -> noster
> 1 nostrae (gen./dat. sg. f; nom. pl. f) -* noster
> 1 nostris (dat./abl. pl. m/f/n) -* noster
> 1 nostrum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -* noster

a nota, ae, f známka, značka, znamení; 
poznámka, vysvětlivka

■ a noto, áre, áví, átum označuji, poznamená
vám; zapisuji; pozoruji, pam atuji si

17 nótum est j e  známo

■ 1? notus, a, um (part. perf.; -» noscč) poznamý,
známý; slavný

9 nově (adv.; -» novus) nově

■ 14 novem, neskl. (číslovka zákl.) devět

14 November, bris, m listopad

14 novění, ae, a po  devíti

13 ndví, nóvisse / nósse (perf.; -* nósco) poznal 
jsem , znám, vím

7 novissimus, a, um (superl.; -» novus) nejnovější; 
poslední

■ 3 novus, a, um nový, čerstvý; nebývalý, 
neobyčejný; nezvyklý, nezkušený

■ 4 nox, noctis, f noc; tma, temnota

6 nuběs, is, f  mrak, oblak; hejno, roj; chmura, 
zachmuřenost

■ a núdó, áre, áví, átum obnažuji, svlékám; 
zbavuji, olupuji; odhaluji, prozrazuji

■ 9 núllus, a, um (gen. nullius, dat. núlR) žádný,
nikdo; nicotný, bezvýznamný

11 num zda, zdali (čeká se odpověď záporná)

17 númen, inis, n pokyn, příkaz; božská vůle, 
boží moc, božstvo

2 numerále, is, n číslovka

> 2 numerália (nom./ak. pl.) -* numerále

14 numerális, e číselný

a Numerí, órum, m Numeri, čtvrtá kniha 
Mojžíšova

3 numero, áre, áví, átum počítám, 
vypočítávám; vyplácím; pokládám za něco

■ 2 numerus, I, m počet, číslo, množství

■ a nummus, I, m peníz, mince, zvi. sestercius
11 numquam nikdy

■ 1 nunc nyní, teď
14 nuncupó, áre, áví, átum (slavnostně) 

prohlašuji, vyhlašuji
> 2 nuntiante (abl. sg. part. préz.; -* nuntió)

oznamujícím, zvěstujícím
> 2 nuntiávit (3. os. sg. ind. perf. akt.) -* nuntió
■ 2 nuntió, áre, áví, átum oznamuji, ohlašuji,

zvěstuji
■ 9 nuntius, ií, m oznámení, poselství, zpráva;

posel, vyslanec
9 nuper nedávno; kdysi, před časem
7 nuptiae, árum, f  sňatek, svatba

O
3 Ó /  O Ó (výraz podivu, radosti, zármutku)

■ 13 ob (předl, s ak.) před, za, pro, kvůli
15 obdormió, íre, lví, Itum usínám

15 obdormisco, ere, -  usínám
6 obdůcó, ere, díixl, ductum vedu proti, 

přivádím do cesty; pokrývám, potahuji
10 obduró, áre, ávi, átum zatvrzuji, vytrvávám

14 obeó, oblre, obil, obitum obcházím, obkličuji, 
zastávám, zanikám, umírám

a obiectum, I, n předmět

a obiectus, a, um naproti ležící, vydaný na 
pospas

10 oblátió, ónis, f  nabídnutí, podání, poskytnutí; 
obětování, oběť

15 oblectamentum, I, n zábava, potěšení

14 obligatorius, a, um závazný, povinný

13 oblívió, ónis, f  zapomenutí

13 obliviscor, I, oblitus sum zapomínám
9 oboedientia, ae, f poslušnost

12 oboedió, Ire, ií (íví), itum poslouchám, jsem 
poslušen

13 obsecrátió, ónis, f zapřísahání, prosby, 
modlitby

8 obsecró, áre, áví, átum zapřísahám, 
(naléhavě) prosím

■ a obses, obsidis, m/f rukojmí, záruka
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15 obsiděo, ěre, sedi, sessum obsazuji, obkličuji, 
obléhám

3 obstó, áre, stití, státurus stojím v cestě, 
překážím, vadím; odporuji

12 obsum, obesse, obfuí, obfutúrus škodím
11 obtestor, ári, átus sum beru za svědka, 

dovolávám se, zapřísahám
15 obtineo, ěre, uí, tentum mám v držení, 

obdržím, dostávám, získám
I occásus, us, m západ; zánik, konec, pád

16 occidó, ere, cídí, císum zabíjím, usmrcuji
II occultum, i, n skrytost; v pl. skrytá místa, 

tajnosti

11 occultus, a, um skrytý, tajný, schovaný
13 occurró, ere, curri, cursum běžím naproti, 

spěchám vstříc, potkávám
' Oct. (der.) -* Octóber

■ 8 octávus, a, um osmý

14 octingění, ae, a po osmi stech

14 octingentesimus, a, um osmistý

14 octingenti, ae, a osm set

■ 14 octó, neskl. (číslovka zákl.) osm 

' Octóber, bris, m říjen

14 octógění, ae, a po osmdesáti
14 octógěsimus, a, um osmdessátý

14 octógintá, neskl. (číslovka zákl.) osmdesát

14 octóní, ae, a po osmi

■ 3 oculus, i, m oko; zrak
■ 13 ódí, ódisse, ósus, ósúrus nenávidím, protivím 

si
13 ódió, ódíre, čdivi, -  (středov.; -»ódí) nenávidím

15 odiósus, a, um protivný, odporný, vzbuzující 
nevoli /  zášť

■ 9 odium, ii, n nenávist, odpor, záští, protivná
věc

> 1 oecůmenicum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -» 
oecůmenicus

' oecůmenicus, a, um ekumenický, všeobecný

a oecumenismus, í, m ekumenismus

a Oenípóns, pontis, m Innsbruck, město v Tyrolsku

> “ offeram (1. os. sg. ind. fut. I. akt.) -* offeró

■ n offeró, offerre, obtuli, oblátům nesu vstříc,
podávám, nabízím, obětuji

■13 officium, ií, n služba, práce, úkol, povinnost

■ 6 oleum, í, n olej (olivový)

2 oliva, ae, f oliva

17 oUvětum, i, n olivová zahrada, olivový háj 

15 Olomucěnsis, e olomoucký

6 Olomucium, ii, n Olomouc

4 omen, óminis, n znam ení (věštné), předzvěst; 
zlé znamení

■ 3 omissió, ónis, f opomenutí, vynechání, 
zanedbání

> 3 omissióne (abl. sg.) -» omissió

> 3 omněs (nom./ak. pl. m/f) -* omnis
> 5 omnia (nom./ak. pl. n.; -» omnis) všechny věci /

všechno

> 4 omnibus (dat./abl. pl. m/f/n) -* omnis

■ 3 omnipotens, entis všemohoucí

> 3 omnipotenti (dat. sg. m/f/n) -» omnipotens

5 omnipotentia, ae, f  všemohoucnost

■ 3 omnis, e všechen, každý; celý

12 oneró, áre, ávi, átum nakládám (břemeno), 
obtěžuji, zatěžuji

4 onus, oneris, n břímě, břemeno, náklad; tíha, 
obtíž

11 ope (abl.; — *ops) pomocí, za pomoci, s podpo
rou

5 opera, ae, f práce, činnost, námaha

> 5 operam dó (dare, dědí, datum) vynakládám
námahu, úsilí, zabývám se

> 3 opere (abl. sg.) -» opus

17 opínió, ónis, f domněnka, mínění, názor, 
tušení; veřejné m ínění

►17 opínió est j e  /  existuje m ínění

■ 15 oportet, ěre, uit, -  sluší se, j e  slušno, je
třeba, j e  žádoucí

■ 4 oppidum, I, n opevněné místo, pevnost; 
město, městečko

15 oppónó, ere, posui, positum nastavuji, stavím  
se proti, odporuji

8 opportúně (adv.; -* opportunus) příhodně, 
vhodně, výhodně; vhod, včas
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a opportunitas, átis, f příhodnost, vhodnost, 
výhoda

■ '4 opportunus, a, um příhodný, vhodný,
výhodný, užitečný

15 opprimd, ere, pressi, pressum potlačuji, 
potírám, přemáhám, přepadám

■ " *ops, opis, f (ak. opem, abl. ope, pl. opěs, opum,
opibus) moc, síla, pomoc, bohatství, prostředky

> ' optátam (ak. sg. f  -* optátus
10 optátívus, a, um přací

' optátus, a, um (part. perf.; -» optó) vytoužený, 
vítaný, žádoucí

■ 9 optimus, a, um (supeň.; -* bonus) nejlepší

13 optó, áre, áví, átum vybírám si, přeji si, 
Žádám si

■ 3 opus, eris, n dílo, práce, činnost; námaha,
úsilí; voj. stavba, opevnění

■17 opus est (aliqua rě) j e  zapotřebí, j e  třeba, je  
nutno

a opusculum, I, n dílko, spisek; básnička; 
krátké vědecké pojednání

> 1 Órá (imper. 2.os. sg.) -* ÓrÓ
15 óráculum, I, n výrok, věštba; věštírna

■ 4 órátió, ónis, f  řeč, mluva; projev, proslov;
modlitba

■ a orátor, óris, m řečník; m luvčí

■ 4 orbis, is, m kruh, kolo; okrsek zemský, země,
svět

■ a orbis terrarum / terrae okrsek zemský, svět

14 ordinális, e řadový

3 ordinárius, a, um řádný, pravidelný

3 ordinárius, ií, m ordinář (nositel církevní 
jurisdikce, představený diecéze); řádný profesor (na 
vysoké škole)

' ordinátió, ónis, f pořadí, řada; uspořádání, 
ustanovení, pokyn; udílení kněžského svěcení

> ' ordinátióněs (nom./ak. pl.) -» ordinátió

> 2 ordine (abl. sg.) -* ordó
■ 1 ordó, inis, m řada, řád, pořádek; stav,

společenská vrstva; kněžské svěcení; řeholní řád

> 1 ordó litterárum pořadí písmen, abeceda

> 2 órěmus (1. os. pl. konj. préz. akt.; -» óró) ať se
modlíme /  modleme se

6 oriěns, entis, m  vycházející (slunce), východ, 
orient

a orientalis, e východní, orentální 

4 orígó, inis, f  původ, počátek

7 orior, írí, ortus sum povstávám, vznikám, 
vycházím, vzcházím

■ I5 ornámentum, í, n výstroj, ozdoba, okrasa,
výzdoba, pocta

■ 2 ornó, áre, áví, átum strojím, opatřuji; 
zbrojím; zdobím, krášlím

■ 1 óró, áre, áví, átum mluvím, řečním; žádám,
prosím; modlím se

■ 4 ós, óris, n ústa, obličej, tvář; otvor, ústí

■ 4 OS, OSSÍS, n  (gen. pl. ossium) kost

8 ósculor, ári, átus sum líbám

* a osculum, I, n polibek, políbení 

a Osěe, neskl., m Ozeáš, starozákonní prorok

> 3 ostende (imper. 2. os. sg.) -* ostendó

■ 3 ostendó, ere, tendi, tentum / těnsum ukazuji,
dokazuji; projevuji

14 Óstia, ae, f  /  Óstia, órum, n  Ostie, přístav 
římský

16 óstiárius, a, um dveřní

16 óstiárius, ií, m  vrátný, dveřník; hlídač

4 óstium, ií, n  vchod, východ; dveře; ústí

■ a ótium, ií, n volno, volný čas; klid, nečinnost,
Život v ústraní

4 ovile, is, n ovčinec

■ 4 ovis, is, f  ovce

P
' p . /  pag. (zkr.) -* página

a P. (zkr.; -*pater) Pater, Otec

3 pácifícus, a, um pokojný, činící mír, 
mírumilovný

12 pactum, I, n smlouva, dohoda, ujednání

a paedagogia, ae, f  (z řec.) pedagogika, vychova
telství

■ 2 paenitentia / poenitentia, ae, f  lítost, pokání,
kajícnost; polepšení, napravení

3 paenitentialis /  poenitentiális, e patřící k po
kání, kajícnosti; kající
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■ a paenitentiam ago (ere, ěgi, actum) činím pokání
15 paenitet / poenitet mě (alicuius rei), ěre, tuit, -

je mi líto (něčeho), mrzí mě (něco)

> 1 paenultima (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) -*
paenultimus

1 paenultimus, a, um předposlední

' págisia, ae, f list (papyrový); list popsaný; 
strana, stránka (v knize)

9 pallium, ií, n přikrývka, pallium (řecký plášť)

3 palma, ae, f  dlaň; větev; palma
a palús, iidis, f bažina, močál

17 Pamphylia, ae, f Pamfylie, krajina na jižním, 
pobřeží Malé Asie

> 1 pánem (ak. sg.) -* pánis
■ 1 panis, is, m chléb

' papa, ae, m otec; papež; biskup

a a pár, paris stejný, rovný; schopný, způsobilý, 
vhodný

13 parabola, ae, f  (z řec.) přirovnání, podobenství

a paraclětus / paraclitus, í, m obhájce, 
ochránce, utěšitel

a paraclitus -> paraclětus
■ 12 paradisus, I, m (z řec.) zahrada, park; ráj

3 paragraphus, i, f  (z řec.) opisování; připsané 
znaménko, paragraf (§); oddíl, odstavec

a Paralipomena, on /  órum, n (řec.) «vynechané 
věci»; jiný název pro starozákonní knihy Kronik

a parimenta, órum, n liturgická roucha, 
paramenta

16 Parascěvě, ěs, f (řec.; dat. -ae, ak. -ěn/-ěm, abl. -ě) 
Den příprav (na velikonoce), Velký pátek

7 parátus, a, um (part. perf.; -» paro) připravený; 
získaný, nabytý; ochotný, odhodlaný

5 parcd, ere, peperci, parsúrus (alicui - dat.) 
šetřím (někoho), zdržuji se, nechávám

4 parentěs, um/ium, m rodiče; otcové, 
předkové

6 pareč, ěre, uí, -  (alicui - dat.) poslouchám 
(někoho), jsem poslušný, poddán

a Pansfl, orum, m Parisiové, galský kmen s hlav. 
městem Lutetia

a Parisii, órum, m (-» Lutětia Parisiorum) Paříž

8 pariter (adv.; -» par) stejně, zároveň, rovněž, 
spolu

■ 3 paró, áre, ávi, átum připravuji, strojím, 
chystám; zařizuji, zjednávám (si)

3 parochus, i, m (z řec.) fa rá ř

■ 9 pars, partis, f část, díl, kus, podíl, úděl,
strana

► 9 pars exterior vnější část

► 9 pars interior vnitřní část

► 9 pars posterior druhá část

► 9 pars prior p rvn í část

17 Parthi, órum, m Parthové, kmen sídlící jižně od 
Kaspického moře

■ 5 particeps, cipis účastný, m ající účast; subst.
účastník

2 participium, ii, n účast; příčestí, participium

a particula, ae, f dílek, částka, kousek; gram. 
částice

a particuláris, e částečný, dílčí

9 partim dílem, zčásti, částečně

9 partitívus, a, um (gram.) děleného množství, 
celkový [druh genitivu v syntaxi]

9 parum (adv.; -* parvus; kompar. minus, superl. minimě) 
málo, jen  málo, nedosti

7 parvulus, a, um maličký, nepatrný

■ 3 parvus, a, um (kompar. minor, superl. minimus)
malý, skrovný, nepatrný

14 pascha, neskl., n / pascha, atis, n velikonoční 
beránek, velikonoce

■ 13 paschalis, e velikonoční

12 páscó, ere, páví, pástum pasu, krmím, živím, 
sytím

10 páscua, ae, f / páscuum, I, n pastvina, 
pastva

10 páscuus, a, um pastvinový, pastevní

15 passibilis, e podrobený utrpení(m), schopný 
utrpení

9 passim porůznu; daleko široko, na všechny 
strany, všude

2 passió, ónis, f utrpení, umučení

► 2 passionem (ak. sg.) -* passio

2 passivum, í, n pasívum, trpný rod

2 passivus, a, um trpný, pasivní

■ ' passus, ůs, m krok, rozkročení; dvojkrok
(římská délková míra = 5 stop, tj. 1,48 m)
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■ 4 pastor, óris, m pastýř

a pastoralis, e pastýřský; pastorální

12 patefació, ere, fěcí, factum otvírám, 
odkrývám, odhaluji

12 patefíó, fieri, factus sum jsem  otvírán, 
otvírám se

11 patena, ae, f talíř, miska; patena

■ IS pateó, ěre, uí, -  jsem  otevřen, přístupný,
volný, zřejmý; rozkládám se, rozprostírám se, 
táhnu se

■ 1 pater, tris, m otec

> 2 pater (patris, m) familiás otec rodiny, hlava
rodiny, hospodář, pán

15 patet, ěre, patuit, -  je  zřejmé, j e  jasné, je  
zjevné

■ 16 patiěns, entis snášející, trpělivý, otužilý,
vytrvalý

■ a patientia, ae, f  trpělivost, schopnost snášet, 
otužilost

■ 5 patior, pati, passus sum trpím, snáším; 
připouštím, dovoluji

> 2 patři (dat. sg.) -> pater
■ 2 patria, ae, f  otčina, vlast, rodná země; 

domovina, bydliště

■ 2 patriarcha, ae, m praotec; patriarcha

> 1 patris (gen. sg.) -» pater

a patristicus, a, um patristický, tj. týkající se spisů 
a učení církevních Otců

17 patrocinium, ií, n patronát, ochrana, pomoc; 
hájení, zastupování

a patrologia, ae, f  (řec.) patrologie, tj. nauka
o církevních Otcích a jejich spisech

6 paucí, ae, a málokteří; málo, malý počet, 
nemnozí

6 paucus, a, um nečetný, málokterý

9 paulátim pomalu, zvolna, ponenáhlu

9 pauló o málo, o něco, trochu, málo, poněkud

15 paululus, a, um maličký, droboučký

9 paulum málo, trochu, poněkud, krátce

9 paulus, a, um malý, skrovný

' Paulus, i, m Pavel

■ 5 pauper, eris (abl. -e, gen. pl. -um) chudý, nuzný,
nemajetný; chudák

16 pauperculus, a, um chudičký, ubohoučký

■ l7 paupertás, átis, f  chudoba, nouze
3 pausa, ae, f  (z řec.) přestávka
16 paveó, ěre, pávi, -  chvěji se, třesu se, 

strachuji se, děsím se, hrozím se
14 pavimentum, I, n podlaha, dlažba

■ 4 páx, pácis, f  mír, pokoj, klid; smlouva
■ 1 peccátor, óris, m hříšník, provinilec
> 3 peccátórěs (nom./ak. pl.) -* peccátor
> 1 peccátóribus (dat./abl. sg.) -» peccátor

■ 3 peccátum, I, n hřích, provinění, vina

> 3 peccáví (1. os. sg. ind. perf. akt.) -> peccó
> 3 peccávimus (1. os. pl. ind. perf. akt.) -* peccó

■ 3 peccó, áre, ávi, átum hřeším, proviňuji se

14 pecúliáris, e vlastní, zvláštní, význačný
12 pecus, oris, n brav, ovce, dobytek

9 peior, peius (kompar.) -> malus
9 peius (kompar.) -» male

3 pelliceus, a, um kožený, kožešinový

16 pellició, ere, lěxl, lectum lákám

■ 6 pelló, ere, pepuli, pulsum ženu, vyháním, 
zaháním, zapuzuji

■ 6 pendeó, ěre, pependi, -  visím, závisím; čním,
trčím, klenu se; vznáším se

9 penitus (adv.) uvnitř, hluboko; zevnitř; dovnitř; 
zcela, úplně

14 Pentěcostě, ěs, f  (z řec.; ak. -in, abl. -ě) letnice, 
svatodušní svátky

■ 2 per (předl, s ak.) skrze, přes, po, v, za; pomocí,
prostřednictvím

7 peragó, ere, ěgí, ácturn proháním, provádím, 
dokonávám, konám

15 perbrevis, e velmi krátký, kratičký

15 percurró, ere, curri / cucurri, cursum
probíhám, přebíhám, probírám

6 percutió, ere, cussl, cussum prorážím, 
probodávám, udeřím, biji, zasahuji

8 perditió, ónis, f  ztráta, záhuba, zkáza

■ 8 perdo, ere, didi, ditum kazím, hubím, ničím,
mařím, usmrcuji, ztrácím

a perdónó, áre, ávi, átum promíjím, odpouštím

> 2 perducámur (1. os. pl. konj. préz. pas.; -» perduco)
ať jsme přivedeni /  dovedeni
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> 3 perducat (3. os. sg. konj. préz. akt.; -» perduco) ať  
přivede /  dovede

2 perdúcó, ere, dúxí, ductum přivádím  k cíli, 
dovádím, doháním

a peregrinatio, 5nis, f cestování v cizině, cesta; 
pouť, putování

a peregrinator, óris, m  cestovatel, poutník

a peregrinus, a, um přespolní, cizí, cizozemský

a peregrinus, I, m cizinec; poutník

16 perennis, e celoroční, roční; trvalý, stálý, 
věčný, nesmrtelný

7 pereó, Ire, ií, - ,  periturus hynu, zanikám, 
ztrácím se, scházím

4 perfectě dokonale, důkladně

2 perfectum, í, n perfektum, minulý čas dokonavý

2 perfectus, a, um (part. perf.; -» perficio) udělaný, 
hotový, dokonalý

14 perferó, ferre, tulí, látum trpělivě snáším, 
vydržím, vytrpím

8 perfició, ere, fěcl, fectum zhotovuji, 
dokončuji, dokonávám

11 perfodió, ere, fódí, fossum probodávám, 
prorážím, prokopávám

17 perfruor, I, fructus sum aliqua re užívám, 
využívám něčeho; těším se, raduji se z něčeho

6 Pergamum, í, n / Pergamus, I, f Pergamon 
/  Pergamos, město ve Velké Mýsii v Malé Asii

a pergó, ere, perrěxl, perrěctum pokračuji 
v cestě, dále postupuji, směřuji, spěchám

15 pergrátus, a, um přemilý, velmi milý, velmi 
příjemný

15 pergravis, e velmi vážný, velmi závažný

10 perhibeó, ěre, uí, itum podávám, poskytuji, 
vydávám

■ 4 periculum, I, n zkouška, pokus; nebezpečí; 
pohroma, zkáza

7 periphrasticus, a, um (z řec.) opisný

16 permaneó, ěre, mánsí, - , mánsúrus
vytrvávám, setrvávám

a permissum, I, n dovolení, svolení

> 4 permittás (2. os. konj. préz. akt.; -» permitto) ať 
dopustíš /  dovolíš; dopusť /  dovol

4 permittó, ere, misí, missum dopouštím, dovo
luji, povoluji; odpouštím

a permoveó, ěre, móví, motům pohnu, 
dojímám, vzrušuji

16 perpetim (adv.) ustavičně, nepřetržitě, stále, 
věčně

9 perpetuó ustavičně, trvale, stále, neustále
■ 9 perpetuus, a, um ustavičný, nepřetržitý, 

trvalý, věčný
2 Persa / Persěs, ae, m Peršan

■ 9 persequor, í, secútus sum pronásleduji, 
stíhám, domáhám se

16 persevěrantia, ae, f  vytrvalost, stálost
■ 8 persevěró, áre, áví, átum vytrvávám, setrvá

vám, trvám na svém

■ 2 persóna, ae, f  osoba, povaha; maska (divadelní)
> 3 personále (nom./ak. sg. n) -> persónális

> 3 personalia (nom./ak. pl. n) -* persónális
3 persónális, e osobní

16 pertimeó, ěre, timul, -  velmi se bojím, 
strachuji

15 pertiměscó, ere, timul, -  (velmi) se strachuji, 
lekám se, děsím se

12 pertránseó, íre, ií (Tví), itum přecházím, 
procházím, pronikám

11 perturbátió, ónis, f  zmatení, porušení, roz
čilení, vzrušení

8 pervagor, áň, átus sum probíhám, potuluji 
se, obcházím

15 pervenió, íre, věnl, ventum docházím, při
cházím, dostávám se

■ a pervertó, ere, verti, versum převracím, 
rozvracím; porážím, hubím, ničím

5 pervius, a, um schůdný, přístupný

■ 8 pěs, pedis, m noha; stopa (délk. míra = 29,6cm);
stopa, míra, metrum, takt

9 pessimě (superl.) -* male
9 pessimus, a, um (superi.) -* malus

13 petltió, ónis, f  žádost, prosba, ucházení se

■ 4 petó, ere, lví (ií), Itum směřuji, napadám, 
útočím; žádám, prosím, ucházím se

2 petra, ae, f  skála, balvan

5 Petrus, I, m Petr
1 Phaěthón, ontis, m Faethón, syn boha Slunce

14 pharaó, ónis, m faraón, titul egyptských králů
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11 pharisaeus, í, m (hebr.: oddělený) farizej

a pliarmacia, ae, f (z řec.) farmacie; lékárna

6 Philadelphia, ae, f Filadelfia, město v Lydii 
(Malá Asie)

a Philemon, onis, m Filemon, vážený a zámožný 
občan v Kolosech, adresát Listu Filemonovi

a Philippenses, ium, m Filipané, obyvatelé města 
Filip

a Philippensis, e filipský

6 Philippi, 5rurn, m Filipy, město v Makedonii

17 Philippus, i, m Filippos, Filip, řecké mužské 
jméno, zvi. králů makedonských

I philosophia, ae, f (z řec.) filozofie, láska 
k  moudrosti

■ 1 philosophus, i, m (z řec.) filozof, milovník
moudrosti

17 Phrygia, ae, f  Frýgie, krajina v Malé Asii

> 2 piá (abl. sg. f) -* pius
17 piě (adv.; -» pius) spravedlivě, řádně, poctivě; 

zbožně, vděčně

5 pietás, átis, f  poctivost, zbožnost, oddanost, 
láska

■ a piger, gra, gram líný, lenivý; zdlouhavý; 
zbabělý

15 piget mě alicuius rei, ěre, piguit, -  m rzí mne 
něco

4 pignus, oris, n zástava, záruka, důkaz

6 piissimus, a, um (superlativ;-*pius) nejzbožnější, 
nej dobrotivější

7 Pilátus, í, m Pilát, správce Judeje v l. 26-36 po Kr.

3 pilus, I, m vlas, chlup; srst

■12 piscis, is, m ryba

■ 2 pius, a, um čistý; zbožný, oddaný, vděčný; 
laskavý, dobrotivý

14 Pius, n, m Pius (vl. jméno)

15 plácábilis, e usmiřitelný, smířlivý, smírný

■ u placeó, ěre, ui, -  líbím se, jsem  oblíben

II placet (-» placeo) líbí se, zdá se vhodné, 
schvaluje se

4 placitus, a, um oblíbený, milý

15 plácd, áre, ávi, átum usmiřuji, uklidňuji

12 plága, ae, f rána, úder, zranění, pohroma, 
neštěstí

12 planctus, ús, m bití v prsa, nářek, hořekování

12 plangó, ere, plán», plánctum tepu, biji, biji 
se v prsa, naříkám

2 planto, áre, ávi, átum sázím, zasazuji
7 plěběs, plěbeí, f  lid, dav; třída lidu, plebejové
7 plěbiscltum, i, n (plěbis scitum; plěbl scltum) 

Usnesení lidu (plebejského shromáždění)

■ 4 plěbs, plěbis, f lid, dav; třída lidu, plebejové;
chudina

> 1 plěna (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) -* plěnus
> 2 plěnl (gen. sg. m/n; nom. pl. m) -* plěnus
■ 1 plěnus, a, um plný, naplněný, úplný

15 pluit, ere, pluit, -  prší

15 pluo, ere, plul, -  sesílám déšť, dštím
> 2 plúrále (-is, n) tantum substantivum pomnožné

(vytvářející jen množné číslo)

> 2 plúrália (nom./ak. pl. n) -* plurále / plúrális

2 plúrális, e množný

2 plúrális, is, m množné číslo

9 plúres, plúra, gen. plúrium (kompar.; -* mulťí) 
četnější, početnější, více

9 piúrimí, ae, a velmi mnozí, přemnozí, 
přečetní, většina

9 plurimum (adv., superl.; -»multum) nejvíce, velmi 
mnoho

9 plúrimus, a, um (superl; -* multus) nejčetnější, 
přemnohý, nejvíce, velmi mnoho

4 plús, plúris (kompar.; -* multum) více

2 plúsquamperfectum, i, n plusquamperfektum,
předminulý čas

16 pluvia, ae, f déšť

a 1 poena, ae, f náhrada za zločin, odplata, 
pokuta, trest

> 1 poenae (gen./dat. sg.; nom. pl.) -* poena

15 poenitentia -* paenitentia
15 poenitentiális -> paenitentiáhs

15 poenitet -» paenitet
a 1 počta, ae, m básník

> 1 poětae (gen./dat. sg.; nom. pl.) -* poěta
> 1 poětás (ak. pl.) -* poěta

8 polliceor, ěri, licitus sum slibuji, připovídám, 
nabízím

14 polyglóttus, a, um (z řec.) mnohohlasý, 
mnohojazyčný
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■ a pompa, ae, f  nádhera, okázalost, lesk

14 pdmum, í, n ovocný plod, ovoce
3 pondero, áre, áví, átum válím, rozvaluji, 

posuzuji
■ 4 pónó, ere, posul, positum kladu, stavím, 

pokládám, odkládám, dávám; vkládám, 
ukládám

■ 7 póns, pontis, m most

4 pontifex, ficis, m velekněz; biskup
> a pontifex maximus nejvyšší velekněz, papel

14 pontificatus, ús, m hodnost, úřad velekněze, 
biskupa, papele; pontifikát

> ' pontificium (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -* ponti
ficius

' pontificius, a, um papežský, pontifikální
1 Pontius, a, um Pontský, jméno římského rodu

17 Pontus, í, m Černé moře; Pontos, země na jižním 
pobřeží Černého moře

15 popularis, e lidový, domácí, krajanský, 
populární

■ 3 populus, í, m lid, dav; národ, lidstvo

13 Porcius, ií, m Porcius, římské rodové jméno

13 porr5 dále, kupředu; potom, zase; ale, ale 
teď, ale jen

■ 5 porta, ae, f brána, vchod
6 porticus, ús, f sloupořadí, sloupová síň, 

sloupoví, podloubí

■ 2 port5, áre, áví, átum nesu, nosím; vezu,
vozím; dopravuji

6 portus, ÚS, m (dat./abl. pl. portibus, zřídka portubus) 
přístav, útočiště

10 posc5, ere, poposcí, -  žádám, dolaďuji se, 
prosím

1 positid, dnis, f  poloha, postavení, místo

> 1 positione (abl. sg.) -* positio
9 positivus, a, um pololený, pozitivní

9 positus, a, um (part. perf.; — pčno) pololený, 
ležící

6 possessio, ónis, f držení, držba, majetek, 
statek

3 possessivus, a, um přivlastňovací

10 possideó, ěre, sědí, sessum mám v moci, 
drlím, vlastním

■ ’2 possum (*pot[is] sum), posse, potui, -  mohu,
mám moc; jsem  schopen, dovedu, umím

■ 3 post (adv.) vzadu, potom, později, nato

■ 2 post (předl, s ak.) po, za

>14 post Christum nátum p o  narození Kristově, 
po  Kristu

> a post meridiem p o  poledni, odpoledne

3 posteá potom, nato, později

3 posteri, órum, m potomci, potomstvo

9 posterior, ius (kompar.; -» posterus) pozdější, 
zadnější

5 posterius (adv.) později, potom

3 posterus, era, erum potomní, následující, 
příští

15 postferó, ferre, - , -  stavím do pozadí, méně 
si cením, zanedbávám

15 posthabeó, ěre, uí, itum mám  v pozadí, méně 
si cením, nechávám stranou

14 postis, is, m veřeje, dveře

15 postpónó, ere, posui, positum kladu za něco, 
m éně si vážím, odkládám

13 postpositió, ónis, f položení dozadu; gram. 
postpozice

6 postquam potom, potom  co, když, jakm ile

9 postrěmó (adv.) konečně, nakonec; zkrátka, 
vůbec

9 postrěmum (adv.) posledně, naposled

9 postrěmus, a, u m  (superl.; -  posterus) 
nejpozdější, nejzadnější, poslední

■ a postulo, áre, áví, átum (aliquid ab aliquo)
žádám, požaduji, vyžaduji (něco na někom)

■ 8 potěns, entis mocný, silný, schopný

■ 8 potentia, ae, f  moc, síla, vláda

10 poteníiális, e m olný

■ 4 potestás, átis, f moc, pravomoc, vláda, síla;
možnost, schopnost

9 potior, ius ( k o m p a r -» potis) mocnější, 
schopnější, důležitější, lepší

9 potis, e mohoucí, schopný

9 potissimum (adv.) nejspíše, nejraději, hlavně, 
především

9 potissimus, a, um (superl.; -* potis) nejmocnější, 
nej schopnější, nejdůležitější, nejlepší
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9 potius (adv.) spíše, více
■ 6 potos, ús, m nápoj, pití 

' PP. / Pp. (zkr.) -* papa
■ 9 prae (předl, s abl.) před; proti, vůči; pro, kvůli
■ 17 praebeó, ěre, ui, itum vystavuji, ukazuji,

osvědčuji; poskytuji
6 praecěd5, ere, cessi, cessum napřed kráčím, 

předcházím, jdu vpředu
15 praecelsus, a, um velmi vysoký, velmi 

vznešený
17 praeceptor, oris, m učitel, vychovatel; mistr

■ 3 praeceptum, í, n příkaz, přikázání; rada, 
návod, poučení, pravidlo

4 praecipio, ere, cěpí, ceptam nařizuji, 
přikazuji, poučuji

14 praecipuě hlavně, zvláště, obzvláště, zejména

3 praeclarus, a, um přeslavný, znamenitý, 
proslulý

15 praeconium, ií, n slavnostní, veřejné vyhlášení, 
ohlášení; chvalozpěv

■ a praedicatio, ónis, f výpověď, hlásání, kázání;
oslavování

a praedicitor, óris, m hlasatel, chvalořečník; 
kazatel

2 praedicó, ire, áví, itum vypovídám, hlásám, 
prohlašuji, rozhlašuji, káži

■ 13 praedicó, ere, dm, dictum předříkávám,
předpovídám, věštím; napomínám, varuji

17 praeěó, íre, ií, itum jdu napřed, předcházím; 
předříkávám, předčítám

2 praefátió, ónis, f předmluva, proslov; preface

> 2 praefationem (akuz. sg.) -» praefátió

15 praefició, ere, fěcí, fectum stavím v čelo, 
ustanovuji představeným

15 praefixum, í, n předpona, prefix

13 praefor, fári, fitus sum předříkávám, věštím, 
prohlašuji, ohlašuji

9 praelitus, a, um (part. perf.; -» praefero) 
představený

9 praelitas, I, m představený; prelát

■ 16 praemium, ií, n odměna, dar, pocta,
vyznamenání

15 praenomen, inis, n předejmení, osobní jméno 
(první část římského jména)

15 praenuntio, are, aví, itum předem oznamuji, 
zvěstuji, hlásám

10 praeoccupo, are, ávi, itum napřed obsazuji, 
zaujímám, uchvacuji; předstupuji

a praeparo, áre, ávi, átum (předem) 
připravuji, chystám, strojím

13 praepositio, ónis, f předložení, představení; 
předložka

15 praesigus, a, um předpovídající, tušící, 
věštecký, prorocký

2 praesěns, entis přítomný, současný, nynější; 
účinný, milostivý

2 praesěns, entis, n prézens, přítomný čas

a praesentátió, ónis, f  představení, odevzdání, 
obětování

> 5 praesente populó (vazba abl. absol.) za přítom 
nosti lidu

13 praesentia, ae, f přítomnost; účinná 
přítomnost, moc, síla

10 praesentó, ire, ávi, átum představuji, 
odevzdávám, poskytuji, obětuji

14 praesertim zvláště, obzvláště, především

11 praeservó, áre, ávi, atom chráním, 
ochraňuji, zachovávám

4 praesidium, ú, n ochrana, záštita, opora; 
stráž, posádka

15 praestat, áre, stitit, -  (-* praesto) j e  lépe

2 praestó, ire, stiti, stitum stojím v čele, 
vynikám; poskytuji, dávám, prokazuji

■ l2 praesum, praeesse, fui, - , futúrus jsem  
přítomen; jsem  vpředu /  v čele, řídím, vládnu; 
vynikám

13 praeter (adv. a předl, s ak.) kromě, mimo, až na, 
podél

■14 praetereó, íre, ií, itum jd u  mimo, jd u  podél, 
přecházím, míjím, opomíjím

15 praeterit mě, íre, iit, -  je  m i neznámo /  
tajno, nedochází mi, neznám

16 praeteritus, a, um (part. perf.; -* praetereo) 
minulý, prošlý, dřívější

14 praevaleó, ěre, ui, -  jsem  velmi silný, 
převažuji, vítězím

16 praevenió, ire, vění, ventum jd u  napřed, 
předcházím, předstihuji

6 Priga, ae, f Praha
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15 Prágěnsis, e pražský

8 právus, a, um křivý, zvrácený, nepravý, 
špatný, zlý

14 precatio, ónis, f prosba, modlitba

■ 3 precor, ári, átus sum prosím, modlím se

a presbyter, eri, m (řec.) starší, stařec; kněz

4 pretiósus, a, um drahocenný, cenný, vzácný

5 prex, precis, f prosba, modlitba

6 prídiě předcházejícího dne, den předtím, den 
p ř e d ...

> 1 prima (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) -* primus

9 přímo nejprve, zprvu, na začátku

14 primordialis, e prvořadý, přední, prvn í

9 primům nejprve, nejdříve, poprvé; především, 
napřed

■ 1 primus, a, um první, přední, nejpřednější

5 princeps, cipis přední, první, hlavní

6 princeps, cipis, m náčelník, panovník, císař, 
kníže

10 príncipális, e přední, prvotní, prvopočáteční; 
panovnický, císařský

10 principáíiter od počátku; hlavně, především, 
zásadně

■ a prlncipátus, ús, m prvn í místo; nejvyšší
postavení, vláda, moc; císařství, principát, 
knížectví

> 2 príncipió (dat. i  abl. sg.) -* principium

■ 2 principium, ii, n počátek, původ, vznik; 
prvek; základ, zásada, pravidlo, princip

■ 9 prior, prius přednější, přední; dřívější, 
předešlý; lepší

a prior, prióris, m převor

5 prius (adv.) dříve, předtím , spíše

10 privátus, a, um soukromý, vlastní

■ a privó, áre, ári, átum (aliquem aliqua rě) zbavuji,
zprošťuji (něčeho); olupuji (někoho o něco)

■ 1 pro (předl, s abl.) před; pro, ve prospěch, za;
podle

16 probábilis, e chvályhodný, oprávněný, 
pravděpodobný

15 probitás, átis, f řádnost, poctivost, počestnost

9 probd, áre, ávi, itum zkouším, zkoumám, 
posuzuji, schvaluji

■ 7 prócědS, ere, cessi, cessum jd u  vpřed, 
vycházím, postupuji, pokračuji

15 proceres, um, m předáci, náčelníci, knížata, 
panstvo, šlechta

10 prócidd (*pr5-cado), ere, cídí, -  padám (na zem 
před někým), vzdávám Čest

17 prócúró, ire, ávi, átum spravuji, 
obstarávám; jsem  místodržitelem

15 pródd, ere, didí, itum vydávám, vyjevuji, 
vyzrazuji, zrazuji

b 8 proelium, ii, n boj, bitva, zápas

14 profero, ferre, tulí, látum vynáším, pronáším

■ n próflció, ere, fěci, fectura pokračuji,
prospívám, mám úspěch, užitek

® 8 proficiscor, i, profectus sum vydávám se na 
cestu, vycházím, táhnu; vzcházím, pocházím

15 prdfugid, ere, fúgi, -  utíkám, prchám, 
unikám

10 profundum, í, n hlubina, hloubka

10 profundus, a, um hluboký

8 prógeniěs, ěi, f rod, potomstvo, pokolení, 
plémě; potomek

■ a progredior, i, gressus sum kupředu kráčím,
postupuji, pokračuji, prospívám

■ 7 prohibeo, ěrě, ui, itum zdržuji, překážím,
zabraňuji, zakazuji

10 prohibitivus, a, um zabraňovací

11 prdicid, ere, iěci, iectum házím kupředu, 
předhazuji, odhazuji, odmítám

2 prólěs, is, f dorost, mládež; děti, potomci, 
pokolení

16 prómereo, ěre, ui, itum zasluhuji, zasluhuji 
si, mám zásluhu

16 promereor, ěri, itus sum zasluhuji, zasluhuji 
si, mám zásluhu

■ 2 promissio, onis, f  slib, zaslíbení

> 2 pr5missi5nibus (dat./abl. pl.) -» promissio

■ a promissum, i, n slíbená věc, slib, příslib

®15 prómitto, ere, misí, missum slibuji, 
připovídám, předpovídám

15 pr5move5, ěre, moví, mótum posunuji 
(vpřed), rozšiřuji, povyšuji

11 prdmptus, a, um vyňatý, zjevný; pohotový, 
ochotný; statečný

179



14 promulgo, áre, ávi, átum (veřejně) vyhlašuji, 
publikuji

1 pronómen, inis, n zájmeno

> 2 prónómina (nom./ak. pl.) -* pronomen
12 prónóminális, e zájmenný

1 prónuntiátió, ónis, f provolání, prohlášení; 
přednes; výslovnost

a prómmtió, áre, ávi, átum provolávám, 
prohlašuji, přednáším, vyslovuji, vyjadřuji se

17 própágó, áre, ávi, átum rozsazuji, 
rozmnožuji; rozšiřuji, prodlužuji

9 prope (adv.; kompar. propius, superl. proximě) 
blízko, téměř, skoro

9 prope (předl. s ak.) blízko, u; téměř u, skoro u

16 própěnsió, ónis, f sklon, náklonnost, 
náchylnost

16 própěnsus, a, um nakloněný, nachýlený, 
příznivý

2 properó, áre, ávi, átum spěchám, chvátám

■ 2 prophěta, ae, m (řec.) prorok

a prophetia, ae, f (řec.) dar prorokování; 
proroctví, předpověď; poslání proroka

■ 8 propinquus, a, um blízký, příbuzný

9 propior, ÍUS (adj.; kompar.) b ližš í

4 propitius, a, um nakloněný, příznivý, 
milostivý

9 propius -*■ prope
■ 14 própónó, ere, posui, positum předkládám,

představuji; vykládám, vyhlašuji; navrhuji, 
ukládám, ustanovuji

14 próportiónális, e poměrný, úměrný

a própositió, ónis, f  věta; látka, námět, téma; 
návěst úsudku, premisa

16 propositum, i, n předsevzetí, úmysl; úkol, 
látka, téma

> ' proprió (dat./abl. sg. m/n) -> proprius

■ ' proprius, a, um vlastní

■ 4 propter (adv. a předl, s ak.) blízko, vedle; pro,
skrze, kvůli

15 própulsó, áre, ávi, átum odrážím, odvracím; 
zaháním

10 prórsus vpřed, kupředu, přímo; naprosto, 
zcela

17 prósecůtió, ónis, f  sledování, doprovázení, 
pokračování; dosažení

17 proselytus, i, m (řec.) proselyta, požidovštělý 
cizinec

9 prosequor, i, secutus sum pronásleduji, 
doprovázím, pokračuji

16 prósper -» prósperus
16 próspera, órum, n zdar, štěstí, příznivé  

okolnosti

16 prósperus, a, um / prósper, era, erum
zdárný, šťastný, příznivý

■ 12 prósum, pródesse, prófui, -, prófutúrus
prospívám, pomáhám, jsem  prospěšný

' prot. (der.) -* prótocollum

■ 4 prótegó, ere, tesá, těctum kryji, přikrývám,
chráním

17 prótestor, ári, átus sum ujišťuji, dosvědčuji, 
tvrdím, prohlašuji, dokazuji

1 prótocollum, i, n zápis, protokol

17 próut (adv.) podle toho jak; tak jak, jak, jakož

> ' próvehendó (dat./abl. sg. gerundiva) ->
provehendus

> ' próvehendus, a, um (gerundivum;^*proveho) ten,
který má být podporován /  povznesen

' próvehó, ere, věxí, vectum vezu vpřed, 
postupuji, podporuji, povznáším

■ 16 proverbium ii, n přísloví, úsloví, pořekadlo;
podobenství

9 próviděns, entis prozíravý, opatrný, obezřelý, 
předvídající

9 próvideó, ěre, vidi, visum předvídám, jsem  
prozíravý, starám se

9 próvidus, a, um prozíravý, obezřelý, 
starostlivý, pečlivý

12 próvolvó, ere, volvi, volútum valím vpřed, 
svaluji, vrhám

■ 5 proximus, a, um (superl.; -» propior) nejbližší,
nedávno minulý, poslední; subst. bližní

■ 5 proximus, i, m bližní

■ 5 prúděns, entis rozumný, rozvážný, opatrný

4 prudenter (adv.; -* prúděns) rozumně, rozvážně, 
opatrně

■ 2 prudentia, ae, f předvídavost, prozíravost,
opatrnost, moudrost
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8 prúri5, Ire, -  svrbím, šimrám; lahodím

1 psalmus, I, m žalm

■ 7 públicus, a, um obecní, veřejný, státní

15 pudet mě alicuius rei, puděre, puduit, -  stydím  
se za něco

■ 2 puella, ae, f dívka, děvče; dcera

■ 3 puer, eri, m chlapec, hoch, dítě; otrok, 
služebník

3 puerí, órum, m děti

15 puerilis, e dětský, chlapecký

■ 3 pulcher, pulchra, pulchrum krásný, pěkný,
hezký

15 pulchritudo, inis, f krása, spanilost, nádhera

16 pullus, I, m mládě, oslátko, kuře

4 pulsó, áre, áví, átum tluču, biji

7 pulvis, eris, n prach, prášek

15 punctum, I, n  bod, bodnutí, píchnutí; 
okamžik; hlas p ř i volbách

4 púnió, Ire, lvi (ií), Itum trestám, pokutuji

4 pupilla, ae, f  panenka, sirotek; zornice, 
zřítelnice

4 puppis, is, f  (ak. -im, abl. -i) zá ď  lodní

16 purgátórium, ií, n očistec

10 púrificó, áre, áví, átum čistím, očišťuji

15 purpureus, a, um purpurový, rudý, červený; 
oděný purpurem

■ n púrus, a, um čistý, bezúhonný, poctivý

10 pusillus, a, um maličký, malinký, drobný, 
nepatrný

15 putátívus, a, um domnělý

■ 12 puto, áre, ávi, átum domnívám se, soudím,
myslím; považuji za něco

15 putrefio, fieri, factus sum hniji, tlím, 
trouchnivím

Q
a Qóhelet, neskl., m (hebr.) kazatel ve 

shromáždění; název starozákonní knihy Kazatel

> 7 qui (abl. sg. f) -* quí, quae, quod

12 quá (adv.) kudy, jakou  cestou, jak, kam; pokud

12 quá -  quá jednak  -  jednak, dílem  -  dílem

> ’4 quadrágěnae [plágae] ůná minus čtyřicet
[ran bičem /  důtkami] bez jedné

14 quadrágěnl, ae, a p o  čtyřiceti

■14 quadragesima, ae, f čtyřicátá část; čtyřicetina

14 Quadragesima, ae, f doba p ostn í /  doba 
čtyřicetidenního postu

14 quadrágěsimus, a, um čtyřicátý

■ 10 quadrágintá, neskl. (číslovka základní) čtyřicet 

14 quadringeni, ae, a p o  čtyřech stech

14 quadringentesimus, a, um čtyřstý

14 quadringenti, ae, a čtyři sta

14 quadruplex, icis čtyřnásobný

14 quadruplum, I, n čtyřnásobné množství, 
čtyřnásobná částka

14 quadruplus, a, um čtyřnásobný

> 1 quae (nom. sg./pl. f; nom./ak. pl. n) -* quí, quae,
quod

> 8 quaecumque (nom. sg./pl. f; nom./ak. pl. n) -»
quícumque

■ 4 quaeró, ere, siví, situm hledám, vyhledávám,
dotazuji se, vyšetřuji

2 quaesó, ere, siví, situm prosím , ptám  se, táži 
se

2 quaesó, quaesumus prosím , prosím e

a quaestió, onis, f dotazování, vyšetřování; 
otázka; rozprava, vědecké zkoumání, bádání

12 quális, e jaký

a quálitás, átis, f jakost

■ 4 quam (adv.) jak , ja k  velice, ja k  málo; jako,
než; co, co možná

> 6 quam (ak. sg. f) -* quí, quae, quod
16 quamdiú ja k  dlouho

■12 quandó (adv.) v které době, kdy, když

1 quantitás, átis, f velikost, počet, množství; 
délka (slabiky)

11 quantó (adv.) o kolik, oč, čím

12 quantum (adv.) ja k  mnoho, ja k  velice, kolik, 
pokud

15 quantus, a, um ja k  mnohý, ja k  veliký, jaký

17 quápropter a proto, pročež

■ 4 quártus, a, um čtvrtý

2 quasi jako  by, jakoby, jako, asi
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10 quátenus pokud, ja k  daleko, až kam, až 
pokud; ježto; středov. aby, tak aby, takže

■ I4 quater čtyřikrát

14 quaterni, ae, a po  čtyřech 

■14 quattuor, neskl. (číslovka základní) Čtyři

14 quattuordecim, neskl. (číslovka základní) čtrnáct

5 -que; -que ... -que (spojka slučovacípříklonná) a, 
i, a to, a proto, a tak, a také, a vůbec; i ... i

> 6 quem (ak. sg. m) -» qui, quae, quod
16 quemadmodum kterým /  jakým  způsobem, ja k

> 6 quemquam (ak. sg.; -> quisquam) někoho (ak.)

6 quercus, ús, f dub

■ a queror, I, questus sum naříkám, běduji, 
stěžuji si

■** qui, quae, quod (zájm. neurčité; gen. cuius, dat. cui) 
některý, nějaký, někdo

■ n qui, quae, quod (zájm. tázací; gen. cuius, dat. cui)
který?, jaký?, kdo?

■ ' qui, quae, quod (zájm. vztažné; gen. cuius, dat. cui)
který, jenž, kdo; a ten, a on

> 2 qui (nom. pl. m) -» qui, quae, quod

■ 3 quia protože, poněvadž, ježto

> ' quibus (dat./abl. pl.) -* qui, quae, quod
11 quicquam -* quisquam

10 quicquid -* quisquis
■ 8 quicumque, quaecumque, quodcumque

kdokoli, cokoli; kterýkoli, jakýkoli

> 6 quid (nom./ak. sg.; -* quis) CO; něco

> 8 quidam (nom. pl. m) -» quidam

8 quidam, quaedam, quoddam kdosi, cosi, 
někdo, něco; kterýsi, jakýsi; některý

■ 8 quidam, quiddam kdosi, cosi

8 quidem vskutku, zajisté, věru, ovšem, totiž 

>10 quidquam (nom./ak. sg. n) -* quisquam 

>10 quidquid (nom./ak. sg. n) -* quisquis 

■16 quiěs, ětis, f klid, pokoj, mír; odpočinek

15 quiěscó, ere, ěví, ětum odpočívám, uklidňuji 
se, utišuji se

16 quiětus, a, um klidný, tichý, pokojný

11 quilibet, quaelibet, quodlibet (adj.) leckterý, 
lecjaký, kterýkoli, jakýkoli

11 quilibet, quidlibet (subst.) leckdo, leccos, 
kdokoli, cokoli

■ a quin proč ne?; ba, ba dokonce; že, aby ne

11 quinam, quaenam, quodnam (adj.) jakýpak, 
kterýpak

■ I4 quindecim, neskl. (číslovka základní) patnáct

14 quingěni, ae, a p o  pě ti stech

14 quingentesimus, a, um pětistý

14 quingenti, ae, a p ět set

14 quini, ae, a p o  pěti

14 quinquageni, ae, a p o  padesáti

14 quinquagesimus, a, um padesátý

14 quinquaginta, neskl. (číslovka základní) padesát

■12 quinque, neskl. (číslovka základní) p ě t

14 quinquiens / quinquies pětkrát

14 quinquies -* quinquiens

14 quinquiplex, icis pětinásobný

■ 5 quintus, a, um pátý

11 quis, qua, quod / qui, quae, quod který, 
některý

11 quis (qui), quid kdo, co; někdo, něco

■ 5 quis, quid (zájm. tázací) kdo?, co?; někdo, něco

11 quisnam, quidnam (subst.) kdopak, copak

11 quispiam, quaepiam, quodpiam (adj.)
některý, nějaký

11 quispiam, quidpiam (subst.) někdo, něco; 
kdokoli, cokoli

■ 6 quisquam, quaequam, quidquam (quicquam)
někdo, něco

11 quisquam, quidquam (quicquam) někdo, 
něco

5 quisque, quaeque, quodque (adj.) každý

■ 5 quisque, quidque (subst.) každý

■ 10 quisquis, quidquid (quicquid) kdokoli,
cokoli, jakýkoli, kterýkoli

11 quivis, quaevis, quodvls (adj.) kdokoli, cokoli; 
kterýkoli, jakýkoli

11 quivis, quidvis (subst.) kdokoli, cokoli

> 4 quó (abl. sg. m/n) -* qui, quae, quod
■ 6 quó (abl. ve významu adverbia; -* quid) kam; kam

až, ja k  daleko, ja k  dlouho; nač, k  čemu
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11 qu5 (abl. ve významu adverbia; -» quod) Čím, Čímž, 
a tím; aby tím

11 quó -  eó čím -  tím; kam -  tam

■ 7 quod a proto, pročež, protože, ježto , že

> 3 quod (nom./ak. sg. n.) -» quí, quae, quod

16 quomodo jakým  způsobem, ja k

■ 3 quoniam  protože, poněvadž, neboť

1 quoque také, též, i

> n qudqud modó jakkoli, jakým koli způsobem

> 1 quórum  (gen. pl. m/n) -* quí, quae, quod

■ I2 quot kolik

6 quotannis každoročně, každým rokem

14 quotění, ae, a p o  kolika

1 quotidianus, a, um  -» cotídiánus

12 quotiěns -* quotiěs

9 quotienscumque -* quotiescumque

12 quotiěs / quotiěns kolikrát, ja k  často

9 quotiěscumque / quotiěnscumque kolikrátkoli

15 quotquot, neskl. kolik, kolikkoliv

12 quotus, a, um  kolikátý

R
13 R. (zkr.) -» responsio / respónsum

a R. P .  (zkr.) = Reverendus Pater ctihodný /  
důstojný Otec

9 rádlcitus (adv.) z kořene, od základu, zúplna

8 radius, ii, m  paprsek; polom ěr

■ 7 rádíx, icis, f  kořen, původ, základ

3 rám us, í, m  větev, ratolest

■ a rapid, ere, uí, rap tum  prudce uchopuji, 
uchvacuji, rvu, trhám; odvlékám, unáším; 
loupím, kořistím

9 rap tim  chvatně, nakvap

9 rá ró  zřídka, málokdy

9 rá rus, a, ran řídký, vzácný, ojedinělý

® 9 ratio, onis, f  počet, rozpočet, účet; výkaz, 
přehled, seznam; způsob, řád, pravidla; rozum, 
rozvaha; důvod, důkaz; teorie, vědecká 
soustava

a Ratisbona, ae, f  Řezno (Regensburg), město 
v Německu

a reális, e skutečný

9 recěns, entis nedávný, čerstvý, svěží, nový

10 receptió, ónis, f převzetí, přije tí

15 recidivus, a, um zpět se vracející, opět 
padající, obnovený, opakující se

■ 4 recipió, ere, cěpl, ceptum beru zpět, 
přijímám, přebírám

11 recitó, áre, ávi, átum předčítám, přednáším, 
recituji

8 recógitó, áre, ávi, -  přemýšlím , promýšlím, 
uvažuji

a recógnóscó, ere, cógnóví, cógnitum opět 
poznávám, přehlížím , zkoumám

4 recoló, ere, colui, cultam opět vzdělávám, 
obnovuji, uvažuji

■ a reconciliátió, ónis, f smíření, usmíření; opětné
zjednání, obnovení

■ i3 reconcilió, áre, ávi, átum opět zjednávám,
smiřuji, obnovuji

15 recondó, ere, didi, ditum ukládám, 
schovávám, ukrývám, zatajuji

14 recordátió, ónis, f vzpomínka

6 recordor, áň, átus sum upamatovávám se, 
rozpomínám se

> 6 rěcta (substantivizované adj., nom./ak. pl. n.; -» rěctus) 
správné věci /  správně

■ a rěctě (adv.; -» rěctus) přímo, správně, dobře,
náležitě; právem

■ 6 rěctus, a, um (part. perf.; -* rego) rovný, přímý,
správný, spravedlivý

15 recurró, ere, curri, cursum běžím zpět, 
vracím se; obracím se, odvolávám se

■10 reddó, ere, didi, ditum dávám zpět, vracím, 
předkládám, plním  sliby, činím

14 reděmptió, ónis, f  vykoupení

■ 4 reděmptor, óris, m vykupitel

■ 14 redeó, redire, redii, reditum vracím se,
navracím se, jd u  zpět

15 redigó, ere, ěgj, áctum ženu zpět, přivádím  
zpět, uvádím (do nějakého stavu)

>13 redigó (ere, ěgT, áctum) in memoriam uvádím  
v paměť, vzpomínám, připomínám

■ 7 redimó, ere, ěmi, ěmptum zpět kupuji, 
vykupuji
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3 redintegratio, ónis, f  uvedení do původního 
stavu, obnovení

10 redúcó, ere, dúxí, ductum vedu zpět, vracím, 
vztahuji; zmenšuji, redukuji

a reductió, ónis, f uvedení zpět, stažení, snížení

>10 referás (3. os. sg. konj. préz. akt.) -* referó
>10 referendus, a, um (gerundivum) -* referó
■ 10 referó, referre, rettuli (*re-tetulí), relátum

nesu zpět, odnáším, vztahuji, oznamuji, 
vypravuji

14 rěfert (*rěs fert), rěferre, rětulit, -  (patris, meá 
rěfert) věc s sebou nese, záleží na tom, je  
platné, prospívá (otci, mně)

4 refició, ere, fěcl, fectum obnovuji, 
občerstvuji, osvěžuji

3 reflexívus, a, um zvratný

17 refrigerium, ií, n ochlazení; občerstvení, 
zotavení, posílení

10 refugium, ií, n útočiště, útulek

■ 2 rěglna, ae, f královna

■ n regió, ónis, f  směr, hranice, světová strana;
kraj, krajina, území, končina

■13 rěgnó, áre, áví, átum kraluji, vládnu, panuji

■ 1 rěgnum, í, n království; nzení, nejvyšší moc,
vláda

■ 6 regó, ere, rěxí, rěctum řídím, spravuji, 
ovládám

■ 9 rěguláris, e pravidelný, řádný; řeholní

10 rehabeó, ěre, uí, itum opět mám, dostávám  
(m )zpět

15 rěició, ere, iěcí, iectum házím zpět, odhazuji, 
zaháním, odmítám

11 relátívus, a, um vztažný, relativní

■ a religió, ónis, f náboženství; ohled, 
svědomitost, závazek; řehole

17 religiósus, a, um svědomitý, zbožný, 
bohabojný; řeholní

■ l4 relinquó, ere, liqui, lictum zanechávám,
opouštím, zůstavuji

■ 17 reliquus, a, um zbylý, zbývající, ostatní

13 remaneó, ěre, mánsí, -  zůstávám, setrvávám

15 reminiscor, I, - , -  vzpomínám si, rozpomínám  
se

■ 7 remissió, ónis, f  propuštění, odpuštění, 
prom inutí

■ 17 remittó, ere, misi, missum posílám zpět,
propouštím, vracím; odpouštím, promíjím

a renovátió, ónis, f obnovení, obnova

6 renovó, áre, áví, átum obnovuji; občerstvuji, 
osvěžuji; opakuji

14 reparó, áre, áví, átum znovu připravuji, 
obnovuji, opravuji

16 repelló, ere, reppulí, repulsum odháním  
(zpět), zaháním, odrážím

9 repěns, entis náhlý, nenadálý, neočekávaný

9 repente náhle, znenadání, pojednou, naráz

4 reperió, Ire, repperi, repertum nalézám, 
shledávám, odkrývám, objevuji; pas. vyskytuji se

■ ' repetítió, ónis, f opakování

15 repetó, ere, Ivi (G), itum vyžaduji zpět, znovu 
vyžaduji; opakuji

■ 6 repleó, ěre, ěví, ětum (znovu) naplňuji, 
doplňuji

8 reprobó, áre, áví, átum neschvaluji, 
odsuzuji, zavrhuji

12 rěptile, is, n plaz

12 rěptilis, e plazící se

■10 requiěs, ětis, f  (ak. requiem, abl. requiě) klid, 
odpočinek, osvěžení

► 6 requiěscámus (1. os. pl. konj. préz. akí.; -» requiesco)
ať odpočíváme /  odpočívejme; abychom  
odpočívali

■ 6 requiěscó, ere, quiěví, ětum odpočívám, 
docházím klidu, zotavuji se

10 requlró, ere, qulslvl, situm vyhledávám, 
vyžaduji, domáhám se, přeji si

■ 2 rěs, rei, f věc, předmět; skutečnost, podstata,
látka, obsah

► 7 rěs adversae (rěrum adversarum, f) nepříznivé
okolnosti, neštěstí

► 7 rěs bellica (rei bellicae, 0 válečnictví

► 2 rěs biblica (rei biblicae, i) věc, otázka, záležitost
týkající se bible

► 7 rěs familiáris (rei familiaris, f) jm ěn í rodinné /
soukromé; hospodářství

► 7 rěs frumentaria (rei frumentariae, f) zásobování
obilím, dovoz
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► 7 rěs gestae (rěrum gestarum, t) (válečné) činy

► 7 rěs militaris (rei militaris, f) vojenství

► a rěs nátúrálěs (rerum naturalium, f) vědy přírodní,
přírodověda

► a rěs novae (rěrum novárum, f) nové poměry,
změna poměrů, (státní) převrat

► 7 rěs publica (rei publicae, f) obec, stát, republika

► 7 rěs rústica (rei rusticae, f) rolnictví, hospodářství

► 7 rěs secundae (rěrum secundarum, f) příznivé
okolnosti, štěstí

► a rěs technica (rei technicae, f) technika, technická
věda

■ 5 resisto, ere, stiti, -  zastavuji se, odporuji, 
stavím se na odpor

16 resolvó, ere, solvi, solutum rozvazuji, 
uvolňuji, otvírám, ničím

8 respicid, ere, spěxl, spectum ohlížím se, 
shlížím, mám ohled

■ 3 responde5, ěre, spondí, sponsum odpovídám;
souhlasím, shoduji se; zodpovídám se (před 
soudem)

13 responsio, ónis, fj odpověď

■ 9 responsum, i, n odpověď; výrok, dobrozdání,
(právní) rozhodnutí

■ 7 restituó, ere, ui, útum znovu stavím, 
obnovuji; vracím, nahrazuji

■ 6 resurgó, ere, surrěxi, surrěctum opět 
vstávám, vstávám z mrtvých

■ 2 resurrěctió, ónis, f zmrtvýchvstání, vzkříšení

► 2 resurrěctiónis (gen. sg.) -* resurrěctió

I retineó, ěre, ui, tentum zadržuji, podržuji, 
udržuji, zachovávám

17 retrahó, ere, traxi, tractum táhnu zpět, 
oddaluji, zdržuji

II reus, a, um obžalovaný, obviněný, vinný, 
dlužný

■ 6 revělátió, ónis, f  odhalení, zjevení, odkrytí, 
osvícení

a reverendus, a, um ctihodný, důstojný

17 reverentia, ae, f  úcta, uctivost

■ 7 revertor, ti, reverti; part. perf. reversus 
vracím se

7 revivěscó, ere, revixi, -  opět ožívám

■ " revocó, áre, ávi, átum volám zpět,
odvolávám, znovu volám, odvracím

> “ revocó (áre, avi, átum) in dubium uvádím
v pochybnost, zpochybňuji

■ 4 rěx, rěgis, m král, vladař, panovník; ředitel

1 rhětor, oris, m učitel řečnictví, řečník, rétor

> 1 rhětorěs (nom./ak. pl.) -* rhětor
3 rídeó, ěre, si, sum sm ěji se, usmívám se

13 rigidě (adv.; -» rigidus) pevně, tvrdě, neoblomně, 
drsně, krůtě

13 rigidus, a, um tuhý, ztuhlý, tvrdý, nelítostný, 
drsný

17 rigó, áre, ávi, átum zavodňuji, zavlažuji

2 ripa, ae, f břeh (říční)

15 risus, ús, m smích, posm ěch

' rite podle obřadu, obřadně, náležitě, řádně

■ 4 ritus, ús, m posvátný řád, obřad, ritus

> 4 rítÚS (gen. sg.; nom./ak. pl.) -* ritus

15 rivulus, i, m potůček

15 rivus, i, m tok, proud, potok, strouha

15 róboró, áre, ávi, átum sílím, posiluji, otužuji

4 róbur, oris, n síla, pevnost; dubové dřevo 

6 rogátú na žádost, na prosbu

■ 7 rogó, áre, ávi, átum táži se; navrhuji; žádám,
prosím

1 Róma, ae, f Řím

> 1 Rómae (gen. sg.; lok.) -* Róma
> 1 Rómám (gen. sg. m/n; nom. pl. m) -* Rómánus 

' Rómánus, a, um římský

' Rómánus, i, m Říman

■ 1 rosa, ae, f růže

■ a rosarium, ii, n růženec; růžová zahrada

3 róstra, órum, n řečniště (na foru)

3 róstrum, i, n zobák; zobec lodní

15 rubeó, ěre, - , -  červenám se, jsem  červený /  
rudý, rdím se

15 ruběscó, ere, rubuí, -  zardívám se, červenám  
se, rdím se, ostýchám se

1 rudimentum, i, n začátek, průprava, základ

14 rumpó, ere, rúpi, ruptum lámu, roztrhávám, 
poškozuji, ničím, ruším

185



> 6 růre (abl.; -> rús) z venkova

> 6 rurí (lok.; -  rus) na venkově

9 rúrsum (*revorsum) zpět, nazpět; opět, zase, 
znova; naproti tomu

9 rúrsus (*revorsus) zpět, nazpět; opět, zase, 
znova; naproti tomu

6 rús, rúris, n venkov, venkovský statek, pole

> 6 rús (ak. -* rús) na venkov

15 rústicus, a, um venkovský, selský, prostý, 
hrubý

a Rúth, neskl., f Rút

s
a S. (zkr.) -* sánctus

a S. J. / SJ. (zkr.) = Societás Iěsú Tovaryšstvo 
Ježíšovo (jezuité)

2 Sabaoth, pl., neskl. (hebr.); (Dominus) Sabaoth 
zástupy; (Pán) zástupů

13 sabbata -* sabbatum
■13 sabbatum, í, n / sabbata, 5rum, n (z hebr.)

sobota, sabat

■ ' sacer, cra, um posvátný, posvěcený, svatý;
prokletý ( -  božstvu propadlý)

3 sacerdos, d5tis, m kněz

> ' sacerdotali (dat./abl. sg. m/f/n) -* sacerdotalis 

‘ sacerdotalis, e kněžský

> 3 sacerdotis (gen. sg.) -* sacerdos

> ' sacra (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) -* sacer

> ' sacrae (gen./dat. sg. f; nom. pl. f) sacer
■10 sacramentum, í, n záruka, přísaha; svátost

5 sacratissimus, a, um nejsvě tě jší, 
nejposvátnější

■ 2 sacrátus, a, um (part. perf.; -» sacró) posvěcený,
svatý, posvátný

■ " sacrificium, ií, n oběť, obětování

> ' sacris (dat./abl. pl. m/f/n) -* sacer

a sacro, áre, ávi, átum zasvěcuji; věnuji, 
daruji, určuji; činím nedotknutelným; uctívám

> ' sacrórum (gen. pl. m/n) -* sacer

14 sacrdsánctus, a, um chráněný klatbou, 
n ed o tkn u te ln ý; p o svá tn ý , přeposvá tný , 
veleposvátný

> ' sacrum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) sacer
> 2 saecula (nom./ak. pl.) -* saeculum
> 2 saeculčrum (gen. pl.) -* saeculum
■ 2 saeculum, í, n věk, doba, století; lidský věk,

pokolemí, generace; časnost, světský stav, svět

2 saepe často, zhusta, mnohdy, hojně, opětovně

10 saepius (kompar.) -> saepe
15 ságus, a, um prorocký, věštecký

12 sál, salis, m sůl; slaná voda, moře

12 saliú, íre, u, itum solím

12 salid, Ire, ui (Ii), saltum vyskakuji, tryskám; 
poskakuji, křepčím, tančím

13 Saldmě, neskl., f  Salome, matka apoštolů Jakuba st. 
a Jana

6 Salom5(n), 5nis, m Šalomoun

14 saltus, ús, m skok; sráz, údolí, rokle, 
průsmyk, les, hvozd

14 Saltús (us, ra) Libani (-» domus Saltus Libarii) 
Libanonský les (podle ies. ekumen. překladu bible 
h  1 Král 7,1)

5 salúber / salúbris, bris, bre zdravý, 
uzdravující, léčivý, hojivý; prospěšný

■ 6 salús, útis, f zdraví; blaho, štěstí; záchrana,
spása, spasení

■ 3 salútáris, e zdravý, léčivý; prospěšný, 
užitečný; spasitelný

4 salútátió, 5nis, f pozdravování, pozdravení, 
pozdrav

14 salútifer, era, erum spásonosný, blahodárný, 
nosící zdraví

2 salútd, áre, ávi, átum zdravím, pozdravuji; 
vdávám poctu; jd u  pozdravit

■ 4 salvátor, oris, m zachránce, spasitel

■ 3 salvě; salvěte (imper.; -* salveo) buď zdráv /
vítán; buďte zdrávi /  vítáni

■ 3 salveó, ěre, -  jsem  zdráv

■ 4 salvě, áre, ávi, átum uzdravuji, zachraňuji,
zachovávám; spasím

8 salvus, a, um zdravý, neporušený; 
zachráněný, spasený; živý

6 Samuel, ělis, m Samuel

8 sáncta, ae, f (-»sánctus) svátá (žena), světice

> 1 sáncta (nom. sg. f; nom./ak. pl. n) sánctus

> 1 sánctl (gen. sg. m/n; nom. pl. m) sánctus
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> 1 sanctificamus (1. os. pl. ind. préz. akt.) -*
sanctifico

10 sanctificatio, ónis, f posvěcení

> 1 sanctificetur (3. os. sg. konj. préz. pas.; -» sanctifico)
ať j e  posvěceno /  a ť se posvětí /  posvěť se

■ 1 sanctifico, áre, ávi, átum činím svatým,
posvěcuji

> 2 sanctissimae (superi.; gen./dat. sg., nom. pl. f) -*■
sánctus; sanctissimus

2 sanctissimus, a, um (superl.; -* sanctus) 
nejsvětější

17 sánctitás, átis, f svatost, nedotknutelnost; 
poctivost, bezúhonnost

> 1 sánctó (dat./abl. sg. m/n) -* sánctus

■ 1 sánctus, a, um svatý, posvěcený, zasvěcený,
nedotnutelný

8 sánctus, í, m svatý (muž), světec

■ 4 sanguis, inis, m krev

17 sánitás, átis, f zdraví

■ 3 sánó, áre, ávi, átum uzdravuji, léčím

8 sánus, a, um zdravý; duševně zdravý, 
rozumný, rozvážný, moudrý

■ 5 sapiěns, entis moudrý, rozumný

■ 5 sapiěns, entis, m moudrý muž, mudrc

■ 1 sapientia, ae, f moudrost

> ' sapientiae (gen./dat. sg.) -* sapientia

6 sapió, ere, sapii (sapívi), -  chutnám, 
poznávám, rozumím, smýšlím

6 Sarděs / Sardis, ium, f  Sardy, hlav. město Lýdie 
v Malé Asii

a sat -* satis

8 satan (neskl.) / satanas, ae, m nepřítel, 
odpůrce, satan, dábel

■ 2 satis / sat (kompar. satius) dosti, dost, dostatečně

■ a satisfactio, ónis, f zadostiučinění, náhrada

9 satius (kompar.; -* satis) spíše, lépe

14 Sáturnus, i, m Saturnus, staroitaiský bůh setby 
a rolnictví

12 saturó, áre, ávi, átum nasycuji, utišuji, 
uklidňuji

17 saucius, a, um raněný, poraněný, poškozený, 
zasažený, postižený

a scála, ae, f  / scálae, árum, f žebřík, schody

15 scalprum, i, n nůž; perořízek; knejp, dláto, 
rydlo

■ 2 schola / scola, ae, f (z řec.) volný čas věnovaný
studiím; přednáška, rozprava; škola

■ 4 scientia, ae, f  vědění, znalost; učenost; věda,
nauka

a scilicet (= scire licet) lze vědět; to jest, 
rozumí se, zajisté, ovšem, totiž

■ 6 sció, ire, scivi (scii), scitum vím, znám, umím

15 sciscó, ere, scivi, scitum zvídám, vyzvídám, 
pátrám

7 scitum, i, n usnesení, nález, rozhodnutí

2 scola -» schola

2 scriba, ae, m písař, tajemník; zákoník, znalec 
Písma, učitel

■ 4 scríbó, ere, scripsi, scriptum ryji; píši, 
sepisuji, líčím

■ i5 scriptor, óris, m písař, spisovatel

3 scriptum, I, n (neutrum part. perf.; -» scríbó) 
napsané, písmo; písem ná práce, spis, kniha

■ 7 scriptura, ae, f psaní, písmo; vypsání, 
vylíčení, spis

■ 7 Scriptura (Sacra), ae, f  Písmo (svaté), bible

■ 3 sě (.zájm. zvratné; nom. gen. sul, dat. sibi, ak./abl. sě)
sebe, se

■ 15 sěcědó, ere, cessi, cessum odcházím,
odstupuji, vzdaluji se

15 sěcernó, ere, crěvl, crětum odděluji, 
odlučuji, oddaluji, rozeznávám

9 sěcius -» sětius

14 secó, áre, secui, sectum, secaturus sekám, 
řežu, kosím, žnu

8 sěcrětó odděleně, stranou, soukromě, skrytě, 
tajně, tiše

9 sěcrětus, a, um (part. perf.; -> sěcemó) oddělený, 
odloučený, skrytý, tajný, tichý

> 2 secunda (gen. sg.f; nom./ak. pl. n) -* secundus

a secundum (adv.) vzápětí, vzadu, na druhém  
místě, podruhé

■ 2 secundum (předl. s ak.) podle, vedle, hned po,
shodně s něčím

■ 2 secundus, a, um druhý, následující; příznivý,
šťastný

15 scalpellum, i, n chirurgický nožík, skalpel
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16 sěcfirě (adv.; -» sěcurus) bezstarostně, klidně, 
bezpečně

4 securis, is, f  (ak. -im, abl. -i) sekera

10 sěcúrus, a, um bezstarostný, bezpečný, jistý, 
klidný

9 secus (adv.) jinak; nato, potom, později

■ 1 sed ale, avšak, však, nýbrž

■ 14 sědecim, neskl. (číslovka základní) Šestnáct

■ 3 sede©, ěre, sědí, sessum sedím; zasedám;
nečinně sedím, prodlévám; pevně sedím, vězím, 
trvám

■ 8 sěděs, is, f sedadlo, trůn, stolec; sídlo

15 sědúcó, ere, důxi, ductum odvádím (pryč); 
svádím (ke hříchu)

16 sědulus, a, um bezelstný, upřímný; přičinlivý, 
horlivý, ochotný

■ n semel jednou

■ 8 semen, inis, n semeno, símě; rod, pokolení,
potomstvo; původ, příčina

► 8 sěmentem fació (facere, feci, factum) zašívám,
seji

8 sěmentis, is, f setba; osení

a sěmestris, e šestiměsíční, půlroční, pololetní

7 sěmiděpóněns, entis, (n) semideponentní 
(sloveso)

> ' sěmináriís (dat./abl. pl.) -* sěminárium

' sěminárium, ii, m semeniště, školka, seminář

■ a sěminó, áre, ávi, átum seji, zašívám, osívám

■ 2 semper vždy, vždycky, stále, neustále

4 sempiternus, a, um trvalý, stálý, ustavičný, 
věčný

12 senátor, óris, m senátor, člen senátu římského

■ 6 senátus, ús, m senát, nejvyšší poradní sbor,
rada

15 senesco, ere, senul, -  stárnu, zastarávám, 
ochabuji

■ 9 senex, senis (kompar. senior, -ius) Starý, stařičký,
vysokého věku, zestárlý

■ 4 senex, senis, m (gen. pl. senům) stařec, stařeček

14 sěnl, ae, a p o  šesti

15 senilis, e stařecký; starcův

17 seniórěs, um, m starší; starší muži, starší 
mužstvo

9 sěnsim sotva pozorovatelně, ponenáhlu, 
pozvolna

■ 8 sěnsus, ús, m počitek, vjem, vnímání; cit;
smysl, význam; cítění, smýšlení

■ 4 sententia, ae, f  věta, výrok, soud, úsudek,
myšlenka, návrh, hlas

■ 5 sentió, íre, sěnsi, sěnsum vnímám, pozoruji,
cítím, poznávám

4 sěparó, áre, ávi, átum odděluji, odlučuji

■ 7 sepelió, Ire, ívl (ií), sepultum pohřbívám,
pochovávám

H 6 septem, neskl. (číslovka základní) sedm  

14 September, bris, m září 

14 septemplex, Icis sedmeronásobný

► l7 septěnárium (ií, n) sacrum svaté sedmero,
sedm darů Ducha sv.

17 septěnárius, a, um sedmerý, sedmipočetní; 
sedmistopý (verš)

o 14 septendecim, neskl. (číslovka základní) sedmnáct

14 septěnl, ae, a p o  sedmi

14 septiěns / septiěs sedmkrát

14 septiěs -> septiěns

0 7 septimus, a, um sedmý

14 septingěni, ae, a p o  sedmi stech

14 septingěntěsimus, a, um sedmistý

14 septingenti, ae, a sedm set

14 septuágěnl, ae, a p o  sedmdesáti

14 septuágěsimus, a, um sedmdesátý

14 septuágiěns / septuágiěs sedmdesátkrát

14 septuagies -* septuágiěns
®14 septuágintá, neskl. (číslovka základní) sedmdesát

13 sepulchrum -» sepulcrum

13 sepulcrum, I, n / sepulchrum, I, n hrob, 
hrobka, náhrobek

7 sepultura, ae, f pohřbívání, pohřeb; hrob, 
hrobka

12 sequentia, ae, f pořadí; hymnus, sekvence

> 3 sequitur (3. os. sg. ind. préz. dep. slovesa) -> sequor

■ 3 sequor, sequi, secútus sum sleduji, následuji,
jd u  za někým; řídím se, zachovávám; stíhám, 
pronásleduji

15 serěnus, a, um jasný
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7 seriěs, ei, f řada, sled, pořadí, řetěz; rod, 
rodokmen

0 6 sermó, onis, m rozhovor, rozmluva, rozprava, 
řeč; jazyk; proslov, promluva, kázání

■ 3 sěró (kompar. sěrius, superl. sěrissimě) pozdě

■ 5 serpěns, entis, m/f had, plaz 

a serra, ae, f pila

14 serratus, a, um řezaný pilou; pilovitý

9 sěrus, a, um pozdní, opožděný, zpožděný

■ a serva, ae, f otrokyně, služka

> 5 serviat (3. os. sg. konj. préz. akt.; -* servio) ať slouží

■ 5 servio, íre, ivi (ii), itum sloužím; otročím

16 servitús, útis, f otroctví, poddanství, poroba, 
služebnost

■ 6 servó, áre, ávi, átum pozoruji; zachovávám,
dodržuji; uchovávám, chráním

■ 2 servus, i, m otrok, sluha, služebník 

14 sescěnl, ae, a po  šesti stech

14 sescentěsimus, a, um šestistý

14 sescentí, ae, a šest set

' sessid, ónis, f sedění, odpočinek; zasedání, 
porada

9 sětius / sěcius (kompar.; -* secus) méně, hůře, 
jinak

14 seu / sive nebo, anebo

9 sevěrus, a, um přísný, vážný, krutý, tvrdý 

■14 Sex, neskl. (číslovka základní) Šest

14 sexágěni, ae, a po šedesáti

14 sexágěsimus, a, um šedesátý

14 sexágintá, neskl. (číslovka základní) Šedesát

14 sexiěs -* sexiěns

14 sexiěns / sexiěs šestkrát

■ 6 sextus, a, um šestý

■ 2 si jestliže, -li; jestliže  by, kdyby; třebas i,
byť i

11 si nón jestliže ne; jestliže  by ne /  kdyby (snad) 
ne

6 sic tak, takto, takovým způsobem; tak je  to, 
ano

10 sicca, ae, f / siccum, i, n souš, suchá zem ě

10 siccus, a, um suchý, vyprahlý

■ 1 sicut tak jako, stejně jako, jako

1 Sldón, Ónis, f  Sidon, město foinické (nyn. Saida)

a sigillum, i, n soška, figurka; pečeť, razítko; 
potvrzení, kolek

■ 8 signum, i, n znamení, znak, značka; známka,
důkaz, doklad; odznak; pečeť

3 silentium, ii, n mlčení, ticho, klid

■ 2 silva, ae, f les; houští; dřevo, keř, strom

6 Simeón, ónis, m Simeon

■ 5 similis, e podobný

16 similiter (adv.; -  similis) podobně, podobným  
způsobem

12 similitúdó, inis, f podobnost, podobenství, 
obraz

5 simplex, icis jednoduchý, prostý

14 simplicitás, átis, f jednoduchost, prostota, 
upřímnost

14 simplus, a, um jednoduchý

3 simul zároveň, najednou, spolu, současně

®9 simulatio, ónis, f přetvářka, předstírání, 
pokrytectví

1 simuló, áre, ávi, átum napodobuji, 
předstírám

> 3 slmus (l. os. pl. konj. préz.; sum) ať jsm e  /
buďme /  abychom byli

10 sincěrus, a, um čistý, pravý, upřímný

■ 9 sine (předl. s abl.) bez

9 singíllátím jednotlivě, každý zvlášť, po  jednom

2 singuláris, e ojedinělý, jednotlivý, jedinečný, 
vynikající

2 singularis, is, m jednotné číslo

3 singuli, ae, a jednotliví, po  jednom

11 sinó, ere, siví, situm pokládám; nechávám, 
dovoluji, dopouštím

15 sinus, ús, m záhyb, oblouk; záliv, zátoka; 
kapsa, klín, lůno

2 Sión, ónis / neskl., f Sion

a SIráciděs, ae, m Sirachovec (syn Sirachův)

> 1 sit (3. os. sg. konj. préz.; -» sum) ať je  /  buď  /
budiž

■ 4 sitió, Ire, lví (ií), -  žízním, jsem  vyprahlý;
dychtím

4 sitis, is, f (ak. -im, abl. -1) žízeň; sucho, 
vyprahlost; chtivost, touha
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17 situs, a, um (part. perf.; -» sino) položený, 
postavený, umístěný; sídlící

14 sive / seu nebo jestliže, nebo kdyby, nebo; 
zda, či zda

6 Smyrna, ae, f  Smyrna, obchodní město na záp. 
pobřeží M. Asie

3 só b riu s , a ,  u m  střízlivý, střídmý; zdrženlivý, 
rozvážný, rozumný

a Soc. (zkr.) societás
a sociális, e společenský, družný; spojenecký; 

sociální

a societás, átis, f společenství, společnost; 
jednota, spolek; «tovaryšstvo»

12 sodo, áre, ávi, átum spojuji, sdružuji, slučuji

■12 socius, ií, m druh, společník, spojenec

9 S5cratěs, is, m Sokrates, athénský filosof (469 -  
399 př. Kr.)

■ a sodális, is, m druh, společník, přítel; člen 
stejného kolegia

■ 4 sól, sólis, m slunce; sluneční světlo /  paprsek
/  teplo; den

17 sólácium, ií, n útěcha, potěšení

16 sólemnis -* sollemnis
8 sólemnitás -» sollemnitás

■ 7 soleó, ěre, solitus sum mám ve zvyku, často
konám

> 11 SÓli (dat. sg. m/f/n) -* só lus

14 solium, ií, n sedadlo, stolec, křeslo, trůn

16 sollemnis, e každoroční, výroční; slavnostní, 
slavný

8 sollemnitás, átis, f slavnost

13 sollicitus, a, um pohnutý, vzrušený, 
starostlivý, pečlivý

16 sólor, ári, átus sum těším, utěšuji, zmírňuji

7 sólům pouze, toliko, jen

> 10 SÓlum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -*  só lus

■ 4 sólus, a, um (gen. solms, dat. soli) sám, samotný,
jediný, samojediný, pouhý

■17 solvó, ere, solvi, solutum rozvazuji, uvolňuji, 
zprošťuji, osvobozuji; platím

17 sonus, i, m zvuk, hlas, tón, hluk, hukot; slovo

a Sophonlás, ae, m Sofoniáš, starozákonní prorok

17 sordidus, a, um špinavý, nečistý; nečestný, 
hanebný

■ 4 soror, óris, f sestra

16 sors, sortis, f los, věštba, osud, úděl

5 sóspes, sospitis zdráv, neporušený, štastný

■ 7 speciěs, ěl, f vzhled, podoba, form a; způsoba;
druh

7 speciósus, a, um vzhledný, krásný, skvělý

15 spectaculum, í, n hlediště, divadlo; podívaná, 
divadelní hra

■ a spectó, áre, áví, átum dívám se, hledím,
pozoruji; beru v úvahu, dbám; směřuji k něčemu, 
vztahuji se, týkám se

7 speculum, i, n zrcadlo; věrný obraz

■ 2 spěró, áre, ávi, átum doufám, mám naději;
očekávám

■ 3 spěs, spei, f naděje, očekávání 

a spina ae, f trn, osten

10 spiritalis -* spírituális
> ' spiritu (abl. sg.) -* spiritus

10 spírituális, e / spiritális, e duchovní

> 1 spiritui (dat. sg.) -* spiritus
■ 1 spiritus, ús, m duch; dech, vánek, vzduch;

život

> 1 spiritús (gen. sg.) -* spiritus

2 spíró, áre, áví, átum dýchám, vydechuji

15 splendidus, a, um lesklý, skvělý, skvostný, 
nádherný

8 spondeó, ěre, spopondi, spónsum slibuji, 
zavazuji se

10 spóns, spontis, f vůle

■ 10 sponte (abl.; -»spons) p o  vůli, dobrovolně, sám
od sebe, z vlastní vůle

10 stabilió, Ire, lví, Itum ustaluji, upevňuji

9 statím pevně, stále; hned, na místě, okamžitě, 
neprodleně

■ a statua, ae, f  socha

4 statuó, ere, uí, útum stavím; ustanovuji, 
určuji; zřizuji

14 status, a, um stanovený, ustanovený, pevný

■16 status, ús, m postoj, postavení, stav, poměry, 
okolnosti

■ 2 stélla, ae, f  hvězda

9 stnió, áre, ávi, átum kapu, kanu, roním
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■ a s tip e n d iu m  /  s tip e n d iu m , ií, n daň, poplatek,
dávka; plat, žold, mzda; vojenská služba

a s tirp s , s ti rp is ,  f  kmen, peň, výhonek; 
potomek; rod, kořen, původ

■ 12 sto , á r e ,  s tě tí,  s tá tú ru s  stojím, pevně
stojím; trvám

9 s trě n u u s , a ,  u m  zdatný, silný, rázný, horlivý, 
pracovitý

16 s tr in g ó , e re ,  s t r ň m ,  s tr ic tu m  svírám, stahuji, 
tasím, škrábu, soužím

■ 3 s tu d e o , ě re , u i,  -  (s dat.: alicui rei) zabývám se
něčím, snažím se o něco, Studuji něco

> ' s tu d ia  (nom./ak. pl.) -» s tu d iu m

> ' S tudio (dat./abl. sg.) -* s tu d iu m

> ' s tu d io ru m  (gen. pl.) -> s tu d iu m

15 s tu d io su s , a ,  u m  snaživý, horlivý, pečlivý, 
pilný

a ' s tu d iu m , ii, n  snaha, horlivost, píle; 
náklonnost, zaujatost, stranictví; věda, studium

> 14 s tu d iu m  g e n e rá le  (studii generalis, n; středov.)
vysoké učení, universita

14 s tu ltitia , a e , f  hloupost, pošetilost, nejapnost, 
zpozdilost

■ 8 s tu ltu s , a , u m  hloupý, pošetilý, zpozdilý

8 s tu ltu s , i , m  hloupý člověk, hlupák, pošetilec, 
blázen

17 s tu p ě č , ě re , u í,  -  jsem  zaražen, ohromen, 
žasnu

■ a su á d ed , ě re , su á s í, su á su m  doporučuji, 
radím, vybízím, přemlouvám

> 1 su a e  (gen./dat. sg. f; nom. pl. f) -* SUUS

> 1 s u á ru m  (gen. pl. f) -> su u s

> 1 suávěs (nom./ak. pl. m/f) -* suáv is

> 1 su á v ib u s  (dat./abl. pl. m/f/n) -* suáv is

I su áv is , e  sladký, příjemný, milý

15 su a v iso n u s , a , u m  libozvučný

■ 4 su b  (předl. s abl.) p o d  (Kde?); pod, za, v (kdy?)

■ 4 su b  (předl, s ak.) pod  (kam?); za, v, na (o čase)

II su b d o , e re , d id i, d itu m  podrobuji, 
podmaňuji, přidávám, dodávám

15 su b d u c o , e re , d ú x i, d u c tu m  vyvádím, 
vytahuji, odvádím, podvádím; odčítám

14 su b eó , s u b ire , su b ii, su b itu m  jd u  pod  něco, 
vstupuji, vcházím, podstupuji

9 subitó náhle, nenadále

9 subitus, a, um náhlý, nenadálý, neočekávaný

15 sublevó, áre, áví, átum zdvihám, nadlehčuji, 
podporuji

9 sublime (adv.; -* sublimis) ve výši, vysoko, do 
výše, vzhůru

9 sublimis, e vznášející se, vysoký, vznešený, 
slavný

a substantia, ae, f podstata, obsah; jsoucnost; 
majetek, materiál

> 2 substantiva (nom./ak. pl.) -> substantivum

> 2 substantivorum (gen. pl.) -» substantivum

2 substantivum, i, n gram. podstatné jméno, 
substantivum

2 substantivus, a, um podstatný

12 subsum, subesse, —, — jsem  dole, vespod, 
pod  něčím

15 subtraho, ere, traxi, tractum vytahuji (zpod 
něčeho), odstraňuji, odnímám

16 subvenio, Ire, věni, ventum přicházím  na 
pomoc, pomáhám, přispívám

17 succědó, ere, cessi, cessum podstupuji, 
vstupuji, postupuji, nastupuji, střídám

12 succendd, ere, cendí, cěnsum zapaluji, 
podpaluji, rozněcuji, podněcuji

1 successor, óris, m nástupce, následovník, 
dědic, následník

■ a successus, ús, m postup, nástup; příznivý 
výsledek, zdar, úspěch

5 succurro, ere, succurri, cursum podbíhám, 
beru na sebe; spěchám na pom oc

13 súdirium, u, n po tn í šátek, p o tn í rouška

13 suěscó, ere, suěvl, suětum zvykám si, 
navykám

13 suěvl, suěvisse (perf.; -» suěscó, ere, suěvl, suětum) 
zvykl jsem  si, mám ve zvyku

14 sufferó, sufferre, sustuli, sublátum snáším, 
beru na sebe, trpím

15 suffició, ere, fecl, fectum dosazuji, nahrazuji; 
stačím, dostávám se

15 suffixum, í, n přípona, sufix

6 sufTrágium, ií, n hlasování, hlas, přízeň, 
podpora, pomoc

> 1 suís (dat./abl. pl. m/f/n) -* SUUS
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■ 1 sum, esse, fui, -, futúrus jsem , existuji

a summa, ae, f nejvyšší místo; hlavní věc, 
jádro, podstata; součet, souhrn

■ 9 summus, a, um (superi.; -* superus) nejvyšší,
nejhořejší; vrcholný, nejdůležitější; svrchovaný

►16 summus pontifex (summi pontificis, m) nejvyšší 
velekněz, papež

■ 4 sumo, ere, súmpsi, sůmptum beru, přijímám;
požívám; vynakládám

6 súmptus, ůs, m náklad, vydání, útrata

> ' sumus (1. os. pl. ind. préz.) -* sum
> 1 sunt (3. os. pl. ind. préz.) sum

a super (adv.) nahoře, navrchu, shora; nadto, 
nadmíru

■13 super (předl, s abl.) nad, na, za, stran něčeho, 
pro

■ 2 super (předl, s ak.) nad, na, přes, více než, 
kromě, mimo

9 super, era, erum -* superus
15 superbia, ae, f  pýcha, hrdost, zpupnost

5 superbus, a, um pyšný, hrdý, zpupný

4 superexalto, áre, áví, átum (vysoko) vyvyšuji, 
vynáším, velebím; převyšuji

9 superior, ius (k o m p a r-> superus) hořejší, vyšší, 
dřívější, mocnější, silnější

9 superior, óris, m (řeholní) představený

9 superlátívus, a, um v nejvyšším stupni, 
nejvyšší, hyperbolický

8 supernus, a, um horní, vrchní; nebeský, 
božský

5 superstes, stitis zbylý, pozůstalý, přeživší

12 supersum, esse, fuí, — zbývám, přebývám, 
zůstávám

9 superus, era, erum / super, era, erum
horní, vrchní; pozemský (vzhledem k  podsvětí); 
nadzemský, nebeský

2 supinum, i, n supinum, jmenný tvar slovesný

2 supínus, a, um vzhůru obrácený, naznak ležící

a supplementum, i, n doplnění, doplněk; 
dodatky

5 supplex, plicis (gen. pl. -um) pokorně prosící, 
prosebný, pokorný

a supplicátió, ónis, f prosba, modlitba, 
pobožnost (prosebná); slavnost děkovná

12 supplicium, ii, n prosba, modlitba; pokuta, 
trest, poprava; utrpení, ponížení

15 suppónó, ere, posui, positum podkládám, 
předpokládám

6 suprá (adv.) nahoře, svrchu, výše, dříve, 
nadto, více

6 suprá (předl, s ak.; opak -* Infrá) nad, přes, před

9 suprěmus, a, um (superi; -* superus) nejvyšší, 
nejhořejší, poslední

■ 5 surgó, ere, surrěxí, surrěctum vstávám, 
povstávám, zdvihám se

■ a sursum vzhůru, do výše, nahoru; nahoře, ve
výši, vysoko

■ 4 suscipió, ere, cěpl, ceptum přijímám, ujímám
se; beru na sebe, podstupuji

14 suscitó, áre, ávi, átum zdvihám do výše, 
povzbuzuji, budím, podněcuji

■ 3 suspiró, áre, ávi, átum zhluboka dýchám;
vzdychám, sténám, toužím

8 sustineó, ěre, tinui, tentum udržuji, 
podpírám, vydržím, snáším

■ 1 suus, a, um svůj

1 syllaba, ae, f  (z řec.) slabika

> 1 syllabárum (gen. pl.) -* syllaba
■ 7 symbolum, i, n / symbolus, i, m (z řec.)

znamení, odznak; vyznání víry

14 synagóga, ae, f  (z řec.) sbor, shromáždění, 
synagoga

a synodális, e týkající se synodu, synodní, 
synodální

10 synodus, i, f  shromáždění (církevní), synoda, 
koncil

6 Syrácúsae, árum, f  Syrakusy, hlavní město na 
Sicílii

a Syriacus, a, um syrský, ze Sýrie

T
15 tabella, ae, f  destička, tabulka; dopis, 

obrázek, listina

a tabernaculum, i, n stan, bouda; Stánek 
úmluvy, stan setkávání; svatostánek

■ 14 tabula, ae, f  deska; deska psací, tabule;
zápis, listina

■ 4 taceó, ěre, ui, itum mlčím; zamlčuji
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16 taeded, ěre, taedui / taesum est teskním, 
jsem  smutný, mám úzkost

10 taedet mě (alicuius rei), ěre, taeduit / 
(per)taesum est oškliví se, pro tiv í se, hnusí se 
mi (něco)

■ 6 tális, e takový, podobný

12 tális -  quális taký /  takový -  jaký

a 12 tam (adv.) tak, tak velice, do té míry

12 tam -  quam tak -  ja k  (jako); stejně tak -  jako

10 tamen přece, ale přece, přece však, přesto, 
však

10 tamquam tak jako, jako, jakoby; jako  kdyby

11 tandem konečně, konečně přece, přece tedy, 
přece jen

6 tango, ere, tetigí, táctum dotýkám se,
zasahuji; dávám se do něčeho; dostihuji; 
dojímám

9 tantd (abl. sg. n. v platnosti adverbia; -» tantus)
o tolik, o to, tím

9 tantum (ak. sg. n. v platnosti adverbia; -» tantus) tak  
velice, tolik, tak dalece; tak málo, jenom

12 tantum -  quantum tolik -  kolik

■ 9 tantus, a, um tak veliký, takový (tak mocný, 
důležitý, malý ...)

12 tantus -  quantus tak veliký -  ja k  veliký

13 Taurus, i ,  m Taurus, pohoří v jižní části Malé Asie

a Taxandria, ae, f -* Tornholtum

3 -te (postfix zesilující zájmeno tú) (ty) sám, p rávě  (ty)

> 1 tě (ak./abl. sg.) -* tu

a technicus, a, um technický

■ “ těctum, í, n kryt, střecha; přístřeší, příbytek,
obydlí, dům

> 1 těcum (abl. sg. + předl, cum; -* tu) S tebou

■ l4 teg5, ere, těxx, těctum kryji, přikrývám,
zahaluji, odívám, skrývám, tajím

17 temperiěs, ěí, f  náležité sm íšení /  složení; 
přiměřenost, m írnost

■ 6 templum, í, n posvátné místo, svatyně, chrám

15 temporális, e časový, dočasný, pom íjející

16 temporáneus, a, um časový, času vlastní, 
dočasný, pom íjející

1 temptátió -* tentátió

i0 temptó -» tento

■ 2 tempus, oris, n čas, doba, období; pravý čas,
chvíle; okolnosti, poměry

►14 tempus Adventús doba adventní

►14 tempus Nátívitátis doba vánoční

►14 tempus Paschále doba velikonoční

►14 tempus per annum liturgické mezidobí (doba 
během roku)

►14 tempus Quadrágěsimae doba postn í

6 tendó, ere, tetendi, tentum napínám, 
natahuji; směřuji, táhnu; usiluji

■ 2 tenebrae, árum, f tma, temnota

> 1 tenendi (gen. sg. m/n; nom. pl. m) tenendus

I tenendus, a, um (gerundivum; -* teneč) ten, který 
má být držen; m ající být držen/podržen

■ 1 teneó, ěre, ui, tentum držím; podržuji,
zadržuji, obsahuji; poutám, zavazuji; směřuji

■ 1 tentátió / temptatio, dnis, f pokušení, zkouška

> 1 tentátidnem (ak. sg.) -» tentátid

10 tentd / temptó, áre, ávi, átum pokouším, 
zkouším, znepokojuji, dráždím, napadám, 
útočím, dorážím; svádím

16 tenuis, e tenký, jem ný, útlý, lehký, slabý, 
nepatrný

13 tenus (předl, s abl. - klade se za jméno) až po, až k

16 tepiditás, átis, f vlažnost

16 tepidus, a, um teplý, vlahý, vlažný

■ 14 ter třikrát

II terminátió, ónis, f omezení, vymezení, určení, 
zakončení

a terminus, i, m mezník, mez, hranice, cíl; 
výraz, termín

14 terní, ae, a po  třech, trojí

■ 1 terra, ae, f země; hlína, půda; kraj, krajina

> 1 terrá (abl. sg.) -» terra

16 terrěnus, a, um zemitý, zemský, pozem ský

5 terribilis, e strašný, hrozný, děsný 

►14 tertia pars (tertiae partis, f) třetina

■ 3 tertius, a, um třetí

■ 15 testamentum, i, n závěť, poslední vůle;
smlouva, zákon

8 testificor, árí, átus sum svědčím, dosvědčuji, 
dokazuji, vypovídám
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■ 10 testimonium, ii, n svědectví, svědecká
výpověď; důkaz; listina

9 testis, is, m/f svědek /  svědkyně

17 tetrarches, ae, m (řec.) kníže, tetrarcha (vládce 
v jedné čtvrtině rozděleného území)

1 textus, ús, m tkaní; tkáň, pletivo; text

> 1 textús (gen. sg.; nom./ak. pl.) -* textus
■ a theátrum, í, n divadlo

a thema, atis, n (z řec.) námět, téma, obsah

1 theologia, ae, f teologie, bohosloví

a theologicus, a, um teologický, bohoslovný

■ a theologus, i, m teolog, bohoslovec

15 thesaurus, i, m (z řec.) poklad, pokladnice; 
skladiště, zásobárna

a Thessalonícěnsěs, ium, m Thessaloničané, 
Soluňané

a Thessalonicensis, e thessalonický, soluňský

a Thdbl / Thóbis, is, m (ak. -in, abl. -i) (NVulg.) 
Tobiáš (otec)

a Thóbías, ae, m (NVulg.) Tobiáš (syn)

a Thómánus, a, um tomášovský, tomášský, 
Tomášův

4 Thomas, ae, m Tomáš

10 Thomas (ae, m) á Kempís Tomáš Kempenský

a thrěnus, í, m (řec.) pláč, nářek, kvílení; 
žalozpěv

10 thronus, I, m (z řec.) křeslo, trůn

6 Thyatira, ae, f Thyatira, město v Lydii v Malé Asii

17 Ti. / Tib. (zkr.) -* Tiberius
4 Tiberis, is, m (ak. -im, abl. -i) Tiber, řeka tekoucí 

Rimem

17 Tiberius, II, m Tiberius, římské osobní jméno

17 Tiberius Claudius Nerd (ónis, m) 1: římský císař 
Tiberius, 14-37po Kr.; 2: římský císař Nero, 
54-68 po Kr.

■ 8 timeó, ěre, ui, -  bojím se, obávám se, 
strachuji se

►13 timeó alicui (dat.) bojím se o někoho

► 8 timeó aliquem (ak.) bojím se někoho

9 timidus, a, um bázlivý, bojácný, ustrašený; 
zbabělý; opatrný, obezřetný

■ 10 timor, óris, m bázeň, strach, obava; hrůzná
věc, hrůza

8 Timotheus, I, m Timoteus, Timotej

15 tinea, ae, f  mol; housenka, červ

a titularis, e titulární

a titulus, I, m nápis, nadpis, titul; vyznamenání, 
pocta; zasvěcení (kostela); záminka

1 Titus, I, m TitUS, mužské vlastní jméno

a Tóblás, ae, m (Vulg.; NVulg. -* Thóbl / Thóbis; 
Thóbías) Tobiáš

■ 4 tolló, ere, sustuli, sublátum zdvihám, 
pozvedám; beru na sebe; snímám, odnáším, 
odstraňuji

8 tomus, I, m oddíl, kus; svazek, díl knihy

15 tonat, áre, tonuit, -  hřm í

15 tonó, áre, tonul, -  hřímám, hřmotím, 
rachotím, burácím

12 tormentum, I, n vratidlo, rumpál, mučidlo; 
trýzeň, trápení

a Tornholtum / Turnholtum, i, n (též Taxandria, 
-ae, i) Tom hout /  Tournhout /  Turnhout, město 
v Belgii

7 torqueó, ěre, torsl, tortum točím, kroutím; 
mučím, trýzním, týrám

■ 12 tot tolik

12 tot -  quot tolik -  kolik

> 1 tóta (nom. sg. f;  nom./ak. pl. n) -* tótus

> 1 tótl (dat. sg. m/f/n; nom. pl. m) -* tótus
12 totiěs -> totiěns

12 totiěns / totiěs tolikrát, tak často

12 totiěns -  quotiěns tolikrát -  kolikrát

> 1 tótius (gen. sg. m/f/n) -* tótus

>10 tótum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -* tótus
■ 1 tótus, a, um (gen. tótius, dat. tótl) celý, všechen

10 tractátus, ús, m dotýkání, jednání, 
zpracování, pojednání, kázání

14 tráditió, ónis, f  odevzdávání, předávání, 
podání, tradice

■ 7 trádó, ere, didi, ditum odevzdávám, 
předávám, svěřuji; vydávám, zrazuji; předávám  
zprávu, říkám

■ a trahó, ere, tráxí, tractum táhnu, vleču; 
přitahuji, lákám; uchvacuji, strhuji

17 Trachonitis, idis, f  Trachonitis, území na 
severovýchodě od Palestiny

16 trámes, itis, m stezka, pěšina, cesta, dráha
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13 trans (předl, s ak.) přes, za

®14 tránseó, ire, II (lvi), itum přecházím, 
překračuji; procházím, pronikám; opomíjím; 
zanikám

14 transfero, ferre, tulí, látum přenáším, 
přepravuji; překládám, tlumočím

15 tránsilió, Ire, silul, -  (trans + salio) přeskakuji

4 tránslátió, ónis, f přenášení, přenesení; 
převedení, překlad

15 transporto, áre, ávi, átum přenáším, 
přepravuji, převážím

14 trecěnl, ae, a po  třech stech

14 trecentesimus, a, um třístý

14 trecenti, ae, a tři sta

■14 trědecim, neskl. (číslovka základní) třináct

5 tremendus, a, um (gerundivum; -* trémo) hrozný, 
děsný, strašlivý

5 tremó, ere, uí, -  třesu se, chvěji se, hrozím  
se, strachuji se

a 14 trěs, tria tři

■15 tríbulátió, ónis, f mlácení (obilí); muka, útisk, 
trápení

14 tribunal, ális, n tribunál, tribuna, řečniště, 
místo soudu, soud

1 tribúnus, I, m tribun, náčelník tribue a jejího vojska

► 7 tribúnus plěbis / plěbí tribun lidu, zastánce práv
lidu

■ 6 tribuó, ere, ui, útum dělím, rozděluji, 
rozdávám, uděluji, dávám

6 tribus, ÚS, f (dat./abl. pl. tribubus) tribus (název 
oddílu římského národa); okres; cech

►14 tribus vicibus (-»trěs; vicis) třikrát

14 tricění, ae, a po  třiceti

14 trícěsimus, a, um třicátý 

a Tridentínus, a, um tridentský 

a Tridentum, i, n Trident

a 14 triduum, i, n tři dni, doba tří dnů, triduum

►14 Triduum paschále velikonoční třídenní

■14 trígintá, neskl. (číslovka základní) třicet

■ 2 trlhitás, átis, f trojice

> 2 trínitátis (gen. sg.) -* trlhitás
14 trinus, a, um trojí, trojitý, potrojný

14 triplex, triplicis trojitý, trojnásobný

14 t r ip lu s ,  a , u m  trojitý, trojnásobný

2 tr isa g io n  - » tr is a g ju m

2 tr isa g iu m  / tr isa g io n , ii, n  (řec.) trisagion, 
trojnásobné zvolání «Svatý» ke cti nejsv. 
Trojice

9 t r is tis ,  e smutný, zarmoucený, žalostný; 
nevlídný; přísný

17 t r is t i t ia ,  ae , f smutek, zármutek, truchlivost, 
zasmušilost; přísnost

■ 2 tr iu m p h u s , I, n  triumf, průvod vítěze

■ 1 t ú  (gen. tul, dat. tibi, ak./abl. tě) ty

> 1 t u a  (nom. sg. f; m; nom./ak. pl. n) -* tU U S

> 2 tu á  (abl. sg. f) -* tUUS

14 tu b a ,  ae , f trouba, polnice

> 1 tu l  (gen. sg. /  nom. pl. m) -* tu u s

15 T u lliu s , ií, m  (vok. Tulli) Tullius, římské rodové 
jméno

■ 12 tu m  (adv.) tu, tenkrát, tehdy, potom

12 tu m  / tu n c  -  c u m  tehdy -  když

12 tu m  / tu n c  -  q u a n d ó  tehdy -  kdy

1 tu n c  tehdy, tu, tenkrát

9 tu n ic a , a e , f tunika (spodní šat římský), košile

■ 17 tu r b a ,  ae , f ruch, zmatek, nepokoj; směsice,
dav, zástup

13 turfoó, á re , áv i, á tu m  rozháním, uvádím ve 
zmatek, rozrušuji

13 tu r b o r ,  á r í ,  á tu s  su m  (-» turbo) bouřím se, 
rozčiluji se, znepokojuji se

9 tu rb u le n tě  /  tu r b u le n te r  (adv.; -* turbulentus) 
nespořádaně, zmateně, vzrušeně, bouřlivě

9 tu rb u le n tu s ,  a , u m  nespořádaný, zmatený, 
neklidný, bouřlivý

a T u rn h o ltu m  -» T o rn h o ltu m

4 tu r r i s ,  is , f (ak. -im, abl. -I) věž

4 tu ss is , is , f (ak. -im, abl. -I) kašel

16 tf itě la , ae , f hlídání, ochrana, dohled; správa, 
starost; poručnictví, hájení práv svěřenců

9 tú tó  (adv.; -» tutus) bezpečně, jis tě

9 tú tu s , a ,  u m  chráněný, bezpečný, jis tý

> 1 tu u m  (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -*• tu u s

■ 1 tu u s , tu a ,  tu u m  tvůj

8 ty p ic u s , a , u m  vzorový, typický; obrazný, 
alegorický, symbolický
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14 typus, i, m (z řec.) obraz, vzor; relief; značka, 
znak, typ, písmeno; tisk

u
B 6 ubí / ubi (adv. tázací n. spojka vztažná) kde; kdy, 

když, jak , jakmile, kdykoliv

17 ubique a kde, a když; kdekoli, leckde, všude

b 12 úllus, úlla, úílum (gen. ullius, dat. allí) některý, 
nějaký; subst. někdo; po záporu: žádný, nikdo

9 ulterior, ius (kompar. od neužívaného ulter, ultra, 
ultrum) vzdálenější, odlehlejší, zadní

9 ulterius (kompar. adv.; -»ultra) dále, déle, více

10 ultimátus, a, um (part. perf.; -»ultimo) konečný, 
poslední

10 ultimo, Ire , ávi, átum končím se, jsem  
poslední

■ 9 ultimus, a, lim (superl.; -*  kompar. ulterior)
nejvzdálenější, nejzazší, krajní, poslední

9 ultrá (adv.) na oné straně, tam, dále; nadto, 
více; příště

13 ultrá (předl. s ak.; opak -» citra) na oné straně, 
dále /  déle než, za, nad, přes

4 umbra, ae, f  stín, tma; přízrak, přelud

5 úná (adv. = isol. abl. sg. f;  unus) spolu, zároveň, 
společně, pohromadě, najednou

> 5 uná cum praesenti populo spolu s přítomným
lidem

> a finá více (-»unus; *vicis) jednou  

h 10 unctio, onis, f mazání, pom azání

■ 6 unde odkud, odtud; pročež, proto

14 imdě... (např. undeviginti, undetriginta) jeden od 
(pro opis číslovky s devítkou na konci, např. devatenáct, 
dvacetdevět)

■ 8 úndecim, neskl. (číslovka základní) jedenáct 

a" úndecimus, a, um jedenáctý

14 unděnl, ae, a p o  jedenácti

14 undeviceni, ae, a po  devatenácti 

a 14 undevicesimus, a, um devatenáctý 

* 14 undeviginti, neskl. (číslovka základní) devatenáct

6 ungó / unguo, ere, mm, úncturn mažu, 
pomazávám, potírám, mastím

> 13 uni (dat. sg. m/f/n) unus

17 ůnicě (adv.,- -> unicus) jedině, jedinečně

8 unicus, a, um jediný, jedinečný

a 4 unigenitus, a, um jednorozený

■ 10 flnitás, átis, ff jednota, jednotnost; jednotka

> 14 uniuscuiusque (gen. sg.) unusquisque

14 universalis, e povšechný, obecný, všeobecný

' úniversitás, átis, f  veškerenstvo, celek, 
souhrn; univerzita

>  ' úniversitátibus (dat./abl. pl.) — universitas

> ' universitatis (gen. sg.) - *  universitas

■ a universum, I, n veškerenstvo, vesmír, svět

1 universus, a, um veškeren, všechen, celý, 
úplný

> 7 Ůnum (ak. sg. m; nom./ak. pl. n) - »  únus

a 7 unus, a, um (gen. uníus, dat. uni) jeden

14 unusquisque, unaquaeque, unumquodque 
(gen. uniuscuiusque, dat. umcuique) jeden  každý

15 urbánus, a, um městský; domácí, civilní; 
jem ný, uhlazený

* 4 urbs, urbis, f město (větší, hlavní)

12 t ró , ere, ussi, ustum pálím, spaluji; mučím, 
trýzním; pas. hořím

a úsitátus, a, um často užívaný, obvyklý, 
obyčejný, běžný

7 fisque (adv.) ustavičně, pořád, stále, až, dokud

7 usque ad až k, až do, až po

>  a tsum  (ak. sg.) - *  usus

a ůsurpó, áre, ávi, itum  užívám, používám; 
uplatňuji; přivlastňuji si (násilím)

■ a usus, ůs, m užívání, upotřebení, zvyk, užitek

H 4 Ut (zesíleně «fi; adv.; spojka s ind.) jak , jako, 
jakoby, jakm ile, kdykoli

■ 2 ut (spojka s konj.) aby, ať, kdyby; tak, že; třeba,
byť (i), i kdyby

®!2 uter, utra, utrum (gen. utrius, dat. utri) kdo / 
který ze  dvou, obou; jeden  ze dvou, obou

12 utercumque, utracumque, utrumcumque (gen. 
utriuscumque, dat. utri-) kterýkoli, kdokoli ze dvou, 
z obou

■11 uterque, utraque, utrumque (gen. utriusque, dat. 
utri-) oba, obojí, jeden  i druhý, ten i onen 
(každý zvlášť)

12 utervis, utravis, utrunm s (gen. utriusvis, dat. 
utrivis) kterýkoli z obou, jeden nebo druhý, ten 
nebo onen
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14 uti -» ut; utinam
■ 5 utilis, e užitečný, prospěšný, upotřebitelný,

vhodný

12 útilitás, átis, f užitek, užitečnost, vhodnost, 
upotřebitelnost

■ 9 utinam / uti ať, kéž, kéž by

10 utinam ně ať ne, kéž ne, kéž by ne

11 utique vším způsobem, jakkoli; naprosto, jistě, 
obzvláště

■ n Útor, uti, usus sum (s abl. - aliqua rě) užívám,
používám něčeho; zacházím s něčím

>“ utrumque (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -* uterque
14 uxor, oris, f manželka, choť, žena

V
14 V římská číslice 5

6 V. (zkr.) -* versus, ůs, m
3 vacuus, a, um prázdný, volný, pustý, marný

■ 6 vádo, ere, vásí, vásum kráčím, jdu, ubírám
se; ženu se, ubírám se

3 vae běda, ach

1 valdě velmi, velice, silně, mocně

■ 7 valě, valěte (imper.; -  valeo) bud’ zdráv, buďte
zdrávi; sbohem

14 valěns, entis (part. préz. akt.; -* valeo) silný, 
zdatný, statný; mocný, schopný

■ 3 valeo, ěre, ui, valitúrus jsem  silný, mocný,
schopen, zdráv

■ a valětudó, inis, f zdraví, zdravotní stav

12 validě (adv.; -» validus) silně, mocně; platně

15 validus, a, um silný, zdatný, statný, mohutný; 
zdravý; platný, účinný

> 3 valle (abl. sg.) -> vallis

3 vallěs -* vallis
3 vallis / vallěs, is, f údolí, úval, dolina

15 vallum, í, n ohrada, násep, val; záštita, 
ochrana

15 vánus, a, um prázdný, marný, nicotný

■ l3 varius, a, um rozličný, rozmanitý, rozdílný,
pestrý

4 vás, vásis, n (pl. vasa, órum) nádoba, váza; v pl. 
nádobí, náčiní, nářadí

■ a vastó, áre, áví, átum pustoším, plením

> 1 Váticánum (ak. sg. m; nom./ak. sg. n) -> Váticá-
nus

' Váticánus, a, um vatikánský

15 věcordia, ae, f  zběsilost, šílenost

15 věcors, cordis zběsilý, šílený

9 veheměns, entis prudký, rychlý, náhlý; rázný, 
důrazný, přísný; silný, mocný, násilný, dravý

9 vehementer (adv.; -> veheměns) prudce, rychle, 
náhle; rázně, důrazně, pňsně; násilně; tuze, 
velice, velmi, nadmíru

' vel; vel - vel buď; nebo, neboli, třebas i; buď  
- anebo

> 12 velíš (2. os. sg. konj. préz.) -* VOÍÓ

>12 velis Imprimere (-* velíš; voló) a ť chceš /  chtěj 
vtisknout, abys vtiskl, vtiskni

9 vělóciter (adv.; -» vělóx) rychle, hbitě, čerstvě

3 vělóx, ócis rychlý, hbitý, čerstvý, pohyblivý

13 velut / velutí jako, jakoby

> 7 věnátum (sup.; -* věnor) lovit

14 Vencesláus, í, m Václav

14 věndó, ere, didi, ditum prodávám, dávám do 
prodeje

14 věneó (*věnum eó), íre, věnií, -  jsem  prodáván 
/  na prodej; přicházím  do dražby

13 venerábilis, e ctihodný, velebný, ctěný

5 veneror, árí, átus sum uctívám, ctím, 
prokazuji úctu

> 1 venl (imper. 2. os. sg.) -* venió

> 1 věni (1. os. sg. ind. perf. akt.) -» venió
> 9 veniás (2. os. sg. konj. préz. akt.; -» venió) ať přijdeš

/  přijď

■ 1 venió, Ire, věni, ventum přicházím

> 3 věnlstl (2. os. sg. ind. perf. akt.) -» venió

> 2 vemit (3. os. sg. ind. préz. akt.) venió
7 věnor, árí, átus sum lovím, honím

■ 1 venter, ventris, m břicho, žaludek; mateřský
život

15 ventilábrum, I, n vějička

> 1 ventris (gen. sg.) -» venter
12 ventus, I, m vítr

14 Venus, eris, f Venuše, římská bohyně lásky, půvabu 
a mládí
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■ ’4 věr, věris, n ja ro

4 věráciter pravdivě , pravdom luvně

5 věráx, ácis pravdom luvný, pravdivý

5 verbalis, e skládajíc í se  ze  slov, slovní, ústní; 
slovesný

►13 verbo tenus (-* tenus) doslova

> 2 verborum (gen. pl.) -* verbum
■ 2 verbum, i, n slovo, výrok; sloveso

■ 6 věrě pravd ivě , opravdu, vpravdě, vskutku

■ 5 vereor, ěri, veritus sum bojím  se, ostýchám
se, vážím  si

■ 7 věritás, átis, f  pravda; pravdivost, upřímnost,
poctivost; věrnost

8 věr5 vpravdě, opravdu, vskutku, ovšem ; ale, 
avšak

a versió, onis, f  překlad , pře tlum očen í

15 versd, áre, ávi, átum obracím , převracím , 
otáčím , pohybu ji

15 versor, árí, átus sum obracím  se, otáčím  se, 
pohybu ji se, nacházím  se

11 versum (adv.) -* versus

11 versus /  versum ad aliquem (adv.) (směrem) 
k  někomu

ú

11 versus, a, um (part. perf.; -* verto) obrácený, 
otočený; položený, ležíc í

6 versus, ús, m obrat, otáčení; řádka, verš

■ "  vertó, ere, verti, versum obracím , otáčím ,
převracím ; m ířím  (někam)

8 věrum, í, n pravda, sku tečnost

9 věrum (spojka) vskutku, ale, avšak, však, nýbrž

■ 3 věrus, a, um pravý, pravd ivý , opravdový, 
skutečný

15 věsánus, a, um zběsilý, šílený, zuřivý

6 vesper, eri, m /  vespera, ae, f  večer

6 vespera, ae, f  -* vesper

a vesperae, árum, f  nešpory

15 vesperáscit, ere, vesperávit, -  stm ívá se, še ří 
se, nastává večer

6 vespere -* vesperi

6 vesperi (lok.) /  vespere zvečera, večer, navečer

■ 3 vester, vestra, vestrum váš

3 vestimentum, I, n šat, roucho, oděv

14 vestió , I re ,  lv í, I tu m  šatím , oblékám , odívám

■ 13 ves tis , is , f  šat, oděv, oblek; látka, tkanina,
přikrývka

' v e te rěs , u m , m  (-»vetus) staří, p ředkové  

a v e te r in a r iu s , a , u m  týka jíc í se  tažných zv ířa t

> 1 v e te ru m  (gen. pl. m/f/n) -» ve tu s; v e terěs

■ 17 veto , á r e ,  u i, itu m  zakazuji, zapovídám ;
zabraňuji, p řekážím

■  ' vetUS, e r is  (abl. sg. -e; gen. pl. -um, nom./ak. pl. n.
-a) starý, starobylý, starodávný, dávný, dřívější

9 v e tu s tu s , a ,  u m  starý, starobylý, starodávný, 
starožitný

■ l0 v ia , a e , f  cesta, silnice, ulice, dráha

■ 10 v iá ticu m  I, n  cestovné, stravné; p o krm  na
cestu; eucharistie ja k o  posila  na cestu do  
věčnosti

a v ic á riu s , a ,  u m  zástupný, náhradní 

a v ic á riu s , ií ,  m  zástupce, nám ěstek; vikář

14 v lcěn l, ae , a  p o  dvaceti 

> 14 vicěs (nom./ak. pl.) -» *VÍCÍS

■ 14 v lcěsim u s, a ,  u m  dvacátý

> 14 v ic ibus (dat./abl. pl.) -> *vicis

4 v ic in u s , a , u m  sousední, blízký, okolní

14 *vicis, defekt., f : gen. vicis, ak. vicem , abl. vice 
střídání

9 v ic issim  střídavě, zase, z  druhé strany, 
navzájem

■ 9 v ic tim a , a e , f  žertva, obětn í zvíře, oběť

■ 2 v ic to r , 5 r is , m  vítěz

a V ic to r , o r is , m  Viktor (vlastní jméno)

■ I2 v ic to ria , ae , f  vítězství

15 v ic tr ix , Icis, f  vítězka; vítězná

■ 2 v ideo , ě re , v id i, v isu m  vidím, hledím , dívám
se; dbám, starám  se

13 v id e ó r, ě r i ,  v ísu s  su m  (pas.; -* video) je v ím  se, 
pro jevu ji se, ukazuji se, zdám  se

> 6 v ig ilěm us (1. os. pl. konj. préz. akt.; -» vigilo) a ť
bdím e  /  bděm e; abychom  bděli

14 v ig ilia , ae , f  bdění, hlídka, stráž, ostražitost; 
sva tvečer

■ 2 vigiló , á r e ,  áv i, á tu m  bdím; jse m  bdělý,
ostražitý

■ l4 v lg in tí, neskl. (číslovka základní) dvacet
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15 vilěscó, e re , v ilu i, -  stávám  se bezcenným , 
laciným , všedním

■ a v illa , ae , f  statek, dvůr, dvorec, vila; vesnice,
osada

■ 6 v incó , e r e  v ic i, v ic tu m  (aliquem) vítězím  (nad 
někým), přem áhám , porážín

a V in d e lic i, 5 ru m , m  Vindelikové, keltský národ 
mezi Alpami, Rýnem, Dunajem a Innem

a V in d o b o n a , ae , f  Vídeň  

■ 16 v in u m , i ,  n  víno

■ 3 v ir , í , m  m už; choť, m anžel; hrdina, rek;
člověk

14 v irg a , a e , f  pru t, prou tek, větvička, ratolest, 
výhonek

14 v irg ae , á r u m , f  prou tí, hůl, m etla; bití, rány 
m etlou, tě lesný trest

> 3 v irg in e m  (ak. sg.) -» v irg ó

■ 2 v irg ó , in is , f  panna, dívka

9 v ir ítim  m u ž p o  m uži, p o  m užích

■ 8 v ir tů s , ú tis , f  m užnost, statečnost, síla, moc,
ctnost

3 v iru s , i ,  n  je d , otravná štáva

■ 4 v is, f (ak. vim, abl. ví; pl. vírěs, -ium) síla, moc,
schopnost; násilí

11 v is c e r a -» v iscus

11 v iscus, e r is ,  n ,  obyč. pl. v isc e ra , u m , n
vnitřnosti, útroby; nitro, jádro , podsta ta

■ 7 v isib ilis , e viditelný

17 vísió , ó n is , f  vidění, pa třen í; zjev, úkaz; 
představa , vize

1 v is itá tió , ón is , f  přehlídka , prohlídka, 
návštěva, navštíven í

1 v ísitó , á r e ,  áv í, á tu m  přehlížím , prohlížím , 
navštěvuji

> 7 vísó D o m in o  (vazba abl. absol.) když uviděli
Pána

> 2 v isu m  (supinum; -> video) vidět

■ 2 v ita , ae , f  život, ž it í

15 v itió su s , a ,  u m  chybný, vadný, bludný, 
zvrácený, neřestný

10 v itis , is , f  (vinná) réva; hůlka (odznak centurionů, 
setníků)

9 v itiu m , ii, n  vada, chyba, nedostatek, neřest

11 v itu lu s , I, m  tele

12 vividus, a, um živý, živoucí, p ln ý  života, 
svěží, silný

■ 7 vivifícó, áre, ávi, átum oživuji, p robouzím
k  životu

■ 7 vívó, ere, vm, - , victurus žiji, js e m  živ

■ 7 vívus, a, um živý, žijící, ž ivo u cí

1 vocábulárium, li, n slovník, s lo vn í zásoba

a vocábulumm, I, n slovo (jedmotka řeči); jm éno , 
název

a vócális, e m luvíc í lidským  hlasem ; zvučný, 
zpěvný, libozvučný

2 vocativus, I, m vokativ, 5. p á d

■ 2 vocó, áre, áví, átum volám , povolávám , zvu;
nazývám , jm en u ji

15 Vojtěchus, I , m Vojtěch

12 volátilis, e létající, létavý; prchavý , pom íjivý

12 volátilis, is, m p tá k

' volgó -> vulgó

' volgus -» vulgus

■ 10 voló, velle, voluí, -  chci, p ře ji si, žádám ;
jse m  ochoten

12 volucer, eris, e létající, létavý, okřídlený; 
prchavý, nestálý

12 volucris, is, f  p ták , okříd lenec

> 10 voluerit (3. os. sg. konj. perf. akt.; -* volč) a ť chtěl, 
chtěl by

a volumen, inis, n závit, kotouč; sv itek  papyru;  
kniha, spis, svazek

a voluntárius, a, um dobrovolný; úm yslný

■ 1 voluntás, átis, f  vůle, chtění, p řán í; úmysl,
rozhodnutí

■ 15 voluptás, átis, f  rozkoš, požitek , slast; chtíč,
choutka

15 volútábrum, í, n / volútábrum lutí (-»lutum) 
bahniště, ka liš tě  (místo, kde se válejí prasata v blátě)

15 volútó, áre, áví, átum válím , koulím ; 
zabývám  se  něčím ; přem ítám

6 volvó, ere, volvi, volutum valím , válím,

otáčím

■ 3 VÓS (gen. vestri / vestrum, dat./abl. vóbís) vy

15 vótum, I, n slib, zaslíbená  věc, přán í, oběť, 
m odlitba

10 voveó, ěre, vóvl, vótum slibuji, zaslibuji
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v5x, vocis, f  hlas, zvuk, tón; slovo, jm én o

Vulgáta, ae, f (-* vulgatus) o fic iá ln í latinský  
p ře k la d  bible, Vulgáta

vulgátus, a, um (part. perf.; -* vulgó) rozšířený 
(mezi lidem), rozhlášený, všeobecně znám ý

vulgó / volgó, áre, ávi, átum zobecňuji,

rozšiřuji, uveřejňuji, rozhlašuji

vulgus / volgus, I, n obecný lid, lid, dav

vulneró, áre, ávi, átum zraňuji, poraňuji, 
urážím , dotýkám  se

vulnus, eris, n rána, zranění; pohrom a  

vulpěs, vulpis, m/f liška, lišák

X
14 X římská číslice 10

1 xenium, ii, n (z řec.) výslužka z  hostiny, 
přá te lský  dar, dárek

Z
8 Zachaeus, i, m  Zacheus, celník v Jerichu

17 Zacharlás, ae, m  Z achariáš

16 zělus, i ,  m  (z řec.) horlivost, žárlivost

3 zóna, ae, f  pá s, opasek; pásm o



ZKRATKY -  ABBREVIATIONES

A. LATINSKÉ ZKRATKY -  ABBREVIATIONES LATINAE.

1. Libri sacrae Scripturae

Latinské názvy biblických knih a jejich zkratky jsou uvedeny podle Nové vulgáty. V různých edicích Vulgáty, 
v latinských liturgických knihách i v odborné literatuře mívají tyto zkratky i jinou podobu; některé z těchto variant jsou zde 
vytištěny kurzivou. České zkratky jsou uváděny podle Jeruzalémské bible.

A b d P ro p h e tia  A bd iae K niha p ro ro k a  A bd iáše Abd
Act A cta  A p o sto lo rum Skutky apošto lů Sk
Ag P ro p h e tia  A ggae i K niha p ro ro k a  A ggea Ag
A m P ro p h e tia  A m os K niha p ro ro k a  A m o sa Am
A p A p o ca ly p sis  Ioann is K niha Z jeven í sv . Jan a  (A pokalypsa) Z j
Bar L ib e r  B aru ch K niha p ro ro k a  B aru ch a Bar
Cant C t
1 et 2 Chr 1 e t 2  P a r
Col E p is tu la  ad  C o lossenses L is t sv. apošto la  P av la  K o losanům Kol
1 Cor E p is tu la  I ad  C orin th io s 1. list sv . apošto la  P av la  K orinťanům 1 Koř
2 Cor E pis tu la  E  ad  C orin th ios 2 . list sv. apošto la  P av la  K orinťanům 2 Kor
Ct / Cant C an ticum  C an tico rum . P íseň  p ísn í Pis
Dan -» D n
Deut -* D t
Dn /  Dan P ro p h e tia  D an ie lis K niha  p ro ro k a  D an ie la Dan
Dt /  Deut L ib e r  D eu te ro n o m ii 5 . kniha M o jž íšova  (D eu teronom ium ) Dt
Eccle / Qoh L ib e r  E cc lesiastes  ( =  Q ohelet) K niha K azatel Kaz
Eccli / Sir L ib e r  E cc le s ia s ticu s  ( =  L ib e r S irac idae) K niha  S irachovcova Sir
Eph E p is tu la  ad  E phesio s L is t sv . apošto la  P av la  E fesan ů m Ef
Esd L ib e r  E sd ra e K niha  E zd rá šo v a Ezd
Est L ib e r  E s th e r K niha  E ste r Est
E x L ib e r  E x o d u s 2 . kn iha  M ojž íšo v a  (E xodus) Ex
Ez P ro p h e tia  E zech ie lis K niha  p ro ro k a  E zech ie la Ez
G a l E p is tu la  ad  G alatas L is t sv . apošto la  P av la  G alaťanům Gal
Gen -  G n
G n  /  Gen L ib e r  G enesis 1. kn iha  M o jž íšova  (G enesis) G n
Hab P ro p h e tia  H abacuc K niha  p ro ro k a  H ab ak u k a Hab
Heb / Hebr E p is tu la  ad  H eb raeo s L ist Ž idům Žd
Hebr -» H e b
Iac E p is tu la  Iacob i L is t sv . ap o što la  Jak u b a Jak
Idc /  Iudic L ib e r  Iud icum K niha Soudců Sd
Ids /  Iud E p is tu la  Iudae L is t sv . ap o što la  Ju d y Jud
I d t  /  Iudt L ib e r  Iud ith K niha  Jud it Jd t
I e r L ib e r  Ie rem iae K niha  p ro ro k a  Je rem iáše Jer
11 /  Ioel P ro p h e tia  Ioel K niha  p ro ro k a  Jo e la JI
Io E v an g e liu m  secundum  Ioannem E v angelium  po d le  Jan a Jan
1 Io E p is tu la  I  Ioannis 1. lis t sv . ap o što la  Jana 1 Jan
2 Io E p is tu la  II Ioannis 2 . list sv . apošto la  Jana 2 Jan
3 Io E p is tu la  III Ioannis 3. list sv . apošto la  Jana 3 Jan
lob L ib e r  Iob K niha Job Job
Ioel -*Il
Ion P ro p h e tia  Ionae K niha p ro ro k a  Jo n áše Jon
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los L ib e r  Iosue K niha  Jozu e Joz
Is L ib e r  Isa iae K niha p ro ro k a  Izaiáše Iz
Iud - » Ids
ludie Idc
Iudt -H>Idt
L a m L am en ta tiones ( =  T hren i) K niha  Ž a lo zp ěv ů P lá č
L c E v an g e liu m  secu n d u m  L ucam E v angelium  p o d le  L u k áše L k
Lev -» L v
L v  /  Lev L ib e r L ev iticu s 3. kn ih a  M ojž íšo v a  (L ev iticus) L v
1 M a c L ib e r  I M accab aeo ru m 1. kn iha  M ak ab e jsk á 1 M a k
2  M ac L ib e r  K M accab aeo ru m 2 . kn iha  M a k ab e jsk á 2  M a k
M a l P ro p h e tia  M alach iae K niha  p ro ro k a  M alach iáše M a l
M c E v an g e liu m  secundum  M arcu m E v an g e liu m  p o d le  M ark a M k
Mic -» M ich
M ich  /  Mic P ro p h e tia  M icheae K n iha  p ro ro k a  M ich eáše M ich
M t E v an g e liu m  secu n d u m  M atthaeum E v angelium  po d le  M ato u še M t
N a h P ro p h e tia  N ah u m K niha p ro ro k a  N ahum a N a h
N e /  Neh L ib e r  N ehem iae  ( = 1 1  E sd rae ) K niha  N eh em iášo v a N eh
Neh -> N e
N m  /  Num L ib e r  N um eri 4 . kn ih a  M o jž íšo v a  (N um eri) N m
Num -»  N m
O s P ro p h e tia  O see K niha  p ro ro k a  O zeáše O z
1 P a r  /  /  Chr L ib e r  I  P a ra lip o m en o n  ( =  I C h ro n ico ru m ) 1. kn ih a  K ro n ik  (P ara lipom enon) 1 K ro n
2  P a r  12  Chr L ib e r  II P a ra lip o m en o n  ( = 1 3  C h ro n ico ru m ) 2 . kn ih a  K ro n ik  (P ara lipom enon) 2  K ro n
I  P e  / 1 Petr E p is tu la  I P e tri 1. list sv . ap o što la  P e tra 1 P e t r
2  P  e l  2 Petr E p is tu la  II P e tri 2 . list sv . apošto la  P e tra 2  P e t r
1 et 2 Petr -» 1 e t 2  Pe
Phil Philp
P h ilm  /  Phm E pistu la  ad  P h ilem onem L is t sv . ap o što la  P av la  F ilem onov i F lm
P h ilp  /  Phil E p is tu la  ad  P h ilippenses L is t sv . ap o što la  P av la  F ilipanům F Ip
Phm -*  Philm
Prov -* P rv
P r v  /  Prov L ib e r  P ro v e rb io ru m K niha P řís lov í Ž1
P s L ib e r  P sa lm orum K niha Ž alm ů 2  M a k
Qoh -» E cc le
1 R eg L ib e r  I  R eg u m  ( =  m  R egum ) 1. kn iha  K rá lo v sk á 1 K r á l
2  R eg L ib e r  II R egum  ( =  IV  R egum ) 2 . kn iha  K rá lo v sk á 2  K r á l
R o m E pistu la  ad  R om anos L is t sv . ap o što la  P av la  Ř ím anům Ř ím
R t /  Rut L ib e r  R uth K niha  R ut R t
Rut -» R t
1 S a m L ib e r  I  Sam uělis ( =  I R egum ) 1. kn iha  S am uelova 1 S a m
2  S a m L ib e r  II Sam uelis ( =  II R egum ) 2 . kn iha  S am uelova 2 S a m
S a p L ib e r  Sap ien tiae K niha  M o u d ro sti M d r
Sir -» E cc li
S o p h P ro p h e tia  Sophon iae K niha  p ro ro k a  S ofon iáše S o f
T b  / Tob L ib e r  T hob is  (T ob iae) K niha  T ob iáš T o b
1 et 2 Th -» 1 e t 2  T hess
I  T h e s s  /  1 Th E p is tu la  I  ad  T h essa lo n icen ses 1. list sv . ap o što la  P av la  S o luňanům 1 Sol
2  T h e s s  1 2 Th E pistu la  II ad  T hessa lo n icen ses 2 . list sv . ap o što la  P av la  S o luňanům 2  Sol
Thren -» L am
1 T im E p istu la  I  ad T im otheum 1. list sv . ap o što la  P av la  T im o te jov i 1 T im
2  T im E p is tu la  II ad  T im o th eu m 2. list sv . ap o što la  P av la  T im o te jov i 2  T im
T it E p istu la  ad  T itum L is t sv . apošto la  P av la  T itov i T it
Tob -» T b
Zac -* Z ach
Z a c h  /  Z ac P rophe tia  Z ach ariae K niha  p ro ro k a  Z a ch a riá še Z a c h



2. Scripta Patrum et Theologorum -  editiones

CC hr / CCL 
CCL -» CChr 
CG 
CSEL

Ed.Leon.

EP
PG

PL

PLS

PS
STh

C o rp u s  C h ris tia n o ru m  seu  n o v a  P a tru m  co llec tio . Series L a tin a . T o m h o lti 1953 -  .

S ancti T h o m ae  A q u in a tis  S um m a c o n tra  gen tiles
C o rp u s  S c rip to ru m  E c c les ia s tico ru m  L a tin o ru m . V indobonae  1866 -  .

E d itio  L e o n in a  =  S ancti T h o m ae  A qu ina tis  D octo ris  A ngelic i Opera omnia iu ssu  im pensaque  
L eo n is  X III P . M . edita .

E n c h ir id io n  P a tris ticu m . E d . M . J . R o u ě t d e  Jo u rn e l. F re ib u rg  231965.
P a tro lo g ia  G ra e c a  =  P a tro lo g iae  cu rsu s  c o m p le tu s . S e ries  G raeca . E d . J . P . M ig n e . P a ris  1 8 5 7 -1 8 6 6 .

111 tom i.
P a tro lo g ia  L a tin a  =  P a tro lo g iae  cu rsu s  co m ple tu s. S eries L a tin a . E d . J . P . M ig n e .

P a ris  1 8 7 8 -1 8 9 0 . 211 tom i.
P a tro lo g ia e  L a tin ae  S u pp lem en tum  =  P a tro lo g iae  cu rsu s  co m ple tu s. S eries  L a tin a , S u p p lem en tum .

E d .A . H am m an . P a ris  1958 -  .
P a tro lo g ia  S y riac a . E d . R . G raffin . P a ris  1 8 9 4 -1 9 2 6 . 3 tom i.
S ancti T h o m ae  A qu ina tis  S um m a T h eo lo g ica

Příklad citace: S T h 2 /2 , q. 7 , a (rt) . 2  ad  1 =  Sum m a T h eo lo g ica , [pars] secu n d a  secundae  
[partis], qu aestio  sep tim a, a rticu lu s  secundus ad  p rim u m  (Summa teologická, druhé části 
druhý díl, otázka sedmá, článek druhý, k  prvnímu).

3. Documentorum ecclesiasticorum editiones

AAS
ASS
ASy
CCEO

CIC
CIC-1917

CIC-1983
COD
DS

EB

EB

EO
EV

Mansi

A cta  A p o sto licae  S ed is . R om ae  1909—.
A cta  S an c tae  S ed is . R o m ae  1 8 6 5 -1 9 0 8 .
A cta  S yn o d a lia  sac ro sa n c ti C oncilii o ecu m en ic i V atican i n .
C o d ex  can o n u m  E c c le s ia ru m  o rien ta liu m  au c to rita te  Ioann is Pau li P P . p ro m u lg a tu s  [die 18 O ctob ris  

1990],
C o d ex  iu ris  canon ic i
C o d e x  iu ris  canon ic i P ii X  P on tific is  M ax im i iussu  d igestu s B ened ic ti P ap ae  X V  au c to rita te  

p ro m u lg a tu s  [die 27  M aii 1917],
C o d e x  iu ris  can o n ic i auc to rita te  Ioann is  P au li P P . n  p ro m u lg a tu s  [die 25 Ia n u a rii 1983].
C o n c ilio ru m  O e cu m en ico ru m  D ec re ta . B o lo g n a  1962.
D E N Z IN G E R , H . -  S C H Ó N M E T Z E R , A .,  E n ch irid io n  sy m b o lo ru m , defin itionum  et d ec la ra tio n u m  

de reb u s  fidei e t m o ru m . B a rc in o n e  361976.
E n ch ir id io n  B ib licum . D o cu m en ta  ecc le s ia s tica  S acram  S crip tu ram  sp ec tan tia  au c to rita te  P on tific iae  

C om m ission is  d e  re  b ib lica  ed ita . N eapo li 41961.
E n c h ir id io n  B ib licum . D o cu m en ti d e lla  C h iesa  su lla  S ac ra  S crittu ra . E d iz io n e  b ilingue . B o logna , 

E d iz io n i D eh o n ian e  1994. 2 3 , 1361 , 86 p .
E n c h ir id io n  O ecum en icum . B o logna , E d iz io n i D eh o n ian e  1 9 8 5 - .
E n c h ir id io n  V aticanum . D o cum en ti dei C oncilio  V aticano  II e della  San ta  Sede. B o lo g n a , E d iz io n i 

D eh o n ian e  1 9 6 6 - .
M A N S I, J . D .:  S anc to rum  C o n c ilio ru m  e t D ec re to ru m  collec tio  n o v a . L u c c a  1 7 4 8 -1 7 5 2 . /  S ac ro ru m  

C o n c ilio ru m  n ova  e t am p liss im a  co llec tio . P a ris  1 7 4 8 -1 9 2 7 . 60 tom i.

4. Documenta Concilii oecumenici Vaticani II

AA

AG

CD

DH

DV

A po sto licam  ac tu o sita tem  -  D e c re tu m  de ap o sto la tu  la ico rum  
(dekret o apoštolátu laiků -  18. 11. 1965)

A d g en tes  -  D ec re tu m  de activ  itate m issiona li E cc lesiae  
(dekret o misijní činnosti církve -  7. 12. 1965)

C h ris tu s  D om inus -  D e c re tu m  de p a s to ra li ep isco p o ru m  m unere  in E cc le s ia  
(dekret o pastýřské službě biskupů v církvi -  28. 10. 1965) 

D ign ita tis  h u m an a e  -  D ec la ra tio  de  libe rta te  re lig io sa
(deklarace o náboženské svobodě -  7. 12. 1965)

D ei V e rb u m  -  C onstitu tio  do g m atica  d e  d iv ina  R evela tione
(věroučná konstituce o Božím zjevení -  18. 11. 1965)

A L

M

B

N S

Z
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G E G rav iss im u m  educa tion is  -  D ec la ra tio  d e  ed uca tione  C hristiana
(deklarace o křesťanské výchově -  28. 10. 1965) K V

G S G au d iu m  et sp es -  C onstitu tio  pas to ra lis  de  E cc les ia  in m undo  hu iu s tem p o ris
(pastorální konstituce o církvi v dnešním světě - 7 .  12. 1965) CS

IM In te r  m irifica  -  D ecre tu m  de in s trum en tis  com m un ica tion is  socialis
(dekret o hromadných sdělovacích prostředcích -  4. 12. 1963) SP

L G L u m en  gen tium  -  C onstitu tio  d o gm atica  d e  E cc les ia
(věroučná konstituce o církvi -  21. 11. 1964) c

N A N o stra  a e ta te  -  D ec la ra tio  de  ecc lesiae  hab itu d in e  ad  re lig io n es non -ch ris tian as
(deklarace o poměru církve k  nekřesťanským náboženstvím -  28. 10. 1965) NN

O E O rien ta lium  ecc le s ia ru m  -  D ec re tu m  de E cc lesiis  O rien ta libus C atho lic is
(dekret o katolických východních církvích -  21. 11. 1964) vc

O T O pta tam  to tiu s  -  D ecre tu m  de institu tione  sacerdo ta li
(dekret o výchově ke kněžství -  28. 10. 1965) VK

P C P erfec tae  carita tis  -  D ec re tu m  de acco m o d a ta  ren o va tione  v itae  re lig io sae
(dekret o přizpůsobené obnově řeholního života -  28. 10. 1965) Ř

P O P re sb y te ro ru m  o rd in is  -  D ecre tu m  de P re sb y te ro ru m  m in iste rio  e t  vita
(dekret o službě a životě kněží -  7. 12. 1965) K

S C S acro san c tu m  C o ncilium  -  C onstitu tio  d e  sac ra  litu rg ia
(konstituce o posvátné liturgii -  4. 12. 1963 L

U R U nita tis  re d in teg ra tio  -  D ec re tu m  de O ecum enism o
(dekret o ekumenismu -  21. 11. 1964) E

5. Nonnullae abbreviationes communes

Z  množství ostatních latinských zkratek jsou některé uvedeny v připojeném slovníku (-* s. 126-200). Jiné latinské 
zkratky uvádějí obecné i speciální latinské slovníky, popř. příručková a encyklopedická literatura (-* bibliografii na 
s. 209-213). Tak např. zkratky latinských názvů řeholních společností, ale i zkratky římských osobních jmen aj. najdeme 
v Jouganově latinsko-polském slovníku. Jako pomůcka mohou posloužit i následující příklady:

a.a . ad  acta (u ložit /  od ložit) do  sp isů  /  ke  sp isům
a.c. an n i c u rren tis , an n o  cu rren te b ěžného  ro k u , toho to  roku
a .C h .n . an te  C h ris tum  n a tum p ře d  n a ro zen ím  K ris to v ý m , p ře d  K ristem
A .D . anno  D om ini léta  P áně
A .D .I . anno  D o m in icae  In ca rna tion is léta  (od  /  po ) v tě le ln í (narozen í) Páně
a.m .c. a  m undo  condito od stv o řen í světa
a.p. ann i p raesen tis toho to  roku
a.p. ann i p rae te riti p řed ešléh o , m inu lého  roku
a.s. /  A .S . ana them a sit bud iž  p ro k le t, vyo b co v án  (exkom un ikaěn í fo rm ule)
a.u.c. /  A .U .C . anno  U rb is  cond itae v ro ce  za lo žen í m ěsta  [Ř ím a] (tj. r. 753 p ř. K r.)
a.u.c. /  A .U .C . ab U rb e  cond ita od za lo žen í m ěsta  [Ř ím a] (tj. od  r. 753 p ř . K r.)
a.u.s. actum  u t sup ra stalo  se  tak , ja k  v ý še  uvedeno
add. ad d a tu r; adde bud iž  p řip o č ten o , p řid án o ; p řip o č ti, p řide j
aep. arch iep isco p u s; a rch iep isco p a lis a rc ib isk u p ; a rc ib isk u p sk ý
arg. argum en tum důkaz
B . bea tu s , beata b lah o slav en ý , b lah o slav en á
B .M .V . bea ta  M aria  V irgo b lah o slav en á  P an n a  M aria
c. casus pád  (gram.)
c. / cap. cap u t h lava  (v kn ize), kap ito la
cca c irca p řib ližn ě , asi
cf. / cfr. co n fe r p o ro v n e j, srovne j
cod.; codd. codex ; cod ices k odex ; kodexy
corr. corr. imp. co rrec tis  co rrig en d is  im prim atu r po  p ro v e d e n í o p rav  bu d iž  vy tištěno
C S c . cand ida tu s sc ien tia rum k an d id á t věd
d.a. d ic ti anni řečeného  roku
d.d. de dato o d e  d n e  vy h o to v en í, ode  dneška
d.d. dono  ded it dal d arem
d.d.d. dat, d ica t, d ed ica t dáv á , zas lib u je , věnu je
D .G . D ei gra tia z B oží m ilosti
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d .m . d e x tra  m anu
D .N .I .C . D o m in u s  n o s te r  Iesu s C h ris tu s
d .u .s . d a tu m  u t su p ra
d e l. de lea tu r
d e l. de lin eav it
D r .h .c . d o c to r  h o n o ris  causa
D r .te c h . re ru m  tech n ica ru m  d o c to r
D rS c . d o c to r  sc ien tia rum
e .c . ex em p li causa
e .g . /  e .g r . ex em p li g ra tia
e d . ed itio ; ed id it
em . em eritu s
E m . E m inen tia
e p . /  ep isc . ep isco p u s; ep iscopa lis
e q s . e t q u ae  seq u u n tu r
e r r . e r ro r ;  e rra ta
e sq . e t sequen tia
e tc . e t c e te ra
E x c . exce llen tia
excl. ex c lu sive
f .c . fieri c u ra v it
fa sc . fasc icu lu s
fec . fec it
fig- figu ra
fo l. fo lium
g- gen u s
g en . gen e ra lis
h .a . hu iu s  ann i
h .c . h o n o ris  cau sa
h .e . h o c  e st
h .m . hu iu s m ensis
i .d . ita d ic tus
i.e . id es t
I .H .S . Ie su s  h o m in u m  S alvato r
I .N .R .I . Ie su s  N az a ren u s  rex  Iud aeo ru m
ib . /  ib id . ib idem
in c l. inc lusive
inv . inven it
inv . in v en itu r
J U C . iu ris u triu sq u e  cand idatus
J U D r . Iu ris  u triu sq u e  do c to r
J U S t. Iu ris  u triu sq u e  stud iosus
L .A .M . L ib e ra liu m  artium  m ag iste r
l.c . loco  c ita to
L .S . locus sig illi
m .p . m an u  p ro p ria
M g r . m ag iste r
m s .;  m ss . m an u sc rip tu m ; m an u sc rip ta
M U D r. m ed ic in ae  un iv e rsae  do c to r
M V D r. m ed ic inae  ve te rin a riae  d o c to r
N . nom en
n .  /  n u m . n u m eru s
N .B . no ta  b en e
N .N . no m en  nescio
N V u lg . N o v a  V u lga ta  [B ib liorum  S acro ru m  editio]
O .A .M .D .G . o m nia  ad  m aio rem  D e i g lo riam
o .c . opus c ita tum , o p e re  cita to
O.P. O rdo  P raed ica to ru m
o p . opus
o p u se . opu scu lu m

p rav o u  rukou
náš P án  Jež íš  K ristu s
ste jné  datum  ja k o  v ý še , ja k o  p řed tím
bu d iž  v y n ech án o , z ru še n o  (dosl. zn ičen o )
nakreslil
čestný  do k to r
do k to r tech n ických  věd
do k to r věd
n ap řík lad
n ap řík lad
vydán í; vyda l
V ysloužilý, b ý va lý , pensio n o v an ý  
em inence  
b iskup ; b iskupský  
a co  násled u je , a  tak  dále  
om yl; om y ly , chyby  
a n ás ledu jíc í /  d a lš í, a  tak  dále 
a  o sta tn í (věci), a tak  dále  
exce lence
z  toho  vy luču je , vy jm a, nep o č íta je  v to
ob sta ra l, po sta ra l se  (aby  se  stalo)
sešit (časop isu ); sv azek , sv azeček
zho tov il; n ak res lil, n am aloval
o b ra z , o b rázek
list, s trana
rod  (gram.)
gen erá ln í
toho  roku
z p o c ty , p ro  poctu ; čestný  
an o , tak ; an o , to; tak  je s t  
toho to  m ěsíce 
tak zv an ý , tak řečen ý  
to  je s t
Jež íš , Spasitel lidí
Jež íš  n az a re tsk ý , k rá l ž id ovský
tam že
včetně
v y n alez l, vy tvořil 
na jde  se , n a ch á z í se
k an d id á t obo jího  p rá v a  (c írk ev n íh o  i občasn sk éh o )
d o k to r obo jího  p rá v a  (tj. o b čan sk éh o  i c írk ev n íh o )
studu jíc í obo jí p rá v o , p o slu c h ač  o b o jího  p ráv a
m istr  sv o b odných  u m ěn í
na  uvedeném  (c itovaném ) m ístě
m ísto  pečetí, m ísto  p ro  pečeť  /  raz ítko
v lastn í rukou
m agistr
ru k o p is ; rukop isy
do k to r v e šk e ré h o  lékařstv í
do k to r zv ě ro lék a řs tv í
jm én o
číslo
d o b ře  si v šim n i, dáve j p o z o r
jm é n o  neznám
N o v á  vu lgáta
vše  k vě tš í s lávě  B oží
c itované  d ílo , v  c ito v an ém  díle
Ř ád  kazate lů  (dom in ikán i)
d ílo , spis
d ílko , sp isek
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p . /  p a g . /  p g . pag ina s tran a  (v knize)
P . P a te r O tec
p .a . p e r  annum běh em  roku
p .a . p e r  annum , p ro  anno k ažd o ro čn ě
p .C h .n . p o s t C h ris tum  natum po  K ris tu , po  n a ro ze n í K ristově
p .d . p o s t d iluv ium p o  po to p ě  (světa)
P .M . P o n tifex  M axim us n e jv y šš í v e lek n ěz , p ap ež
p .m . p o s t m erid iem odpo ledne
p .p . p e rg e , perge! p o k raču j, pok raču j!  /  a  tak  dále
P .S . p o s t scrip tum po  nap sán í, dod a tek , dou šk a
P .T . p leno  titulo p lným  titu lem
P P . /  P p . P apa papež
P a e d D r . p aed ag o g iae  do c to r d o k to r  pedagog iky
p a r . p a rag rap h u s p a ra g ra f , oddíl
P a s t . E p is to lae  pasto ra les p asto rá ln í listy  sv . P av la  (so u b o rn é  označen í)
P h D r . p h ilo soph iae  d oc to r d o k to r filozofie
P faM r. ph arm ac iae  m ag iste r m ag is tr  farm acie
p r o t . p ro toco llum p ro to k o l
q . /  q u a e s t . quaestio o tázka  (vědecky  p ro b íra n á ) , kvestie
Q .B .F .F .F .S . q u o d  bo n u m  fe lix  fau stum  fo rtuna tum que  sit ať j e  to  d o b ré , šťastné, z d á rn é  a  p o žeh n an é
Q .D .B .V . quod  D eus b ene  v e rta t nechť to  B ůh  o b rá tí v d o b ré
q .e .d . q u o d  e ra t d em onstrandum to /  co  se m ělo  d o k áza t
R .I .P . req u ie sca t /  req u iescan t in  pace ať o d p o č ív á  /  o d p očíva jí v p oko ji
R .P . R ev eren d u s  P a te r c tihodný  (důsto jný) O tec
re s p . re sp o n d eo ; re sp o n s io , responsum odpov ídám ; o dpověď
R N D r. re ru m  na tu ra liu m  d o c to r d o k to r p říro d n ích  věd
s . sive nebo li
s . /  s a e c . saecu lum století
S .; SS . sanc tu s /  sancta ; sanc ti /  sanctae svatý  /  svátá ; sv a tí /  svaté
s .a . s ine  anno bez  ro k u , b ez  u d á n í roku
S .I .  /  S .J . S ocie tas Iesu T o v a ry šs tv o  Jež íšo v o  (jezu ité)
S .P .Q .R . sena tu s pop u lu sq u e  R om anus sen á t a  n á ro d  řím ský
S .T . sa lvo  titulo bez  ú jm y  titu lu
sc . /  sc ii. sc ilice t ( =  sc ire  licet) totiž
s im . (et) sim iliter a  tak  podo b n ě
s q .;  s q q . seq u en s; seq u en tes, sequen tia následu jíc í
S S . /  S s. /  ss . sanctissim us; sac ra tissim us n e jsvě tě jš í, n e jp o sv á tn ě jš í
t .  /  to m . tom us; tom i svazek ; svazky
T .P . tem pus P asch a le , tem p o re  P aschali doba  v e likonočn í, v  d o b ě  ve lik o n o čn í
T h D r . th eo log iae  d o c to r d o k to r teo log ie
T h L ic . theo log iae  licen tiá tus licen c iá t teo log ie
ti t . titu lus; titu la ris titu l; titu lám í
t r .  /  t r a c t . trac ta tu s trak tá t
V. verte p řev rať , ob rať  (list)
V . v ide viz
V . vidi v iděl js e m
v .c . v e rb i causa p ro  s lovo , nap řík lad
v .g .  /  v .g r . v e rb i g ra tia p ro  s lovo , nap řík lad
v ic . v icariu s v ik á ř
v o l. vo lum en svazek  (kn ihy ), sv itek  (papy ru )
v o ll. vo lum ina sv azky , svitky
V u lg . V ulgata  [versio  /  editio  B ib liae sacrae] V ulgá ta
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B. POUŽITÉ MLUVNICKÉ A BIBLIOGRAFICKÉ ZKRATKY

Potřebné zkratky latinské (-* odd. A, s. 201-206) i české (-* odd. B, s. 207-208), a také zkratky v ostatních 
jazycích, mohou mít i jinou podobu a dá se jich vytvořit značné mnoisPÁ. Proto v odborných dílech a edicích jsou zpravidla 
uváděny seznamy použitých zkratek.

Nutnost připojit přehled použitých zkratek platí i pro seminární a diplomové práce, i kdyby použitých zkratek 
nebylo mnoho a zdálo by se, že jsou všeobecně známé.

abl. ablativ  (6. pád)
abl. absol. ab la tiv  ab so lu tn í
absol. ab so lu tn í, ab so lu tně
adj. a d je k tiv u m  (p ř íd a v n é  jm é n o ) ;  

ad jek tivn í, ad jek tivně
adv. ad v e rb iu m  (p řís lovce); ad v e rb iá ln í, 

adv erb iá ln ě
aj- a  jin é
ak. / akuz. akuza tiv  (4. pád)
ak. s inf. akuza tiv  s in fin itivem
akt. ak tivum  (činný  rod); ak tivn í, ak tivně
ap. / apod. a p o d o b n ě , a podo b n ý
atd. a  tak  dále
Aufl. A uflage  něm. =  v y d án í, nák lad
AV-ČR A k adem ie  věd  Č eské  repub liky
b.m. b ez  m ísta  (vydán í)
b.m .n .r. b ez  (uveden í) m ísta , nak lada te le , 

roku
b.n. b e z  (uveden í) nak lada te le
b.r. bez  (uveden í) roku
B d . B and  něm. =  svazek
B d e . B andě  něm. =  svazky
bibliogr. b ib lio g ra fie ; b ib liog rafický
c. casu s  lat. =  pád
cf. / cfr. co n fe r  lat. = srovne j
cirk. c írk e v n í, c írk ev n ě
č. číslo
čísl. č íslovka
Č K C h Č e sk á  k a to lická  C h arita
ČSAV Č esk o slo v en sk á  ak ad em ie  věd
dat. dativ  (3 . pád)
defekt. defek tiv u m , defek tivn í
délk. délkový
dep. dep o n e n s , d eponen tn í
dopl. / doplň. d o p ln ěk , do p ln il, dop lněný
dvojhl. dv o jh láska
f / fem. fem in inum  (ženský  rod)
fot. fo to g ra fie , fo tografický
fototyp. fo to typ ický
fut. fu tu ru m  (budoucí čas)
g- gen u s  lat. =  rod
gen. gen itiv  (2. pád)
gram. g am atick ý , g ram aticky
hebr. heb re jš tin a ; h eb re jsk ý , h eb re jsky
hlav. h lavn í
imper. im pera tiv  (ro zk azo v ací způsob )
impf. im p erfek tu m  (m in. č a s  neukončený )
ind. ind ikativ  (oznam ovací způsob )
inf. infinitiv (neurč itý  způsob)
instr. in strum en tá l (7. pád)

jm . jm é n o , jm e n n ý
kol. ko lek tiv , ko lek tivn í
k o m p a r .  k o m p ara tiv  (2. stupeň)
k o n j .  kon junk tiv  (sp o jo v ac í způsob );

ko n junk tivn í
K T F  K ato lická  teo log ická  faku lta
K U L  K ato lick i U n iw e rsy te t L u b e lsk i pol.

=  K ato lická  u n iv e rz ita  v L ub linu
L  lekce
lat. la tina; la tin sk ý , la tinsky
lok. lokál (6. pád)
m / mask. m asku lim um  (m užský  rod)
min. m inulý
M U  M asa ry k o v a  un iv e rz ita  (B rno)
n  /  neutr. neu tru m  (s třed n í rod )
n. /  n u m . n u m eru s  lat. =  č íslo
n.vl. nák lad em  v lastn ím
nakl. n ak lad a te l, n ak lad a te ls tv í
např. nap řík lad
násl. následu jíc í
neklas. nek las ick ý , nek lasicky
něm. něm čin a ; n ěm e ck ý , n ěm ecky
neos. neo so b n í, neo so b n ě
neskl. nesk lonné  (jm éno)
nestr. nestrá n k o v a n ý
nom. nom inativ  (1. pád)
nom. s inf. nom inativ  s in fin itivem
obr. o b ra z , o b rá ze k ; o b razo v ý
odd. odd íl, o d d ě len í
opr. / oprav. op rav en ý ; o p rav il
os. oso b a , o so b n í
p. /  pag. pag in a  lat. =  strana
part. partic ip iu m  (p říčestí, p řech o d n ík )
pas. p asív u m  (trpný  ro d ); pas ív n í, p asivně
perf. perfek tu m  (m inu lý  čas ukončený )
pl. (bibliogr.) p lán , p lánek
pl. (gram.) p lu rá l (m nožné  č íslo )
plqpf. p lu sq u am p erfek tu m  (p ředm inu lý  čas)
pol. po lština ; p o lsk ý , po lský
pomn. po m n o žn é  (jm éno)
popř. p o p říp ad ě
pozn. po znám ka
préz. p ré ze n s  (p řítom ný  čas); p rézen tn í
prot. p ro to k o l; p ro to co llu m  lat.
předl. p řed lo žk a
přel. pře lož il
přeprac. p ře p ra co v an ý ; p řep rac o v a l
příl. p řílo h a
r. rok
rkp. ru k o p is , ru k o p isn ý
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ro č . ročník tom. tom us lat. = svazek
řec. ře ck ý , řecký tzv. takzvaný
rún. řím ský u. u n d  něm. — a
s. / str. strana Ú C N Ú stře d n í c írk ev n í nak lada te ls tv í
S . Seite  /  S eiten  něm. =  s tran a  /  s trany U K U n iv e rz ita  K arlo v a  (Praha)
samohl. sam ohláska UP U n iv erz ita  P a lack éh o  (O lom ouc)
seš. sešit vl. v lastn í
sg. s in g u lá r (jednotné číslo) vl. jm . v lastn í jm é n o
sl. sloupec vok. vokativ  (5. pád)
srov. /  srv. srovnej vol. vo lum en  lat. = svazek
st. státn í vy d . vydán í; vyda l
st. /  stol. sto letí vých. vý ch o d , v ý ch o d n í, východně
str. s trana wyd. w y d an ie  pol. =  vy d án í
siř. s třed n í zájm. zá jm eno
středov. s tředověký záp. zá p ad , z áp ad n í, západně
subst. substan tivum  (podstané  jm é n o ); zp. způsob

substan tivn í, substan tivně zprac. zp raco v a l
sup. sup inum zvi. zv láš tn í, zv láště
superl. superla tiv  (3. stupeň)
sv. svatý ; svazek / nebo
tab. tabu lka * p řed p o k lád án ý  tv a r
tj- to  je s t v iz
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N o v o tn ý . P ra h a , S t. p ed ag o g ick é  nak lad a te ls tv í 1955 . 2  sv .

P R A Ž Á K , J o s e f  M . -  N O V O T N Ý , F ran tišek  -  S E D L Á Č E K , Josef: Latinsko-český slovník. P řep raco v a l d r. F ran tišek  
N o v o tn ý . 2 0 . vy d . P rah a , K L P  -  K on iash  L atin  P re ss  1999. 7 , 1425 s . -  R e p rin t 16. vy d án í z roku  1948.

Q U IT T , Z d e n ě k  -  K U C H A Ř S K Ý , P avel: Česko-latinský slovník starověké a současné latiny. -  L ex icon  
B o h e m o -L a tin u m  voces an tiq u ae  e t recen tio ris  L atin ita tis  co n tinens. P ra h a , S t. p ed ag o g ick é  nak lada te ls tv í 1992. 
901 s.

Q U IT T , Z d en ěk  -  K U C H A Ř S K Ý , P avel: Česko-latinský slovník. L ex ico n  B o h e m o -L a tin u m . P říloha . P rah a , St. 
p ed ag o g ick é  n ak lada te ls tv í 1993. 45 s.

ŠE N K O V Á , S ilva: Latinsko-český /  česko-latinský slovník. 2 . o p ra v . vy d . O lo m o u c , N ak lad a te lsv í O lom ouc 1999. 
262  s.
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SPECIÁLNÍ SLOVNÍKY:

C A P P E L L I, A d rian o : Lexícon abbreviaturarum . W ó rte rb u ch  Ia te in ischer u n d  ita lien isch e r A b k ů rz u n g e n , w ie sie 
in U rk u n d en  u n d  H an d sch riften  b eso n d ers  des M itte la lte rs  geb rau ch lich  s ind . 2 . v e rb e sse rte  A u fl. L e ipz ig , 
J J .W e b e r  1928 . 6 6 , 543  S ., 8 T afe ln . -  O b sah u je  též zk ra tk y  v ysky tu jíc í se  v n áp isech .

E R D Ó , P é te r: Latin-m agyar egyházjogi kisszótár [M alý la tin sk o -m a ď a rsk ý  c írk ev n ě -p rá v n í s lo v n ík ]. B u d a p est, M árton  
Á ro n  K iadó  1993. 83 [s.] -  «Studia T h eo lo g ica  B ud ap estin en sia . S eries A cad em iae  T h eo lo g icae  R o m .-C a th . 
a P e tro  P á zm án y . V ol. 6 . (Subsid ia 2.)»

G R A E SSE  -  B E N E D IC T  -  P L E C H L : Orbis Latinus. H an d au sg ab e . L a te in isc h -d eu tsc h . D e u tsc h -la te in isc h . 4 . rev id ie rte
u . e rw e ite r te  A u flag e  h e ra u sg e g e b e n  u . b e a rb e ite t v o n  H e lm u t P lech l u n te r  M ita rb e it v o n  G iin th e r S p itzbart. 
B rau n sch w eig , K lin k h ard t &  B ierm ann  [1971], 579  S.

G R A E S S E  -  B E N E D IC T  -  P L E C H L : Orbis Latinus. L ex ik o n  Ia te in ischer g eo g ra p h isch e r  N a m en  des M itte la lte rs  und  
d e r  N eu ze it. G ro fiausgabe , b e a rb e ite t und  h e rau sg e g eb en  v o n  H e lm u t P lech l ... u n te r  M ita rb e it v o n  S ophie 
C h arlo tte  P lech l. B rau n sch w eig , K lin k h ard t &  B ie rm an n  [1972]. 3 B de.

H A B E L , E .:  Mittellateinisches Glossar. U n te r  M itw irk u n g  v o n  ... F . G r d b e l .. .  P a d e rb o rn , F e rd in a n d  S chón ingh  1931. 
8 , 431 S.

H E L L E R , Jan : Vocabularium bibiicum septem linguarum -  Bibllický slovník sedmi jazyků. 4 . ro z š íře n é  vy d . P rah a , 
V y še h ra d  2 0 0 0 . 2 1 , 368  s. -  S lovn ík  h e b re jsk o - ře c k o - la tin sk o -a n g lic k o -n ě m e c k o -m a ď a rsk o -č e sk ý .

JO U G A N , A lo jzy : Slownik košcielny lacinsko-polski. W yd. 3 zm ien ione  i uzu p e ln io n e  [1958], W arsza w a , W ydaw nictw o  
A rch id iec ez ji W arszaw sk ie j 1992. 15, 7 4 6  s.

K U C H A Ř S K Ý , P ave l: Právnický slovník a  právnické texty latinské. P rah a , U n iv e rz ita  K a rlo v a  1970. 112 s.

K U K L IC A , P e te r: Slovník stredovekej latinčiny. B ra tis lava , S lovenské p ed ag o g ick é  n a k la d a te ls tv o  2 0 0 0 . 166 s.

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum. S lovn ík  s třed o v ěk é  latiny v česk ý ch  zem ích . Z p ra c . ko l. au to rů  z K abinetu  
p ro  s tud ia  ře c k á , ř ím sk á  a  la tin ská  Č S A V  [od seš . 15: z Ú stav u  p ro  k la s ick á  stud ia  A V -Č R ]. P ra h a , A cadem ia  
1 9 7 7 -1 9 9 3 . S eš. 1 -1 4 ; P ra h a , K L P  -  K o n iasch  L a tin  P re ss  1995 -  . Seš. 15 -  .

M A R E Š , Ja n : Latinsko-český slovník pro  genealogy. P ra h a , Č e sk á  g en ea log ická  a  h e ra ld ic k á  sp o leč n o s t 1996. 149 s.
-  «V adem ecum  g e n ea lo g a . S v azek  2 .»

LATINSKÉ BIBLICKÉ KONKORDANCE:

D E  R A Z E , H e rn icu s  -  D E  L A C H A U D , E d m u n d u s -  F L A N D R IN , Joan[nes] B aptista : Concordantiarum  SS. Scripturae 
m anuale. E ditio  16. P aris iis , A p u d  V ic to rem  L eco ffre , b ib liopo la  J . G aba lda  e t soc io s 1908 . 8 , 751 p .

PEULTIER -  ETEENNE -  GANTOIS: Concordantiarum  Universae Scripturae Sacrae Thesaurus . .. auc to rib u s  ...
a liisque  e S ocie ta te  Iesu  p re sb y te r is . P a ris iis , S um ptibus P . L eth ie leux  ed ito ris  [1897], 15, 1238 p . -  «C ursus 
S ac rae  S c rip tu rae  auc to rib u s  R . C o m e ly , I. K n a b en b au e r, F r . d e  H u m m elau e r a liisque  S o c . Ie su  p re sb y te r is . P a rs  
te rtia . T ex to s . 5 . C o n co rd an tiae  L atinae .»

SBÍRKY LATINSKÝCH CITÁTŮ:

H R A B O V S K Ý , Jo ze f: Latinské výpovede, porekadlá a heslá. S osb . a  p re l. . . .  T rn av a , S po lok  Sv. V o jtěcha  1948. 
107 s.

K U Ť Á K O V Á , E v a  -  M A R E K , V áclav  -  Z A C H O V Á , Ja n a : M oudrost věků. L ex ik o n  la tin ských  v ý ro k ů , p řís lo v í a rčen í. 
P ra h a , S vob o d a  1988. 661 s.

R E B R O , K aro l: Latinské právnické výrazy a  v ý ro k y . Ř ím ské  p rá v o  od  A  až  do Z . P ře lož il E m il C h a ro u zd . P ra h a , Ivo 
Ž e le zn ý  1999. 233  s.

STO ELO V , A .: V ě č n á  slova. S lovn íček  la tinských  c itá tů . P ra h a , O rb is 1942. 2 7 0  s.

LATINSKÉ TEXTY:

Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum  editio. E ditio  ty p ica  a lte ra . [C ittá dei V a ticano ], L ib re r ia  ed itr ice  V a ticana  1986. 
3 1 , 2 3 1 6  p.
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Z ostatních latinských vydání Písma sv. např.:

Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. 3. Aufl. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft 1983. 31, 1980 p.

Bibliorum Sacrorum  iuxta Vulgatam Clementinam nova editio breviario perpetuo et concordantiis aucta adnotatis 
etiam locis, qui in monumentis fidei sollemnioribus et in liturgia Romana usurpari consueverunt. Curavit Aloisius 
Grammatica. [Cittá dei Vaticano], Typis polyglottis Vaticanis 1959. 16, 1186 p.

Novum Testamentum Graece et Latine. Apparatu critico instructum edidit Augustinus Merk S. J. Editio nona. 
Roma, Pontificium Institutum Biblicum 1964. 47, 873 p.

Breviarium Romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum, Summorum Pontificum cura recognitum cum textu 
Psalmorum e versione Pii Papae XII auctoritate edita. Editio iuxta typicam. Ratisbonae, Sumptibus et typis 
Friderici Pustet [1961], 2 tomi.

BRUNO z Querfurtu: Život svátého Vojtěcha. Legenda Nascitur purpureus flos. Přel. Marie Kyralová. Praha, Zvon 
1996. 158 s. -  Latinský text s paralelním českým překladem.

Catechismus Catholicae Ecclesiae. [Latina Catechismi Catholicae Ecclesiae typica editio]. [Cittá dei Vaticano], Libreria 
editrice Vaticana 1997. 10, 949 p.

Collectio precum  ad usum clericorum Seminarii archiepiscopalis Pragensis. Pragae, Sumptibus Seminarii archiepiscopalis 
1930. 109 p.

DENZINGER, Henricus -  SCHÓNMETZER, Adolfus: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de 
rebus fidei et morum. Editio 36 emendata et aucta. Barcinone ..., Herder 1976. 33, 954 p.

FROLÍKOVÁ, Alena: Rané křesťanství očima pohanů. (Svědectví řecký a latinsky píšících autorů 1 . - 2 .  století). Praha, 
H&H 1992. 96 s.

GUIGO -  převor -  II: Scala paradisi.

IGNATIUS de Loyola: Exercitia spiritualia S. P. Ignatii de Loyola. Versio litteralis ex autographo Hispanico notis 
illustrata auctore R. P. Joanne Roothaan. Augustae Vindelicorum, typis et sumptibus Instituti Litterarii 
Dr. M. Huttler 1887. 40, 325 p.

KORONTHÁLYOVÁ, Markéta: Latinitas ecclesiastica. Čítanka latinských církevních textů. Praha, Univerzita Karlova
1994. 69 s. -  Skripta pro posluchače katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Liturgia H orarum  iuxta ritum Romanum. Editio typica. Octava impressio. [Cittá dei Vaticano], Typis Polyglottis 
Vaticanis 1974-1975. 4 tomi.

MALUNOWICZÓWNA, Leokadia: Roma Christiana. Podrgcznik Laciny Chrzešcijaňskiej. Wyd. 3. Lublin, Redakcja 
Wydawnictw KUL 1991. 451 s. -  Katolicki Uniwersytet Lubelski -  Wydzial Náuk Humanistycznych.

Missale Romanum cum lectionibus ex decreto Sacrosancti Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI 
promulgatum. Editio iuxta typicam alteram. [Cittá dei Vaticano], Libreria Editrice Vaticana 1977. 4 tomi.

Modlitby doporučované sv. Ludvíkem M. Grignionem z M ontfortu. Příloha ke knize O pravé mariánské úctě. 
Olomouc, Matice cyrilometodějská 1997. 59 s. -  Latinské texty modliteb s paralelním českým překladem jsou 
na str. 28-55.

Nejčastěji zhudebňované latinské duchovní texty s českým překladem. Praha, SCRIPTUM 1992. 12 s.

Preces ante et post Missam pro opportunitate sacerdotis dicendae. Accedunt hymni, litaniae, aliaeque preces in 
frequentioribus publicis supplicationibus usitatae. Editio sexta. Ratisbonae, Sumptibus, cartis et typis Fr. Pustet 
1893. 96 p.

Scala paradisi. Stupně k ráji. [Autor: Guigo -  převor -  II]. Přel. Markéta Koronthályová. Kostelní Vydří, Karmelitánské 
nakladatelství 1996. 46 s. -  Latinský text s paralelním českým překladem.

ŠIMANDL, Josef: Textfis communes ad rite pronuntiandum  praeparati. Éditio tertia, aucta et ěmendáta. [Praha], 
KTF UK 1993. 45 p.

THOMAS a Kempis: De imitatione Christi tractatus quattuor. Textum autographi Thomani accurate descripsit et novo 
modo distinxit ... P. Michael Hetzenauer O. C. Oeniponte, Typis et sumptibus Fel. Rauch 1901. 16, 409 p.

Základní modlitby. Česká a latinská verze. Brno, Petr Sypták 2001. 23 s.

■ Zde upozorňuji na možnost vybrat si ke studiu církevní latiny (Latinitas Christiana) také texty doporučené 
v příloze II. k dokumentu «Sacrum linguae Latinae depositum» f-» AAS 64 [1962], p. 365-368).
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ČESKÉ PŘEKLADY TEXTŮ:

Český překlad Písma sv., např.:

Bible. Písmo svaté Starého a Nového Zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad.
4. přeprac. vyd. Praha, Česká biblická společnost 1993. 1007, 283 s.

Jeruzalémská bible. Svatá bible vydaná Jeruzalémskou biblickou školou. Českou verzi připravila skupina překladatelů 
pod patronací Československé provincie Řádu bratří kazatelů. Pracovní vydání. Praha, Krystal OP 1992-
-  Dosud vyšlo 11 svazků.

Písmo svaté Starého Zákona v překladu mons. dr. Josefa Hegera. Praha, Česká katolická Charita 1955-1958. 3 sv.

Nový Zákon. Sýkorův překlad v revizi Hejčlově k tisku upravil, rozčlenil, úvody a poznámkami opatřil dr. Rudolf 
Col. Olomouc, Velehrad 1947. 799 s. -  V pozdějších letech několik dalších vydání.

Nový Zákon. Text užívaný v českých liturgických knihách přeložený z řečtiny se stálým zřetelem k Nové vulgátě. 
Praha, Česká liturgická komise 1989. 879 s.

Český misál. Praha, Česká liturgická komise 1983. 1006 s. -  Vydáno ve Vatikáně pro potřebu římskokatolické církve 
v Československu.

Český misál pro neděle a význačné dni liturgického roku. Praha, Zvon 1995. 815 s.

Denní modlitba církve. Praha, Česká liturgická komise 1988. 3 sv. -  Vydáno ve Vatikáně pro potřebu římskokatolické 
církve v Československu.

Denní modlitba církve. Lekcionář pro modlitbu se čtením. Praha, Česká liturgická komise 1988-1989. 5 sv. -  Vydáno 
ve Vatikáně pro potřebu římskokatolické církve v Československu.

Denní modlitba církve. Ranní chvály, modlitba uprostřed dne, nešpory, modlitba před spaním. Praha, Česká liturgická 
komise 1987. 1863 s. -  Vydáno ve Vatikáně pro potřebu římskokatolické církve v Československu. -  Druhý 
dotisk 1. vydání vydalo Karmelitánské nakladatelství v Kostelním Vydří r. 1994.

Denní modlitba církve. Hymny a básnické modlitby. Praha, Zvon 1993. 283 s. -  Připravila Česká liturgická komise.

IGNÁC z Loyoly -  sv.: Duchovní cvičení. Přel. P. Robert Kunetka SJ. Řím -  Praha, Křesťanská akademie 1990. 156 s.

Liturgie hodin. Praha, Česká dominikánská provincie 2000-... 5 sv. -  Vydáno pro vnitřní potřebu dominikánského řádu.
-  Dosud vyšel svazek I. -  Pátý doplňkový svazek bude obsahovat vlastní texty dominikánského řádu.

Misál na každý den liturgického roku. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2000. 2480 s. -  Vydáno ve 
spolupráci s Liturgickým institutem v Praze.

TOMÁŠ Kempenský: Čtvero knih o následování K rista (Zlatá knížka). Přel., nejobvyklejší modlitby připojil a svým 
nákladem nově vydal dr. Jan Nep. Sedlák. 4. poopravené vyd. Praha, n. vl. 1930. 464 s.

TOMÁŠ Kempenský: Následování Krista. Přel. Josef Pernikář. Řím, Křesťanská akademie 1969.272 s. -  Vyšlo též u nás 
v r. 1969 (ÚCN-ČKCh); později několik dalších vydání.

ŘEČTINA:

BARTOŇ, Josef: Uvedení do novozákonní řečtiny. 2. přeprac. vyd. Praha, Karolinum 1994. 107 s. -  Vyd. Univerzita 
Karlova jako skripta pro posluchače Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

MUCHNOVÁ, Dagmar: Souhrn starořecké gramatiky -  klasická řečtina. Praha, Holman 2000. 8 sl.

NIEDERLE, Jindřich -  NIEDERLE, Václav -  VARCL, Ladislav: Mluvnice řeckého jazyka. Pracovní text pro vysoké 
školy. Praha, SCRIPTUM 1991. 288 s. -  Fototypické vydání dle vyd. z r. 1956.

PRACH, Václav: Řecko-český slovník. Fototyp. vydání dle vyd. z r. 1942. Praha, Vyšehrad 1998. 588 s.
Přítisk: SCHULZ, Jaroslav Gustav: Attické tvary slovesné podle nápisů a rukopisů. 135 s.

SOUČEK, Josef B.: Řecko-český slovník k Novému zákonu. 5. vyd. Praha, Kalich 1997. 374 s. -  Fotomechanický 
přetisk vydání z roku 1987. [2. dopl. vyd. z r. 1973 připravili Jan Heller a Petr Pokorný, 3. vyd. revidovala 
Milena Přecechtělová.]
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SEZNAM TEXTŮ K ČETBĚ -  INDEX TEXTUUM LEGENDORUM

Absolutio [actus paenitentialisj -» Misereatur nostri 
Acclamatio post Consecrationem (1) -» Mortem tuam annuntiamus 
Acclamatio post Consecrationem (2) -* Quotiescumque manducamus panem hunc 
Acclamatio post Consecrationem (3) -* Salvator mundi, salva nos 
Acclamatio post praefationem (trisagium) ^-Sanctus, Sanctus ...
Actus paenitentialis (1) -» Confiteor Deo omnipotenti
Actus paenitentialis (2) -* Miserere nostri, Domine
Actus paenitentialis (3) -» Qui missus es sanare contritos corde
Ad signum crucis -» In nomine Patris
Alma Redemptoris Mater [20] -» s. 42
Amen, amen dico vobis -* Qui non intrat per ostium
Angele Dei, qui custos es mei [33] -» s. 62
Angelus Domini [6] -* s. 23
Anima Christi, sanctifica me [14] -» s. 36
Antiphona ad «Nunc dimittis» -> Salva nos, Domine, vigilantes
Antiphona finalis ad beatam Mariam Virginem (1) -» Alma Redemptoris Mater
Antiphona finalis ad beatam Mariam Virginem (2) -* Ave, Regina caelorum
Antiphona finalis ad beatam Mariam Virginem (3) -* Salve, Regina
Antiphona finalis ad beatam Mariam Virginem (4) Sub tuum praesidium
Antiphona finalis ad beatam Mariam Virginem (5) -* Regina caeli
Aspirationes ad Sanctissimum Redemptorem -* Anima Christi, sanctifica me
Ave Maria [3] -* s. 12
Ave, Regina caelorum [27] -» s. 56
Benedictio -» Divinum auxilium
Benedictio -» Nos cum prole pia
Benedictus Dominus Deus Israel (Lc 1, 68-79) [64] -» s. 121
Canticum beatae Mariae Virginis (Lc 1, 46-55) -» Magnificat anima mea Dominum
Canticum Simeonis (Lc 2, 29-32) -* Nunc dimittis
Canticum Zachariae (Lc 1, 68-79) -» Benedictus Dominus Deus Israel
Cantus choralis pro tempore paschali -* O filii et filiae
Concede mihi, misericors Deus [15] -* s. 36
Confiteor Deo omnipotenti [8] -» s. 29
Consecratio studiorum in honorem Immaculatae Conceptionis B. M. V. -> Sub patrocinio tuo, Mater dilectissima
Cor Iesu flagrans amore nostri [18] -» s. 42
Cor Iesu sacratissimum, effunde, quaesumus [59] -» s. 116
Credo, Domine, sed credam firmius [58] -» s. 114
Credo in Deum [30] -» s. 61
Credo in unum Deum [26] -» s. 56
Cum complerentur dies Pentecostes (Act 2, 1-11) [62] -» s. 120 
Cum esset sero die illo prima sabbatorum (lo 20, 19-23) [63] -* s. 121
De Actibus Apostolorum (2, 1-11) -» Cum complerentur dies Pentecostes
De epistola secunda b. Pauli apostoli ad Timotheum (4, 1-5) -* Testificor coram Deo et Christo Iesu
De Evangelio secundum Ioannem (10, 1-10) -* Qui non intrat per ostium
De Evangelio secundum Ioannem (20, 19-23) -» Cum esset sero die illo prima sabbatorum
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De Evangelio secundum Matthaeum (28, 16-20) -» Undecim autem discipuli abierunt in Galilaeam
De Imitatione Christi auctore Thoma a Kempis (tract. 3, cap. 9) -* Fili, ego debeo esse finis tuus supremus
De libro primo Regum (7, 1-12) -* Domum autem suam aedificavit Salomon
De ritu Communionis [ex Ordine Missae]: [42] -» s. 82
Defende, quaeso, Domine [56] -» s. 111
Deus nos omnes diligat [70] -* 125
Deus, qui populis tuis indulgentia consulis [40] -* s. 75
Divinum auxilium [17] -» s. 36
Domine Iesu Christe, omnis sapientiae fons [19] -» s. 42 
Domine Iesu, noverim me, noverim te [48] -» s. 93 
Domine, non sum dignus [42] -» s. 82
Domum autem suam aedificavit Salomon (1 Reg 7, 1-12) [52] -» s. 102
Doxologia in honorem Ss. Trinitatis -> Gloria Patri 
Doxologia post embolismum -* Quia tuum est regnum 
E cantico «Iesu, auctor clementiae» -* Iesu, flos Matris Virginis
E libro Exercitiorum spiritualium s. Ignatii de Loyola -* Homo creatus est, ut laudet Deum
ELiturgia Horarum: [11]; [16]; [20]; [21], [22]; [27]; [31]; [51]; [54]; [60]; [64] i. 29; 36; 42; 48; 56; 62; 95; 110; 

116; 121
E Normis universalibus de Anno liturgico et de Calendario -» Christi opus salutiferum
E Prece eucharistica: [5], [34] -» s. 23, 69
Ecce Agnus Dei [42] -* s. 82
Embolismus -* Libera nos, quaesumus, Domine
En ego, o bone et dulcissime Iesu [46] -» s. 87
Evangelium de Dominica quarta Paschae -  anno A -» Qui non intrat per ostium
Evangelium de Sollemnitate Ss. Trinitatis -  anno B -* Undecim autem discipuli abierunt in Galilaeam
Evangelium Dominicae Pentecostes (in die) -» Cum esset sero die illo prima sabbatorum
Ex allocutione Ioannis Papae XXIII habita die 7 aprilis 1959 -» Providentissimo disponente Deo
Ex Ordine Missae: [5]; [8], [9], [10]; [12], [13]; [26]; [34]; [42]; [45] -* i. 23; 29; 35; 56; 69; 82; 87
Fili, ego debeo esse finis tuus supremus [37] -* s. 74
Formula precandi pro aliis -» Defende, quaeso, Domine
Fratres, agnoscamus peccata nostra [8] -» s. 29
Gloria in excelsis Deo [13] -» s. 35
Gloria Patri [4] -* s. 23
Gratia Domini nostri Iesu Christi [12] -» s. 35
Gratia vobis et pax [12] -» s. 35
Homo creatus est, ut laudet Deum [65] -» s. 122
Hymnus [ex Ordine Missae] -* Gloria in excelsis Deo
Hymnus de memoria B. M. V., Mediatricis omnium gratiarum -* Maria, quae mortalium
Christi opus salutiferum [53] -» s. 103
Iesu, auctor clementiae -* Iesu, flos Matris Virginis
Iesu, flos Matris Virginis [66] -» s. 122
In nomine Patris [1], [12] -» s. 12, 35
Invitatio ad paenitentiam -» Fratres, agnoscamus peccata nostra
Invocatio ad sanctum Angelum Custodem proprium -* Angele Dei, qui custos es mei
Invocatio ad sanctum Michaelem Archangelum -* Sancte Michael Archangele
Invocatio Spiritus Sancti -» Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium
Laudate Dominum, omnes gentes (Ps 117 [116]) [25] -> s. 55
Lectio altera de Officio Lectionis festi sancti Adalberti -» Vocat te cor contritum
Lectio prima Missae Dominicae Pentecostes (in die) -* Cum complerentur dies Pentecostes
Libera nos, quaesumus, Domine [42] -» s. 82
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Liturgia Horarum -» E Liturgia Horarum
Magnificat anima mea Dominum (Lc 1, 46-55) [31] -* s. 62
Maria, quae mortalium [60] -» s. 116
Memorare, o piissima Virgo Maria, [24] -» s. 48
Misereatur nostri [8] -» s. 29
Miserere mei, Deus (Ps 51 [50]) [41] -> s. 81
Miserere nostri, Domine [9] -» s. 29
Mortem tuam annuntiamus [34] -» s. 69
Mysterium fidei [34] -» s. 69
Nos cum prole pia [7] -» s. 23
Nunc dimittis (Lc 2, 29-32) [21] -» s. 48
O clementissime Iesu, amator animarum [35] -» s. 69
O filii et filiae [50] -* s. 94
O Maria, sine labe concepta [39] -» s. 75
O sanctissima, o piissima [69] -» s. 124
Oblatio sui -* Suscipe, Domine, universam meam libertatem
Orate, fratres [45] -» s. 87
Oratio ad Dominum nostrum lesum Christum Crucifixum -» En ego, o bone et dulcissime Iesu
Oratio ad impetrandam bonam mortem -* O Maria, sine labe concepta
Oratio ad sanctum Ioseph -* Virginum custos et pater, sancte loseph
Oratio ad sanctum Vojtěchům (de Brunonis Vita Adalberti) -» Vocat te cor contritum
Oratio cotidiana sancti Thomae Aquinatis ante studium -> Concede mihi, misericors Deus
Oratio Dominica -* Pater noster
Oratio pro agonizantibus -> O clementissime Iesu, amator animarum
Oratio pro Concilio vel Synodo -» Deus, qui populis tuis indulgentia consulis
Oratio sancti Bernardi ad beatam Mariam Virginem -» Memorare, o piissima Virgo Maria
Oratio sancti Petri Canisii ante studium -* Domine Iesu Christe, omnis sapientiae fons
Oratio sancti Petri Canisii post studium -» Tibi laus et gloria, Deus aeterne
Oratio universalis sub nomine Clementis Papae XI vulgata -> Credo, Domine, sed credam firmius
Ordo Missae -* Ex Ordine Missae
Pater noster [2] -» s. 12
Piae petitiones sancti Augustini -* Domine Iesu, noverim me, noverim te 
Preces ad sacratissimum Cor Iesu -» Cor Iesu sacratissimum, effunde, quaesumus 
Prex eucharistica -* E Prece eucharistica
Prex iaculatoria ad sacratissimum Cor Iesu -* Cor Iesu flagrans amore nostri
Principium et fundamentum (ex Exercitiis spiritualibus s. Ignatii de Loyola) -» Homo creatus est, ut laudet Deum
Providentissimo disponente Deo [55] -» s. 111
Psalmus 51 (50) -* Miserere mei, Deus
Psalmus 95 (94) -» Venite, exsultemus Domino
Psalmus 117 (116) -* Laudate Dominum, omnes gentes
Qui missus es sanare contritos corde [10] -» s. 29
Qui non intrat per ostium (Io 10, 1-10) [57] -* s. 114
Quia tuum est regnum [42] -» s. 82
Quod omnia ad Deum sicut ad finem ultimum sunt referenda -» Fili, ego debeo esse finis tuus supremus 
Quotiescumque manducamus panem hunc [34] -» s. 69 

Regina caeli [51] -» s. 95
Ritus Communionis -* E ritu Communionis
Ritus initiales [ex Ordine Missae]: [8], [9], [10]; [12], [13] -* s. 29; 35
Rosarium beatae Mariae Virginis [68] -» s. 123
Salutatio (1) [ritus initiales] -» Gratia Domini nostri Iesu Christi
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Salutatio (2) [ritus initiales] -* Gratia vobis et pax
Salutatio angelica -* Ave Maria
Salva nos, Domine, vigilantes [22] -» s. 48
Salvator mundi, salva nos [34] -» s. 69
Salve, Regina [11] -* s. 29
Sancte Michael Archangele [32] -» s. 62
Sanctus, Sanctus ... [5] -» s. 23
Sequentia de compassione beatae Mariae Virginis Stabat Mater 
Sequentia de Spiritu Sancto -» Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus 
Sequentia paschalis -» Victimae paschali 
Stabat M ater [47] -» s. 88
Sub patrocinio tuo, M ater dilectissima [67] -» s. 122 
Sub tuum praesidium confugimus [16] -» s. 36 
Suscipe, Domine, universam meam libertatem [38] -» s. 75 
Suscipiat Dominus sacrificium [45] -* s. 87
Symbolum apo sto licum -» Credo in Deum
Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum -* Credo in unum Deum 
Testificor coram  Deo et Christo Iesu (2 Tim 4, 1-5) [28] -» s. 60
Thomas a Kempis: De Imitatione Christi (tract. 3, c. 9) -» Fili, ego debeo esse finis tuus supremus 
Tibi laus et gloria, Deus aeterne [44] -» s. 82 
Trisagium -» Sanctus, Sanctus ...
Undecim autem discipuli abierunt in Galilaeam (Mt 28, 16-20) [29] -* s. 58, 61
Veni, Sancte Spiritus, et emitte caelitus [61] -* s. 120
Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum  corda fidelium [23] -» s. 48
Venite, exsultemus Domino (Ps 95 [94]) [36] -» s. 74
Victimae paschali [49] -* s. 94
Virginum custos et pater, sancte Ioseph [43] -» s. 82
Vocat te cor contritum  [54] -* s. 110
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VĚCNÝ REJSTŘÍK -  INDEX RERUM

Hvězdička * za číslem strany znamená, že jde pouze o vysvětlující zmínku v poznámce, zpravidla k  překladu věty 
ve cvičeních nebo některého textu. Kurzivou jsou vyznačeny vzory a některá jiná latinská slova, která jsou předmětem 
mluvnického výkladu, u sloves jsou  v závorkách uvedeny pouze infinitivy, informace o stupnicích sloves a tvarech ostatních 
slov podává příslušný výklad nebo slovník na str. 126-200.

A
ablativ (6. pád) 18, 39, 44
ablativ absolutní 39, 42*, 55*, 61*, 82*, 87*, 95*, 

111*, 116*, 118 
ablativ času 28*, 55*, 59*, 61*, 100, 101 
ablativ srovnávací 65, 122* 
ablativ vztahu 55* 
dcer (ácris, ácre) 37 
adjektiva 1. a 2. deklinace 19, 25 
adjektiva 3. deklinace 37-38 
adjektiva 3. deklinace v platnosti substantivní 38 
adjektiva dvojvýchodná 13, 37 
adjektiva jednovýchodná 13 , 37 , 38  
adjektiva trojvýchodná 13, 19, 37, 38 
adverbia 13, 66-68 
adverbia adjektivní (sekundární") 66 
adverbia primární 66 
adverbiale -» příslovečné určení 
age, agite 91 
ager (agrí, m) 24 
agnus (agnf, m) 25 
aió 91
akuzativ (4. pád) 18, 44 
akuzativ gerundia 39 
akuzativ neutra 24, 31 
akuzativ plurálu neutra 24, 31
akuzativ s infinitivem 47*, 48*, 88*, 94*, 111*, 117, 

122*

ambo (ambae, ambó) 83
audió (audíre) 32-34, 45-46, 71, 78

ave, avěte 91

B
blandior (blandiri) 40-41 
bonus (bona, bonům) 25, 64 
brevis (breve) 37 
budoucí čas -» futurum

c
capio (capere) 32-34, 45-46, 71, 78 
causa 92
circumdo (circumdare) 104
církevní latina 7, 9, 19, 26, 58, 64, 90, 91, 100
citoslovce 13
cfvis (cfvis, n) 30
coepi (coepisse) 90
«cum historicum» 119
cum (jako postpozice) 26, 76, 92
časování 19-20
částice 13
časy hlavní 72
časy slovesné 19
časy vedlejší 72
číselná adverbia 99
číslovky 13, 98-100

D
dativ (3. pád) 18, 19, 118 
dativ přivlastňovací 42*, 55* 
deklinace 18
deklinace první 19, 25-26 
deklinace druhá 24-26 
deklinace třetí 30-32, 37-39 
deklinace čtvrtá 43 
deklinace pátá 49

děleó (dělere) 27-28, 45-46, 71, 78
délka slabik 11
Deus (Del, m) 25
dny v týdnu 100
do (dare) 104-105
důležitost znalosti latiny 7
duo (duae, duo) 83, 99

E
edů (edere /  ěsse) 105
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ego 26 
elativ 66 
eó (ire) 97 
esse -» sum 
esse -» erfo

F
facio (facere) 85 
fělix (fělicis) 37 
fěmina (fěminae, f)  19 
feró (ferre) 96 
fio  (fieri) 85 
*for (fari) 91
futurum I. 19, 20, 21, 27, 33, 40, 52, 84, 85, 89, 96, 

97, 104, 105 
futurum exaktum -» futurum 13. 
futurum D. 19, 45, 46, 52, 53, 84, 85, 90, 97

G
genitiv (2. pád) 18, 26 
genitiv celkový (partitivní) 26, 65 
genitiv na -ás 19
genitiv předmětový (objektivní) 26 
gerundium 39-40, 54 
gerundivum 39, 54 
grátiá 92

H
hortor (hortári) 40-41

I
lěsus (Iěsú, m) 25 
imparisyllaba 30
imperativ 21, 22, 27, 33, 40, 89, 90, 96, 97, 104, 

105, 106
imperfektum 19, 20, 21, 27, 32-33, 40, 52, 68, 71, 

78, 84, 85, 89, 97, 105 
indikativ 20, 21, 27, 32, 33, 40, 45-46, 51, 52, 53,

84, 85, 89, 90, 96, 97, 104, 105 
infinitiv futura aktiva 51, 53 
infinitiv futura pasíva 51 
infinitiv perfekta aktiva 45 
infinitiv perfekta pasíva 51, 53 
infinitiv presentu aktiva 21, 27, 33 
infinitiv prezentu pasíva 21, 27, 33, 40 
infíx 106 
inquam 91
instrumentál (český 7. pád) 18, 44

is (ea, id) 26

J
jména měsíců 100 
jména na -ius, -ium 25 
jména pomnožná 19, 99 
jmenné tvary slovesné 20

K
kalendář antického Říma 101 
kalendář liturgický 100, 103 
kalendář starořímský 100, 101 
kmen 18
kmen perfektní 20, 46 
kmen prézentní 20 
kmen supinový 20, 49-50 
kmeny samohláskové 18 
kmeny souhláskové 18 
komparativ (2. stupeň) 63, 65 
konjugace -» časování 
konjugace -» slovesa 
konjunktiv 20, 68
konjunktiv imperfekta (morfologie) 68, 71, 84, 85, 89, 

96, 97, 104, 105 
konjunktiv imperfekta (význam a použití) 72 
konjunktiv možnosti 72, 79 
konjunktiv neskutečnosti 72, 79 
konjunktiv perfekta (morfologie) 78, 85, 90, 97 
konjunktiv perfekta (význam a použití) 79 
konjunktiv plusquamperfekta (morfologie) 78, 85, 90, 

97
konjunktiv plusquamperfekta (význam a použití) 79 
konjunktiv prézentu (morfologie) 68, 71, 84, 85, 89, 

96, 97, 104, 105 
konjunktiv prézentu (význam a použití) 72 
konjunktiv přací 72, 79 
konjunktiv přípustkový 72- 
konjunktiv rozkazovací 72 
konjunktiv rozvažovací 72 
konjunktiv ve větách účelových 72-73 
konjunktiv vybízecí 72 
konjunktiv zabraňovací 72, 79 
konjunktivy opisného časování 78-79 
konjunktivy slovesa sum (esse) 68, 77

L
latinská abeceda 9 
latinský jazyk 7
laudó (iaudáre) 20-21, 45-46, 71, 78
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legó (legere) 32-33, 45-46, 71, 78 
letopočet 100 
lexikální minimum 8 
liber (lebera, liberum) 25 
liturgické dny 100 
liturgické doby 100 
lokál (český 6. pád) 18, 44, 67 
Lucás (Lúcae, m) 19

M
málo (málle) 89-90
mare (maris, n) 30
memini (meminisse) 90
mluvnická terminologie 18, 19-20, 63
morfoiogický rozbor 58-59
morfologie 57

N
následnost 51
názvosloví -* terminologie

němó (nullius) 83
neutra zakončená na -e, -al, -ar 31
nihil (nullius rei) 83
noló (nólle) 89-90
nomen (nóminis, n) 30
nominativ (1. pád) 18, 19, 24, 26, 30, 31
nominativ s infinitivem 118
nos 26
novi (nóvisse /  ndsse) 91

O
ódí (ódisse) 90
odvozeniny slovesa dó (dare) 104-105 
odvozeniny slovesa edd (edere /  ěsse) 105 
odvozeniny slovesa eó (ire) 97 
odvozeniny slovesa sum (esse) 84-85 
odvozeniny slovesa fació (facere) 85 
odvozeniny slovesa feró ferre) 96 
odvozeniny slovesa fio  (fieri) 85 
odvozování slov pomocí předpon 106-107 
odvozování slov pomocí přípon 107-108 
opisné časování činné 52, 54, 78 
opisné časování trpné 52, 53, 54, 78-79 
osoby 19
oznamovací způsob -» indikativ

P
pády 18

parisyllaba 30, 31 
participium futura aktiva 51, 54 
participium perfekta pasíva 50 
participium prézentu 38-39, 54 
patior (pati) 40-41
perfektum 19, 45, 46, 51-52, 53, 77, 78, 84, 85, 90, 

91, 97
perfektum s významem prézentním 90, 91 
perfektní systém -» kmen perfektní 
pluralia tantum -* jména pomnožná 
plusquamperfektum 19, 45, 46, 51-52, 53, 77, 78, 84,

85, 90, 91, 97 
podstatná jména -» substantiva 
possum (posse) 84-85 
postpozice (předložky postponované) 92 
pozitiv (1. stupeň) 63 
prefix 84, 106, 107
prézens 19, 20, 21, 22, 27, 32, 33, 40, 52, 68, 71, 78, 

84, 85, 89, 96, 97, 104, 105 
prézentní systém -* kmen prézentní 
prosum (prodesse) 84-85 
předčasnost 46, 50, 118 
předložka cum 26, 76, 91, 92 
předložky 13
předložky postponované -» postpozice
předložky s ablativem 91
předložky s ablativem nebo akuzativem 92
předložky s akuzativem 91
předminulý čas -» plusquamperfektum
předpony (prefixy) 66, 96, 106-107
přechodník
překlad latinské věty 34 
příčestí
přídavná jména -* adjektiva
přípony (sufixy) 18, 39, 50, 51, 63, 66, 67, 106, 

107-108 
přípony kmenotvorné 18 
příslovce -» adverbia 
příslovečné určení času 44 
příslovečné určení místa 44 
přítomný čas -* prézens 
přízvuk 11 
puer (pueri, m) 24 
pulcher (pulchra, pulchrum) 25

Q
quaeso, quaesumus 91 
qui (quae, quod) 27, 76-77 
quis, quid 76
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R
roční období 101 
res (rei, f)  49 
rod slovesný 20
rod substantiv 18, 19, 24, 30-31, 43, 49 
rozkaz 72
rozkazovací způsob -* imperativ

v

R
římské číslice 98

s
salvě, salvete 91 
scriba (scribae, m) 19 
sequor (sequi) 40-41 
servus (servi, m) 24 
skládání slov 106 
skladba -» syntax 
skloňování -* deklinace 
skloňování 18
skloňování substantiv a adjektiv -  zvláštnosti 19, 25,

31-32, 38, 39, 43, 49 
slova adjektivní povahy 57 
slova neohebná 13 
slovesa 13
slovesa 1. konjugace 20-21, 45-46, 71, 78
slovesa 2. konjugace 27-28, 45-46, 71, 78
slovesa 3. konjugace 32-34, 45-46, 71, 78
slovesa 4. konjugace 32-34, 45-46, 71, 78
slovesa deponentní 40-41, 53-54
slovesa neosobní 105-106
slovesa nepravidelná 20
slovesa neúplná 90, 91
slovesa počínavá 108-109
slovesa pravidelná 20
slovesa semideponentní 53-54
slovesa se zvláštním významem 3. osoby sg.' 106
slovní zásoba 8, 12-17
současnost 39, 119
souvztažná adjektiva 84
souvztažná příslovce 84
souvztažná zájmena 85
spojky 13, 72, 79, 119
spojovací způsob -» konjunktiv
středověká latina 90, 97
studium jazyků 8
studium latiny 8
stupňování adjektiv 63-66
stupňování adverbii 66, 67-68

stupňování nepravidelné 64
stupňování neúplné 65
stupňování opisné 64
substantiva 13
substantiva 1. deklinace 19
substantiva 2. deklinace 24-25
substantiva 3. deklinace 30-32
substantiva 4. deklinace 43
substantiva 5. deklinace 49
substantiva nestejnoslabičná -* imparisyllaba
substantiva stejnoslabičná -» parisyllaba
substantivizace -» zpodstatňování
suěví (suěvisse) 91
sufix 18, 38, 106, 107, 108
sum (esse) 21-22, 46, 68, 77
superlativ (3. stupeň) 63, 65-66
superlativ na -issimus 63
superlativ na -limus 63
superlativ na -rimus 63
supinový systém -> kmen supinový
supinum 50
syntax 51, 68

T
tenus 92
terminologie filozofická 22 
terminologie mluvnická 18, 19-20, 63 
terminologie teologická 22, 100 
trěs (tria) 99 
Trinitas (Trinitatis, f)  100 
trinus (trina, trinum) 100 
tii 26
tvarosloví -» morfologie 
tvaroslovný rozbor 58-59 
tvoření adverbii 66-67 
tvoření a odvozování slov 106-109

u
únus (ůna, únum) 99 
určení času 99, 101 
určení místa 44 
určování tvarů 58-59 
ustrnulé pády 67 
ustrnulý ablativ 67 
ustrnulý akuzativ 67

V
verbum (verbi, n) 24 
vereor (verěri) 40-41
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věty časové s «cum historicum» 119
věty podmínkové 79-80
věty účelové 72-73
victor (victoris, m) 30-31
vokativ (5. pád) 18, 24, 25, 26, 31, 37, 39
volo (velle) 89-90
vos 26
Vulgáta 8, 58, 71, 91
výslovnost 9-11, 27
význam a užití konjunktivu 72, 79

Z
zájmena 13 
zájmena neurčitá 77

zájmena osobní 26 
zájmena přivlastňovací 26 
zájmena tázací 76 
zájmena ukazovací 26, 70-71 
zájmena vztažná 27, 76-77 
zájmenná adjektiva 83 
zákaz, záporný rozkaz 72, 85, 89 
zlomky čísel 99
zpodstatňování slov adjektivní povahy 57 
způsob slovesný 20 
způsob neurčitý -* infinitiv 
způsob oznamovací -* indikativ 
způsob rozkazovací -* imperativ 
způsob spojovací -» konjunktiv
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